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SITTHIPORN PIROMRUEN. 231 pp. 
 

 The objectives of this study are to investigate, analyze, and evaluate existing 
conditions , value and significance of structures and elements of Phrae Old City District for 
historical context conservation. In conducting the research, employed methods included 
collecting information from printed documents, electronic sources, and field survey. Existing 
conditions , value and significance evaluations were gathered from 167 samples by means of 
questionnaires during December 2015 – January 2016 and performed a statistical analysis using 
means and standard deviation. 
 Findings from research are as follow; structures for defining city boundary and 
protection type that were rated highly significance are Pratumarn and Pratumai, while City 
Moat, City Wall and other 3 gates were rated moderately significance. In environmental and 
identity dimension, Pratumarn was the highest significance, in cultural heritage dimension City 
Wall was the highest significance. Structures for old city special place type that was rated 
highest significance is Khum-Chao-Luang, highly significance are Baan-Wong-Buri, Nam-Phet 
building, Sanam-Luang, City Pillar, and Khum-Wichairaja, moderately significant are Baan-Chao-
Nan-Chaiwong and Forestry Museum, and Khum-Chao-Luang was the highest significance in all 
3 dimensions. Structures for spiritual and religious place type, all local 8 temples were rated 
highly significance, and Wat-Luang was the highest significance in all 3 dimensions. 
For conserving and controlling development within Old City District, the researcher 
recommended concerned authorities to set up a conservation district utilizing City Wall Street 
as a boundary with buffer zone of set-back and building structure height control. Restoration 
and reconstruction of deteriorated and demolished elements whenever appropriate 
respectively together with density control inside Old City District. Khum-Chao-Luang should be 
established as a historical information center. Scaled model of the Old City as it were in the 
past should be assembling for public exhibition. To add color and vitality, traditional cultural 
activities should be organized and performed annually. Local craftsmanship should be 
retained and bring back these local wisdoms for restoration and rehabilitation of structures for 
the sake of maintaining continuity of historical context environment in general, are also 
recommended. 
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การศึกษากฎหมาย กฎบัตร งานวิจัย และกรณศึีกษา   35 
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ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมทางกฎหมาย       166 
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ       173 
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7     บทสรุป ......................................................................................................................................    175 
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1.2  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร ่     208 
1.3  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร ่     213 
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ภาคผนวก 2  ตวัอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535      221 
2.1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กําหนดเขตพื้นท่ีและ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ  พ.ศ. 
2558       222 

ภาคผนวก 3  ตวัอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522      223 
3.1  ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่งกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรตันโกสินทร์ชั้นใน 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528      224 

3.2  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี เรือ่งกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่น
การใช้อาคารชนิดใด หรือประเภทใด ภายในเขตเทศบาลเมอืงลพบุรี         
พ.ศ.2533       225 

3.3  เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรือ่งกาํหนดลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของ
อาคาร และบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดในเขตวงเมือง พ.ศ. 2550       226 

3.4  เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรือ่งการกําหนดระยะหรือระดับ และบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องท่ี
เขตเทศบาลนครนครปฐม วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2553       227 
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3.5  เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องกาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่น
การใช้อาคารบางประเภทในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
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ภาคผนวก 4 ตวัอย่างมาตรการตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504      228 

4.1  ประกาศกรมศิลปากร เรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน คูและกําแพงเมืองร้อยเอ็ด  
พ.ศ.2537      230 

ประวัตผิู้วิจัย      231 
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 1 ผังเมืองโบราณเมืองแพร่          2 
 2 ตําแหน่งพ้ืนท่ีศึกษาระดับเมือง         4   
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 4 รูปแบบคันดินท่ีไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ       12 
 5 รูปแบบผังเมืองโบราณเมืองแพร ่        14 
 6 ลายเส้นภาพวสัดุปุรุษมลฑล (Vastu-purusha mandala)     15 
 7 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยกําหนดจากการทอดเงาของแสงอาทิตย์และทําการก่อสร้าง            

ตามมงคลฤกษ์ทางโหราศาสตร ์       16 
 8 แผนผังและภาพตัดภูมิศาสตรจั์กรวาลตามแนวคิดพุทธศาสนา      17 
 9 ขอบเขตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม       28 
 10 แนวทางการวางแผนการจัดการอนุรกัษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง    29 
 11 ลักษณะท่ีอยู่อาศัยและการตั้งถิน่ฐานของชาวไตเขิน       44 
 12 ตัวอย่างผังบรเิวณที่ต้องควบคุมการพัฒนาตามวิธีการพัฒนาเชงิอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุร ี 45 
 13 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา       46 
 14 ศูนย์กลางเมืองหัวรอ และเมืองเจ้าพรหม พระนครศรีอยุธยา     47 
 15 ย่านอนุรกัษ์ประวัติศาสตร์ประเทศสิงคโปร ์       49 
 16 ตัวอย่างรูปแบบการปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารโบราณตามขอ้กําหนดขององค์การฟ้ืนฟู          

และพัฒนาเมืองสิงคโปร์ (Urban Redevelopment Authority; URA)    49 
 17 ลักษณะการปรบัปรุงและอนุรกัษ์อาคารโบราณตามข้อกําหนดขององค์การฟ้ืนฟูและ          

พัฒนาเมืองสิงคโปร ์        50 
 18 ตําแหน่งท่ีตั้งสถานท่ีตามการแบ่งประเภทโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของ           

เขตเมอืงเก่าแพร ่        59 
 19 แผนท่ีจังหวัดแพร่          69 
 20 ท่ีตั้งแหล่งชุมชนโบราณในจังหวัดแพร่        71 
 21 เส้นทางการค้าในสมัยโบราณแถบภาคเหนือ       72 
   22 ลักษณะผังเมืองแพร่เปรยีบเทียบกับลกัษณะผังเมืองหริภุญไชย     74 
 23 ลักษณะผังเมืองแพร่ในยุคเริ่มตน้ พุทธศตวรรษท่ี 14       74 
 24 ตําแหน่งสถานท่ีสําคัญเมืองแพร่ยุคกอ่นการสถาปนาอาณาจักรล้านนาในบริบท 
   เมืองเก่าแพร่ปจัจุบัน       75 
 25 ลักษณะภูมิประเทศและขอบเขตพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยท่ีต่อมามีพัฒนาการเป็น          
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย 
เมืองแพร่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดแพร่ซ่ึงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศ

ไทย จังหวัดแพร่ มีแม่น้ํายมไหลผ่านพ้ืนท่ีตอนกลางในแนวเหนือ – ใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ       
ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบท้ังสี่ทิศ ชุมชนเมืองแพร่ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดและอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง
ใต้ของแม่น้ํายม เป็นเมืองโบราณท่ีมีประวัติศาสตร์การสร้างมานานตั้งแต่สมัยล้านนา แต่ยังไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง ไม่มีประวัติท่ีชัดเจนหรือมีการจารึกไว้ในท่ีใด
โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏในตํานานพงศาวดารและจารึกของเมืองอ่ืนๆ บ้างเพียงเล็กน้อย เช่น หลักฐาน
จากตํานานเมืองเหนือ พงศาวดารโยนก และศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับ
กรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลําพูน พะเยา น่าน เมืองแพร่มีช่ือเรียกกันหลายอย่าง ตํานานเมืองเหนือเรียกว่า "พล
นคร" หรือ "เมืองพล" ต่อมาสมัยขอมเรืองอํานาจได้เปลี่ยนช่ือเมืองพล เป็น เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่า ผ้าแพร 
และต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนตั้งแต่สมัยใด ซึ่งชาวล้านนานิยมออกเสียง
เป็น เมืองแป ้(องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, 2550: 19-23) 

รูปแบบการวางผังเมืองโบราณเมืองแพร่ มีลักษณะเป็นรูปวงรีไม่สมํ่าเสมอ สัณฐานคล้ายหอย
สังข์ มีกําแพงเมืองเป็นคันดินและคูน้ําช้ันเดียว ขนาดความกว้างของเมืองประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 
1400 เมตร ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง กับเมืองหริภุญไชย จังหวัดลําพูน ซ่ึง
มีคติสร้างเมืองเป็นรูปหอยสังข์หรือรูปวงรีเช่นเดียวกัน จากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีวัดศรีชุมซ่ึงอยู่ในเขต
กําแพงเมืองพบว่าบริเวณวัดศรีชุมมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งชุมชนตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 จึง
สันนิษฐานว่าระยะเวลาการสร้างเมืองแพร่น่าจะเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้น เมืองแพร่ในสมัยโบราณจะมีประตู
เมืองอยู่เพียง 4 ประตู คือ ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูย้ังม้า และประตูมาร และในปัจจุบันกําแพงเมืองแพร่
ถูกเจาะช่องเพ่ือการสัญจรเช่ือมกับถนนยันตรกิจโกศล ในปี พ.ศ. 2482 เรียกว่า ประตูใหม่  นอกจากนี้ยัง
ปรากฎพ้ืนท่ีข่วงเมืองและวัดหัวข่วงซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของเมืองล้านนา มีลักษณะเป็นบริเวณลาน
หรือท่ีโล่งกลางเมืองเพ่ือใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมส่วนกลางของเมือง ปัจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณน้ี
เกือบท้ังหมดเป็นท่ีราชพัสดุ ท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นสถานที่ราชการและปรับปรุงเป็นสวนสุขภาพเฉลิม   
พระเกียรติฯร.9 (สุรพล ดําริห์กุล, 2549: 67-76) 

ท้ังน้ีจากการแบ่งประเภทความสําคัญของเมืองเก่าท่ีมีต่อประวัติศาสตร์ทําให้สามารถระบุได้ว่า 
เมืองแพร่ก็จัดอยู่ในประเภทเขตเมืองเก่าท่ีมีความสําคัญในกลุ่มท่ี 2 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554: 23-30)  ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองท่ีมีสภาพการเป็นเมืองใหม่ท่ีสร้าง
ซ้อนทับเมืองเก่า อีกท้ังเมืองในกลุ่มนี้จัดว่าเป็นเมืองท่ีเริ่มมีภัยคุกคามต่อคุณค่าและความสําคัญของเมืองเก่า 
เน่ืองจากการขยายตัวของประชากรในพื้นท่ี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายถนนในเขตเมืองเก่า และ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทําให้เกิดการซ้อนทับกันของโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองเก่า 
ซ่ึงจากสาเหตุของปัญหาการพัฒนาเมืองข้างต้น จะส่งผลเชิงลบต่อโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตเมืองเก่าแพร่ ทําให้การรับรู้คุณค่าความสําคัญของเมืองเก่าลดน้อยลง 
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ดังน้ันจึงควรทําการวิจัยเพ่ือค้นหาว่าในปัจจุบันสภาพของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่เป็นอย่างไร ชาวเมืองแพร่และประชาชนท่ัวไปยังมองเห็นคุณค่าความสําคัญ
หรือไม่ และอยู่ในระดับใด เพ่ือนําไปสู่การค้นหาแนวทางการอนุรักษ์สถานท่ีสําคัญดังกล่าวให้สัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาเขตเมืองเก่าโดยยังคงรักษาทิศทางการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของเมืองท่ีไม่ส่งผลกระทบกับ
บริบททางประวัติศาสตร์ของเขตเมืองเก่า 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  ความมุ่งหมายของการวิจัย   
เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และคติความเชื่อในการสร้างเมืองล้านนา การค้นหาและวิเคราะห์

คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ในปัจจุบัน การ
เสนอแนะแนวทางและมาตรการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ การรักษาสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์
ชุมชน และส่งเสริมคุณค่าเขตเมืองเก่าแพร่ 

2.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.2.1 เพ่ือศึกษา ทฤษฎี แนวความคิด และคติความเชื่อในการสร้างเมือง รูปแบบ 

ลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีและล้านนา เกณฑ์การประเมิน
คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าในปัจจุบัน หลักการและ
มาตรการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเก่า 

2.2.2 เพ่ือค้นหาและศึกษาสภาพปัจจุบันของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขต
เมืองเก่าแพร่ รวมท้ังการประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผลด้านระดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบเหล่านั้นท้ังหมด 

2.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการ
พัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
3. คําถามเพ่ือการวิจัย 

คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองในอดีตของเขตเมืองเก่า
แพร่ ท่ียังคงอยู่ในปัจจุบันคืออะไร และจะมีแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างไรให้ยังคงรักษาบริบท
ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้ 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยจะมีขอบเขตครอบคลุมด้านพ้ืนท่ีและเนื้อหา ดังนี้ 
4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

พื้นท่ีการวิจัย  คือ บริเวณพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ในสมัยล้านนา ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่และ
บริเวณใกล้เคียง ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น้ํายม มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.15 ตารางกิโลเมตร มีขอบเขต 
ดังนี้ 

      ทิศเหนือ  จรด  ห้วยแม่แคม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแพร่ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดแพร่ และสํานักงานสรรพากรจังหวัดแพร่ 

     ทิศใต้  จรด  เส้นขนานระยะ 80 เมตร กับกึ่งกลางคูเมืองเดิม 
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4.2 ขอบ
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4.3 การเสนอแนะแนวทางในการวางผังเมือง  การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาเขต
เมืองเก่าแพร่ ในบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
5. กระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเสนอโครงการและร่างเค้าโครงการวิจัย 
การกําหนดหัวข้อเรื่องและช่ือเรื่องท่ีสนใจ การกําหนดปัญหาการวิจัย การร่างเค้าโครงและ

เสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์
ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ กฎหมาย และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ กฎหมาย รายงานการวิจัย และกรณีศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับ

เน้ือหาการวิจัย เช่น คติความเชื่อในการสร้างเมืองในอดีต รูปแบบ ลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีและล้านนา มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม เกณฑ์การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่า หลักการและมาตรการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเก่า และ
กรณีศึกษา การอนุรักษ์ชุมชนและย่านประวัติศาสตร์ขององค์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง (URA) ประเทศ
สิงคโปร์ 

ขั้นตอนท่ี 3  การออกแบบการวิจัย 
การออกแบบกระบวนการวิจัย กําหนดกรอบแนวคิดด้านทฤษฏี วิธีการวิจัย เครื่องมือท่ีจะใช้

ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ
รายละเอียดในการดําเนินการอื่นๆ 

ขั้นตอนท่ี 4  การดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาประวัติการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน

เมืองเก่าแพร่ สภาพท่ัวไปและลักษณะทางกายภาพชุมชนเมืองแพร่ การสํารวจ ประมวลผล และวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อระดับคุณค่าความสําคัญในปัจจุบันของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 

ขั้นตอนท่ี 5  การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การสรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะแนวทางในการนํา

ผลการวิจัยไปใช้ในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่ 
ในบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 

ขั้นตอนท่ี 6  การสรุปผลการวิจัย 
การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมท้ังจัดทํา

เอกสารสําหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
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6.2.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 คนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมโดยแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง 

6.2.2 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 และ 3 นักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชน ท่ีไม่คุ้นเคยและคุ้นเคยกับพื้นท่ีวิจัยตามลําดับ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดย
แบบสอบถามและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

6.3 วิธีการประเมินและวิเคราะห์ 
การประเมินและวิเคราะห์ใช้วิธีการดังนี้ 
6.3.1 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบ

ทางกายภาพ ใช้วิธีการให้ค่าน้ําหนักแบบ Likert Scale จํานวน 5 ระดับโดย“น้อยท่ีสุด”เท่ากับ 1 และ
“มากท่ีสุด”เท่ากับ 5 

6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
หรือ SD.) 
7. ข้อตกลงเบื้องต้น 

 7.1 สถานท่ีสําคัญท่ีประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่
มีท้ังท่ีรวมกลุ่มกันอยู่ภายในกําแพงเมือง และท่ีตั้งอยู่กระจัดกระจายภายนอกกําแพงเมือง เช่น แม่น้ํายม 
ห้วยแม่แคม ชุมชนชาวไทยเช้ือสายไทใหญ่เดิม ชุมชนชาวไทยเชื้อสายพม่าเดิม วัดต่างๆ เช่น วัดเมธังกรา
วาส วัดสระบ่อแก้ว วัดจอมสวรรค์ และวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นต้น  ในการวิจัยนี้จะกําหนดขอบเขตพื้นท่ีวิจัย
ให้ครอบคลุมเฉพาะพื้นท่ีภายในเขตกําแพงเมืองเท่านั้น 

7.2 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ของชุมชนเมืองแพร่ มีท้ังท่ี
เป็นรูปธรรม มีรูปร่างกายภาพ และที่เป็นนามธรรม เช่นประเพณี วิถีชิวิต การประกอบอาชีพ ช่างฝีมือ ฯลฯ 
ในการวิจัยน้ีจะกําหนดขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเป็นรูปธรรมและมี
รูปร่างกายภาพเท่านั้น 

7.3 เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาในการเดินทางไปเก็บข้อมูลการสํารวจความคิดเห็นประชากรใน
พ้ืนที่วิจัย ในการดําเนินการจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ และเจาะจงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนจากบุคลากรในหลักสูตร             
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น 
8. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง หมายถึง ส่วนประกอบ (component) 
ต่างๆ ของเมืองท้ังลักษณะ  ภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างท่ีประกอบกันข้ึนเป็นองค์รวมแสดง
ภาพลักษณ์ (image) ของเมือง ส่วนสําคัญท่ีเป็นโครงสร้าง(structure)ของเมือง คือรูปแบบแผนผัง (plan) 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) และสถานท่ีสําคัญ (place) ท่ีใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆในการดํารงชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย ซ่ึงในแต่ละกลุ่มโครงสร้างหลักจะประกอบด้วยส่วนย่อยหรือองค์ประกอบ(element) หลายๆ
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ส่วน รวมกันเข้าเป็นโครงสร้างของเมือง(รหัตร โรจนประดิษฐ์, 2545 อ้างถึงใน ชูเกียรติ นุราช, 2553: 15-
16) 

มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) หมายถึง ผลงานของมนุษย์ท่ีเกิดจากการคิดค้น 
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ เป็นสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึง
มีการเรียนรู้เพ่ือการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปและยังคงปรากฎหลักฐานจนถึงปัจจุบัน (Feilden and 
Jokileht,1998:11อ้างถึงใน จันทิรา เกื้อด้วง, 2548: 9) 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape) หมายถึง พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีประกอบด้วยแหล่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ตามระยะเวลาท่ี
ผ่านไป โดยสืบทอดจากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน สามารถแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนามธรรม
ซ่ึงได้เรียนรู้และถ่ายทอดมาต้ังแต่อดีต เป็นผลมาจากข้อจํากัดทางด้านกายภาพและแรงผลักดันทางด้าน
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549: 14 –19) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment) หมายถึง บริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นท่ี
โดยรวมท่ีสะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาการทาง
สังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ  ท่ีมีชุมชนเป็นผู้บอกเรื่องราว โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าท้ังในอดีต
และปัจจุบัน(วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) 

เอกลักษณ์ (uniqueness) หมายถึง ลักษณะท่ีเหมือนกัน มีร่วมกัน หรือ ลักษณะเฉพาะที่มี
หนึ่งเดียว หรือ ลักษณะท่ีแสดงความเป็นอย่างเดียวกันของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังคมนั้นๆ ท่ีมีความแตกต่างจาก
ลักษณะร่วมในสังคมอื่นๆ โดยเน้นลักษณะท่ีเป็นหนึ่งเดียวหรือลักษณะที่โดดเด่นแยกออกมาในเชิง
เปรียบเทียบของเร่ืองราวหรือประเด็นต่างๆ ท่ีต้องระบุให้ชัดเจน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

อัตลักษณ์ (identity) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว  หรือลักษณะท่ีบ่งชี้ตัวตนของบุคคลหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังคมน้ันๆ ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีไม่เหมือนกับคุณลักษณะเฉพาะตัวในสังคมอ่ืนๆ  
(character) ซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวท้ังหมดโดยไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นใด ในท่ีอื่นใด(Rossi, 
1999 อ้างถึงใน ธีมาพร วัชราทิน, 2551: 19-21) 

การอนุรักษ์ (conservation) หมายถึง การรักษาให้คงเดิม(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) การ
อนุรักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติก็คือการรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ได้นานท่ีสุดและสูญเสียน้อย
ท่ีสุด การอนุรักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมคือ การรู้จักรักษาไว้มิให้สูญเสียไป หรือให้อยู่ในสภาพคง
เดิม 

แนวทางการอนุรักษ์ หมายถึง แนวทางการปกป้อง ดูแลรักษาและให้ความสําคัญเฉพาะ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่(ประสงค์ เอ่ียมอนันต์, 2550, อ้างถึงใน 
http://wetland.onep.go.th/) 

เขตเมืองเก่าแพร่ หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดภายในเขตกําแพงเมืองเก่าแพร่ และพื้นท่ีชุมชน
ใกล้เคียงรอบเมืองเก่าแพร่(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
9.1 ได้ทราบทฤษฎี แนวความคิด ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า

ความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่า  หลักการและมาตรการอนุรักษ์บริบท
เมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่าแพร่ 

9.2  สภาพปัจจุบัน ผลการประเมิน วิเคราะห์ และสรุประดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ในปัจจุบัน 

9.3  แนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
10. การนําเสนอผลการวิจัย 

10.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ขนาด A 4  ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 
ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนท่ี แผนภาพ แผนผัง รูปภาพประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวมท้ังหมด 7 บท คือ 
บทท่ี 1 บทนํา บทท่ี 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารรายงานวิจัยและกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การวิจัย บทท่ี 3 การออกแบบการวิจัย บทท่ี 4 บริบทของพื้นท่ีวิจัย บทท่ี 5 การดําเนินการวิจัย บทท่ี 6 
สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และบทท่ี 7 บทสรุป 

10.2  การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการ โดยเตรียมเอกสารผลงานใน
รูปแบบ สไลด์ PowerPoint เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ และบทความสําหรับตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

10.3  การนําเสนอในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 
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บทท่ี 2 
การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ

ของเมืองและการอนุรักษ์บริบทเมืองเก่าในบทที่ 2 เป็นการศึกษาเพ่ือนํามาจัดทํากรอบและแนวทางการวิจัย
ในการค้นหา ประเมิน และวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองโบราณ ไปจนถึง
การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ หัวข้อของเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษารูปแบบและลักษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี  องค์ประกอบทางกายภาพที่สําคัญเมืองโบราณในวัฒนธรรม
ล้านนา คติความเชื่อต่างๆ ในการสร้างเมือง แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบของเมือง ความหมาย
และประเภทของมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม การอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ การประเมินคุณค่าของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ การศึกษาเอกสาร 
กฎหมาย กฎบัตร งานวิจัย กรณีศึกษา และสรุป 
1.  รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี   
1.1 รูปแบบเมืองทวารวดีภาคกลางรูปทรงเรขาคณิต 

รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยหากพิจารณารูปร่างของเมืองโบราณตาม
รูปทรงเรขาคณิตมี 10 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มรูปสี่เหลี่ยมมนรี  (2) กลุ่มรูปสี่เหลี่ยมมน (3) กลุ่มรูปสี่เหลี่ยมคาง
หมูมีมุมมน (4) กลุ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมมน (5) กลุ่มรูปวงรี (6) กลุ่มรูปวงกลม  (7) กลุ่มสี่เหลี่ยมด้านไม่
เท่า (8) กลุ่มรูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า (9) กลุ่มรูปคล้ายหัวใจ และ (10) กลุ่มรูปเมืองขยาย  รูปร่างของเมือง
โบราณในลักษณะต่างๆนี้ มีคูน้ําและคันดินท่ีแตกต่างกัน บางแห่งมีคูน้ําและคันดินล้อมรอบเมือง บางแห่งมีคู
นํ้าและคันดินตามแนวเพียงบางส่วนเท่านั้น (ดุษฎี  สมบุณยะวิโรจน์, 2522 : 65-73 อ้างถึงใน บุญจันทร์ ปา
ริยะ, 2551: 8-9) 
1.2  ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทย 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มท่ี15 
(2534: 126-171) ได้จําแนกลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทย จากหลักฐานในภาพถ่าย
ทางอากาศออกเป็น กลุ่มรูปแบบ 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1.2.1  กลุ่มรูปแบบท่ีไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ 
รูปแบบคูคันดินของเมืองโบราณในกลุ่มนี้ มีลักษณะรูปร่างท่ีไม่สัมพันธ์กับภูมิประเทศ ส่วน

ใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ราบท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีคล้ายกัน มีการระบายน้ํามากักเก็บไว้ในคู และมีการ
เชื่อมโยงติดต่อกับทางน้ําภายนอก อาจเป็นทางน้ําตามธรรมชาติ หรือคูคลองท่ีขุดขึ้น คูคันดินในกลุ่มนี้
แบ่งย่อยออกเป็นรูปแบบประเภทต่างๆ โดยพิจารณาตามรูปร่างทางเรขาคณิตมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบอิสระ  คูคันดินท่ีไม่มีรูปร่างแน่นอนในทางเรขาคณิต 
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รูปแบบวงกลม คูคันดินประเภทวงกลมนี้มีขนาดไม่ใหญ่ ส่วนใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก
กว่า 500 เมตร และมักเป็นคูคันดินสร้างซ้อนอยู่ภายในคูคันดินรูปแบบอื่น 

รูปแบบวงรี  คูคันดินรอบชุมชนโบราณประเภทวงรี มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ หรือเป็นวงรี ขนาด
ของชุมชนโบราณจัดอยู่ในประเภท มีขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ่ 

รูปแบบมุมมน  คูคันดินรอบชุมชนโบราณประเภทมุมมน มีรูปร่างเกือบเป็นเส้นตรงคล้ายรูป
สี่เหลี่ยม โดยตามมุมต่างๆ จะมีลักษณะมนโค้ง 

รูปแบบมุมเหลี่ยม  คูคันดินรอบชุมชนโบราณประเภทมุมเหลี่ยม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มี
ด้านต่างๆ เป็นเส้นตรงตัดกันเป็นมุม ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

1.2.2  กลุ่มรูปแบบท่ีขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ 
เมืองโบราณรูปแบบคันดินในกลุ่มน้ี มีรูปร่างเป็นไปตามภูมิประเทศท่ีขุดคูคันดินล้อมรอบ มี

ลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพ้ืนท่ีรอบข้างแบ่งออกเป็น  3 ประเภท 
รูปแบบคูคันดินขุดล้อมรอบตีนเนิน มีการสํารวจพบเฉพาะในท่ีราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีราบสูง รองรับด้วยช้ันหินทรายและช้ันหินท่ีมีเกลือ โดยเมืองท่ีมีการสํารวจพบน้ันสร้างอยู่ใน
บริเวณท่ีมีสภาพธรรมชาติ สามารถกักเก็บน้ําได้ โดยขุดคูคันดินล้อมรอบตีนเนิน เพ่ือเก็บน้ําใช้สําหรับชุมชน 

รูปแบบคูคันดินขุดล้อมบนเนิน ลักษณะคูคันดินรูปแบบนี้ ขอบสันเนินจะสูงกว่าท่ีราบโดยรอบ 
คูมีลักษณะแคบและสูงชัน มีคันดินอยู่ภายใน ลักษณะยากต่อการปีนป่ายและไม่แสดงลักษณะของการกัก
เก็บน้ํา ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์กับทางน้ําธรรมชาติ หรือเส้นทางน้ําท่ีขุดขึ้นในบริเวณนั้น บริเวณท่ีขุดคู
คันดินล้อมรอบจะอยู่บนท่ีสูงประมาณ 20 – 40 เมตร จากพ้ืนท่ีราบโดยรอบท่ีต่ําลงมา ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นท่ีลาดเชิงเนิน อยู่ระหว่างคูคันดินกับท่ีราบลุ่มทํานา บริเวณที่ลาดเชิงเนินนี้ ได้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย 
เช่นเดียวกับการตั้งถ่ินฐานในปัจจุบัน ส่วนบริเวณท่ีขุดคูคันดินล้อมรอบ ทําหน้าท่ีเสมือนป้อมป้องกันศัตรู 
ชุมชนโบราณท่ีมีคูคันดินดังกล่าว มีลักษณะคล้ายกับเป็นเมืองป้อม และพบเฉพาะบริเวณภาคเหนือของไทย
หรือ ล้านนา เท่านั้น ลักษณะรูปแบบคูคันดินท่ีสํารวจพบ มีหลายรูปแบบ บางบริเวณขุดคูล้อมรอบบริเวณ
เนินอิสระต่อกัน บางแห่งรวมเป็นกลุ่ม บางแห่งขุดคูคันดินต่อเชื่อมกันคล้ายลูกโซ่ และบางแห่งมีขนาดใหญ่ 
ขุดคูคันดินเชื่อมต่อกันเป็นส่วนๆ แสดงให้เห็นวิวัฒนาการการขุดคูคันดินให้สอดคล้องกับขนาดของชุมชนที่
ขยายตัวใหญ่ขึ้น 

รูปแบบคูคันดินขุดล้อมรอบท้ังบนเนินและท่ีราบ คูคันดินท่ีขุดต่อเชื่อมกันน้ี ล้อมรอบบริเวณ
ท้ังบนเนินและท่ีราบ คูในบริเวณท่ีลุ่มจะมีน้ําขัง มีคันดินภายในสูงชันและส่วนท่ีเป็นเนินเขา คูมีลักษณะแคบ
และชัน เปลี่ยนแปลงระดับไปตามลักษณะภูมิประเทศ ไม่สามารถใช้ในการกักเก็บนํ้า มีลักษณะเช่นเดียวกับ
คูคันดินขุดล้อมรอบบนเนิน ชุมชนโบราณท่ีมีคูคันดินล้อมรอบประเภทนี้ มักมีขนาดใหญ่ และพบอยู่แต่
เฉพาะในภาคเหนือของไทยหรือ ล้านนา เท่าน้ัน 
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2.  องค์ประกอบทางกายภาพท่ีสําคัญของเมืองโบราณในวัฒนธรรมล้านนา   
องค์ประกอบของสิ่งสําคัญท่ีปรากฎเป็นรูปแบบของเมืองในดินแดนล้านนา จากการศึกษาเมือง

ล้านนาจํานวน 9 เมือง (สุรพล ดําริห์กุล, 2549: 125-155) พบว่าภายในตัวเวียงนอกจากจะเป็นท่ีอยู่อาศัย
และที่ทําการของกษัตริย์ เจ้าเมือง และเจ้านาย ตลอดจนขุนนางและไพร่พลเมืองบางส่วนแล้ว ยังปรากฎ
สถานท่ีสําคัญท่ีมีความเกี่ยวข้องกับคติความเช่ือ องค์ประกอบสําคัญของเมือง มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักเมือง  องค์ประกอบของเมืองท่ีปรากฏเป็นแบบแผนของเมืองในล้านนาคือ หลักเมือง 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คํานิยามของหลักเมืองไว้ว่า คือ เสาเอกของเมือง และเป็นชัยภูมิอัน
เป็นมงคลท่ีเหมาะสมสําหรับการต้ังเสาหลักเมือง วัตถุประสงค์สําคัญของการสร้างเสาหลักเมืองก็คือ เพื่อให้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองว่ามีหลักอยู่ตรงน้ี ประชาชนจะได้ยึดถือเอาเป็นพ้ืนท่ีสร้างบ้านเมือง ไม่ต้องคิดย้าย
ถิ่นฐานไปตั้งท่ีอื่นอีก ในประเทศไทยมีหลักเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ หลักเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ังนี้
การตั้งหลักเมืองเป็นประเพณีพราหมณ์ในประเทศอินเดีย ไทยต้ังหลักเมืองขึ้นตามธรรมเนียมพราหมณ์ 
ดังนั้น พิธีการท่ีกระทําล้วนแต่เป็นพิธีทางไสยศาสตร์หรือพิธีของพราหมณ์เป็นส่วนมาก 

2. สะดือเมือง  ศัพท์เดิมมักเรียกว่า สายดือเมือง ซ่ึงหมายถึง บริเวณที่กําหนดให้เป็น
ศูนย์กลางของเมืองและเป็นท่ีตั้งของเสาสะดือเมือง ตําแหน่งดังกล่าวจะมีท้ังสิ่งก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และ
สิ่งท่ีเป็นธรรมชาติถูกกําหนดให้เป็นตําแหน่งสะดือเมือง  อย่างไรก็ตามคติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสะดือเมืองใน
ระยะเริ่มแรกนั้น น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือในเรื่องของหลักเมือง ซ่ึงหลักเมืองคือชัยภูมิอันเป็น
มงคล ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า ขีละ และภาษามคธเรียกว่า อินทขีละ 

3. มิ่งเมือง รูปแบบท่ีน่าสนใจอีกประการของเมืองล้านนาก็คือ การปรากฏของ เสาม่ิงเมือง 
และ พระธาตุมิ่งเมือง เสามิ่งเมืองคือเสามงคลประจําเมือง ซึ่งน่าจะเป็นคติความเชื่อเดียวกันกับเสาหลัก
เมือง หรือสะดือเมือง องค์ประกอบสําคัญนี้พบท่ีเมืองน่าน โดยปรากฏหลักฐานว่ามีมานานพร้อมๆกับการ
สร้างเมืองน่านในระยะเริ่มแรก คําว่า มิ่งเมือง ไม่ปรากฏความหมายท่ีชัดเจน แต่เข้าใจว่าคงหมายถึง สิ่งท่ีดี
งามหรือความเป็นมงคลของเมือง 

4. พระมหาธาตุกลางเมือง  คติการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ในเขตภาคเหนือตอนบน ให้เป็น
หลักหรือศูนย์กลางของเมือง สันนิษฐานว่าจะเป็นประเพณีท่ีสืบเนื่องมาในพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานท่ี
ปรากฎตั้งแต่สมัยทวารวดี การเน้นพระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็นศูนย์กลางของนครน้ันน่าจะมีแนวคิดและคติมา
จากประเทศท่ีนับถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมหายานเป็นหลัก ในเวลาต่อมา ประเพณีการสร้างพระสถูป
เจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุไว้กลางเมืองเพ่ือให้เป็นหลักของบ้านเมืองได้แพร่หลาย จนเกิดเป็นคติของการ
สร้างวัดสําคัญขึ้นในเมืองเรียกว่า  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  หรือเรียกย่อๆว่า  วัดมหาธาตุ  จนถึงสมัยล้านนา 
คติการสร้างพระธาตุเจดีย์ก็ยังคงเป็นแบบแผนที่นิยมสร้างขึ้นกลางเมือง เพียงแต่วัดท่ีสร้างขึ้นอาจมีช่ือเรียก
แตกต่างกันออกไป 

5. ข่วงเมือง   สนามหรือพ้ืนท่ีโล่งกว้างท่ีตั้งอยู่ภายในเมือง คือ ข่วงเมือง เป็นสถานท่ีสําหรับ
ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมของเมือง จากการศึกษารูปแบบของเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน 9 เมือง 
ปรากฎเมืองท่ีมีข่วงเมืองชัดเจน 2 เมืองคือเมืองเชียงใหม่และน่าน เหลือร่องรอยของข่วงเมืองอยู่ 4 เมือง คือ
เมืองนครลําปาง พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน และไม่สามารถระบุข่วงเมืองได้ 3 เมือง คือ เมืองลําพูน เชียงราย
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ษมณฑล”  ซึ่งเป็
ในวัฒนธรรมพุ
ยกรรมภายใต้อิ
กับความสอดค
และใช้ วัสดุปุรุ
3) ได้ย้ายศูนย์ก
ยมจัตุรัส ขนาด
กลางเมืองท่ีเรี
สาทศิลาหินทร

1

ระตูช้างเผือกทา
ที่อยู่ในแถบกลา
ป็นสนามหรือเป็
วง หรือ ข่วงเมือ
าในช่วงต้นๆ ขอ
ๆของเมือง เช

านนา (กรุงเทพ

ดยมีกลุ่มของเท
อมกับนพเคราะ
ลและยกย่องให้
บชะตาของมนุษ
ป็นรูปแบบจําลอ
ทธ เซนและฮิน
ทธิพลวัฒนธรร
คล้องระหว่างอ
รุษมณฑล ในกา
กลางจากนครห
ด 4 x 4 กิโลเมต
ยกว่า ยโศธรคี
าย 5 หลัง และ
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ราสาททรายขน
ราสาทต่างๆรา
ทพ ในทัศนคว
ดียวกัน 

าพท่ี 6  ลายเส้
มา: ทศพร โสด
าขาวิชาประวัติ
546), 43. 

พัฒ
ทือกเขาฮินดูกูช
ัฒนาอย่างเป็น
รื่องราวของคติค
นื่องจากจักรวา
ต่ยังจําลองภาพ
มนุษย์สร้างตั้งแ
ครื่องเรือนช้ินเล็

คัม
าหนดทิศทางแล
มชน สู่งานสถา
ระกอบพิธีกรร
รากฏเป็นคัมภี
ถาปัตยกรรมวัฒ
าพใหญ่อย่างส
ถาน แนวเขตม

นาดเล็กรายล้อม
ายล้อมซึ่งแทนด้
ามเช่ือของวัฒ

สน้ภาพวัสดุปุรุษ
ดาบรรลุ,"คติกา
ติศาสตร์สถาปัต

ฒนาการเกี่ยวกั
ชของชนเผ่าอา
นระบบสู่ระเบีย
ความเชื่อเรื่องภ
าลเป็นสิ่งศักดิ์สิ
พจักรวาลไว้ในสิ
แต่แผ่นดินที่ประ
ลก็น้อยภายใน 
มภีร์ศิลปศาสต
ละค่าความของ
าปัตยกรรมปร
รมท้ังในวัฒนธร
ภีร์ที่สําคัญต่อม
ฒนธรรมอินเดี
มบูรณ์  โดยแบ
ณฑลล้อมถัดไป

ม หากเปรียบป
ด้วยจักราศีทางโ
ฒนธรรมอินเดีย

ษมลฑล (Vastu
ารสร้างเมืองเชีย
ยกรรม ภาควิช

ับความเช่ือทาง
รยัน (วันชัย ม
ยบแบบแผนแล
ภพภูมิต่างๆแล
สิทธิ์  มนุษย์จึงไ
สิ่งต่างๆ  ที่ตนส
ะกอบกันขึ้นเป็น

 
ร์ เป็นองค์ควา
งเขตพื้นที่ใช้สอย
ะเภทศาสนสถ
รรมพราหมณ์-
มากอีก เช่น ม
ยให้ความสําคัญ
บ่งความสําคัญเ
ป คือ เทวดาสถ

ปราสาทประธาน
โหราศาสตร์ แล
ยแล้วนั้นจะถือ

-purusha ma
ยงใหม่ในวัฒนธ
ชาศิลปสถาปัตย

งศาสนาในอินเดี
มงคลประดิษฐ, 
ละรูปแบบพิธีก
ะจักรวาลสู่สิ่งส
ไม่เพียงบันทึก
สร้างขึ้นมาเพื่อใ
นเมือง หมู่บ้าน

ามรู้ทางศิลปะส
ยของสิ่งก่อสร้า
ถาน วัง และเรือ
-ฮินดู และพุทธ
ายามต มานส
ญกับมณฑล  ซึ
เป็น 4 เขตมณ
าน มนุษยสถาน

น บนฐานยอดส
ละจํานวนของป
ว่าจุดศูนย์กลา

 
ndala) 
ธรรมล้านนา "(วิ
ยกรรม บัณฑิตวิ

ดีย  เริ่มปรากฏ
 2558) จากคติ
กรรมทางศาสน
สร้างสรรค์ในงา
จักรวาลในจิน
ให้เกิดสิริมงคลแ
นทั้งหมู่ บ้านทั้ง

สถาปัตยกรรมข
งครอบคลุมตั้งแ
อนพักอาศัย  ต
ธศาสตร์ด้านสถ
สารศิลปศาสตร
ซึ่งเกิดจากส่วนย
ฑล ได้แก่ บริเว
น และเดรัจฉาน

สุดคือจุดศูนย์กล
ปราสาทซ่ึงสอด
างของโลกและ

 

วิทยานิพนธ์ปริ
วิทยาลัย มหาวิ

ฏเด่นชัดพร้อมกั
ติความเชื่อในก
นา ถูกถ่ายทอ
านศิลปกรรมแล
ตภาพไว้เป็นลา
แก่ตน จักรวาล
หลัง พื้นที่ภายใ

ของอินเดียเพื่อ
แต่ปริมณฑลมห
ตลอดจนการจั
ถาปัตยกรรมก
ร์ เป็นต้น  ระ
ย่อยที่ผสมผสา
วณกลางแผนภ
นสถานลดหลั่นก

1

ลางจักรวาล จะ
ดคล้องกับจํานว
ะจักรวาลเป็นจุ

ญญามหาบัณฑิ
ิทยาลัยศิลปาก

กับการอพยพข้า
ารดํารงชีวิตแล
ดและแสดงออ
ละสถาปัตยกรร
ายลักษณ์เท่านั้
ลถูกจําลองลงสู่สิ
ในบ้านแม้กระท

อใช้ในการวางผ
หภาค ระดับเมือ
ัดวางมณฑลเพื

การก่อสร้างยังไ
เบียบการวางผ
นสัมพันธ์กันเป็

ภาพคือเขตพรห
กันตามลําดับ 
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าพท่ี 7  การสร้
กษ์ทางโหราศา
มา: วันชัย มงค
ถาปตัยกรรม ค
.2 การสร้างเมื

ลัว
มชนขนาดเล็กใ
มัยของชุมชนพื้
นย์กลางชุมชนอ
ความเชื่อในก
าวเมือง ในสมัย
ดเหนี่ยวจิตใจ 
ระจายการตั้งถิ่
ทวีและถือเป็นจุ
.3 การสร้างเมื

แค
องสกุล, 252
าณาจักรทวารว
ารสร้างเมืองใน

คติ
ระองค์ที่คงคว

รา้งรูปเรขาคณติ
สตร ์

คลประดิษฐ, เอก
คณะสถาปัตยกร
องสมัยชุมชนพื
วะ เป็นชนพื้นเ
ในกลุ่มเครือญา
พื้นเมืองลัวะ ยัง
อยู่บริเวณเชิงด
ารบูชา "อินทขี
ยต่อมาชาวลัวะมี
 ทําให้มีการผสม
ถิ่นฐานไปตามริม
ดเริ่มต้นของวฒั
องในวัฒนธรรม
คว้นหริภุญไชย 
9: 12-14) ผ
วดี ซึ่งอยู่ภายใ

นวัฒนธรรมหรภิุ
ติพระบรมธาตุ ภ
ามเป็นรูปธรรม

ตโดยกําหนดจา

กสารประกอบค
รรมศาสตร์ จุฬา
พื้นเมืองลัวะ 
เมืองที่มักพบใน
ติกัน ต่อมาชุมช
งไม่รู้จักการนับถื
อยสุเทพ ที่ถือเ
ขีล" ตามคําแน
มีการรับเอาพุท
มผสานวัฒนธร
มแม่น้ําและป่า
ฒนธรรมหริภุญไ
มหริภุญไชย 
 เป็นศูนย์กลาง
ผลจากการรับเ
ใต้พุทธศาสนา 
ภุญไชย ดังนี้ (ทศ
ภายหลังการปริ
มท่ีสุด พระบรม

กการทอดเงาข

คําสอนวิชาประ
าลงกรณ์มหาวิท

นตํานานล้านน
ชนขยายตัวขึ้นจึ
ถือพุทธศาสนา
เป็นภูเขาศักดิ์สิ
นะนําของฤาษี
ทธศาสนาเข้ามา
รรมจากภายนอ
เขา ซึ่งพื้นที่ส่ว
ไชยที่กําลังจะเริ

ความเจริญในพื
อาวัฒนธรรมข

 ทําให้มีการนําเ
ศพร โสดาบรรล
รนิิพพานของพร
มธาตุเปรียบเส

องแสงอาทิตย์แ

วัติศาสตรส์ถาปั
ทยาลัย 

นา ซึ่งจะมีการก
จึงสร้างเวียง (ส
 และไม่มีความ

สิทธิ์ อันเป็นสถา
 เพื่อความม่ัน
าเป็นส่วนประก
อก ก่อให้เกิดกา
วนหนึ่งอยู่ภายใ
ริ่มเข้ามาแทนที่

พื้นท่ีบริเวณท่ีรา
องละโว้ และเมื
เอาคติความเชื่อ
ลุ, 2546: 93-1
ระพุทธเจ้า พระ
สมือนองค์พระพ

และทําการก่อส

ปตัยกรรมเอเชีย

กล่าวถึงลักษณ
รัสวดี อ๋องสกุล

มเจริญทางวัฒน
านท่ีสถิตย์ของผี
คงและเป็นศูน
อบของความเชื
ารพัฒนารูปแบ
ใต้การปกครอง
ที ่

าบลุ่มแม่น้ําปิง
มืองหริภุญไชยเ
อในพุทธศาสน
02)  
ะบรมธาตุ เป็นสิ
พุทธเจ้าและเป็

1

 
สรา้งตามมงคล

ย ภาควิชา

ณะการอยู่กันเป็
ล, 2529: 11)  ใ
นธรรม ชาวลัวะ
ผีบรรพบุรุษ แล
นย์รวมจิตใจขอ
ช่ือและเป็นเครื่อ
บบของชุมชนแล
ของพระนางจา

ตอนบน (สรัสว
เป็นส่วนหนึ่งขอ
นามามีอิทธิพลต

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกั
ปนสัญลักษณ์ขอ
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ทธกาล เมื่อเสร็
นเวลาต่อมาเรีย
หาราช ราวพุท
ระทับอยู่ ณ ที่แ

คติ
ารงอยู่ และการ

 
 

าพท่ี 8  แผนผัง
มา: ทศพร โสด
าขาวิชาประวัติ
546), 97. 

ร็จสิ้นการถวาย
ยกว่า  พระบรม
ทธศตวรรษท่ี 3
แห่งนั้นเช่นกัน 
ติโลกศาสตร์ เป็
รดับสูญของสรร

ังและภาพตัดภมู
ดาบรรลุ,”คติกา
ติศาสตร์สถาปัต

ยพระเพลิงพระ
มธาตุเจดีย์  เพื่อ
3 การประดิษฐ
 
ป็นคติท่ีกล่าวถึง
รพสิ่ง ให้เห็นคว

มิศาสตร์จักรวา
ารสร้างเมืองเชี
ยกรรม ภาควิช

พุทธสรีระภายห
อการเคารพบูช
ฐานพระบรมธา

งการประมวลค
วามสืบเนื่องเป็น

าลตามแนวคิดพุ
ยงใหม่ในวัฒนธ
ชาศิลปสถาปัตย

หลักการปรินิพ
ชา ดังมีหลักฐาน
าตุ ณ ท่ีแห่งใด

ความคิดเพื่ออธิบ
นวัฎจักรของ ชีวิ

พทุธศาสนา 
ธรรมล้านนา”(วิ
ยกรรม บัณฑิตวิ

พพานแล้วได้มีก
นปรากฎตั้งแต่ส
ด เปรียบเสมือน

บายกําเนิดควา
วติ จักรวาล แล

วิทยานิพนธ์ปริ
วิทยาลัย มหาวิ

1

ารสร้าง สถูป ซึ
สมัยพระเจ้าอโศ
นพระพุทธเจ้าไ

มเป็นไปหรือกา
ละกาลเวลา 
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4.  แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ(component)ของเมือง  
จากการศึกษาเอกสารพบว่า  แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบของเ มือง 

(component) ท่ีเป็นโครงสร้าง(structure) และองค์ประกอบ(element) หลักของเมือง มีอยู่หลายแบบ 
ตามท่ีมีผู้เสนอไว้ ซ่ึงแต่ละแนวความคิดอยู่บนพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกัน ถึง 5 แบบ ได้แก่ 

ส่วนประกอบแบบท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
ส่วนประกอบของเมืองท่ีเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ 1 พิจารณาจากลักษณะทาง

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม  เมืองมีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วนหลัก คือ (รหัตร โรจนประดิษฐ์, 2545 อ้างถึง
ใน ชูเกียรติ นุราช, 2553: 15-16) 

1. ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่วนประกอบด้านนี้หมายถึงสภาพความเป็นอยู่สุขภาพ
อนามัย การศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอื่นๆ 

2. ด้านกายภาพ ส่วนประกอบด้านนี้หมายถึง สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมือง ท่ีมีการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะใช้เพ่ือการอยู่อาศัย เพ่ือการพาณิชย์ หรือเพ่ือการพักผ่อน นอกจากน้ี
ส่วนประกอบในด้านกายภาพยังประกอบด้วย สาธารณูปโภค หมายถึงสิ่งท่ีส่งมาตามสายหรือท่อ เป็นแนว
ยาวเข้ามาสู่ผู้ใช้บริการ 

ส่วนประกอบท้ังสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยท่ีส่วนประกอบทางด้านกายภาพจะเป็นผล
สะท้อนมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบ
ด้านกายภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

ส่วนประกอบแบบท่ี 2 ขอบเขตทางกายภาพ 
ส่วนประกอบของเมืองท่ีเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบท่ี 2 พิจารณาจากขอบเขตทาง

กายภาพ ความหมายของเมืองในทางกายภาพ เป็นแหล่งของชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีขอบเขตกําหนดไว้แน่นอน และ
มีโครงสร้างทางกายภาพท่ีสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของกลุ่มชนท่ีมีจํานวนและความซับซ้อนมากกว่าชุมชน
หมู่บ้าน ส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักดังกล่าวนี้ได้แก่ คูน้ํา และกําแพงท่ีโอบล้อมแหล่งชุมชน สระน้ํา 
วัด บริเวณท่ีอยู่อาศัยของเจ้านายและขุนนาง กับบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป (ธิดา สาระยา, 
2537:106 -107) 

ส่วนประกอบแบบท่ี 3 รูปร่างคันดินหรือกําแพงเมือง 
ส่วนประกอบของเมืองท่ีเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ พิจารณาจากรูปร่างของคันดิน

หรือกําแพงเมือง รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองจําแนกลักษณะตามรูปร่างของคันดินหรือ
กําแพงเมืองท่ีล้อมรอบเมือง ซ่ึงจําแนกออกเป็น 8 รูปแบบ คือ (1) ชนิดท่ีไม่มีรูปแบบ มีรูปร่างท่ีคดเค้ียวและ
กลับมาบรรจบเป็นวงกลม (2) รูปแบบวงกลม (3) รูปแบบวงรี (4) รูปแบบสี่เหลี่ยมมนคันดินมีลักษณะรูปร่าง
คล้ายสี่เหลี่ยมมุมมน (5) รูปแบบสี่เหลี่ยม คันดินมีลักษณะเป็นแนวตรงทั้งสี่ด้าน (6) รูปแบบหลายเหลี่ยม    
(7) รูปแบบที่อาศัยลักษณะทางธรรมชาติเป็นแนวล้อมรอบเมือง และ(8) รูปแบบเมืองซ้อน (สุรพล ดําริห์กุล, 
2549: 5-6) 
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ส่วนประกอบแบบท่ี 4 องค์ประกอบทางกายภาพและจิตวิญญาณ 
ส่วนประกอบของเมืองท่ีเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบท่ี 4 พิจารณาจากองค์ประกอบ

ทางกายภาพและจิตวิญญาณ ความสําคัญของเอกลักษณ์ของเมือง หรือคุณค่าของพื้นท่ีเมืองนั้น มี
องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบทางกายภาพ (permanencies) และคุณค่าทางจิตใจหรือจิต
วิญญาณของสถานท่ี (spiritual value) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีมองไม่เห็นด้วยตา แต่เกิดจากวิถีชีวิตของผู้คน
เกิดเป็นเรื่องราว และความหมายจากการอยู่อาศัยกันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความทรงจําร่วมกัน ทําให้
เกิดอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีและเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป (Rossi, 1999 อ้างถึงใน ธีมาพร วัชราทิน, 2551: 19-
21) 

ส่วนประกอบแบบท่ี 5 ปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน 
ส่วนประกอบของเมืองท่ีเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบท่ี 5 พิจารณาจากปัจจัยในการตั้ง

ถิ่นฐานโดยกล่าวถึง ส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ 
(Constantinos A. Doxiadis, 1976 อ้างถึงใน ชุติมา สุรเชษฐพงษ์, 2554: 25-26) 

1. ธรรมชาติ (nature) เป็นรากฐานและขอบเขตของชุมชนที่ถูกสร้างสรรขึ้นมา มนุษย์จะ
เป็นผู้ปรับให้เข้ากับสภาพธรรมชาติหลังจากเลือกสรรแล้ว  ตัวอย่างส่วนประกอบทางธรรมชาติ ได้แก่ 
ลักษณะภูมิประเทศ  ดิน  พืชพรรณ  สัตว ์และภูมิอากาศ เป็นต้น 

2. คน (man or anthropos) โดยพิจารณาในด้านตัวบุคลซึ่งมีท้ังเรื่องของความต้องการ
ทางด้านชีวภาพ  เช่น อากาศ  อุณหภูมิ ท่ีว่าง เป็นต้น  ความรู้สึกสัมผัส การรับรู้ ความต้องการด้านอารมณ์ 
ค่านิยม รูปแบบทางสังคม แบบแผนการดํารงชีวิต และวัฏจักรของชีวิตครอบครัว 

3. สังคม (society)  สังคมเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มของคนท่ีจะเกิดขึ้นเม่ือมีการต้ังถิ่นฐาน 
ได้แก่  การพบปะสังสรรค์ แบบแผนทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา สวัสดิการ กฎหมาย
และบริการ เป็นต้น 

4. โครงสร้างทางด้านกายภาพ (physical structure) รูปแบบของการจัดส่วนประกอบที่
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตของคน ได้แก่  บ้านท่ีอยู่อาศัย สถานบริการชุมชน ศูนย์ บริการการศึกษา ศูนย์
ราชการและธุรกิจ อุตสาหกรรม  และคมนาคมขนส่ง   โดยอาจเป็นกระบวนการของการจัดวางผังบริเวณ
และรูปแบบการก่อสร้าง 

5. โครงข่าย(network) โครงข่ายการให้บริการด้านต่างๆ  ท้ังด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในอันท่ีจะเสริมต่อปัจจัยทุกด้านข้างต้น ได้แก่ ระบบน้ําใช้ ไฟฟ้า การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร 
การจัดการของเสีย  เป็นเรื่องของการวางผังกายภาพ (physical planning) 
5.  มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape) และ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม(cultural environment) เช่น โบราณสถานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะได้รับ
ความสนใจในการอนุรักษ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ แต่มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม นั้น มิได้หมายถึงเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุเท่านั้น หากแต่
หมายรวมถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการดํารงชีวิตของชุมชนด้ังเดิม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทาง



20 

วัฒนธรรมท่ีสําคัญ และสืบทอดผ่านบรรพบุรุษแต่ละรุ่น คําว่า มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ท้ัง 3 คํา มีความหมายใกล้เคียงกัน ครอบคลุมท้ังเรื่องท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
อย่างไรก็ตามแต่ละคํา ก็มีนิยามท่ีแตกต่างกันไปในรายละเอียด ตามแต่จะมีผู้กําหนด ซ่ึงจะเห็นความ
แตกต่างและหลากหลายจากตัวอย่างท่ีนํามาเสนอ ดังต่อไปนี้ 
5.1 มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) และมรดกธรรมชาติ (natural heritage) 

มรดกวัฒนธรรม ตามท่ี Feilden and Jokileht (1998:11อ้างถึงใน จันทิรา เกื้อด้วง, 2548: 
9) ได้ให้ความหมายไว้นั้น มรดกวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้มีเพียง โบราณสถาน  อาคาร  พ้ืนท่ี
ประวัติศาสตร์และสวน เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสร้างขึ้นท้ังหมดรวมท้ังระบบนิเวศ เป็น
เครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้าง
ขึ้นมาใหม่ได้ 

ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO) ครั้งท่ี 17 (2515 อ้างถึงใน จันทิรา เกื้อด้วง, 2548: 10) ท่ีประชุมว่าด้วยการคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ได้ให้คําจํากัดความในเรื่องของมรดกวัฒนธรรม และมรดกธรรมชาติ ไว้
ดังนี้ 

มรดกวัฒนธรรม หมายถึง 
อนุสรณ์ (monuments) คือ ผลงานทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 

ส่วนประกอบหรือโครงสร้างทางโบราณคดี ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มอาคาร (groups of building) คือกลุ่มของอาคารท่ีแยกกัน หรือต่อเนื่องกันโดยลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรม ความร่วมลักษณะ หรือท่ีตั้งอันเหมาะสมในภูมิทัศน์ 
สถานท่ี (sites) คือผลงานของมนุษย์ หรือผลงานอันผสมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เป็น

สถานท่ีซ่ึงไม่มีอาคารอยู่เลย แต่เป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ (historical) สุนทรียภาพ 
(aesthetic) ชาติพันธุ์วิทยา (ethnological) หรือมานุษย์วิทยา (anthropological) 

มรดกธรรมชาติ (natural heritage) หมายถึง 
ลักษณะทางธรรมชาติ อันประกอบด้วย ภูมิสัณฐานทางกายภาพ – ชีวภาพ มีคุณค่าทาง

สุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงสถานท่ีทางธรรมชาติ หรือพ้ืนท่ีท่ีธรรมชาติกําหนดขอบเขตไว้แน่
ชัด มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (science) การอนุรักษ์ (conservation) หรือความงามแห่งธรรมชาติ
(natural beauty) 

ในการจัดมรดกวัฒนธรรม ได้จัดประเภทของอนุสรณ์สถานเอาไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. กลุ่มท่ี 1 ซากอารยธรรม (dead monuments) คือ สถานภาพของโบราณสถานน้ัน        

มีลักษณะเป็นซากหลักฐานทางอารยธรรมในอดีต มากกว่าจะใช้สอยได้ในปัจจุบัน 
2. กลุ่มท่ี 2 อนุสรณ์ท่ียังใช้ประโยชน์ (living monuments) คืออนุสรณ์สถานท่ียังคง

ประโยชน์ทางการใช้สอยสืบทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความมั่นคงตามลักษณะของ
สถาปัตยกรรมน้ันๆ 
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5.2 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape) 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2549: 14 –19) ได้ให้ความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่า 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  มีท่ีมาจากคํา 4 คํารวมกัน 
ภูมิ  (นาม) หมายถึง ดิน 
ทัศน์ (นาม) หมายถึง ความเห็น การเห็น เครื่องรับรู้ สิ่งท่ีเห็น การแสดง 
ดังนั้น  ภูมิทัศน์ หมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศท้ังท่ีปรากฏตามจริง และ

ภาพลักษณ์ในจิตใจท่ีรู้สึกได้ 
วัฒน  หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม 
ธรรม หมายถึง คําประกอบท้ายคําท่ีเป็นนามธรรม เม่ือประกอบแล้วมีความหมายไม่ต่างไป

จากคําศัพท์เดิม 
ดังนั้น  วัฒนธรรม  หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์ทําขึ้น สร้างขึ้น คิดขึ้น เพ่ือใช้ในการดํารงอยู่ สืบทอด 

และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์ เป็นประโยชน์ท้ังทางกาย และทาง
ใจ สอดคล้องกับการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ  ทางรูปธรรม  ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งาน
ศิลปะหัตถกรรม ประติมากรรม การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการสันทนาการและ ทางนามธรรม ได้แก่ 
คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมืองการปกครอง 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างท้ังทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งท่ีผู้คนในกลุ่ม
ยึดถือร่วมกัน (ค่านิยม) และได้กระทําต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพ่ือสร้างความเจริญงอกงาม และ
พัฒนาสังคมของมนุษย์ 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นผลท่ีแสดงออกมาในรูปของภูมิทัศน์ธรรมชาติท่ีมองเห็น โดยการที่
วัฒนธรรมเป็นผู้กระทํา มีธรรมชาติเป็นสื่อกลาง นั่นคือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือผลของการกระทําดังกล่าว 
และเป็นผลผลิตท่ีเห็นได้อย่างเด่นชัดของความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างผลการกระทําของชุมชนมนุษย์ชาติ โดย
ก่อรูปขึ้นจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเท่าท่ีจะเป็นไปตามแต่ท่ีธรรมชาติแวดล้อมจะเอ้ืออํานวย 
ซ่ึงก็คือมรดกอันทรงคุณค่าท่ีตกทอดมาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติและความพยายามของมนุษย์ตลอดทุก
ยุคทุกสมัย (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2548: 83-84) 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการผสานสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ
โดยมนุษย์รวมกัน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนท่ีนั้นๆ อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน องค์ประกอบเหล่านี้เม่ือรวมกันแล้วจึงทําให้เกิดเป็นมรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดความย่ังยืน ตามข้อจํากัดของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (อีโคโมสไทย, 2550: 2)  

หน่วยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริกาคือ National Parks Service (NPS) ซ่ึงทําหน้าท่ีดูแล
การอนุรักษ์แหล่งมรดกธรรมชาติซ่ึงรวมถึงมรดกวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้ให้ความหมายของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม คือ ภูมิประเทศท่ีมีองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีสร้างขึ้นโดย
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มนุษย์ซ่ึงเช่ือมโยงเข้าด้วยกันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล แบ่งได้ 4 
ประเภท คือ (National Parks Service NPS, 2549) 

1.  ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ท่ีได้รับการออกแบบ (historic designed landscape) 
2.  ภูมิทัศน์ท้องถิ่นท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ (historic vernacular landscape) 
3.  พื้นท่ีประวัติศาสตร์ (historic site) 
4.  ภูมิทัศน์ท่ีแสดงถึงชาติพันธ์ (ethnographic landscape) 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามที่ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ 

และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ได้กําหนดความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้หลายประเภท 
ได้แก่ 

1. ภูมิทัศน์ท่ีมีความเชื่อมโยงซ่ึงรวมถึงภูมิทัศน์ท่ีมีความหมายในทางศาสนา 
2. ภูมิทัศน์ท่ีสะท้อนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ยังคงดําเนินอยู่ 
3. สถานท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมในประวัติศาสตร์หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
4. สถานท่ีท่ีแสดงถึงชั้นทางประวัติศาสตร์ 
5. สถานท่ีท่ีแสดงถึงความพึ่งพาของกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์บน

ระบบของธรรมชาติ 
6. ภูมิทัศน์ท่ีเป็นเส้นตรง 
7. สถานท่ีท่ีมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์ของสถานที่นั้นๆ 
8. สถานท่ีท่ีแสดงถึงเรื่องราวหลากหลาย หรือมีคุณค่าหลายประการ 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามท่ีสภายุโรปหรือ Council of Europe ได้กําหนดความหมายไว้ใน 

European Landscape Convention 2000 ว่า เป็นพื้นท่ีซ่ึงมนุษย์รับรู้ได้ โดยท่ีอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีเป็นผล
มาจากการกระทํา และปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยท่ีเกิดจากมนุษย์ โดยมีการกล่าวถึง
การกระทํา ท่ีเกิดจากมนุษย์ในอดีตซ่ึงเป็นการเน้นยํ้าถึงประเด็นความสําคัญในเรื่อง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง  ท้ังนี้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ใน European Landscape Convention 
ไม่ได้กําหนดหรือแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ชัดเจนดังเช่นท่ีปรากฏในหลายประเทศ อย่างไรก็
ตาม กลุ่มประเทศในยุโรปนั้นได้เริ่มศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี และมีพัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์
วัฒนธรรมมาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2000 กองทุน European Funding ได้สนับสนุนโครงการ European 
Pathways to the Cultural Landscape (EPCL) ซ่ึงเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามท่ีกําหนดโดย U.S. National Park Service [USNPS] (1994 อ้างถึง
ใน อรรถพล ศิริเวชพันธุ์, 2549: 4-19) คือ พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีประกอบด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ บุคคล ขนบประเพณีท่ีมีคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ ท้ังน้ีสามารถจําแนกภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. ภูมิทัศน์ออกแบบ(historic designed landscapes) คือภูมิทัศน์ท่ีได้รับการออกแบบหรือ
วางผังโดยสถาปนิก ศิลปิน นักพฤกษศาสตร์ ตามหลักการออกแบบ โดยสะท้อนแนวความคิดในการ
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2.  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment)  
     2.1 สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม
(tangible environment) ได้แก่วัตถุต่างๆท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการอํานวยความสะดวกและใช้สอย เช่น 
อาคาร บ้านเรือน ศาสนสถาน เป็นต้น 
          2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม
(intangible environment) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นตัวกําหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตามได้แก่ ศิลปกรรม 
วัฒนธรรม วิถีประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าและความภูมิใจของคนในชุมชน
และท้องถิ่นและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณค่าสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเมือง 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment) หมายถึง บริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นท่ี
โดยรวมที่สะท้อนบอกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาการทางสังคม 
และวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ ท่ีมีชุมชนเป็นผู้บอกเรื่องราว โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าท้ังในอดีตและ
ปัจจุบัน (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548) 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment) เป็นภาพรวมของพื้นท่ีหรือบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ
องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม ได้แก่  

1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือ
รูปธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ํา คูคลอง ป่าไม้ แหล่งน้ํา หรืออาจเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ เช่น ป่าสน สวนมะพร้าว ฯลฯ  

2. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (built environment) ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือ
รูปธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ชุมชน โครงสร้างเมือง ฯลฯ  

3. ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมนามธรรม (intangible heritage) ประกอบ 
ด้วย สภาพท่ีไม่ใช่ลักษณะกายภาพหรือนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์สาคัญ วิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชน การประกอบอาชีพท้องถิ่น ฯล 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ท้ังสามเรื่องมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกันคือ สิ่งที่เกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือดํารงชีพ 
โดยเกิดการรวมตัวเป็นชุมชน มีความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น  แต่ในรายละเอียดเน้ือหามีความแตกต่างคือ  สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม  ให้ความสําคัญในแง่บริบท
ทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนท่ีโดยรวมท่ีสะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
ธรรมชาติ  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  เน้นไปในการกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อมโดยมี
ธรรมชาติเป็นสื่อกลาง ส่วน  มรดกวัฒนธรรม  ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่าสิ่งดีงาม ควรสืบทอดจากบรรพบุรุษ
ในพ้ืนท่ี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ ท้ังกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต 
ทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณท่ีแสดงออกทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
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6. การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์  
6.1 ลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ 

เมืองประวัติศาสตร์ 
เมืองประวัติศาสตร์ มีช่วงอายุอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง หรือหลายช่วงเวลาในอดีต หรือต่อเน่ือง

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองเหล่าน้ีมีหลายลักษณะแตกต่างกันตามถิ่นฐาน วัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์
ของเมือง เมืองประวัติศาสตร์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ (ธาดา สุทธิธรรม, 2533: 142-150) 

1. เมืองร้าง เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งหรือหลายช่วง ก่อนที่จะถูกท้ิงร้าง
ไปจนถึงปัจจุบัน เมืองลักษณะนี้ไม่มีการใช้งานอ่ืนเข้ามาแทรกแซงความเปลี่ยนแปลง มีเพียงความเส่ือม
โทรมของวัสดุและโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่างๆท่ีจะทรุดโทรมตามกาลเวลา ดังนั้นจึงต้องการเพียงแผนงาน
เพ่ือการอนุรักษ์ นําเสนอ และการบํารุงรักษา 

2. เมืองโบราณท้ิงร้างและกลับมาใหม่ในปัจจุบัน ปรากฎการณ์ของการฟื้นกลับมาของเมืองเก่า 
เม่ือประชากรกลับมาตั้งถ่ินฐานในท่ีเดิมใหม่ โดยมีการบุกรุกและทําลายโบราณสถานซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
และเนื้อหาของเมืองเพื่อการก่อสร้างอาคารใหม่ และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาม
ความต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้นของประชากร การพัฒนาเมืองในลักษณะนี้จะต้องคํานึงถึงแผนผังเดิมของเมือง
โบราณ และมาตรการของการอนุรักษ์ ให้สามารถรักษาบรรยากาศของเมืองในอดีตควบคู่กับการอยู่รอดของ
ประชาชนปัจจุบันท่ีอาศัยอยู่ในเมือง 

3. เมืองพัฒนาต่อเน่ืองมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองโบราณท่ีมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 
แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความตกต่ํา การฟ้ืนฟู และชีวิตของเมือง ซึ่งพัฒนาการมาตามกาลเวลา 
มักประสบกับการเสื่อมโทรม หรือถูกทําลายเนื้อเมืองในหลายลักษณะ ทําให้บรรยากาศของเมือง
เปลี่ยนแปลงไป 

4. เมืองท้ิงร้างในช่วงหนึ่ง และกลับมาใหม่ เมืองลักษณะนี้มีการพัฒนาในยุคโบราณแล้วหยุด
ไป และกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ย่านประวัติศาสตร์ 
ย่านประวัติศาสตร์ คือ พ้ืนท่ีบางส่วนของเมืองหรือชนบท ท่ีกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ 

ซ่ึงเป็นแหล่งสําคัญท่ีเช่ือมโยง หรือแสดงความต่อเนื่องของท่ีตัง้ โครงสร้าง หรอืวัตถุท่ีมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์หรอืสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพ  
(US. National register for Historic place in Canada, 1996, อ้างถึงใน Wikipedia,2553) 
6.2 หลักการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ 

หลักการสําคัญของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ เป็นการพัฒนาโดยแยกพ้ืนท่ีพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจออกจากพ้ืนท่ีเมืองท่ีควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมต่อของพื้นท่ีพัฒนาท้ังสองลักษณะ โดยให้เห็นการคลี่คลายท่ีค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีอนุรักษ์ไปสู่
พ้ืนท่ีพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ พื้นท่ีอนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัด
ท้ังรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศของทั้งพื้นท่ี ส่วนพ้ืนท่ีเมืองท่ีต้องการพัฒนาเพื่อ
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การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องให้ห่างจากพื้นท่ีอนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพ้ืนท่ีต้องขึ้นอยู่กับอัตราความ
เจริญเติบโตของเมืองแต่ละเมือง ท้ังนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนพ้ืนท่ีอนุรักษ์  
(ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, 2550, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรม,2552)  
6.3  หลักการสําคัญสําหรับการวางแผนอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

หลักการสําคัญสําหรับวางแผนการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ มี 4 ประการ คือ (Fielden, 
1993, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552) 

1. การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง (integrated conservation) 
การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือจะต้องผสมผสาน (integrate ) งาน

อนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง เนื่องจากการอนุรักษ์เมือง ไม่อาจพิจารณา
อย่างโดดเดี่ยวได้ กลวิธีท่ีใช้ในการวางแผนพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ในเมือง ประกอบไปด้วยเทคนิคทางด้านการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู รวมท้ังการจัดหาบริการสาธารณะ ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพของพื้นท่ีในระยะยาว การ
วางแผนอนุรักษ์ควรมีการดําเนินการร่วมกับผู้อาศัยในพื้นท่ี และควรมีการออกกฎหมายข้อบังคับและการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ 

2. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (control of change) 
การควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาใหม่ๆ เป็นวัตถุประสงค์หลักอีกประการหน่ึง 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม จะทําให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ได้เป็นอย่างดีโดยการหามาตรการควบคุมการพัฒนาท่ีมีมากเกินไป โดยการกําหนดขนาดและรูปแบบอาคาร 
การจํากัดปริมาณการจราจร และการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 

3. การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน (infill design) 
การออกแบบอาคารใหม่หรือโครงสร้างหรือส่วนต่อเติม ควรมีพ้ืนฐานมาจากการวิเคราะห์ท่ี

ชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเน้ือเมือง (urban fabric) และหน้าท่ีใช้สอย(function) 
ดังนั้น หลักการของการออกแบบชุมชนเมือง และความงามของเมือง จะต้องนํามาประยุกต์ใช้ 

4. การบริหารจัดการ (administrative actions) 
การบริหารและการจัดการในพื้นท่ีอนุรักษ์ของเมืองประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่มี

แผนอนุรักษ์ใดท่ีทําได้สําเร็จ หากไร้การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น (Shankland, 1975, อ้างถึงใน 
http://wetland.onep.go.th/) และในบางครั้งอาจต้องอาศัยอํานาจทางการเมืองการปกครองระดับสูงใน
การดําเนินงานให้เป็นผล นอกจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ยังต้องมีหน่วยงานอ่ืนๆท่ีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ รวมท้ังการออกกฎหมายและมาตรการควบคุมและสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนการ
อนุรักษ์ท่ีได้จัดทําไว้ (Holiday, 1973, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552) 

การบริหารจัดการเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในกรณีเมือง
ประวัติศาสตร์ท่ียังมีชีวิตหรือมีกิจกรรม (living city) และเมืองท่ีไม่มีชีวิตหรือไร้กิจกรรม (dead city) 

เมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ท่ียังมีชีวิต หมายถึงเมืองท่ียังคงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอยู่ การส่งเสริมการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า จะต้องคํานึงถึงเครื่องมือทางการเมืองท่ียังมีพลวัต 
(dynamic political instruments) มากกว่าวิธีการท่ีหยุดน่ิงหรือเน้นเฉพาะทางด้านเทคนิค (static or 
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technical means) ซ่ึงจะทําให้เมืองหยุดการเจริญเติบโตและให้ผลร้ายกับพ้ืนท่ีอนุรักษ์ไปด้วย ดังนั้นการ
บริหารจัดการเมืองเก่าท่ียังมีชีวิตอยู่จะต้องให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการ
เน้นทางด้านกายภาพ (Feilden, 1993 , อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552) 

สําหรับเมืองท่ีไม่มีชีวิต วิธีการจะเน้นท่ีการสร้างสรรค์หรือจัดเตรียมท่ีว่าง(space) และ
ลักษณะภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสิ่งก่อสร้างท่ีมีการอนุรักษ์ การควบคุมลักษณะภูมิทัศน์ท้ังหมดจะมี
ความสําคัญมาก (Goakes, 1987, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552) ดังนั้น
การบริหารจัดการควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านกายภาพมากกว่าการพิจารณาการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.4  ขอบเขตและขนาดของการอนุรักษ์ 

1. การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีและเรื่องราวท่ีจะต้องอนุรักษ์ 
กองอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนวคิดในการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
ศิลปกรรมตามขอบเขตและความสําคัญของบริบทและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ท่ีจะต้องอนุรักษ์โดยการควบ 
คุมสภาพแวดลอ้ม ท่ีอยู่ในเขตอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างเหมาะสม ให้มีระดับความเข้มงวดในการ
ควบคุมท่ีแตกตา่งกันตามลําดับความสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ดังน้ี (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อ้างถึงในกองอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรม
,2552) 

บรรยากาศ (atmosphere)  ตัวศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสอดคล้อง ส่งเสริมซ่ึงกัน
และกัน 

แหล่งอันควรอนุรักษ์ (nucleus) ตัวศิลปกรรมซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้องอนุรักษ์ 
พื้นท่ีสงวน  (preservation area) พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่ามากทางวิชาการ และมีความอ่อนไหวต่อ

การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท่ีทําให้ถูกทําลายได้ง่าย ในพื้นท่ีนี้ ห้ามกระทําการใดๆ ท่ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพด้ังเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด 

พื้นท่ีอนุรักษ์ (conservation area) พ้ืนท่ีใกล้เคียง หรือบริเวณโดยรอบตัวศิลปกรรม ซ่ึงเมื่อ
พ้ืนท่ีนี้ถูกทําลายย่อมมีผลกระทบต่อการคงอยู่ของศิลปกรรมด้วย ในบริเวณนี้ยินยอมให้ทํากิจกรรมได้บาง
ประการ ท่ีไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีน้ีมากนัก 

พื้นท่ีบริการและการจัดการหรือพัฒนา (service and management area) พ้ืนท่ีข้างเคียง
หรือโดยรอบแหล่งศิลปกรรมท่ีมีความเกี่ยวพันกับตัวศิลปกรรมน้อยมาก จึงยินยอมให้มีการพัฒนาได้ แต่ต้อง
อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการทําลาย
คุณค่าของศิลปกรรม 
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3. การอนุรักษ์ฝีมือช่าง (conservation of craftsmanship) งานช่างฝีมือมักถูกละเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานช่างปูน ช่างไม้ ซ่ึงสําคัญมากในงานสถาปัตยกรรมของไทย การอนุรักษ์งานช่างฝีมือนี้
รวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ท่ีใช้ด้วย ซึ่งต้องเหมือนของเดิมเพื่อให้ได้รูปลักษณะเดียวกัน การอนุรักษ์งานช่าง 
ทําได้โดยการฝึกอบรมช่างรุ่นใหม่โดยให้สังเกตและฝึกฝนตามช่างฝีมือท่ีได้รับการฝึกฝนมาแต่โบราณ ใน
ประเทศไทย น่าจะได้มีการตั้งโรงเรียนช่างสิบหมู่ขึ้นและควรมีการจัดประกวดฝีมือช่างเพื่อพัฒนาฝีมือและ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างฝีมือด้วย 

4. การอนุรักษ์วัสดุ (conservation of building materials) การพิจารณาการใช้วัสดุใน
งานอนุรักษ์มักจะถูกละเลยทําให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่กลมกลืน นอกจากนั้นบางส่วนยังเป็นตัวเร่งให้
วัสดุเดิมท่ีมีอยู่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น การใช้วัสดุไม่ใช่คํานึงแค่พื้นผิวเหมือนของเดิมเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึง
คุณสมบัติด้วย เช่นการใช้ปูนฉาบสมัยใหม่จะไม่เหมาะสมกับการฉาบผนังท่ีเป็นอิฐเก่าเน่ืองจากปูนฉาบ
สมัยใหม่จะมีความแกร่งกว่าอิฐมาก ทําให้เกิดรอยแยกในการก่อหรือการใช้ไม้ท่ีอบไม่แห้งก็จะทําให้ไม้เสีย
กําลังวัสดุ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการผลิตขึ้นมาใหม่ และควรพิจารณาในแง่ของการตลาดประกอบด้วย 
เพราะวัสดุแบบเก่าคงขายได้ไม่มากจึงควรให้หน่วยงานของรัฐบาล เช่น สถาบันการศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยและทดลองผลิตวัสดุต่างๆเหล่าน้ี 

พื้นฐาน (basis) ท่ีจําเป็นสําหรับการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
หลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีจําเป็นต้องมีก่อน เพ่ือให้การดําเนินงานอนุรักษ์เมืองและย่าน

ประวัติศาสตร์ไม่มีอุปสรรคและประสบความสําเร็จในท้ายท่ีสุดมีดังน้ี (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ อ้างถึงในภาณุพงศ์ 
สิทธิวุฒิ, 2554: 26-27) 

1. การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ต้องใช้ความร่วมมือทางการเมือง และการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ประกอบกันในการวางแผนทุกระดับของการวางผังเมืองและการวางผังภาค 

2. เมืองและย่านประวัติศาสตร์ท่ีดี ต้องมีรูปแบบการวางผังเมืองท่ีชัดเจนหรือมีอัตลักษณ์ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับพ้ืนท่ีสีเขียวและพื้นท่ีเปิดโล่ง 

3. การมีส่วนร่วมจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี เป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จตาม
แผนงานอนุรักษ์ และสมควรได้รับการสนับสนุน การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ต้องคํานึงถึง
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณน้ันเป็นอันดับแรก 

ข้อควรคํานึงในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
1. แผนการอนุรักษ์ จะต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอาคารใดบ้างควรอนุรักษ์ และควรได้รับ

การสนับสนุนจากประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น 
2. ภายหลังการดําเนินการอนุรักษ์สิ้นสุดลง ต่อจากน้ันควรมีการดูแลอย่างต่อเน่ือง 
3. อาคารท่ีสร้างขึ้นใหม่ ณ บริเวณย่านประวัติศาสตร์ ต้องมีลักษณะของอาคาร รูปแบบ

สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพโดยรวมในพ้ืนท่ี 

4. การปรับปรุงอาคารบ้านอยู่อาศัย ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์เป็นสําคัญ 
ปัจจัยท่ีนํามาใช้แยกองค์ประกอบของเมืองและประเมินคุณค่าความสําคัญ 
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ในการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์เมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ จะต้องมีการพิจารณาประเมิน
ความสําคัญของพื้นท่ีเมืองเก่าว่าองค์ประกอบของเมืองมีคุณค่าเพียงพอท่ีจะอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าได้
หรือไม่ โดยทําการสํารวจเมืองเพ่ือนําข้อมูลมาประเมินตามปัจจัยความสําคัญในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554:9-17)  

1. ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ 
2. ปัจจัยด้านโบราณคดี 
3. ปัจจัยด้านการก่อสร้าง 
4. ปัจจัยด้านอายุ 
เม่ือทําการแยกองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองตามปัจจัยต่างๆข้างต้นแล้วจึงดําเนินการ

ประเมินคุณค่าและความสําคัญของเมืองตามปัจจัยดังนี้ 
1.  คุณภาพของอาคารที่มีคุณค่า พิจารณาจากลักษณะของ วัสดุ  รูปแบบ วิธีการก่อสร้างและ

ฝีมือช่าง สภาพโดยรอบ 
2.  ความเสี่ยงต่อการสูญสลาย พิจารณาจากลักษณะของ การรักษาองค์รวม การไม่ถูกรบกวน 

6.6  วิธีการและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
วิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการอนุรักษ์ หรือใช้

วิธีการหลายวิธีผสมกันได้ ดังนี้ 
1. การป้องกัน (protection) เป็นวิธีการจํากัดการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานที่สําคัญ ส่วน

ใหญ่จะใช้กับแหล่งโบราณคดี 
2. การสงวนรักษา (preservation) เป็นการรักษาของเดิมให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ส่วนใหญ่

จะใช้กับอาคารท่ีมีความสําคัญสูง 
3. การบูรณะ (restoration) เป็นการนํากลับสู่สภาพเดิมอย่างท่ีเคยเป็นมา 
4. การฟื้นฟู (rehabilitation) เป็นการบูรณะและนํากลับมาใช้ใหม่ 
5. การสร้างขึ้นใหม่ (reconstruction) เป็นการสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของเดิมท่ีสูญหายไป 
6. การย้ายท่ีตั้ง (relocation) เป็นการย้ายอาคารไปยังท่ีตั้งใหม่ 
7. การสื่อความหมาย (interpretation) เป็นการนําเสนอคุณค่าความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ โดยการทําป้ายสื่อความหมาย จัดนิทรรศการ จัดทําสื่อต่างๆ 
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
แนวทางปฏิบัติในการอนรุักษ์ธรรมชาตแิละศิลปกรรมในเมืองและย่านประวัตศิาสตร์มี 6

ประการ ซ่ึงมีรายละเอยีดของแนวปฏิบัติดังน้ี  
(นิจ หิญชีระนันท์, 2520,อ้างถึงใน (http://wetland.onep.go.th/) 

1. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
1.1 การจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม 
1.2 การฟ้ืนฟูบูรณะชุมชนให้กลับคืนสู่ชีวิต การจัดให้มีสวนสาธารณะ 
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2. การพัฒนาและก่อสร้าง 
2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความกลมกลืนกับอาคารข้างเคียง 
2.2 การควบคุมความสูง ซึ่งหมายถึงการควบคุมความหนาแน่นโดยปริยาย และยังทําให้

ไม่บดบังหรือข่มอาคารเดิม ความสูงนี้รวมถึงเสาไฟฟ้า เสาโทรเลข ฯลฯ 
2.3 ลักษณะภายนอก ต้องมีการควบคุมลักษณะภายนอกของอาคาร 
2.4 การบํารุงรักษาให้อาคารและสภาพแวดล้อมดํารงคุณค่าอยู่เสมอ  

3. การอนุรักษ์ 
3.1 การคุ้มครองคุณค่าและความงาม โดยการขึ้นทะเบียนวัตถุและบริเวณ ซ่ึงคุณค่าท่ี

คุ้มครอง ควรมี 3 ลักษณะ คือคุณค่าทางวิทยาการ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าความงามตาม
ธรรมชาติ 

3.2 การอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและภาค โดย
พยายามธํารงรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ่นท่ีปรากฏอยู่ 

3.3 แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง เป็นท่ีโล่งและเป็นแหล่งท่ีงดงามให้ความรื่นรมย์แก่เมือง 
3.4 ต้นไม้ ควรเก็บรักษาไว้ รวมท้ังให้มีการรักษาหน้าดินไว้ ในบางประเทศมีการขอ

อนุญาตตัดต้นไม้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของเอกชน 
3.5 โครงการพัฒนา เช่น สะพานลอย ถนนคร่อมคลอง ควรมีการพิจารณาก่อนการ

ดําเนินการ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทัศนียภาพของเมือง 
4. การสัญจร 

4.1 ถนนและอุปกรณ์ ควรมีทางเท้ากว้าง และบริเวณปลูกต้นไม้ อุปกรณ์ประกอบถนน 
และบริการสาธารณะ อาจจัดให้อยู่ในอาคารสถานที่ราชการ รวมทั้งการนําสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทร
เลข ลงใต้ดินในถนนบางสาย 

4.2 ระบบถนน ควรสร้างถนนเลี่ยงบริเวณที่จะอนุรักษ์ และปรับเปลี่ยนถนนเดิมใน
บริเวณอนุรกัษ์ให้เป็นทางเท้า 

4.3 ทางเท้าใต้ชายคา ควรจัดให้มีเฉพาะในย่านพาณิชยกรรม 
4.4 ทางเดินและทางจักรยานในเขตอนุรักษ์  ควรลดการจราจรสําหรับรถยนต์ โดยเฉพาะ

รถยนต์ส่วนตัว และคืนเมืองให้กับคนและจักรยาน ถนนบางแห่ง อาจให้มีการปิดการจราจรแล้วเปิดให้เป็น
ทางเท้า เพื่อเสริมการจับจ่ายซ้ือของ โดยอาจให้มีหาบเร่แผงลอยท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมอยู่ด้วยเป็น
สัดส่วน 

5. บริการสาธารณะ 
5.1 ปัจจัยพ้ืนฐาน บริการสาธารณะจะต้องจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน 

พัฒนา และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5.2 การรณรงค์ต่อต้านความไม่น่าดู โดยใช้วิธีการชักชวนและวิธีการทางกฎหมาย 
5.3 ท่ีสาธารณะและบริการในเมือง ต้องจัดให้มีสาธารณูปการกระจายอยู่ในระยะ และ

บริเวณอันเหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด สวนสาธารณะ ลานกลางเมือง 
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5.4 การควบคุมสิ่งโฆษณา กําหนดให้มีได้เฉพาะในย่านพาณิชยกรรม และต้องคํานึงถึง
ผลกระทบทางการมองเห็นด้วย 

5.5 ความเงียบสงบ จะต้องมีการควบคุมระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบการ กิจการ
อุตสาหกรรมยานพาหนะ และจากกิจกรรมต่างๆ 

6. คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
หน่วยงานท้องถิ่นควรตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อปกป้องและส่งเสริมคุณภาพและความ

งามของสิ่งแวดลอ้ม ในท้องถิ่นของตน และควรมีการตั้งรางวัลสําหรับมอบให้แก่องค์กรหรือบุคคลท่ีมีส่วนใน
การปกป้องและส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้น 
7.  การกําหนดพ้ืนที่และประเมินคุณค่าความสําคัญของเมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ 
7.1  เกณฑ์พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินคุณค่าความสําคัญ 

เกณฑ์มาตรฐานสําหรับการพิจารณากําหนดพื้นท่ีเมืองและย่านประวัติศาสตร์เพ่ือทําการ
อนุรักษ์ อาจพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพท่ียังคงหลงเหลืออยู่เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา รวมไปถึง
องค์ประกอบท่ีไม่ใช่กายภาพ อันเป็นองค์ประกอบเสริม ภายใต้บริบทท่ีตั้ง ของเมืองและย่านประวัติศาสตร์
หรือชุมชนเก่านั้นๆ เกณฑ์สําหรับการพิจารณาดังกล่าวมี 3 ข้อดังน้ี (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) 

1. การพิจารณาลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นองค์ประกอบของการต้ังถิ่นฐาน ได้แก่ อาคาร 
(รูปแบบความหนาแน่น และความสูง) สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบท่ีสําคัญอื่นๆ อันได้แก่ ช่วง
ระยะเวลาของการตั้งถิ่นฐาน ซ่ึงทําให้เกิดองค์ประกอบทางกายภาพท่ีต่างยุคสมัยกัน แต่สร้างคุณค่าโดยรวม
ให้แก่ย่านชุมชนเก่า ลักษณะของภูมิทัศน์และระบบที่โล่งว่าง การดํารงอยู่ของกิจกรรมทางการค้าและ
วัฒนธรรม การใช้ท่ีดิน การครอบครองท่ีดิน เป็นต้น โดยมีหลักการพิจารณา ได้แก่ 

1.1 ลักษณะโครงสร้างของชุมชนยังคงอยู่ ได้แก่ เส้นทางสัญจร (path) เส้นทางน้ํา ถนน
สายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย ทางเดิน ท่ีรวมกิจกรรม (node) ลาน ข่วง แยก ลักษณะของกลุ่มอาคาร
ท่ีสะท้อนลักษณะโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ การวางตัวของกลุ่มอาคารตึกแถวเก่าในย่านการค้าเก่า การ
วางตัวของกลุ่มเรือนพักอาศัยในย่านชุมชนหมู่บ้าน ท่ีมีความสัมพันธ์กับเส้นทางและระบบท่ีว่าง เป็นต้น 

1.2 ลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยังคงอยู่ ได้แก่ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถ
อ้างอิงถึงยุคสมัยแห่งการก่อกําเนิดและลักษณะสําคัญของย่านชุมชนเก่านั้นเอาไว้ได้ โดยถึงแม้ว่าลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซม หรือมีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีต่างยุคสมัยอยู่
ร่วมกันแต่ยังคงสะท้อนให้เห็นลักษณะโดดเด่นทางศิลปสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้ 

1.3 ลักษณะทางภูมิทัศน์และระบบนิเวศธรรมชาติในย่านชุมชนเก่า ได้แก่ ภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมือง และส่งเสริมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีชุมชนเก่าและบริเวณ
โดยรอบ จินตภาพของเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งของท่ีหมายตาของชุมชนเก่ากับโครงข่ายของ
เส้นทางและธรรมชาติ 
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1.4 ลักษณะความสําคัญท่ีเกี่ยวเนื่องกับมุมมอง ได้แก่ การรักษาภาพมุมกว้างของย่าน
ชุมชนเก่าเอาไว้ การรักษาเส้นขอบฟ้าของเมืองท่ีไม่ทําลายลักษณะท่ีสําคัญของย่านชุมชนเก่า และรวมไปถึง
การรักษาพ้ืนท่ีอันเป็นท่ีตั้งของภูมิสัญลักษณ์ท่ีสําคัญของย่านชุมชนเก่า เป็นต้น 

2. การพิจารณาลักษณะขององค์ประกอบท่ีไม่ใช่กายภาพ ท่ีส่งเสริมลักษณะทางกายภาพท่ี
เป็นลักษณะหลักท่ีมองเห็นได้ด้วยสายตาอันเป็นประจักษ์ของการดํารงอยู่ของย่านชุมชนเก่า โดย
องค์ประกอบท่ีไม่ใช่กายภาพจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรม ผู้คน และการดํารงอยู่
ของวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยมีหลักการพิจารณา ได้แก่ 

2.1 ลักษณะของกิจกรรมในย่านชุมชนเก่า 
2.2 ลักษณะทางความหมายทางประวัติศาสตร์ของย่านชุมชนเก่า 
2.3 การสืบสานการปฏิบัติทางขนบประเพณี 
2.4 ความทรงจํา 

3.  การพิจารณาลักษณะของบริบทท่ีตั้ง บริบทท่ีตั้งของย่านชุมชนเก่า หมายรวมถึงท้ังบริบท
แวดล้อมท่ีตั้งท้ังทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้าง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการคงอยู่หรือพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีย่าน
ชุมชนเก่าเหล่านี้จะต้องเผชิญและผ่านประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงน้ัน ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อย่านชุมชน
เก่าท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
7.2  เกณฑ์พิจารณาสําหรับการประเมินคุณค่าความสําคัญ 

กฎบัตรการอนุรักษ์ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Burra Charter ได้กําหนดเกณฑ์สําหรับการ
พิจารณาประเมินคุณค่าความสําคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเมืองและย่านประวัติศาสตร์ ไว้ดังนี้ (Burra 
(Australia ICOMOS, 1992: 73 , อ้างถึงใน เจษฎ์ศิริ เถ่ือนมูลละ, 2553: 20) 

1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) อิทธิพลของสถานท่ีนั้นจะส่งผลต่อรูปภาพ
ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ ระยะเวลา กิจกรรม หรือไม่ว่าจะเป็นท่ีตั้งของเหตุการณ์ท่ีสําคัญนั้นคือหลักฐาน
ท่ีได้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆ 

2. คุณค่าทางด้านสุนทรีย์ (aesthetic value) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับความรู้สึก ความเข้าใจ ท่ีวัด
ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพเช่นเดียวกันกับรูปทรง ขนาด สีสัน พื้นผิว 

3. คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (scientific value) การสะท้อนความสําคัญของข้อมูล รวมถึง
ความหายาก คุณภาพหรือความเป็นตัวแทน รวมทั้งคุณภาพของท่ีตั้งท่ีสามารถสนับสนุนมากกว่าข้อมูล 

4. คุณค่าทางด้านสังคม (social value) สถานท่ีท่ีมีคุณภาพสามารถสื่อให้เห็นถึงความเชื่อ 
การเมือง ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมความเช่ือของกลุ่มชนหรือชนกลุ่มน้อย 

ภูมิทัศน์เกิดจากหลายองค์ประกอบ ซ่ึงส่วนประกอบของภูมิทัศน์มีความสําคัญจากการ
วิเคราะห์และประเมินค่า ซ่ึงจะต้องดําเนินการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการประเมินโดยรวม การ
ประเมินความสําคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงอาจมีการประเมินของแต่ละองค์ประกอบรวมทั้งการประเมิน
คุณค่าโดยรวม 
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8. การศึกษากฎหมาย กฎบัตร งานวิจัย และกรณีศึกษา 
8.1  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมือง ย่านชุมชน และอาคาร 

กฎหมายแม่บทท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมือง ย่านชุมชน และอาคาร มีท้ังหมด 
4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ซ่ึงมีสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ 
แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนา และตัวอย่างการนําไปใช้ ของแต่ละ
พระราชบัญญัติ ดังนี้ 
8.1.1  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1. สาระสําคัญของพระราชบญัญัต ิ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้ให้

ความสําคัญต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ เช่นคุณภาพของน้ําอากาศเสียงกลิ่นควันเป็นต้นโดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เป็นองค์กรบริหารด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดระดับชาติ ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ การใช้อํานาจ
ตามกฎหมายนี้ เหมาะสมต่อการนํามาใช้ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
โดยใช้เป็นมาตรการเสริมกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นมาตรการหลักในกรณีท่ีจําเป็นต้องรีบแก้ไข
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนและกฎหมายอื่นไม่มี อาจ หรือมี แต่ไม่ใช้อํานาจกําหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาน้ันไว้ล่วงหน้า  

เนื้อหาสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเขตอนุรักษ์และพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นท่ีเมืองโบราณ 
และบริเวณท่ีตั้งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มีดังนี้ (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,2558d) 

หมวดท่ี 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 33 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนดตาม มาตรา 32 เป็นพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษ์หรือเขต
พ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 43 หรือเขตพื้นท่ีตาม มาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา 
59 

หมวดท่ี 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนท่ี 3 เขตอนุรักษ์และพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 43 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนท่ีดังต่อไปน้ี เป็นเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนท่ีต้นน้ําลําธาร หรือมีระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอื่นโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรือ
อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทาง
ธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นท่ีนั้นยังมิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 

มาตรา 44 กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 43 ให้กําหนดมาตรการคุ้มครองดังต่อไปนี้  
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1. กําหนดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

2. ห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนท่ีน้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

3. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่จะทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ให้มีหน้าท่ีต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

4. กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีนั้นรวมท้ังการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมในพ้ืนท่ีนั้น 

5. กําหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นท่ีนั้น 
มาตรา 45 พื้นท่ีท่ีได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขต

ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษแล้วแต่มีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มรุนแรง
เข้าขั้นวิกฤตซ่ึงจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่มีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไม่สามารถท่ีจะทําการแก้ไขปัญหาได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดําเนินการเพ่ือใช้มาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 44 เพื่อควบคุมและ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีนั้นได้” 

2. ผู้ไดร้ับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรกัษ์ และควบคุมการพัฒนา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มนําใช้ในรูปประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
4. ตัวอย่างการนําไปใช้ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องท่ีตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา ตําบลหน้าเมือง 
ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษท่ี 91ง       
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้ม 
ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษท่ี 219ง ลงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558 
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8.1.2  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
1. สาระสําคัญของพระราชบญัญัต ิ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2525 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้อํานาจให้จัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในบริเวณ
เมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมือง หรือส่วนหนึ่งของเมืองใหม่หรือแทนเมือง
หรือส่วนของเมืองท่ีได้รับความเสียหาย ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ มีการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ผังเมืองรวม ใช้บังคับ ใน รูป
กฎกระทรวงมหาดไทย  ผังเมืองเฉพาะ ใช้บังคับในรูปพระราชบัญญัติ     

เนื้อหาท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และควบคุมการพัฒนาในเมืองโบราณและ
ย่านประวัติศาสตร์ มีในมาตรา 4 ดังน้ี (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558b) 

การผังเมือง คือ การวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใน
บริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทน
เมืองหรือส่วนของเมืองท่ีได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทําให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคม เพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกจิสังคม และสภาพแวดลอ้ม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุท่ีมี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  

ผังเมืองรวม คือ แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดย ท่ัวไป เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

ผังเมืองเฉพาะ คือ แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะ
หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบทเพ่ือประโยชน์แก่การผังเมือง 

2. ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยการเสนอจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ท่ีเป็นเจ้าพนกังานการผัง 
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรกัษ์ และควบคุมการพัฒนา 
กระทรวงมหาดไทยใช้ในรูปกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด เมือง และชุมชนต่างๆ 
สภานิติบัญญตัิใช้ในรูปพระราชบัญญัตผิังเมืองเฉพาะ ซ่ึงยังไม่เคยปรากฎการนําไปใช้เลย

แม้แต่ครั้งเดียว 
4. ตัวอย่างการนําไปใช้ 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร ่ พ.ศ.2554 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 

128 ตอนท่ี 76 ก  ลงวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2554 
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กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
132 ตอนท่ี 56 ก  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8.1.3  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

1. สาระสําคัญของพระราชบญัญัต ิ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือควบคุมการก่อสร้างอาคาร โดยฉบับแรกของ
ประเทศไทยคือ พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476 ตามด้วย พ.ร.บ.ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2496 จึงได้มีการแก้ไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2504 และ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 192 พ.ศ.2515 จนกระท่ังถูกยกเลิกไปโดยพ.ร.บ ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

เนื้อหาท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และควบคุมการพัฒนาในเขตพื้นท่ีเมืองเก่า 
เมืองและย่านประวัติศาสตร์ เช่น เมืองเก่าแพร่ มีดังนี้ ( สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2558a) 

มาตรา 7 รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเว้นผ่อนผันหรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับอาคาร โบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารต่างๆท่ีใช้เพ่ือการศาสนาซึ่งมี
กฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารในเรื่องต่างๆ  ตามมาตรา 8 (1) ถึง (15)  

มาตรา 8  
(1)  กําหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด  เนื้อท่ี  และที่ตั้งอาคาร 
(7)  กําหนดลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(8) กําหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผู้อื่นหรือระหว่างอาคาร

กับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือท่ีสาธารณะ 
(9)  พื้นท่ีหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถสําหรับอาคาร 

บางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนท่ีหรือสิ่งก่อสร้างท่ีสร้างขึ้นดังกล่าว 
(10) กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือ เปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดบางประเภท ในพ้ืนท่ีเทศบาลและบริเวณโดยรอบ หรือในเขตผังเมืองรวมและให้ส่วนราชการ
ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติเพ่ิมเติมตามมาตรา 9 และมาตรา10 เพ่ือควบคุม กํากับ ดูแลการก่อสร้าง
อาคารในท้องถิ่นของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และการก่อสร้างอาคารรวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 9 ถ้ามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้วให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 10 

หากยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องน้ันได้ 
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หากมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องใดแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรื่องนั้น ให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้
ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมี
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา 10 แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ 

มาตรา 10 หากมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องน้ันได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้น เพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เน่ือง 
จากมีความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้มีผลใช้บังคับได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

มาตรา 13 ในกรณีเร่งด่วนท่ีสมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งแต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือข้อบังคับท้องถิ่น
กําหนดให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา เป็นการช่ัวคราวได้และให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันท่ีประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ 

2. ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าพนักงานใน

องค์กรปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรกัษ์ และควบคุมการพัฒนา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อํานาจกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปใช้บังคับโดยห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยน 
การใช้อาคารในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยใช้ในรูปกฎกระทรวงมหาดไทย และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีอายุการใช้บังคับเพียง 1 ปี หลังจากนั้นต้องออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่นใช้บังคับต่อ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ใช้ในรูปข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เช่น ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร หรือเทศบัญญัติของเทศบาลตําบล เมือง และนคร 

4. ตัวอย่างการนําไปใช้ 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 28 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 เรื่อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
ท้องท่ีบางส่วน ในตําบลต่างๆและบริเวณโดยรอบชุมชนเมืองเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนท่ี 76  ลงวันท่ี 19  พฤษภาคม 2534 (ยกเลกิการใช้บังคับแล้ว) 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นท่ีบางส่วนในท้องท่ีตําบลต่างๆและบรเิวณโดยรอบชุมชนปาย อําเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 8 ง วันท่ี 19 มกราคม       
พ.ศ. 2552 (หมดอายุการใช้บังคับแลว้) 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในในท้องท่ีแขวงพระบรมมหาราชวัง เขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 102 ตอนท่ี 64 
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2528 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, 2559b) 

เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลพบุรี เรือ่งกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารชนิดใด หรือประเภทใด ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ. 2533 ได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 107 ตอนท่ี 59 ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2533 (ฐานขอ้มูลราชกิจจานุเบกษา
และการพัฒนากฎหมายอิเลก็ทรอนิกส,์ 2559c) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่องกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของ
อาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดใน
เขตวงเมือง พ.ศ. 2550 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 124 ตอนพิเศษท่ี 166 ง ประกาศใช้
เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2550(ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 
2559d) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่องการกําหนดระยะหรือระดับและบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัด 
แปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษท่ี 112ง ประกาศใช้
เม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2553(ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 
2559e) 

เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารบางประเภทในท้องท่ีตําบลศรีภูมิ ตาํบลสุเทพ ตําบลช้างม่อย ตําบลพระสิงห์ ตําบลช้างคลานและ
ตําบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
132 ตอนพิเศษท่ี 33 ง ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558(ฐานขอ้มูลราชกิจจานุเบกษาและการ
พัฒนากฎหมายอิเลก็ทรอนกิส,์ 2559f) 
8.1.4  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

1. สาระสําคัญของพระราชบญัญัต ิ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติท่ีมีจุดประสงค์ในการคุ้มครองดูแลรักษา การ
บูรณะและซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
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และโบราณคดี และเพื่อมิให้สิ่งท่ีมีคุณค่าในทางศิลปะอันเป็นทรัพย์มรดกท่ีมีค่ายิ่งของชาติถูกทอดท้ิง ทําลาย 
สูญหายไป   

โบราณสถาน  ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประว้ติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
หรือโบราณคดี ท้ังนี้ ให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์
ด้วย 

พ.ร.บ.ฉบับนี้มีมาตราที่เกี่ยวขอ้งกับการผังเมือง การอนุรักษ์ และการควบคุมการพัฒนา ดังนี้ 
(สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558e) 

มาตรา 7 อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกําหนด
เขตบราณสถานตามที่เห็นสมควร  หากจะเพิกถอนหรือแก้ไขภายหลัง ก็กระทําได้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หากเจ้าของไม่พอใจก็สามารถร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน
หลังจากได้รับแจ้งจากอธิบดี ขอให้ศาลมีคําสั่งระงับการขึ้นทะเบียนหรือการกําหนดเขตได้ 

มาตรา 7 ทวิ ห้ามปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายใน
เขตของโบราณสถาน ซ่ึงอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีในกรณีท่ี
มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารน้ัน
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคําสั่ง ผู้ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารตามคําสั่งอธิบดี 
มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันได้  

มาตรา 9  โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและมีเจ้าของ หากชํารุดเสียหายให้เจ้าของ
แจ้งอธิบดีภายในสามสิบวัน 

มาตรา 10 ห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทําลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน
หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้น
แต่จะทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

มาตรา 32  ผู้บุกรุกโบราณสถาน หรือทําให้เสียหาย ทําลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้
ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท 

2.  ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ 
อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ โดยการ

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ (มาตรา 7) 
3.  แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์ และควบคุมการพัฒนา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนําไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาในเมือง

และย่านประวัติศาสตร์ โดยการประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร ซากอาคาร แหล่งท่ีตั้ง หรือพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญ
ในประวัติศาตร์ ให้เป็นโบราณสถาน ซ่ึงจะมีผลบังคับไม่ให้มีการรื้อทําลาย ดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร รวมท้ังจะเป็นการอนุรักษ์พ้ืนท่ีในเขตโบราณสถาน รักษาสภาพแวดล้อม
ของโบราณสถานให้คงอยู่ในสภาพเดิม ป้องกันผู้บุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นท่ี อันจะทําให้โบราณสถานเสื่อม
โทรมหรือถูกบดบัง  
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4.  ตัวอย่างการนําไปใช้ 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา

ตัวอย่าง เช่น โบราณสถาน คู และกําแพงเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศของกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 111 ตอนที่ 20 ง ประกาศเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2537 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการ
พัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2559g) 
8.2  กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์  

การศึกษากฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ ฉบับกฎบัตร
วอชิงตัน หรือ Washington Charter 1987 มีสาระสําคัญท่ีน่าสนใจ สรุปได้ดังนี้ 

1. กฎบัตรนี้ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนประวัติศาสตร์ท้ังใหญ่และเล็ก ท้ังเมือง ใจกลางเมืองหรือ
ย่านประวัติศาสตร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีท้ังท่ีมนุษย์สร้างและธรรมชาติ  

2. การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเมืองจะต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือ
แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  

3. คุณลักษณะท่ีต้องสงวนรักษาไว้ประกอบด้วย  
3.1 รูปแบบแผนผังของเมืองท่ีเห็นได้จากการแบ่งพ้ืนท่ีดินและโครงข่ายถนน 
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีโล่ง 
3.3 รูปลักษณ์ภายนอกภายในอาคาร 
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือชุมชนเมืองและแหล่งท่ีตั้งแวดล้อม ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติ

และที่มนุษย์สร้าง 
3.5 การใช้สอยท่ีหลากหลายที่มีอยู่ในเมือง 

4. การวางแผนการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ ควรมีการศึกษาและพิจารณา
ในหลายด้าน ดังน้ี 

4.1 แผนการอนุรักษ์ต้องให้ความสําคัญกับทุกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคนิควิทยา สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 

4.2 วัตถุประสงค์หลักของแผนการอนุรักษ์ควรระบุให้ชัดเจน เพ่ือให้มาตรการทาง
กฎหมาย การบริหารและการเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น 

4.3 แผนการอนุรักษ์ควรมีเป้าหมายในการสร้างความต่อเนื่องท่ีกลมกลืนระหว่างชุมชน
เมืองประวัติศาสตร์และเมืองในส่วนอื่นๆ 

4.4 แผนการอนุรักษ์ควรกําหนดว่าอาคารใดควรรักษาไว้ อาคารใดควรรักษาไว้ภายใต้
ข้อจํากัดบางประการ อาคารใดท่ีน่าจะรื้อถอนได้ในกรณีพิเศษจริงๆ 

4.5 การเก็บข้อมูลสภาพท่ีเป็นอยู่โดยละเอียด 
4.6 แผนการอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีประวัติศาสตร์นั้นๆ 

5. เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ต้องได้รับการบํารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 
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6. การใช้สอยและกิจกรรมใหม่ควรเข้ากันได้กับลักษณะของเมืองและชุมชนประวัติศาสตร์  
การประยุกต์การใช้สอยพื้นท่ีประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงสาธารณูปโภค
ด้วยความระมัดระวัง 

7. การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและการอยู่อาศัยควรเป็นวัตถุประสงค์พ้ืนฐานข้อหน่ึงของการ
อนุรักษ์ 

8. การควบคุมการจราจรภายในเมืองหรือชุมชนประวัติศาสตรเ์ป็นเรือ่งจําเป็นและควรวางผัง
กําหนดพื้นท่ีจอดรถเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่าน้ีสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
หรือสภาพแวดล้อม 

9. การก่อสร้างเส้นทางหลักตามผังเมืองต้องไม่ผ่านเข้าไปในพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ 
10. เมืองประวัติศาสตร์ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัยธรรมชาติและสิ่งรบกวนต่างๆ 

เช่นมลภาวะและแรงสั่นสะเทือนต่างๆ จะต้องนํามาตรการในการป้องกันและซ่อมแซมมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ี  

11. การจัดทําแผนงานการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และควรมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพ่ือการอนุรักษ์ 
8.3 รายงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของเมืองล้านนาและการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมและเมืองประวัติศาสตร์ จํานวน 3 เรื่อง และได้พบข้อสรุปด้านองค์ประกอบของเมืองใน
วัฒนธรรมล้านนา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและเมืองประวัติศาสตร์ เช่น เมืองลพบุรี 
และเมืองอยุธยา ซึ่งอาจนําไปพิจารณากําหนดเป็นแนวทางของการเสนอแนะการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใน
เมืองประวัติศาสตร์เช่นเมืองแพร่ ต่อไปได้ การศึกษางานวิจัยท้ัง 3 เรื่อง ได้สาระสําคัญดังนี้ 
8.3.1  เชียงตุง: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองโบราณและองค์ประกอบของเมืองร่วมวัฒนธรรมล้านนา 

การวิจัยเรื่อง เชียงตุง : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองโบราณและองค์ประกอบของเมืองร่วม
วัฒนธรรมล้านนา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ เม่ือ พ.ศ.2550 เป็นการวิจัยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการ
ดําเนินชีวิตของคนล้านนาในอดีตท่ีเมืองเชียงตุง ซ่ึงได้ทราบว่ามีการดําเนินชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ การอยู่
อาศัยมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันในระบบเครือญาติ และมีภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ภายในท้องถิ่น ท้ังนี้สรุปได้ว่าเมืองในวัฒนธรรมล้านนามีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ส่วน คือ 

1. พ้ืนท่ียุทธศาสตร์และความมั่นคงของเมือง 
2. พ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณและความศักด์ิสิทธิ์ของเมือง 
3. พ้ืนท่ีใช้สอยสาธารณะของเมือง 
4. พ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชุมชนพ้ืนถิ่น 
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4. การกําหนดนโยบายและแนวทางการอนุรักษ์โดยความเห็นร่วมระหว่างผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางและผู้มีกรรมสิทธิ์ในการอนุรักษ์อาคารท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

5. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วิธีการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม 
แนวความคิดหลักของแผนแม่บท 

องค์การฟ้ืนฟูและพัฒนาเมือง (Urban Redevelopment Authority :URA) ได้ประกาศใช้
แผนแม่บทการอนุรักษ์เมืองกับการวางผังเมือง โดยการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและแผนแม่บทสําหรับการ
พัฒนาทางกายภาพของประเทศในระยะกลางและระยะยาว ผังแม่บทแนวความคิดหลัก หรือ The 
Concept Plan ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ. 2001) ได้กําหนดผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการวางผังคมนาคม
ขนส่งเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะ 40 - 50 ปี โดยมีการทบทวนนโยบายทุกๆ 10 ปี แนวคิดหลักในการ
พัฒนามี 7 ข้อดังนี้ 

1. การมุ่งเน้นเพ่ือการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ 
2. การสร้างท่ีพักอาศัยใหม่ในพื้นท่ีดั้งเดิม 
3. อาคารสูงสําหรับการอยู่อาศัยมุ่งเน้นให้แต่ละห้องพักสามารถเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ 
4. การสร้างความหลากหลายสําหรับพ้ืนท่ีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
5. สถานท่ีแต่ละแห่งสามารถดําเนินการทางด้านธุรกิจได้อย่างหลากหลาย 
6. การสร้างความเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ 
7. การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและความสําคัญ 

ในการประเมินคุณค่าและความสําคัญของพื้นท่ี อาคาร และสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ 
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1. คุณค่าทางด้านความงาม (aesthetic value) หลักเกณฑ์ท่ีพิจารณาคุณค่าความงามทาง
สถาปัตยกรรม บริบทของพื้นท่ี รวมถึงการพิจารณารูปแบบ ความเก่าแก่ของสถานท่ี ขนาด สี และวัสดุกรุ
อาคาร 

2. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) คุณค่าทางประวัติศาสตร์อาจพิจารณาจาก
เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเหล่านั้น ซึ่งอาจประกอบด้วย พื้นท่ีว่าง อาคาร และ
ชุมชน 

3. คุณค่าทางสังคม (social value) หรือค่านิยมทางสังคม เป็นหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้นถึงการ
พิจารณาความสําคัญทางด้านจิตใจ หรือเป็นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม 

4. คุณค่าทางด้านเทคโนโลยี (technological value) เทคโนโลยีการก่อสรา้งแสดงถึงวิวัฒนาการ
และความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารหรือสถาปัตยกรรมต่างๆในแต่ละช่วงเวลา ตรวจสอบได้จากความ
เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
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คติจักรวาล และการใช้แบบจําลองคัมภีร์ศิลปะศาสตร์ การสร้างเมืองของชุมชนพื้นเมืองลัวะ ชาวลัวะมีคติ
ความเชื่อในการสร้างเวียงท่ีเชียงใหม่โดยให้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ท่ีถือเป็นภูเขาศักดิ์ 
สิทธิ์อันเป็นสถานท่ีสถิตย์ของผีบรรพบุรุษและมีความเช่ือในการบูชา"อินทขีล"หรือ“เสาหลักเมือง” การสร้าง 
เมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชย เช่นเมืองลําพูน มีลักษณะเด่นตามคติพระบรมธาตุ และคติโลกศาสตร์  

แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ (component) ของเมือง มี 5 แนวทางท่ีแตกต่างกัน 
คือ แนวทางแรกกําหนดจากลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวทางที่ 2 ใช้ขอบเขตทางกายภาพ 
และแนวท่ี 3 ใช้รูปร่างคันดิน คูเมือง กําแพงเมืองเป็นตัวกําหนด แนวทางท่ี 4 กําหนดจากองค์ประกอบทาง
กายภาพและจิตวิญญาณ และแนวทางท่ี 5 กําหนดจากปัจจัยในการต้ังถิ่นฐาน 

องค์ประกอบท่ีเป็นพ้ืนท่ีสําคัญของเมืองในวัฒนธรรมล้านนามี 5 พื้นท่ี คือ พ้ืนท่ียุทธศาสตร์
และความมั่นคงของเมือง  พื้นท่ีทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พื้นท่ีใช้สอยสาธารณะของเมือง 
และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชุมชนพื้นถิ่น องค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองโบราณล้านนา จะพบท่ี
คล้ายคลึงกัน 5 อย่าง คือ  หลักเมือง สะดือเมือง มิ่งเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง และข่วงเมือง  

เมืองประวัติศาสตร์อาจมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี เช่นเป็นเมืองร้าง หรือเมืองโบราณ 
ท้ิงร้างและฟ้ืนฟูกลับมาเจริญเติบโตใหม่ หรือเมืองประวัติศาสตร์ท่ีพัฒนาต่อเน่ืองมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ย่านประวัติศาสตร์ คือพ้ืนท่ีบางส่วนของเมืองหรือชนบท ท่ีกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่ีตั้งสําคัญท่ีเช่ือมโยงหรอืแสดงความต่อเน่ืองของพื้นท่ี สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง หรือวัตถุท่ีมีความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพในอดีต 

เกณฑ์ท่ีจะใช้พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเพื่อนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญ อาจใช้เกณฑ์ เช่นการ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน  การพิจารณาลักษณะองค์ประกอบท่ีไม่ 
ใช่กายภาพ และการพิจารณาลักษณะของบริบทท่ีตั้ง ส่วนเกณฑ์พิจารณาสําหรับการประเมินคุณค่าความ 
สําคัญมีหลายด้าน ได้แก่ การพิจารณาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้านสังคม 
และคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ขอบเขตของการอนุรักษ์ ควรกําหนดให้ครอบคลุมต้ังแต่ระดับกว้างท่ีเป็นบรรยากาศโดยรวม
ท้ังหมด (atmosphere) ไปจนถึงบริเวณท่ีเป็นแหล่งอันควรอนุรักษ์ พ้ืนท่ีสงวน  พ้ืนท่ีอนุรักษ์อย่างเข้มข้น 
และพื้นท่ีบริการและการจัดการหรือพัฒนา ซึ่งจะมีระดับความเข้มข้นในการอนุรักษ์ต่างกัน ส่วนขนาดของ
พ้ืนท่ีและส่ิงท่ีควรอนุรักษ์มีตั้งแต่บริเวณธรรมชาติ เมืองเล็กและหมู่บ้าน เส้นขอบฟ้าและช่องมองทิวทัศน์ 
ย่านและชุมชนย่อย ภูมิทัศน์ถนน รูปด้านหน้าอาคาร อาคาร ไปจนกระท่ังเล็กท่ีสุด คือ วัตถุและช้ินส่วนท่ี
หลงเหลืออยู่ นอกจากน้ีแล้วยังอาจทําการอนุรักษ์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดเมืองและย่านประวัติศาสตร์ เช่น การ
อนุรักษ์แนวความคิดในการออกแบบ การอนุรักษ์รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การอนุรักษ์ฝีมือช่าง และ
การอนุรักษ์วัสดุก่อสร้าง  

วิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ประกอบด้วย การป้องกัน ซ่ึงเป็นวิธีการจํากัดการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานท่ีสําคัญ ส่วนใหญ่ใช้กับแหล่งโบราณคดี การสงวนรักษาเป็นการรักษาของเดิมให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะใช้กับอาคารท่ีมีความสําคัญสูง การบูรณะ การฟ้ืนฟู การสร้างขึ้นใหม่ การ
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ย้ายท่ีตั้ง การสื่อความหมายท่ีเป็นการนําเสนอคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยการทําป้ายสื่อข้อมูล
ข่าวสาร การจัดแสดง นิทรรศการ และจัดทําสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ   

หลักการสําคัญของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์เป็นการพัฒนาโดยแยกพื้นท่ีพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
ออกจากพ้ืนท่ีเมืองท่ีควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของพื้นท่ี
พัฒนาท้ังสองลักษณะ โดยให้เห็นการคลี่คลายท่ีค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีอนุรักษ์ ไปสู่พ้ืนท่ีพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ พ้ืนท่ีอนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัดท้ังรูปแบบอาคาร 
ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของท้ังพ้ืนท่ี ส่วนพื้นท่ีเมืองท่ีต้องการพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์ของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องให้มีระยะห่างจากพื้นท่ีอนุรักษ์ ท้ังน้ีต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวน
พ้ืนท่ีอนุรักษ์  หลักการสําคัญสําหรับการวางแผนแม่บทอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่ การผนวก
การอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน และการ
บริหารจัดการ  

แนวทางการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ กฎบัตร Washington Charter เสนอแนะ
ให้พิจารณาทางด้านคุณลักษณะที่ต้องสงวนรักษาไว้ รูปแบบแผนผังของเมืองท่ีเห็นได้จากการแบ่งพ้ืนท่ีดิน
และโครงข่ายถนน ความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร พื้นท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีโล่ง รูปลักษณ์ภายนอกภายในอาคาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแหล่งที่ตั้งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น และการใช้สอยที่
หลากหลายท่ีมีอยู่ในเมือง 

พื้นฐาน (basis) ท่ีจําเป็นสําหรับการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ได้แก่ หลักการ
อนุรักษ์ เมืองประวัติศาสตร์ เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ท่ีดี และการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ข้อควรคํานึงในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ในแผนการอนุรักษ์
จะต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอาคารใดบ้างควรอนุรักษ์ การอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีนั้น ภายหลังการดําเนินการอนุรักษ์สิ้นสุดลงควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่องไปอีก อาคารท่ี
สร้าง ขึ้นใหม่ในบริเวณย่านประวัติศาสตร์ต้องมีลักษณะอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
ท่ีสอด คล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในพื้นท่ี การปรับปรุง
อาคารบ้านอยู่อาศัยควรอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์เป็นสําคัญ  

แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ จะต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติการด้าน
ต่างๆให้ผู้ดําเนินการนําไปใช้ เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาและก่อสร้าง การอนุรักษ์ การวางโครง 
ข่ายการสัญจร บริการสาธารณะ และการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมากํากับดูแล 

กฎหมายแม่บทท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและย่านประวัติศาสตร์ คือ (1) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นําใช้ในรูปประกาศกระทรวงในการกําหนด
เขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณ (2) พระราชบัญญัติการผังเมืองให้อํานาจออกกฎ 
กระทรวงผังเมืองรวม กําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองเก่า ให้เป็นประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ให้อํานาจออกกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
ควบคุมความสูงและระยะถอยร่นของสิ่งก่อสร้างอาคารในย่านประวัติศาสตร์หรือบริเวณใกล้กับโบราณสถาน 
หรืออนุสรณ์สถานท่ีเป็นภูมิสัญลักษณ์ของเมือง (4) พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้อํานาจขึ้นทะเบียนสิ่งก่อสร้าง อาคาร ซากอาคาร แหล่งท่ีตั้ง หรือพื้นท่ีสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ เช่น วัด คูเมือง กําแพงเมือง ท่ีมีคุณค่าและเห็นสมควร ให้เป็นโบราณสถาน  

ทฤษฎีแนวคิดเหล่านี้จะได้นําไปสรุปรวมและประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางการวิจัยในบท
ท่ี 3 ทําการค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบในบทท่ี 4 ไปจนถึงการวิจัยภาคสนามประเมินสภาพปัจจุบัน 
และวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญในบทท่ี 5 การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเมืองเก่า 
แพร่ท่ีเหมาะสมกับบริบททางประวัติศาสตร์ ในบทท่ี 6 ต่อไป 
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 บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัย 

 
การออกแบบการวิจัยในบทท่ี 3 นี้มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบไปด้วย การออกแบบ

กระบวนการวิจัย การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดจากท่ีได้ศึกษาในบทท่ี 2 สําหรับนํามาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการวิจัย กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ และเกณฑ์ในการ
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือสําหรับใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือ แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามในพื้นท่ีวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป 

1. การออกแบบกระบวนการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเพื่อใช้ดําเนินการวิจัยภาคสนาม ให้เป็นการทํางานต่อเนื่อง

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
3.1 ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดกรอบการวิจัย  
การกําหนดกรอบด้านทฤษฏี แนวคิด วิธีการวิจัย เครื่องมือท่ีจะใช้ ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
3.1.1 การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดด้านมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม การอนุรักษ์เมืองโบราณและย่านประวัติศาสตร์ โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเมือง 

3.1.2 การกําหนดประเภทของโครงสร้างทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ และ
องค์ประกอบในโครงสร้างประเภทน้ันๆตามกรอบทฤษฎีท่ีกําหนด 

3.1.3 การกําหนดตัวแปรในการวิจัย ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีต้องการจะศึกษา คําถามท่ี
ต้องการจะถาม ประเภทโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีต้องการจะให้
ประชากรประเมิน 

3.1.3.1 การกําหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
3.1.3.2 การกําหนดเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ 

3.2  ขั้นตอนท่ี 2 การสํารวจภาคสนามบริเวณพ้ืนท่ีวิจัย 
การสํารวจภาคสนามบริเวณพ้ืนท่ีวิจัยเพ่ือทําการศึกษาสภาพปัจจุบัน สร้างความเข้าใจและ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแผนท่ีจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกับสภาพความเป็นจริง ทําการสํารวจ
โดยผู้วิจัยดังนี้ คือ 

3.2.1 สภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนในเขตเมืองเก่าแพร่ในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวางผังเมือง การอนุรักษ์ และการพัฒนาเมือง 
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3.2.2 สภาพปัจจุบันในสถานที่ตั้งของแต่ละองค์ประกอบในทุกประเภทโครงสร้างทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ตามกรอบแนวคิดและนิยามที่กําหนดไว้แล้ว 

3.3  ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามแบบมี

โครงสร้างเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มต้ังแต่การจัดเตรียมร่างแบบสอบถามไปจนถึงทําการทดสอบ
ก่อนนําไปใช้จริง ดงันี้ 

3.3.1  การจัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การกําหนด
โครงสร้าง และรายละเอียดของแบบสอบถาม คําถามท่ีต้องการจะถาม พร้อมคําอธิบายและภาพประกอบ 
แบบสอบถามสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากเกณฑ์ท่ีกําหนดเพ่ือประเมินความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อและประเภท
ของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

3.3.2  การทดสอบแบบสอบถาม โดยทําการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวนหน่ึง หาก
พบข้อบกพร่องจากคําถามในแบบสอบถาม หรือผู้ตอบไม่เข้าใจคําถาม หรืออื่นๆก็ดําเนินการแก้ไข 

3.4  ขั้นตอนท่ี 4 การดําเนินการวิจัยภาคสนาม 
การดําเนินการแจกแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังในพ้ืนท่ีวิจัยและนอกพ้ืนท่ีวิจัยตามช่วงเวลาท่ีได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
3.4.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการประเมินสภาพ

ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ โดยการใช้
แบบ สอบถาม 3 แบบสําหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

3.4.2  การรวบรวมผลท่ีได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม ตามสถานท่ีตั้ง
หรือท่ีอยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

3.5  ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทํางานในขั้นตอนท่ี 4 ส่วนใหญ่เป็นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการ

ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  เริ่มต้ังแต่ 
3.5.1  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้จากแบบสอบถาม  โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.2  การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในรูปแบบตารางสถิติ และการบรรยาย

สาระสําคัญของการค้นพบด้วยสถิติพรรณา 
3.6  ขั้นตอนท่ี 6 การสรุปผลการวิจัย  
ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยเป็นการสรุปผลการวิจัย ซ่ึงจะประกอบด้วย 

3.6.1  การสรุปผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ และนัยของสิ่งท่ี
ค้นพบ การจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ในการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเมืองในเขตพื้นท่ี
เมืองเก่า โดยคํานึงถึงการดํารงรักษาบริบทของเมืองประวัติศาสตร์เป็นสําคัญ 

3.6.2  การสรุปผลการวิจัย การจัดทํารายงาน บทความวิจัย และทําการเผยแพร่งานวิจัย 
 



 
 
 

แผผนภูมิที ่3 กระะบวนการวิจัยภาาคสนาม 
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2. การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
ผลสรุปจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ในบทท่ี 2 ผู้วิจัยได้นํามาประมวล สังเคราะห์ และกําหนด

เป็นกรอบทฤษฎีและแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยภาคสนามของผู้วิจัยในขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 
2.1 มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้มวฒันธรรม 

ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ท้ังสาม
เรื่องมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกันคือ สิ่งท่ีเกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือดํารงชีพโดยเกิดการรวมตัว 
เป็นชุมชน มีความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ใน
รายละเอียดเน้ือหามีความแตกต่างคือ  

“มรดกวัฒนธรรม” ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่าสิ่งดีงามควรสืบทอดจากบรรพบุรุษในพื้นที่ หมาย 
ถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ท้ังกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต ทรัพยากรท่ีไม่สามารถ 
สร้างขึ้นใหม่ได้ และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมน้ันด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชุมชนใน
แง่ของจิตใจและจิตวิญญาณท่ีแสดงออกทั้งรูปธรรมและนามธรรม  

"ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” เน้นไปในการกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดลอ้มโดยมี
ธรรมชาติเป็นสือ่กลาง  

“สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม” ให้ความสําคัญในด้านบริบททางภูมิศาสตร์ หรือ พ้ืนท่ีโดยรวมท่ี
สะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ  

สรุปได้ว่าโครงสร้างของ“วัฒนธรรม”ท้ัง 3 เรื่อง จําแนกออกเป็น (1) วัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
ได้แก่ (1.1) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร 
บ้านเรือน ศาสนสถาน ผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ (1.2) สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติซ่ึง
สามารถสัมผัสได้ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ (2) วัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษา ศาสนา คติความเช่ือ จารีต ตํานาน 
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
2.2 รูปร่างเมืองทวารวดีและคติความเชื่อการสร้างเมืองในวัฒนธรรมล้านนา 

เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมล้านนา
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง ส่วนใหญ่มีรูปทรง
เรขาคณิต และอาจจัดกลุ่มประเภทได้ตามลักษณะของ คูน้ํา คันดิน หรือกําแพงเมือง ในขณะที่ลักษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทยมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มรูปแบบท่ีไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีสร้างขึ้นโดยไม่คํานึงถึงรูปลักษณะภูมิประเทศ และกลุ่มรูปแบบท่ีขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ 
คือ เมืองท่ีสร้างโดยการปรับรูปร่างให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ี 

ในเร่ืองคติความเชื่อของการสร้างเมืองภายใต้อารยธรรมอินเดีย มักก่อสร้างตามแบบอย่างท่ี
เป็นสัญลักษณ์แผนภาพศักด์ิสิทธิ์ท่ีเรียกว่า "วัสดุปุรุษมณฑล" ซ่ึงเป็นรูปแบบจําลองจักรวาลหรือคติจักรวาล 
และการใช้แบบจําลองคัมภีร์ศิลปะศาสตร์ การสร้างเมืองของชุมชนพื้นเมืองลัวะ มีคติความเช่ือในการสร้าง
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เวียงท่ีเชียงใหม่โดยให้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ท่ีถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานท่ีสถิตย์
ของผีบรรพบุรุษ และมีความเช่ือในการบูชา"อินทขีล"หรือ“เสาหลักเมือง” การสร้างเมืองในวัฒนธรรมหริภุญ
ไชย เช่น เมืองลําพูน มีลักษณะเด่นตามคติพระบรมธาตุ และคติโลกศาสตร์  
2.3 ส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างและองคป์ระกอบของเมืองล้านนา 

แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ (component) ของเมือง มี 5 แนวทางท่ีแตกต่างกัน 
คือ แนวทางแรกกําหนดจากลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวทางท่ี 2 ใช้ขอบเขตทางกายภาพ
เท่าน้ันเป็นตัวกําหนด แนวท่ี 3 ใช้เฉพาะรูปร่าง คันดิน คูเมือง กําแพงเมืองเป็นตัวกําหนด แนวทางที่ 4 
กําหนดจากองค์ประกอบทางกายภาพและจิตวิญญาณ และแนวทางท่ี 5 กําหนดจากปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน 

องค์ประกอบท่ีเป็นพ้ืนที่สําคัญของเมืองในวัฒนธรรมล้านนามี 5 พื้นท่ี คือ พ้ืนท่ียุทธศาสตร์
และความม่ันคงของเมือง  พ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง  พื้นท่ีใช้สอยสาธารณะของ
เมือง และพื้นท่ีอยู่อาศัยของชุมชนพ้ืนถิ่น องค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองโบราณล้านนาท่ี
คล้ายคลึงกันมี 5 อย่าง คือ  หลักเมือง สะดือเมือง มิ่งเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง และข่วงเมือง  
2.4 พ้ืนท่ีและเกณฑ์พิจารณาเพ่ือประเมินคุณค่าความสําคัญของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

เมืองประวัติศาสตร์อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เช่น เป็นเมืองร้าง หรือเมือง
โบราณท้ิงร้างและฟื้นฟูกลับมาเจริญเติบโตใหม่ หรือเมืองประวัติศาสตร์ท่ีพัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ย่านประวัติศาสตร์ คือพื้นท่ีบางส่วนของเมืองหรือชนบท ท่ีสามารถกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์
ได้ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งสําคัญท่ีเชื่อมโยงหรือแสดงความต่อเน่ืองของพื้นท่ี สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง หรือวัตถุท่ีมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทาง
กายภาพในอดีต 

เกณฑ์ท่ีจะใช้พิจารณากําหนดพื้นท่ีเพ่ือนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญ อาจใช้เกณฑ์การ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นองค์ประกอบของการตั้งถ่ินฐาน  การพิจารณาลักษณะองค์ประกอบท่ี
ไม่ใช่กายภาพ และการพิจารณาลักษณะของบริบทท่ีตั้ง ส่วนเกณฑ์พิจารณาสําหรับการประเมินคุณค่า
ความสําคัญมีหลายด้าน ได้แก่ การพิจารณาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้าน
สังคม และ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. กรอบโครงสร้างและองคป์ระกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่  

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ในบทที่ 2 และการกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย
ในบทท่ี 3 นี้ กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีจะนําไปใช้ในการศึกษา  
บริบทของเขตเมืองเก่าแพร่ และการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อใช้ในการดําเนินการวิจัยภาคสนามตามที่ผู้วิจัยจะกําหนดขึ้น ประกอบด้วย
โครงสร้าง 3 ประเภท ดังน้ี 
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4. เกณฑ์การประเมินโครงสร้างและองคป์ระกอบของเมือง 
เกณฑ์การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง

กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้กําหนดให้พิจารณาจากมุมมองด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ 
4.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน (urban environment)  คือสภาพแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณ

โดยรอบของสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเป็นส่วนท่ีส่งเสริม
ความสําคัญและลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม โดยจะพิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้ 

4.1.1 ทัศนียภาพมองจากด้านหนา้อาคาร 
4.1.2 การเข้าถึง 
4.1.3 ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน 

1.1 สุนทรียภาพและความสะอาด 
4.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage)  พ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่จัดอยู่ในลักษณะย่าน

ประวัติศาสตร์ ประเภทเมืองท่ีมีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่ีมีการใช้งานมาตลอดทําให้
บรรยากาศของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถประเมินได้จากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ 
งานทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งงานศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยจะพิจารณาตามหัวข้อ
ย่อยดังน้ี 

4.2.1 พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ 
4.2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม 
4.2.3 การใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรม 

4.3 ด้านเอกลักษณ์ (uniqueness) คุณลักษณะ (character) และอัตลักษณ์ของชุมชน 
(identity)  แสดงภาพลักษณ์โดยรวมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment)และสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง(man-made environment) ท่ีอยู่โดยรอบท้ังหมด (surrounding) ในบริเวณชุมชน ท่ีจะมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจน จนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมองเห็น จะพิจารณาตาม
หัวข้อย่อยดังนี้ 

4.3.1 คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ 
4.3.2 การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม 
4.3.3 ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 
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โดยกําหนดให้ P = 0.1 ( 90% confidence level ) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90% และยอมให้
ความคลาดเคลื่อน 10% 

 
 

n = 99.403 ประมาณ 100 

ดังนั้น ประชาชนท่ีอาศัยในเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีมีจํานวน 16,668 คน สามารถคํานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง และเมื่อเทียบกับสัดส่วนในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน ท่ีมีสัดส่วนเน้ือหา 
7 ใน 10 ประเด็น คิดเป็น 70 % ของข้อมูลท้ังหมด ทําให้สามารถคิดจํานวนกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 70 ตัวอย่าง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่  
เนื่องจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะ

ภูมิสถาปัตยกรรม ในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อ
จะได้มีความเข้าใจในบริบทของเมืองท่ีใกล้เคียงกัน จึงเลือกประชากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย โดยจะทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะนักศึกษาช้ันท่ีปี 3 
และ ช้ันปีท่ี 4 เน่ืองจาก ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้เริ่มแยกรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาเฉพาะทางทําให้
สามารถใช้องค์ความรู้ในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ีได้ ซ่ึงมีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 55 คน (สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2558) และจะคัดเลือก ภูมิสถาปนิก เพื่อการตอบ
แบบสอบถามเพิ่มเติมอีก รวมเป็นจํานวนท้ังสิ้น 65 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับสัดส่วนในการจัดเก็บข้อมูล
เฉพาะด้าน ท่ีมีสัดส่วนเนื้อหา 6 ใน 10 ประเด็น คิดเป็น 60% ของข้อมูลท้ังหมด 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปเมืองเก่าแพร่  
เนื่องจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะ

ภูมิสถาปัตยกรรม ในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อ
จะได้มีความเข้าใจในบริบทของเมืองท่ีใกล้เคียงกัน จึงเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัย โดยจะทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะนักศึกษาชั้นท่ีปี 5 ซ่ึงได้มีโอกาสลงพื้นท่ี
เมืองเก่าแพร่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน มีจํานวนท้ังหมด 25 คน (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2558) และจะคัดเลือกภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปสํารวจพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ 
เพ่ือการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก รวมเป็นจํานวนท้ังสิ้น 32 คน 
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6. การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบแบบมีโครงสร้าง (structured questionnaire) โดย

ออกแบบให้มีเค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของกลุม่ตัวอยา่งท่ีมีต่อการประเมินคุณค่า

ความสําคัญของมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่ีเป็นโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

2. โครงสร้างคําถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแบบวัดเจตคติ (attitude) เพื่อประเมินเปรียบเทียบสภาพ

ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ 
2.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน  
2.2.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม 
2.2.3 ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 

ในแต่ละคําถามจะทําการจัดช่องให้แสดงระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ได้แก่ คุณค่า
ความสําคัญ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ตามลําดับ 

ท้ังนี้ เพื่อความเหมาะสมกับพ้ืนฐานการศึกษา ความคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีวิจัย ภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ท่ีจะสามารถตอบคําถามได้ จึงได้จัดทําแบบสอบถามแยกเป็น 3 ชุด และกําหนดให้แต่ละกลุ่มตวัอย่าง
ตอบคําถามแต่ละด้าน ตามหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 

1.1  ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร 
1.2  การเข้าถึง 
1.3  ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน 
1.4  สุนทรียภาพและความสะอาด 

2. ด้านมรดกวัฒนธรรม 
2.1  พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ 
2.3  การใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรม 

3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 
3.1  คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 
1.1  ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร 
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1.4  สุนทรียภาพและความสะอาด 
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม 

2.2  รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม 
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 

3.1  คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ 
3.2  การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม 
3.3  ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปเมืองเก่าแพร่ เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 
1.1  ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร 
1.2  การเข้าถึง 
1.3  ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน 
1.4  สุนทรียภาพและความสะอาด 

2. ด้านมรดกวัฒนธรรม 
2.1  พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ 
2.2  รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม 

3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 
3.1  คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ 
3.2  การอนุรกัษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม 
3.3  ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 

7. การทดสอบเคร่ืองมือวิจยั   
ก่อนดําเนินการเก็บข้อมูลในเขตเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบแบบสอบถาม เพ่ือ

ทดสอบความเข้าใจด้านภาษา การจัดลําดับความสําคัญและการแยกประเภทของข้อมูลเพื่อการสื่อ
ความหมายให้สอดคล้องและตรงกับคําตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 
2 คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองแพร่ เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่คุ้นเคยกับพื้นท่ีวิจัยมาก่อน ซ่ึง
ต้องการความชัดเจนในคําถามและรูปภาพประกอบการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีจะช้ี
วัดความเหมาะสมของแบบสอบถามได้มากท่ีสุด เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ตัวอย่าง ทําการตอบ
แบบสอบถาม และพบว่าการจัดลําดับความสําคัญและการสื่อความหมายยังไม่ชัดเจน  ในการแยกประเภท
ของหัวข้อแบบสอบถาม รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อก็ไม่ชัดเจน เกิดความสับสนในการตอบ หลังจากนั้นจึงทํา
การปรับปรุงแบบสอบถามโดยแยกประเภทของการประเมินคุณค่าความสําคัญออกเป็นหัวข้อย่อยและแยก
ประเภทของโครงสร้างเขตเมืองเก่าออกเป็นกลุ่มย่อย เม่ือได้รูปแบบของแบบสอบถามใหม่แล้วได้ทําการ
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ทดลองแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 3 ตัวอย่างตอบอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันและลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเมืองลงพ้ืนท่ีจริง 
8. แผนการดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

การดําเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้วางแผนการแบ่งช่วงเวลาการแจกแบบสอบถามดังนี้ 

กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยวางแผนจะลงพื้นท่ีเพ่ือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มคนใน
ชุมชนเมืองเก่าแพร่ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 โดยจะมีผู้ช่วยแจกแบบสอบถาม 1 คน และจะทําการ
แจกแบบสอบถามเฉพาะภายในเขตเมืองเก่าแพร่ 

กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่  ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาผู้วิจัยจะทํา
การติดต่อไปยัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และจะขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ท้ังนี้ในส่วนของกลุ่มภูมิสถาปนิกท่ีไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยจะทําการแจกและ
เก็บแบบสอบถามจากภูมิสถาปนิกในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปเมืองเก่าแพร่ ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาผู้วิจัยจะทําการ
ติดต่อไปยัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  และจะขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ท้ังน้ีในส่วนของกลุ่มภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยจะทําการแจกและ
เก็บแบบสอบถามจากภูมิสถาปนิกในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

อนึ่ง ในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยจะทําการอธิบาย
องค์ประกอบของแบบสอบถามและวิธีการในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน
ก่อนท่ีจะดําเนินการกรอกข้อมูลและเริ่มประเมิน 
9. วิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ จะใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (mean) ในการหาความเป็นกลางของระดับความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม การหา
อัตราส่วนร้อยละ (percentage) เพ่ือแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบแต่ละคําถาม และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพ่ือหาการกระจายของนํ้าหนัก 
9.1 การกําหนดมาตราส่วนค่าระดับ (R.A. Likert Scale) 

เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่      
ได้กําหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 
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คุณค่าความสําคัญมากท่ีสุด  ให้ 5  คะแนน 
คุณค่าความสําคัญมาก   ให้ 4  คะแนน 
คุณค่าความสําคัญปานกลาง  ให้ 3  คะแนน 
คุณค่าความสําคัญน้อย   ให้ 2  คะแนน 
คุณค่าความสําคัญน้อยท่ีสุด  ให้ 1  คะแนน 

9.2 เกณฑ์การแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( mean )   
ในการประมวลผลข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณา (descriptive 

statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ x  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) หรือ S.D. การแบ่งระดับคะแนนตามค่าเฉลี่ย ( x ) แบ่งเป็น 5 ระดับ  ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนจากอันตรภาคชั้น (class interval) ใน 5 ระดับ  ซ่ึงค่าความกว้างของอันตรภาคช้ันของค่าเฉลี่ย 
คํานวณได้ ดังนี้ 

ความกว้างอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
     จํานวนช้ัน 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.80 

ดังนั้นระดับคะแนนของค่าเฉลี่ย ( x ) แต่ละช่วง จึงมีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  มีระดับคุณค่าความสําคัญมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  มีระดับคุณค่าความสําคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  มีระดับคุณค่าความสําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อยท่ีสุด 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณได้จากสูตร 

N

XX
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N

i
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เม่ือ SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 X  คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละตัว 
 X  คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
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10. สรุป 
การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ได้ทําการออกแบบกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยการทํางาน 6 

ขั้นตอน ตั้งแต่ การกําหนดกรอบการวิจัย การสํารวจภาคสนามบริเวณพ้ืนท่ีวิจัย การออกแบบและสร้าง
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย การดําเนินการวิจัยภาคสนาม การวิคราะห์ข้อมูล จนถึงสรุป
ผลการวิจัย 

กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ ประกอบด้วยโครงสร้าง  
3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มขอบเขตและการป้องกันเมือง  กลุ่มสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต และกลุ่ม
สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา  

เกณฑ์การประเมินคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขต
เมืองเก่าแพร่ ได้กําหนดให้พิจารณาจากมุมมองด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน เช่น 
ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร  การเข้าถึง ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน และสุนทรียภาพ
และความสะอาด ด้านมรดกวัฒนาธรรม เช่น พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย -
กรรม และการใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม และด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัต
ลักษณ์ของชุมชน เช่น คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ  การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / 
ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม และความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 

การกําหนดประชากรในการวิจัย ได้เลือกประชากรท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และประชากร
ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อม จากนักศึกษาสาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพภูมิสถาปนิก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ให้ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ กลุ่ม
นักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปเมืองเก่าแพร่ 
รวมทั้งหมดจํานวน 167 คน 

เครื่องมือในการวิจัยจะใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ โครงสร้างของคําถามจะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามแบบวัดเจตคติ ในการประเมิน
เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินท้ัง 3 ด้าน ในแต่ละคําถามจะจัดช่องให้แสดง
ความคิดเห็นไว้ 5 ระดับจาก “น้อยท่ีสุด” ไปจนถึง “มากท่ีสุด”ตามลําดับ ท้ังนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จึงได้จัดทําแบบสอบถามแยกเป็น 3 ชุด และกําหนดให้แต่ละกลุ่มตัวอย่างตอบ
คําถามแต่ละด้าน ตามหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนดไว้แตกต่างกัน 

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ได้ทําการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มภูมิสถาปนิกท่ีไม่เคยไป
เมืองเก่าแพร่  เพ่ือทดสอบความชัดเจนของคําถามและดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม โดยแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
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ผู้วิจัยได้วางแผนจะดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพ้ืนท่ีวิจัยและท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ส่วนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จะใช้สถิติพรรณา  วิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทําการนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงรายละเอียดและการเปรียบเทียบ โดยมีการบรรยาย
ประกอบ วิธีการประเมินคุณค่าความสําคัญโครงสร้างและองค์ประกอบ  ใช้วิธีการให้เป็นค่าน้ําหนักแบบ 
Likert scale จํานวน 5 ระดับ โดยค่า “น้อยท่ีสุด”เท่ากับ 1 และค่า“มากท่ีสุด” เท่ากับ 5 ส่วนการวัดระดับ
ค่าเฉลี่ยมีจํานวน 5 ระดับ โดยค่าเฉลี่ย“น้อยท่ีสุด”อยู่ระหว่าง 1.00 - 1.80 และค่า“เฉลี่ยมากท่ีสุด”อยู่
ระหว่าง 4.21 - 5.00 

หลังจากการออกแบบกระบวนการวิจัย กําหนดกรอบการวิจัยด้านทฤษฎีและแนวคิดของ
มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม รวมทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพ ไปจนถึงการออกแบบเครื่องมือและวิธีการสําหรับประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
บทนี้แล้ว ในบทท่ี 4 ผู้วิจัยจะทําการสํารวจภาคสนามบริเวณพ้ืนท่ีวิจัย และดําเนินการประเมินด้วย
แบบสอบถามในบทท่ี 5 ต่อไป 
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2. สภาพท่ัวไปของจังหวัดแพร่ 

สภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ (สํานักงานจังหวัดแพร่, 2557: 2-4) ดังน้ี 
2.1 สภาพภูมิประเทศ 

พื้นท่ีจังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มี
พ้ืนท่ีราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ํายม คล้ายก้นกระทะ พ้ืนท่ีราบ
ของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ท่ีราบบริเวณพื้นท่ีอําเภอร้องกวาง อําเภอหนองม่วงไข่ 
อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น และอําเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณอําเภอลอง และอําเภอวังช้ิน 
ซ่ึงท่ีราบดังกล่าวใช้เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีการเกษตร 
2.2 สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ อยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบ    
ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (tropical savanna) บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical 
Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ       
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้ฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีนําเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
ประเทศจีนมาปกคลุมท่ัวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ีเนื่องมาจากลักษณะพื้นท่ีของจังหวัด
แพร่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทําให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน 
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่ม ประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่ม ประมาณเดือน
มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยคือ 26.52 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 18.87 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดวัดได้ 9.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.87 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
วัดได้ 43.0 องศาเซลเซียส 

3. ชุมชนโบราณในจังหวัดแพร่ 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเอกสารการสํารวจภาคสนาม พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน

ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคของการรวมกลุ่มต้ังเป็นชุมชนต่างๆในพื้นท่ี 8 อําเภอของ
จังหวัดแพร่ ปรากฏร่องรอยของชุมชนโบราณเกือบทุกอําเภอ รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง และชุมชนของคนกลุ่ม
น้อยท่ีมีบทบาทในท้องถิ่นอีก 4 แห่ง คือ ชุมชนเง้ียว พม่าในเมืองแพร่ ชุมชนไทยลื้อบ้านถิ่น ชุมชนไทยพวน
บ้านทุ่งโฮ้ง และชุมชนก้อบ้านดง ซึ่งอายุของชุมชนกลุ่มนี้ไม่มากนัก แต่เกิน 100 ปีขึ้นไป แหล่งชุมชนโบราณ
ท้ัง 24 แห่ง ตั้งอยู่ในอําเภอต่างๆ (พัชราภรณ์ พันธุรัตน์, 2541:13 – 15) ดังนี้ 

อําเภอเมืองแพร่ ได้แก่ เมืองแพร่ วังมอญ วังธง เวียงตั้ง 
อําเภอสอง ได้แก่ เมืองสรอง เวียงเทพ ชุมชนโบราณใกล้วัดพระธาตุหนองจันทร์ 
อําเภอร้องกวาง ได้แก่ เวียงสันทราย 
อําเภอหนองม่วงไข่ ได้แก่ ชุมชนโบราณบ้านแม่คํามีท่าล้อ ซ่ึงชุมชนนี้บางส่วนต้ังอยู่ในเขตของ

พ้ืนท่ีอําเภอเมืองแพร่ และชุมชนโบราณบ้านปากยาง 
อําเภอสูงเม่น ได้แก่ เวียงทอง บ้านพระหลวง บ้านสูงเม่น 
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4. ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของเมืองแพร่ 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซ่ึงได้ปรากฎไว้ตามตํานานวัดต่างๆในเมืองแพร่ พบว่าจังหวัด

แพร่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยมีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นท่ีราบตอนกลางของ
เมือง ทําให้บริเวณดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการกระจายตัวของบ้านเรือน ทั้งนี้การตั้งถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยของ
ชาวเมืองแพร่เริ่มจากภายในขอบเขตแนวกําแพงดินยาวท่ีล้อมรอบเมือง รูปแบบของผังเมืองโบราณแพร่ มี
ลักษณะเป็นรูปหอยสังข์หรือนํ้าเต้า โดยมีความกว้างของเมืองประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 1500 เมตร 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกริมฝั่งแม่น้ํายม โดยปัจจุบันเขตเมืองเก่าแพร่จะเป็นท่ีตั้งของพื้นท่ีราชการ เรียกพื้นท่ี
ดังกล่าว่า ในเวียง มีวัดพระธาตุช่อแฮตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากตัวเมืองแพร่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 
กิโลเมตร พระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานท่ีเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2542: 63-75) 
4.1 เมืองแพร่ยุคก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนา 
4.1.1 ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานและการสถาปนาเป็นชุมขน 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์การต้ังอาณาจักรล้านนาพบว่าระยะแรกดินแดนในแถบนี้มีนครรัฐ
อิสระก่อต้ังขึ้นมาก่อนการตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองพะเยา เมืองน่าน เมืองลําพูน เมืองแพร่ เมืองต่างๆ
เหล่านี้ มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขายและการเมืองแตกต่างกันไป 

ในตํานานเรียกช่ือเมืองแพร่แตกต่างกันออกไป ดังนี้  ในพงศาวดารโยนกเรียกเมืองแพร่ว่า     
"พละนคร" (พระยาประชากิจกรจักร์, 2504: 13 อ้างถึงใน จินตนา ยอดยิ่ง, 2519: 16) ส่วนในหนังสือ
ตํานานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และอดีตเจ้าคณะตรวจการภาค 5 
ได้เรียบเรียงไว้ว่า เพราะมีขุนลั๊วะผู้หนึ่งช่ืออ้ายก๊อม หรืออ้ายค่อม ได้นําเอาธงแพรไปถวายพระพุทธเจ้าท่ี
โกสัยธชัคคบรรพต พระองค์ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่า ต่อไปนี้จะมีผู้สร้างเมืองขึ้น ณ ท่ีนี้ และให้นามเมืองว่า 
เวียงโกศัยหรือเมืองพลนคร อันหมายถึงเมืองท่ีมีพละกําลังมาก (สงวน โชติสุขรัตน์, 2505: 791 อ้างถึงใน 
จินตนา ยอดยิ่ง, 2519: 16) 

ตํานานเมืองเหนือฉบับใบลาน พ.ศ. 1824 ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าเมืองลําปางได้ส่งคนมา
ติดต่อกับเจ้านครพลให้ไปร่วมงานนมัสการและฉลองวัดพระธาตุลําปางหลวง และจากตํานานพระธาตุลําปาง
หลวงตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเจ้าเมืองพล ได้มีคําสั่งให้ทําการค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็ไม่พบและเม่ือทํา
การตรวจสอบท่ีตั้งของเมืองพลตามตํานานท่ีกล่าวถึงแล้ว พบว่าคือเมืองแพร่ในปัจจุบัน โดยช่ือของนครพล
ยังได้ปรากฎเป็นช่ือวิหารในวัดหลวง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ ซ่ึงเป็นวัดท่ีสร้างขึ้นมาพร้อมกับเมือง
แพร่และวัดนี้ยังได้รับการทํานุบํารุงจากเจ้าเมืองแพร่อีกด้วย ดังนั้นช่ือท่ีเก่าแก่ดั้งเดิมท่ีสุดท่ีสามารถตรวจพบ
ในตํานานคือ เมืองพล นครพล หรือ พลรัฐนคร อีกท้ังยังมีช่ือเรียกเมืองแพร่ท่ีปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมือง
เงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นยุคสมัยขอมเรืองอํานาจ เมืองในประเทศไทยนิยมเปลี่ยนช่ือเมืองเป็นภาษาบาลี เช่น 
เชียงใหม่ เปลี่ยนเป็น นครพิงค์  ลําปาง เปลี่ยนเป็น เขลางค์นคร  ลําพูน เปลี่ยนเป็น หริภุญไชย  น่าน 
เปลี่ยนเป็น นันทบุรี และแพร่ เปลี่ยนเป็น เวียงโกศัย แปลว่า เมืองแห่งผ้าแพร และคําว่า "ช่อแฮ" ซึ่งเป็นชื่อ
ของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ น่าจะเลือนมาจาก "ช่อแพร" ซ่ึงแปลว่าธงผ้าแพร นั้นเอง 
ต่อมาเม่ือขอมเสื่อมอํานาจลง เมืองต่างๆข้างต้นก็กลับไปใช้ช่ือเดิม และจากลักษณะผังเมืองเมืองแพร่ท่ีมี
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เนื่องจากท่ีราบระหว่างภูเขาซ่ึงมีแม่น้ําไหลผ่านจะทําให้เกิดการทับถมของตะกอนและโคลน
ตมจากบริเวณไหล่เขา ทําให้บริเวณดังกล่าวมีทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการเพาะปลูก 
ท้ังนี้ประกอบกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นท่ีเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ชนิดต่างๆ ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ในเกณฑ์สูง จึงเกิดการดัดแปลงทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ือการอยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตและกลายเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญของชุมชน 
4.3 เมืองแพร่ยุคหลังอาณาจักรล้านนาจนกระท่ังสิ้นยุคกรุงธนบุรี (พุทธศตวรรษท่ี 19 - พ.ศ. 2325) 
4.3.1 เหตุการณ์สําคัญและการเปล่ียนแปลงด้านการเมืองการปกครอง 

เม่ือสุโขทัยเริ่มสถาปนาอาณาจักร เมืองแพร่ในขณะนั้นเป็นนครรัฐอิสระ ตั้งอยู่ระหว่าง
อาณาจักรสุโขทัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และอาณาจักรล้านนาของพระยาเม็งราย ท้ังนี้ในช่วงรัชสมัยพ่อ
ขุนรามคําแหงมหาราช มีการขยายเขตแดนออกไปมาก โดยทรงใช้นโยบายทางการเมืองผูกมิตรกับ
อาณาจักรอื่นๆ ทําให้หัวเมืองท้ังหลายซ่ึงเคยเป็นอิสระมาก่อนยอมยกให้สุโขทัยเป็นใหญ่ และยอมรับรอง
อํานาจของสุโขทัย โดยแต่ละเมืองยังคงมีการปกครองตนเอง เมืองแพร่เป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ
สุโขทัยจึงทําให้อิทธิพลทางศิลปะของสุโขทัยแผ่เข้ามาในเมืองแพร่ จนกระทั่ง พ.ศ. 1986 เม่ือพระเจ้า       
ติโลกราชกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนายกทัพมาโจมตีเมืองน่าน และได้ส่งกองทัพท่ีมีพระมหาเทวีซ่ึงเป็นพระ
ราชมารดาเป็นแม่ทัพยกกําลังโจมตีเมืองแพร่จนเจ้าเมืองแพร่ต้องยอมอ่อนน้อมต่อทัพอาณาจักรล้านนา และ
รวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านนาในฐานะเมืองประเทศราช (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ, 2542: 86-87) 

อาณาจักรล้านนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของเมืองแพร่มากยิ่งข้ึน เห็นได้
จาก พ.ศ. 2049 สมัยพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ ได้ให้ท้าวเมืองคําข่ายมาปกครองเมืองแพร่ พ.ศ.
2053 ให้เจ้าเมืองแพร่สร้อยไปปกครองเมืองน่าน พ.ศ.2059 ให้เจ้าเมืองแพร่คํายอดฟ้าไปครองเมืองน่าน 
โดยแพร่ยังคงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของเมืองล้านนา ดังนั้นเมืองแพร่จึงมีความเกี่ยวข้องกับล้านนาอยู่
มาก เป็นเหตุให้การถ่ายทอดรูปแบบศิลปะล้านนาเข้ามายังเมืองแพร่ อีกท้ังยังมีคติและความเช่ือต่างๆ ท่ีได้
รับมาจากล้านนา ได้แก่ความเช่ือเรื่องการสร้างพระธาตุบนดอย ประตูเมือง สะดือเมืองหรือหลักเมืองพรือ
เสาอินทขีล ข่วงเมือง คุ้มเจ้าหลวง พระมหาธาตุกลางเมือง เป็นต้น  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ, 2542: 86-87)  

เมืองแพร่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2112 ถึง พ.ศ. 2127 ก่อนท่ีจะกลับมาอยู่ภายใต้
การปกครองของกรุงศรีอยูธยาอีกครั้งจนถึง พ.ศ. 2304 ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ละอาณาจักรสลับสับเปลี่ยน
กันขึ้นมาปกครองเมืองแพร่ จนกระท่ัง พ.ซ. 2313 เจ้าเมืองแพร่ได้เข้าไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี 
ในขณะท่ีกําลังยกกองทัพมาขับไล่พม่าท่ีเชียงใหม่ ในระยะหลัง เมืองแพร่ตกอยู่ใต้อํานาจของอาณาจักรท่ี
เข้มแข็ง ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมีอํานาจเหนือดินแดนในภาคเหนือ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา กรุงศรีอยุธยา 
อาณาจักรพม่าและกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีประเทศมีความเป็นปึกแผ่น บทบาทในด้านการ
ปกครองของอาณาจักรล้านนาท่ีมีต่อเมืองแพร่จึงสิ้นสุดลง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุ, 2542: 88-89) 
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4.3.3 ลักษณะชุมชน ศิลปะสถาปัตยกรรม 
เนื่องด้วยเมืองแพร่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย ทําให้ได้รับอิทธิพลทางศิลปะ

ของสุโขทัยแผ่เข้ามาในเมืองแพร่ในรูปแบบของการสร้างวัดท่ีมีลักษณะของอาคารภายในวัดเป็นศิลปะสมัย
สุโขทัย และเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมภายในเมืองให้สะดวกต่อการเข้าถึงสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา จากนั้นเมืองแพร่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา ทําให้เกิดความชัดเจนในการใช้งาน
ประตูเมืองตามลักษณะความเช่ือของล้านนา รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในเมืองจึงมีความสอดคล้อง
กับลักษณะการใช้งานของประตูเมือง และเริ่มมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมล้านนาในพ้ืนท่ีศาสนสถานซึ่ง
สะท้อนอัตลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างจากสถาปัตยกรรมในยุคของอาณาจักรสุโขทัยอย่างชัดเจน 
4.4 เมืองแพร่ยุครัตนโกสินทร์ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2325 – 2453) 
4.4.1 เหตุการณ์สําคัญและการเปล่ียนแปลงด้านการเมืองการปกครอง 

ในช่วงการเริ่มต้นรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแพร่ยังคงมีการปกครองโดยเจ้าหลวงเป็นผู้
ครองเมืองต่อกันมาอีกหลายคน จนกระทั่ง พ.ศ.2445 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เจ้าหลวงเมืองแพร่ในยุคนั้นคือ เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์อุดร ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญในเมืองแพร่ 
ได้แก่ เหตุการณ์กบฏเง้ียวเมืองแพร่ เนื่องจากชาวเงี้ยวเกิดความไม่พอใจท่ีข้าราชการไม่ยอมให้ซื้อท่ีดินเพื่อ
การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ท้ังยังไม่ดําเนินการออกหนังสือเดินทางให้เง้ียว จึงได้ก่อการกบฎขึ้น ทําให้
หลังจากเหตุการณ์นี้สงบลง ได้มีการนํารูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มาใช้ในการปกครอง
เมืองแพร่เป็นเมืองแรกในภาคเหนือ ทําให้เจ้าเมืองแพร่พร้อมท้ังคนสนิทได้หลบหนีไปอยู่ยังเมืองหลวงพระ
บาง ประเทศลาว และถูกถอดออกจากการเป็นเจ้าเมืองแพร่เน่ืองจากขาดราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็น
เหตุให้การปกครองโดยมีเจ้าเมืองเป็นผู้นําสิ้นสุดลง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2542: 89-96) 
4.4.2 การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน 

จากข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ท่ีเอื้อประโยชน์และเพิ่มความสะดวกในการเข้ามา
ดําเนินการทางธุรกิจภายในประเทศไทย ทําให้ในปี พ.ศ.2428 บริษัทบอมเบเบอร์ม่าของอังกฤษและบริษัท
อีสต์เอเชียติกของเดนมาร์คเข้ามาทําสัมปทานไม้สักในเมืองแพร่ ชาวพม่าและชาวไทใหญ่ซ่ึงเป็นคนในบังคับ
ของอังกฤษ เริ่มติดตามชาวอังกฤษเข้ามาท้ังในฐานะของลูกจ้างบริษัทและลูกจ้างทําไม้ ตลอดจนเข้ามาทํา
สัมปทานไม้เอง นอกจากนี้ชาวไทใหญ่ท่ีเคยเป็นนายกองคาราวานนําสินค้าบรรทุกโคต่างเร่ขายแลกเปลี่ยน
ไปตามเมืองต่างๆท่ัวล้านนา เริ่มลงหลักปักฐานทําการค้าประจําอยู่ตามเมืองต่างๆ ดังนั้นชาวไทใหญ่ หรือ 
เง้ียว จึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเขตกําแพงเมืองแพร่โดยอาศัยปะปนกับคนเมืองแพร่ 
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านเมืองแพร่, ศึ

ชื้อสายไทใหญแ่
ลยัลักษณ์ ทรงศิ
องถิ่น (กรุงเทพ
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จุบัน ภูมินิเวศวั
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องได้ว่า พื้นท่ีที่ใ
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4.4.3 ลักษณะชุมชนและย่านสําคัญของเมือง 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์และได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี

กรุงเทพฯเป็นราชธานีในปีพ.ศ.2325 ซ่ึงทําให้เมืองแพร่เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ ท้ังนี้ด้วย
สภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้สักท่ีอุดมสมบูรณ์ ในรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2398 ทรงได้ลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ซึ่งเป็นระบบการค้าเสรี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่
อังกฤษและชาวต่างชาติในการเข้ามาทําการค้ากับประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ได้เริ่มมีการทํา
กิจการป่าไม้โดยมีเจ้าเมืองต่างๆ เป็นนายทุนใหญ่ ส่งผลให้มีการทํานุบํารุงพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัด
ประจําตระกูลขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้อุปัฏฐากวัดประจําตระกูลดังนี้( องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่, 2550: 217-221 ) 

กลุ่มวัดหัวข่วง – วัดศรีบุญเริง (ในอดีตเป็นวัดร้าง ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของเรือนจําจังหวัดแพร่) 
ชุมชนนี้อยู่ติดกําแพงเมืองแพร่ทางด้านทิศเหนือ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดแพร่ และศาลจังหวัดแพร่ สกุล
ใหญ่ในกลุ่ม “เจ้า” ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้แก่ กลุ่มตระกูลอุตรพงษ์ กลุ่มขัติยะวรา อินทราวุธ กันกา และ
วังใน เป็นต้น 

กลุ่มวัดศรีชุม เป็นวัดท่ีตั้งอยู่ด้านหน้าศาลจังหวัดแพร่ ชุมชนด้านหลังและด้านข้างเป็นชุมชน
เล็กๆ สกุลเจ้าท่ีอยู่บริเวณนี้ได้แก่ ตระกูลบุตรรัตน์ วังซ้าย เมืองพระ ใยญาณ แก่นหอม (แก่นจันทร์หอม)
และวงศ์พระถาง 

กลุ่มวัดพระนอน – วัดพงษ์สุนันท์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกําแพงเมืองแพร่ สกุลเจ้า
กลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มตระกูลวงศ์พระถาง และตระกูลวงศ์บุรี 

กลุ่มวัดหลวงสมเด็จ ปัจจุบันคือวัดหลวง เจ้าท่ีอยู่บริเวณนี้คือ กลุ่มรัตนวงศ์ 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เดิมเป็นสองวัด คือวัดไชยอารามพระบาท และวัดสวนม่ิง ต่อมา

รวมกันเป็นวัดเดียว จึงมีช่ือว่าวัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร กลุ่มเจ้าท่ีเป็นโยมอุปัฏฐากคือ ต้นสกุลของเจ้า
หลวงพิมพิสารและเจ้าพิริยะเทพวงศ์ ตระกูลมหายศปัญญา วงศ์เมืองแก่น อิ่นคําลือ ขัติยะวรา นามวงศ์ 
และวงศ์พระถาง 

กลุ่มวัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ติดกับกําแพงเมืองทางทิศใต้ ชุมชนศรีบุญเรืองมีสายสกุลพระไชย
ราชา พระวิชัยราชา ต่อมาเป็นสกุลแสนศิริพันธุ์ สกุลผาทอง และสกุลวงศ์วรรณ 

กลุ่มวัดพระร่วง ตั้งอยู่ใกล้กําแพงเมืองด้านทิศตะวันออกและใกล้กับศาลหลักเมืองแพร่ กลุ่ม
เจ้าท่ีอยู่บริเวณน้ีได้แก่ กลุ่มตระกูลหัวเมืองแก้ว วงศ์เมืองแก่น มหายศปัญญา เตมีย์ วังซ้าย และสารศิริวงศ์ 
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าพท่ี 30 ตําแห
มา: Google แ

ท้ัง
ราบถึงลักษณะ
อมรอบด้วยกลุ่
ารสัมปทานไม้แ
ารสร้างท่ีอยู่อา
ันตรกิจโกศลซ่ึง
วามหลากหลา
ริหารงานและก

าพท่ี 31 ลักษณ
มา: ธีรวุธ กลอ่
หาบัณฑิต  สาข

หน่งวัดตามสายต
ผนที่ [ออนไลน์
งนี้จากการพิจา
ะการอยู่อาศัยคื
มของข้าทาสบ
และมาประกอบ
าศัยตามเส้นทาง
งเป็นเส้นทางส
ยมากขึ้น เช่นมี
การเข้ามาติดตอ่

ณะผังเมืองแพรส่
มแล้ว, "แนวทา
ขาสถาปัตยกรร

ตระกลูผู้เป็นโยม
น์] , เข้าถึงเมื่อ 2
ารณาตําแหน่งที
คือ กลุ่มเชื้อสา
ริวาร เหล่าราษ
บอาชีพภายใน
งการคมนาคมแ

สายหลักในการส
มีการจัดการพื้น
อราชการ พื้นทีเ่

สมัยกรุงรัตนโก
างการอนุรกัษ์เรื
รม บัณฑิตวิทยา

มอุปัฏฐาก 
20 กพ. 2558 เ
ที่ตั้งกลุ่มวัดที่มี
ายเจ้าเมืองและ
ษฎรท่ียังคงเคา
เมืองแพร่น้ันอา
และกระจายตัว
สัญจรและทําก
นท่ีส่วนราชการ
เพื่อการติดต่อก

สินทร์ตอนต้น 
รอืนไม้พื้นถิ่นใน
าลัย มหาวิทยาล

ข้าถึงได้จาก ht
สายตระกูลขอ
ะเจ้านายสายต
รพต่อสกุลต่าง
าศัยอยู่บริเวณน
วรอบแนวเขตกํ
การค้าทําให้รูปแ
รให้เป็นสัดส่วน
การค้า 

  พ.ศ. 2317 – 
นเขตเทศบาลเมื
ลัยเชยีงใหม่, 25

ttps://maps.g
องเจ้าเป็นโยมอุ
ต่างๆอยู่บริเวณ
ๆ ส่วนผู้คนท่ีม
นอกเขตกําแพง
าแพงเมืองแพร
แบบการใช้ประ
มากขึ้นเพื่อคว

 
 2445 
องแพร่" (วิทยา
552), 24. 
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oogle.co.th/ 
อุปัฏฐากนั้นทําใ
ณกลางเมือง แล
าจากต่างถิ่นเพื
งเมืองแพร่ โดย
ร่ออกไปตามถน
ะโยชน์ท่ีดินเริ่ม
ามสะดวกในกา

านิพนธ์ปริญญา
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าพที่ 32 ตําแห
ก่าแพร่ปัจจุบัน 
มา: ผู้วิจัย, 255
.5 เมืองแพร่ยุค
.5.1 เหตุการณ์

หลั
พร่ด้วยการส่งข
ละในรัชสมัยขอ
มบูรณาญาสิทธิ
ารปกครองระบ
ระทรวงมหาดไ
ระมวลเอกสาร
.5.2 การตั้งถิ่น

ลัก
ังคมชนบท ชาว
างๆ ประชากรส
าชีพค้าขายสินค
ม้เพื่ออุตสาหกร
งหวัดแพร่ เพื่อ
ย่างมาก ทําให้
ารสอนลงในปี 
พร่แทน 

หน่งสถานที่สํา
 
58 
ครัตนโกสินทร์ตั
ณ์สําคัญและการ
ลงัจากเหตุการณ
ข้าราชการจาก
องสมเด็จพระป
ธิราชย์ เป็นระบ
บบเมืองเอก โท 
ทย เมืองแพร่จึ
และจดหมายเห

นฐานและการเติ
กษณะการตั้งถิน่
วบ้านในแต่ละชุ
ส่วนหนึ่งยังคงป
ค้าต่างๆ ท้ังนี้สื
รรมการผลิตไม้
การศึกษาวิชาป
ผู้ท่ีสนใจเข้าเรีย
 พ.ศ. 2538 แล

คัญเมืองแพร่ยุค

ตั้งแต่รัชกาลที ่
รเปลี่ยนแปลงด
ณ์ กบฎเง้ียวเมือ
ส่วนกลางมาป
ปกเกล้าเจ้าอยู่ห
บอบประชาธิป
 ตรี แต่ให้รวมห
งมีสถานะเป็นจั
หตุ, 2542: 96-9
ตบิโตของชุมชน
นฐานของประช
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ละเปลี่ยนการใ

ครัตนโกสินทร์ต

 6 ถึง รัชกาลที
ด้านการเมืองก
องแพร่ พ.ศ.244
ประจําที่เมืองแพ
หัว พ.ศ.2475 
ปไตยและมีการป
หัวเมืองภาคเหนื
จงัหวัดหนึ่งในภ
97) 
น 
ชากรในเมืองแพ
นเคยและช่วยเห
ทางด้านเกษตร
รท่ีภาครัฐเปิดสั
อย่างรวดเร็ว ทา
าสตร์โดยเฉพาะ
าไม้ลดจํานวนล
ใช้งานพื้นที่เป็น

ตั้งแต่รัชกาลที่ 

ท่ี 9 (พ.ศ. 245
ารปกครอง 
45 ประเทศสยา
พร่ โดยมีข้าหล
 เกิดการเปลี่ยน
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พร่ยังคงมีรูปแบ
หลือพึ่งพากันใน
รกรรมเป็นหลัก
สัมปทานป่าไม้ใน
างรัฐบาลจึงอนุ
ะ แต่ภายหลังเมื
ลงจนในท่ีสุดโร

นพิพิธภัณฑ์การป

 1 ถึง รัชกาลที่ 

3 – ปัจจุบัน) 

ามได้เข้ามาจัดก
ลวงเมืองแพร่เป็
นแปลงการปกค
แบบการปกคร
ะเมืองท่า ตั้งเป็
ระเทศไทย  (คณ

บบต่อเน่ืองจากอ
ช่วงที่มีการจัดง
และอีกส่วนดํา
นช่วงที่ผ่านมา 
นุมัติให้ก่อตั้งโรง
มื่อจํานวนป่าไม้
รงเรียนป่าไม้แพ
ป่าไม้และวิทยา
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 5 ในบริบทเมือ

 

การปกครองเมือ
ป็นผู้บริการสูงส
ครองจากระบอ
รองโดยให้ยกเลิ
ปน มณฑล ขึ้นกั
ณะกรรมการฝ่า

อดีตคือยังคงเป็
งานหรือประเพ
เนินการประกอ
 ทําให้เกิดการตั
งเรียนป่าไม้ขึ้นใ
ม้ได้ลดปริมาณล
พร่ได้ยุติการเรีย
าลัยชุมชนจังหวั
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าพท่ี 33   ลักษ
มา: สุเมธ ชุมส

จา
ระมาณ 800 เม
อ่งกระทะ ทําใ
ลาก แต่ในปี พ
ขา้ท่วมภายในกํ
องกําแพงเมือง
นกระทั่งเข้าท่ว
นื่องจากกําแพง
้าท่วมขังนานท่ีส
ายประมวลเอก

าพท่ี 34   ทิศท
มา: คณะกรรม
อกลักษณ์และภู

ษณะผังเมืองแพ
าย ณ อยุธยา, 
ากลักษณะภูมิป
มตร ประกอบก
ห้การใช้งานกํา

พ.ศ.2538 มีฝน
าแพงเมืองแพร่
แพร่และไหลอ้อ
วมพื้นที่รอบเมื
ถูกน้ํากัดเซาะจ
สุดก่อนที่ทางเจ้
สารและจดหมา

ทางการไหลของ
มการฝ่ายประม
ภูมิปัญญาจังหวั

ร่ พ.ศ. 2503 
 ลักษณะไทย ภู
ประเทศและตํ
กับมีกําแพงเมือ
าแพงเมืองอีกป
นตกหนักต่อเนื่อ
ร ซึ่งลักษณะการ
อมกําแพงเมืองไ
มืองแพร่ จากนั้
จนพังทลาย แล
จ้าหน้าที่จะดําเนิ
ายเหตุ, 2542: 

งนํ้าท่ีเข้าท่วม ภ
มวลเอกสารและ
วัดแพร่ (กรุงเท

ภูมิหลัง (กรุงเทพ
าแหน่งที่ตั้งขอ
องสูงล้อมรอบต
ระการหนึ่งคือเ
องหลายวันทําใ
รท่วมเริ่มจากพื้
ไปทางด้านทิศต
ั้นน้ําได้ไหลเข้า
ะท้ายที่สุดพื้นที
นินการสูบน้ําออ
 102-107) 

ภายในบริเวณเมื
ะจดหมายเหตุ,
พฯ: กรมศิลปา

 

พฯ: ไทยวัฒนาพ
องชุมชนเมืองแ
ตัวเมือง ทําให้พื
เป็นแนวป้องกัน
ให้ปริมาณน้ําจา
พืน้ท่ีบริเวณติดกั
ตะวันออกเฉียง
าภายในกําแพง
ท่ีบริเวณทางทิศ
อกจากพื้นที่ภาย

มอืงแพร่ พ.ศ.25
 วัฒนธรรม 
ากร, 2542), 10

 

พานิช, 2551), 
แพร่ ท่ีตั้งอยู่ห่
พื้นที่ภายในเมือ
นอุทกภัยให้กับ
ากแม่น้ํายมเพิ่ม
กับแม่นํ้ายมทาง
งเหนือ ตามแนว
งเมืองจากทาง
ศตะวันตกเฉียงใ
ยในกําแพงเมือง

 
538 
 พัฒนาการทา

05. 

8

 275. 
ห่างจากแม่น้ําย
องแพร่กลายเป็
บตัวเมืองในฤดูน
มมากขึ้นและไห
งด้านทิศตะวันต
วของห้วยแม่แค
ด้านประตูศรีชุ
ใต้เป็นบริเวณที
ง (คณะกรรมกา

างประวัติศาสต
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.5.3 ลักษณะแ
ลัก

้นที่พาณิชยกรร
ามถนนสายหลั
ละถัดจากพื้นที
มชนมีการตั้งถิ่น
นการคมนาคม 
างๆ และอยู่ใกล

าพที่ 35 ตําแห
พร่ปัจจุบัน 
มา: ผู้วิจัย, 255
. สภาพปัจจุบนั
.1 ลักษณะทาง

ชุม
อ รูปแบบของก
ระเทศเป็นแอ่ง
าแพงเมืองเป็น
ส้นทางการสัญ

และรูปแบบการ
กษณะและรูปแ
รมที่มีการก่อสร้
ลักนอกเขตกําแ
ที่เพื่อการพาณิช
นฐานกระจายตั
 ทั้งนี้ในส่วนขอ
ล้กับพื้นที่สาธาร

หน่งสถานที่สําค

58 
นของชุมชนเมอื
งกายภาพของช
มชนเมืองเก่าแพ
กําแพงเมืองล้อม
งที่ราบก้นกระท
นหลัก โดยเริ่มมี
จรท่ีถูกพัฒนา

รใช้ประโยชน์ท่ี
แบบการใช้ประ
ร้างอาคารคอนก
แพงเมืองแพร่ โ
ชยกรรมแล้วกล
ตัวอยู่โดยรอบเข
องพื้นท่ีศูนย์กลา
รณะของเมืองเพื

คัญเมืองแพร่ยุค

องเก่าแพร่ 
ชุมชนเมืองเก่า
พร่ในปัจจุบันยัง
มรอบพื้นท่ีชุมช
ทะ และการตั้ง
มีการขยายตัวขอ
ขึ้นตามนโยบา

ดิน 
ะโยชน์ที่ดินในแ
กรีตเสริมเหล็ก
โดยทั่วไปแล้วใช
ลายเป็นพื้นที่เพื
ขตกําแพงเมืองแ
างเมืองแพร่ ยัง
พื่อการพักผ่อน

ครัตนโกสินทร์ตั

แพร่ 
งคงรักษาสภาพโ
ชนเก่า ทําให้พื้น
งถิ่นฐานของคน
องชุมชนใหม่บ ิ
ายของภาครัฐ 

แต่ละพื้นท่ีมีคว
สูง 2 - 4 ชั้นถู
ช้เพื่อการประก
พื่อการอยู่อาศัย
แพร่และใกล้กับ
งคงมีการใช้ประ
และการประกอ

ตั้งแต่รัชกาลท่ี 6

โครงสร้างทางก
นท่ีภายในแนวเ
นในพื้นที่มีการก
ริเวณภายนอก
 ท้ังนี้ตําแหน่งข

ามแตกต่างกัน
ถูกสร้างไว้ในบริ
กอบกิจการทาง
ยรวมกลุ่มกันเป็
บถนนสายหลัก
ะโยชน์ที่ดินเป็น
อบกิจกรรมของ

6 ถึง ปัจจุบัน ใ

กายภาพที่สามา
เขตกําแพงเมือง
กระจุกตัวกันอย
ของกําแพงเมือ
ของการสร้างบ้

8

นอย่างชัดเจน คื
ริเวณใกล้เคียงกั
งด้านการค้าปลี
ปนชุมชนซ่ึงแต่ล
เพื่อความสะดว
นสถานที่ราชกา
จังหวัด 

 
ในบริบทเมืองเก

ารถเห็นได้ชัดเจ
งยังคงมีสภาพภู
ยู่ภายในแนวเข
อง ซึ่งเกิดขึ้นตา
บ้านเรือนมีควา
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นาแน่นค่อนข้า
จโกศล และถน

จา
เป็นที่ดินท่ีถือค
อนข้างเต็มพื้นที
ับแม่นํ้ายมเท่าน

าพท่ี 36 การตั้ง
มา: Google แ

าพท่ี 37 ความห
มา: ผู้วิจัย, 255

างมากในบริเวณ
นนราษฎร์อุทิศ ส
กการสํารวจคว
ครองโดยประช
ท่ี ปัจจุบันพื้นที่
น้ัน 

ังถิ่นฐานของปร
ผนที่ [ออนไลน์

หนาแน่นของสิ่
58 

ณท่ีใกล้กับเส้นท
ส่วนในพื้นที่ถัดอ
วามหนาแน่นขอ
าชนทั่วไปมีกา
เปิดโล่งเหลือเพี

ระชากรโดยรอบ
น์] , เข้าถึงเมื่อ 2

งก่อสร้างเขตพื้น

ทางการสัญจร เ
ออกไปมีความห
องสิ่งปลูกสร้าง
รพัฒนาท่ีดินโด

พยีงที่ดินในส่วน

บเมืองแพร ่
20 กพ. 2558 เ

้นที่เมืองเก่าแพ

เช่น ถนนเจริญเ
หนาแน่นน้อยผส
ปัจจุบันในเขตพื
ดยการปลูกสร้า
ของราชการแล

ข้าถึงได้จาก ht

ร่ในปัจจุบัน 

เมือง ถนนเหมือ
สมกับเป็นพื้นที
พื้นที่เมืองเก่าแ
างอาคารบ้านเรื
ละที่ดินเพื่อการ

ttps://maps.g

8

องหิต ถนนยันต
ที่เกษตรกรรม 
พร่พบว่า ในส่ว
รือนปกคลุมที่ดิ
เกษตรกรรมท่ีติ

 

oogle.co.th/ 
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5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา  เนื่องจากวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่จะมีความผูกพันกับทางศาสนา 

ทําให้กิจกรรมท่ีมีการพบปะผู้ชนในอดีตส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในวัด และเพ่ือให้สะดวกต่อการเดินทางของคน
ในพ้ืนท่ีทําให้แต่ละชุมชนมีวัดของชุมชนเป็นสถานที่สําคัญกระจายอยู่ตามชุมชนโบราณของเมืองแพร่ ได้แก่ 
วัดหัวข่วง  วัดศรีชุม  วัดหลวง  วัดพระนอน  วัดพงษ์สุนันท์  วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร  วัดพระร่วง  และ
วัดศรีบุญเรือง 

ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสถานท่ีสําคัญอยู่ 2 
แห่ง คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (สนามหลวง) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแพร่ ใกล้กับคุ้มเจ้าหลวง 
กิจกรรมในบริเวณนี้คือสถานท่ีสําหรับการพักผ่อนออกกําลังกาย และการจัดงานประเพณีประจําเมืองหรือ
ตามเทศกาลสําคัญต่างๆ และอีกสถานที่คือ สวนสาธารณะประตูมาร ตั้งอยู่ใกล้กับกําแพงเมืองแพร่บริเวณ
ประตูมาร ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง กิจกรรมที่เกิดขึ้นคือใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนสาธารณะ แต่ไม่มี
การใช้เพ่ือการจัดกิจกรรมทางประเพณี 

ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา ภายในบริเวณเขตพ้ืนท่ีเมืองแพร่ มีสถานศึกษา 2 แห่ง แห่ง
แรกคือโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนถนนคุ้มเดิม ติดกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเยื้องกับ
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงกับสนามหลวง ทําการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สถานศึกษาแห่งท่ี 2 คือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
แพร่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกัน มีสถานท่ีตั้งอยู่นอกเขตกําแพง
เมืองแพร่ เยื้องกับประตูมารและสวนสาธารณะประตูมาร 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  สถานท่ีเพ่ือการประกอบการเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีตั้งอยู่
นอกแนวเขตกําแพงเมืองแพร่ บริเวณใกล้กับแหล่งน้ําสายหลักของเมืองแพร่ คือแม่น้ํายม ทําการปลูกพืชผัก
ทางเศรษฐกิจพร้อมท้ังการเลี้ยงโคกระบือร่วมด้วย 

ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและท่ีดินประเภทพาณิชย 
กรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบันพบว่ามีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพ่ือการ
อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นมากในบริเวณที่ติดกับถนนสายหลัก เช่น ถนนเจริญเมือง ถนนไชยบูรณ์-ถนนคุ้ม
เดิม และสายรอง เช่น ถนนรอบเมือง ถนนคําแสน-ถนนคําลือ ถนนพระร่วง ถนนวิชัยราชา เป็นต้น ท้ังนี้จะมี
ความหนาแน่นมากท่ีสุดภายในเขตกําแพงเมือง และค่อยๆกระจายตัวเบาบางลงเม่ือมีท่ีตั้งห่างจากเส้นทาง
การคมนาคม อีกท้ังสิ่งปลูกสร้างท่ีติดกับแนวเส้นทางการคมนาคมยังมีการเปลี่ยนสภาพการใช้งานอาคาร
เป็นเพื่อการพาณิชยกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของพ้ืนท่ี
พาณิชยกรรมไปตลอดแนวถนนคําลือ – คําแสน 
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าพท่ี 38 การใช้
มา: ผู้วิจัย, 255
.3 การคมนาคม

โค
ังคงมีความสอด
ระตูเมืองทั้ง 4 

1. 
ปตามทิศทางตะ
างด้านทิศตะวนั

นถึงบริเวณประ
ลัก เน่ืองจากเ
งหวัดแพร่ ศาล

จ้าหลวงเมืองแพ
้องสมุดประชาช
นบริเวณดังกล่า
รอืง 

ช้ประโยชน์ที่ดนิ
58 
มขนส่ง 
รงข่ายเส้นทาง
ดคล้องกับเส้นท
 ทิศของกําแพง

ถนนสายหลั
ะวันออกเฉียงใต
นตกเฉียงใต้ มดีั
1.1 ถนนเจริญ
ะตูศรีชุมที่อยู่ท่ีด
ป็นเส้นทางที่ผ่
จังหวัดแพร่ แล
1.2 ถนนไชยบ
พร่ ทั้งนี้ถนนเส้
ชน และสํานักง
ว คือ ชุมชนบ้า

นปัจจุบันเขตพืน้

งการคมนาคมข
ทางการสัญจรใน
เมือง 
ัก  มีเส้นทางผ่
ต้ถึงทางด้านทิศ
ดังนี้ 
ญเมือง  มีแนว
ด้านทิศตะวันต
ผ่านสถานที่สําคั
ละที่ทําการไปรษ
บูรณ ์– ถนนคุ้ม
ส้นนี้ยังผ่านสถา
งานสาธารณสุข
านศรีบุญเรือง ช

นท่ีเมืองเก่าแพร

ขนส่งภายในเขต
นอดีต โดยสังเก

านสถานท่ีสําคั
ศตะวันตก และ

ถนนวางตามทิศ
ก ซึ่งตัดผ่านใจ
คัญทางราชการ
ษณีย์ ทําให้มีกา
มเดิม  ถนนเส้น
านที่สําคัญอีกห
ข เส้นทางนี้ยังใ
ชุมชนบ้านพระน

ร ่

ตเมืองเก่าแพร่มี
กตได้จากถนนที

ัญต่างๆ มีโครง
ะยาวตลอดแนว

ศตะวันออกเฉีย
กลางเมือง ถนน
ร ได้แก่ ที่ว่ากา
ารจราจรค่อนขา้
นี้ตั้งช่ือตามสถา
หลายแห่งคือ โร
ช้เพื่อการสัญจ
นอน ชุมชนบ้าน

มีเส้นทางการสั
ที่ตัดผ่านเส้นทา

สร้างของเส้นท
วด้านทิศตะวันอ

ยงใต้ เริ่มจากบ ิ
นเส้นนี้ใช้เป็นเส
ารอําเภอเมือง
างหนาแน่นในช
านที่สําคัญของ
รงเรียนนารีรัต
รระหว่างชุมชน
นพระร่วง และช

8

สัญจรสายหลักซึ
าง เข้า-ออก ผ่า

ทางการสัญจรยา
ออกเฉียงเหนือถึ

ริเวณประตูชัยไ
ส้นทางการสัญจ
แพร่ ศาลากลา
ช่วงเวลาราชการ
เมืองแพร่ คือ ค้
น์ ศาลหลักเมือ
นต่างๆท่ีอาศัยอ
ชุมชนบ้านศรีบุ
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2. 
2

้นที่ที่ตั้งอยู่โดยร
ยู่สองข้างทางส
บาบาง ต่างกับเ

2
สน้ทางสัญจรระ
ยู่อาศัยของชาว

2
รีบุญเรือง เพื่อก

3. 
้านเรือนกระจา
ละถนนสายรอง

าพท่ี 39 เส้นทา
มา: ผู้วิจัย, 255

ถนนสายรอง
2.1 ถนนรอบ
รอบกําแพงเมือ
ส่วนมากเป็นท่ีอ
ส้นทางสายหลัก
2.2 ถนนคําแ
ะหว่างชุมชนในเ
วเมือง 
2.3 ถนนพระ
การเข้า-ออก ทํ

ถนนสายย่อ
ยอยู่โดยรอบใน
งของเมือง 

างคมนาคมเขต
58 

ง ทําหน้าท่ีเชื่อม
เมือง  ถนนส

องให้สามารถสญั
อยู่อาศัยของชา
กท่ีตัดผ่านเขตเม
สน – ถนนคําลื
เขตเมืองเก่าทําใ

ร่วง ถนนวิชัยร
ําให้ความหนาแ
ย  เป็นเส้น
นเขตพ้ืนที่เมือง

ตพื้นที่เมืองเก่าแ

มโยงกับถนนสา
สายนี้ใช้แนวกํา
ญจรถึงกันโดยท่ี
าวเมืองในพื้นท่ี
มือง 
ลือ  ถนนสายนี้
ให้สิ่งปลูกสร้าง

ราชา  เป็นเส้นท
แน่นในการสัญจ
นทางถนนซอยที
เก่าแพร่ โดยแต

แพร ่

ายหลัก มีดังนี้ 
าแพงเมืองแพร่เ
ีไม่ต้องผ่านเข้าไ
และวัดประจําช

น้ีตั้งช่ือตามผู้สืบ
ท่ีอยู่ระหว่างสอ

ทางท่ีตัดผ่านชุม
จรค่อนข้างเบาบ
ที่ใช้เพื่อการเดิน
ต่ละเส้นทางเช่ือ

เป็นเส้นทางกา
ไปในเขตตัวเมือ
ชุมชน ทําให้กา

เช้ือสายเจ้าหล
องข้างทางถนนส

มชนบ้านพระร่ว
บาง 
นทางเข้าสู่ชุมชน
อมการสัญจรเข้

8

รสัญจรเพื่อเช่ือ
อง และเส้นทาง
ารสัญจรค่อนข้า

วงเมืองแพร่ เป็
ส่วนมากจะเป็น

วงและชุมชนบ้า

นต่างๆที่มีการต
ข้าสู่ถนนสายหลั
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าพท่ี 40 ตําแห
มา: ผู้วิจัย, 255
.4 สาธารณูปโภ

พืน้
ขภาพ ศาลากล
ลาดสดเทศบาล
้านเชตะวัน สว
ระเทศไทย  โรง
. สถานท่ีสําคญั

เมื
ฒนธรรม และสิ
าจนถึงปัจจุบัน
ฒนธรรม และสิ
ังนี้ 
.1 กําแพงเมือง

กํา
มตร ชาวบ้านเรี
มืองแพร่นอกจา
ากฝั่งแม่นํ้ายมไ

หน่งสถาบันราชก
58 
ภคและสาธารณ
นท่ีสถาบันราชก
ลางจังหวัดแพร
ลเมืองแพร่  ห้อ
นสาธารณะปร
งเรียนวัดเมธังก
ญของเมืองแพร่
องแพร่มีสถาน

สิ่งแวดล้อมวัฒน
น เป็นเครื่องบ่ง
สิ่งแวดล้อมวัฒ

งแพร่ 
าแพงเมืองล้อมร
รียกว่า เมฆ ซึ่ง
ากใช้เพื่อการป้อ
ไม่ให้ไหลเข้าเมือ

การ สาธารณูปโ

ณูปการ 
การส่วนมากมีส
ร่ ที่ว่าการอําเภ
องสมุดประชาช
ระตูมาร สํานักง
กราวาส และสถ
รใ่นอดีต 
นท่ีสําคัญของ
นธรรม ซึ่งเป็นสิ
งช้ีวิวัฒนาการข
ฒนธรรม ท่ีเป็นล

รอบตัวเมืองเก่า
ผู้อาวุโสในเมือง
องกันการบุกรุก
อง (ศรีศักร วัลลิ

โภค สาธารณูป

 
สถานท่ีตั้งอยู่บริ
ภอเมืองแพร่ สํา
ชน โรงเรียนนา
งานสรรพากร  
านีตํารวจภูธรอ

เมืองในอดีตที
สิ่งที่เกิดขึ้นจากก
ของการดําเนิน
ลักษณะโครงส

า มีความสูงปร
งแพร่กล่าวว่า 
กของศัตรูแล้วยั
ลโิภดม และวลั

ปการในปัจจุบันเ

ริเวณใจกลางเมือ
านักงานเทศบา
ารีรัตน์ วิทยาลั
  สํานักงานสาธา
อําเภอเมืองแพร

ที่เป็นตัวแทนข
การกระทําของ
นชีวิต แสดงให้เ
ร้างทางกายภา

ะมาณ 5 – 6
 เมฆ เป็นภาษา
ังทําหน้าเป็นแน
ัยลักษณ์ ทรงศิริ

เขตพื้นที่เมืองเก

อง ได้แก่  ศาล
าลเมืองแพร่  ที
ัยชุมชน โรงเรีย
ารณสุขแพร่  ก
ร่ 

ของมรดกวัฒน
มนุษย์มาตั้งแต่
เห็นถึงมรดกวัฒ
าพและรูปแบบ

6 เมตร ฐานก
เมืองเหนือหมา
นวป้องกันนํ้าท่ว
ร,ิ 2551: 87-88

9

 
กา่แพร ่

จังหวัดแพร่ สว
ที่ทําการไปรษณี
ยนสาธิตเทศบา
การท่องเท่ียวแห

นธรรม ภูมิทัศ
อดีตและสืบทอ
ฒนธรรมภูมิทัศ
ของผังเมืองแพ

กว้างประมาณ 1
ายถึง กั้น กําแพ
วมในฤดูน้ําหลา
8)  
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าพท่ี 41 ผังเมอื
มา: สุรพล ดําริ
กรุงเทพฯ: สํานัก

จา
มน้ันเริ่มมีผู้คน
มืองที่ปรากฎใน
ันนิษฐานว่าก้อ
น้าที่เพื่อป้องกั
สุรพล ดําริห์กุล
.2 คูเวียง 

เมือ
มายถึง คู ลักษ
าแพงเมืองทาง
ดยเฉพาะด้านเ
ะยะทางยาวปร
จจุบันได้รับการ
ศรีศักร วัลลิโภด

าพท่ี 42 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255

องโบราณเมืองแ
รห์ิกุล, ข่วงเมือง
กพิมพแ์ห่งจุฬา
กการขุดค้นทาง
เข้ามาอาศัยตั้งช
นปัจจุบันเป็นแน
อนอิฐและหินเห
กันน้ําจากแม่น้ํา
, 2549: 68-69

องแพร่มีคูน้ําล้อ
ษณะของคูเวียง
ด้านทิศตะวันอ
หนือไม่มีคูเมือ
ะมาณ 1,000 เ
รปรับเปลี่ยนสภ
ดม และวลัยลักษ

ณคูเมืองแพร ่
57 

แพร ่
งและวัดหัวข่ว
ลงกรณ์มหาวิท
งโบราณคดีท่ีวดั
ชุมชนตั้งแต่ช่วง
นวคันดินที่ค่อน
หล่านี้เป็นสิ่งที่ช
ายมไหลเข้าท่ว
) 

อมรอบเมืองชัน้
งจะเป็นแหล่งน
ออกเฉียงเหนือ 
ง แต่อาศัยลําน
เมตร ในอดีตคูเวี
ภาพแวดล้อมให
ษณ์ ทรงศิริ, 25

งองคป์ระกอบส
ยาลัย, 2549), 
ดศรีชุมซึ่งอยู่ภา
งพุทธศตวรรษที
นข้างสมบูรณ์ ต
ช่วยยึดดินไม่ให้
มตัวเมืองจึงทํา

นเดียว ชาวบ้าน
น้ําท่ีเช่ือมต่อกับ
 ทิศตะวันออก
น้ําแม่แคมท่ีไห
วยีงเป็นแหล่งน้ํ
ห้เป็นสวนสาธา
551: 89) 

สําคัญของเมือ
 6. 
ายในเวียงแพร่ไ
ที่ 19 – 20 เป็น

 ตัวคันดินมีอิฐข
ห้พังทลายได้ง่าย
าให้พื้นท่ีในเมือ

เรียกคูเวียงนี้ว่า
บห้วยแม่แคม 
 และทิศตะวัน
ลเลียบกําแพง

น้ําเพื่อการอุปโภ
รณะของเมือง 

 

งในดินแดนล้า

ด้สรุปผลไว้ว่า บ
นอย่างน้อย ร่อ
นาดใหญ่และก้
ย และเนื่องด้วย
องมีลักษณะเป็

า นํ้าคือ โดยมีที
 แนวของคูเมือ
ออกเฉียงใต้ไว้ 
เมืองเป็นคูเมือ
ภคบริโภคของค
 มีความกว้างปร

9

นนา. 

 บริเวณท่ีตั้งวัดศ
องรอยของกําแพ
ก้อนหินปะปนอ
ยแนวคันดินนี้ท
นแอ่งกันกระท

ที่มาของคําว่า คื
องน้ีโอบล้อมแน
 ส่วนด้านที่เหลื
องธรรมชาติ ซึ่ง
คนในชุมชน ซึ่งใ
ระมาณ 10 เมต
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.3 ประตูเมือง 
ปร
1. 

ละเป็นช่ือมาแต
วามเป็นมงคลแ
นนโบราณซ่ึงตัด

2. 
ม เป็นประตูท่ีมี

3. 
ระตูมาร เป็นป
ลี้ยงม้าเกิดจากใ
หญ่ใช้ประตูน้ีเพื
ว้างขวาง และเม

4. 
ฌาปนกิจศพ ในอ
้งไว้ที่ประตูมาร

บริ
ันนิษฐานว่าส่ว
จจุบันกําแพงเมื
ะวันออกเฉียงใ
.ศ. 2482 จึงมชีื

ต่อ
าลองแบบมาจ
รากฎสืบต่อมาจ

าพท่ี 43 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255

 
ระตูเมืองแพร่ใน
 ประตูชัย ตั้งอย
ต่ดั้งเดิม ในอดี
และขวัญกําลังใ
ดตรงไปสู่พระธ
 ประตูศรีชุม ตั้ง
มเีส้นทางเช่ือมสู
 ประตูยั้งม้า หรื
ระตูขนาดเล็กใ
ในอดีตพื้นท่ีดัง
พื่อการเข้าออก
มื่อทําธุระในเมือ
 ประตูมาร ต
อดีตของเมืองแ
 หรือทําการปร
ริเวณที่ตั้งของป
นที่เป็นช่องปร
มอืงแพร่ถูกเจาะ
ต้ใกล้กับประตูย
ช่ือเรียกว่า ประ
อมาในปี พ.ศ. 2
จากประตูเมือง
จนถึงทุกวันนี้ (

ณประตูยั้งม้า เมื
57 

นสมัยโบราณปร
ยู่ทางทิศตะวันอ
ตมีการใช้ประต
ใจแก่ทหาร อีกท
าตุช่อแฮ อันเป็
งอยู่ทางทิศตะวั
สู่ท่าน้ําในแม่น้ํา
รอืประตูเลี้ยงมา้
ช้เพื่อให้ช้างแล
งกล่าวมีสภาพเ
กเมือง เมื่อเดิน
องเสร็จแล้วก็จะ

 ตั้งอยู่ทางทิศใต้
พร่ หากผู้ใดกร
ระหารท่ีประตูม
ประตูเมืองทั้งสี
ระตูเมืองในสมัย
ะเป็นช่องทางเพื
ยั้งม้า ถูกเจาะเ
ะตูใหม่ 
2523 ทางเทศ
เชียงใหม่ รวม
ศรีศักร วัลลิโภ

มอืงแพร ่

ระกอบด้วยประ
ออกเฉียงใต้ของ
ตูนี้เพื่อการออก
ทั้งยังใช้เพื่อการ

ปนพระธาตุศักดิ์
วนัตกตรงข้ามกับ
ยมที่ไหลผ่านเมื
า หรือประตูเวีย
ะม้าเข้าออกเชือ่
ป็นลานกว้างเห

นทางมาถึงเมือง
ะกลับมานําม้าที
ต้ของเมือง คําว
ระทําผิดจะมีการ
าร 
สี่ว่ามีแนวก่ออิ
ยโบราณ น่าจะ
พื่อความสะดวก
พื่อเป็นเส้นทาง

ศบาลเมืองแพร่
ทั้งขุดคูเมืองแ
ดม และวลัยลัก

ะตูเมือง 4 ประตู
งตัวเมือง มีควา
กรบ หรือรบกล
รต้อนรับแขกบ้
์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือ
ับประตูชัย บริเ
มอืงทางด้านทิศ
ยง อยู่ทางทิศเห
อมต่อเส้นทางไป
หมาะแก่การเลี้
งต่างก็จะปลดพ
ที่ปล่อยเลี้ยงไว้บ
ว่า มาร เป็นคํา
รประหารที่สนา

อิฐอยู่บริเวณช่อ
ะก่อเป็นกําแพง
กในการสัญจรห
งในการเช่ือมต่อ

รได้สร้างกําแพง
ละปรับปรุงพื้น
กษณ์ ทรงศิริ, 2

ตู คือ 
ามเชื่อว่าประตูนี
ลับมาแล้วผ่านป
บ้านแขกเมือง เป
องแพร่ 
วณกําแพงบางส
ตะวันตกเฉียงเห

หนือใกล้กับวัดหั
ปยังเมืองสอง ที
้ยงม้าหรือวัว แ
พักม้าไว้ท่ีบริเว
บริเวณนี้เดินทา
ท้องถิ่น เรียกก
ามสนามหลวงแ

องประตูและบ
งอิฐเพื่อให้มีควา
ลายแห่ง โดยเฉ
อกับถนนยันตร

งและประตูก่ออิ
นที่ให้เป็นสวน
2551:90 - 95) 

9

นี้เป็นประตูมงค
ประตูนี้เพื่อสร้า
ป็นประตูที่ต่อกั

ส่วนใกล้กับวัดศ
หนือ 
หัวข่วงตรงข้ามกั
 ท่ีมาของชื่อประ
และชาวบ้านส่ว
วณนี้เพราะมีลา
างกลับ 
การเผาผีหรือกา
แล้วนําศพออกม

บนสันกําแพง ซึ
ามมั่นคงแข็งแร
ฉพาะทางด้านทิ
กิจโกศลมาตั้งแ

อิฐขึ้นมาใหม่ โด
สาธารณะ ซึ่งย
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แ
(ค

าพท่ี 44 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255

าพท่ี 45 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255
.4 คุ้มเจ้าหลวง

คุ้ม
จ้าพิริยะเทพวง
มัยนั้น ตัวอาคา
องลม ประตู หน
ลัง ด้านหน้ามีม
้องสําหรับคุมขั
0 ปีจนกระทั่งพ
ลายมาเป็นที่คุม
พร่ขึ้นจึงได้หยุด

คุ้ม
างเจ้าฯ พระบร
างวัลอนุรักษ์ศิ
ถาบันและสาธา
ลวงเมืองแพร่มี
พร่ และได้จัด
คณะกรรมการฝ่

ณประตูมาร เมอื
57  

ณประตูใหม ่เมือ
57 
ง 
มเจ้าหลวงเป็นส
ศ์ ก่อนสมัยเง้ีย
ารก่อด้วยอิฐฉา
น้าต่างมีทั้งหมด
มุขและทางขึ้นท
ัง ข้าทาส บริว
พระบาทสมเด็จ
มขังนักโทษทั่วๆ
ดใช้ที่คุมขังดังกล
มเจ้าหลวงเมือง
รมราชินีนารถ ค
ลปสถาปัตยกร
ารณะเมื่อปี พ.ศ
มีฝ่ายที่ดูแลรับผิ
ดตั้ ง เป็นพิพิธ
ฝายประมวลเอก

องแพร ่

องแพร่ 

สถานที่พํานักข
ยวปล้นเมืองแพ
าบปูน 2 ช้ัน ห
ด 72 บาน ไม่มี
ท้ังสองด้าน และ
าร ซึ่งกระทําค
จพระจุลจอมเก
ๆไปของเจ้าเมือง
ล่าว (ศรีศักร วัล
แพร่เคยเป็นที่ป

 คราวเสด็จเยี่ยม
รรมดีเด่นของส
ศ.2547 จากสม
ผิดชอบคือ กอง
ภัณฑ์เมืองแพ
กสารและจดหม

ของเจ้าผู้ครองน
พร่ เมื่อ พ.ศ. 24
หลังคาทรงปั้นห
การตอกเสาเข็ม
ะบริเวณภายใต้
วามผิด จํานวน

กล้าเจ้าอยู่หัว รั
งหรือข้าหลวงใน
ัลลิโภดม และว
ประทับแรมของ
มราษฎรจังหวัด
สมาคมสถาปนิ
มเด็จพระเทพรัต
งการศึกษา ศาส
พร่ " คุ้มเ จ้าหล
มายเหตุ, 2542: 

นครแพร่ซึ่งเจ้า
435 เป็นอาคาร
หยา มีลวดลายข
ม แต่ใช้ไม้ซุงที่เ
ต้ตัวอาคารซึ่งสูง
น 3 ห้อง เคยใช
รัชกาลท่ี 5 ประ
นสมัยต่อๆมาจน
วลัยลักษณ์ ทรง
งพระบาทสมเด็
ดแพร่เมื่อ พ.ศ.2
กสยามในพระ
ตนราชสุดา สยา
สนาและวัฒนธร
ลวง " อย่างเป็
 123-124) 

ผู้ครองนครแพ
รแบบกึ่งตะวันต
ขนมปังขิงประด
เป็นไม้เนื้อแข็งร
งจากพื้นดินปร
ช้เป็นที่คุมขังท
ะกาศเลิกทาส ค
นกระทั่งมีการส
ศิริ, 2551: 97-
ด็จพระเจ้าอยู่หั
2501 และอาค
บรมราชูปถัมภ
ามบรมราชกุมา
รรม องค์การบ ิ
ป็นทางการเมื่

9

พร่องค์สุดท้ายคื
ตกที่นิยมสร้างใ
ดับ เช่นท่ีหน้าจั
รองรับฐานเสาท
ะมาณ 2 เมตร 
าสมาไม่น้อยกว

 คุกทาสแห่งน้ีเล
สรา้งเรือนจําเมือ
-98) 
ัวและสมเด็จพร
คารหลังน้ียังได้รั
ภ์ประเภทอาคา
ารี ปัจจุบันคุ้มเจ
ริหารส่วนจังหวั
อปี พ .ศ .  254

93 

 

 

คือ 
ใน
จ่ัว 
ทั้ง
 มี
ว่า 
ลย
อง

ระ
รับ
าร
จ้า
วัด
48 



 

ภ
ท่ี

ภ
ผดิ
ท่ี
6.

ท
น
ลํา
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สน
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าพท่ี 46 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255

าพท่ี 47 ภายใน
ด 
มา: ผู้วิจัย, 255
.5 สนามหลวง

ลา
หาร สนามหลว
อกจากนี้ตําแห
าดับลดหลั่นต่า
จกรรมทางกา
นามหลวงได้รับ
พร่ (ศรีศักร วัล

ณด้านหน้าคุ้มเจ้
57 

นเรอืนคุ้มเจ้าหล

57  
 
านสนามหลวงอ
วงใช้เรียกท้ังพืน้
หน่ง “เค้าหรือเ
างๆ โดยอ้างอิง
รปกครองของ
บการปรับเปลี่ย
ลลิโภดม และวลั

จา้หลวง 

ลวง จัดแสดงรูป

อยู่ใกล้กับคุ้มเจ้
นที่ท่ีใช้สําหรับทํ
เก๊าสนามหลวง
งพื้นที่ทางการเ
เจ้าหลวง เครื

ยนเป็นสวนสุขภ
ลยัลักษณ์ ทรงศิ

ปแบบการดําเนิ

้าหลวงกลางเวี
ทํากิจกรรมของเ
ง” ใช้เรียกโดยร
มืองคือสนามห
อญาติ และเส
ภาพ หรือสวนห
ศิริ, 2551: 98-9

นินชีวิตในอดีตแ

ยงแพร่ สภาพพ
เจ้าผู้ครองนคร 
รวมสําหรับตําแ
หลวง ดังนั้นสน
นาบดีของเมือ
หลวง ร.9 ซึ่งเป็
99) 

ละบทลงโทษสํา

พื้นที่เป็นลานก
 โดยเฉพาะในเ ื
แหน่งทางการป
ามหลวงจึงมีค

องอย่างชัดเจน
ป็นสวนสาธารณ

9

 

 
าหรับผูก้ระทํา

ว้างใช้สําหรับฝึ
รื่องทางการเมือ
ปกครองเมืองที
วามเกี่ยวข้องกั
 ปัจจุบันบริเว

ณะประจําจังหวั
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าพท่ี 48 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255

าพท่ี 49 บริเวณ
มา: ผู้วิจัย, 255
.6 อาคารน้ําเพ

ใน
นาดใหญ่  สังกั
ดิม  ตําบลในเวี
อมาในสมัยพร
ระถมศึกษาขึ้น
อกม้า” ซึ่งปัจจ
ั้นจึงได้จัดตั้งโรง
าคารนี้เป็นอาค
มื่อ พ.ศ. 2541 
ด้แก่ คณะกรรม
ารีรัตน์จังหวัดแ
้องประชุมน้ําเพ
ังได้รับการคัดเลื
หล่งมรดกวัฒน
558 (กลุ่มสารส

ณด้านหน้าสนาม
57 

ณภายในสนามห
57 
พชร 
ปี พ.ศ. 2464 ไ
ัดสํานักงานคณ
ยง อําเภอเมือง
ระบาทสมเด็จพ
บริเวณคอกม้า
จุบันคือ โรงเรีย
งเรียนนารีรัตน์ข
คารไม้เพียงอาค
 ปัจจุบันเป็น
มการสถานศึกษ
แพร่ สมาคมศิษ
พชร ห้องนําเสน
ลือกจากจังหวัด
นธรรมให้ขึ้นทะ
สนเทศ สนผ.สพ

มหลวง 

หลวง ปัจจุบันใช

ได้มีการจัดตั้งโร
ณะกรรมการการ
งแพร่ จังหวัดแพ
พระมงกุฎเกล้า
เก่าจึงเป็นที่ตั้งข
นพิริยาลัยจังหว
ขึ้นมาแทนท่ี ทั้
ารเดียวของโรง

นอาคารเกียรติย
ษาขั้นพื้นฐานโร
ษย์เก่านารีรัตน์
นอ และ พิพิธภัณ
ดแพร่ เมื่อวันท่ี 
ะเบียนเป็นแหล
พฐ. กระทรวงศึ

ช้เป็นพื้นที่สวน

รงเรียนนารีรัตน
รศึกษาขั้นพื้นฐา
พร่ โดยในอดีต
เจ้าอยู่หัว รัชก
ของโรงเรียนปร
วัดแพร่ และได้
ั้งนี้อาคารท่ีเก่า
งเรียนสูง 2 ช้ัน
ยศและเป็นที่ตั้ง
รงเรียนนารีรัตน์
น์ มูลนิธิคุณหญิ
ณฑ์การศึกษาโร
 24 กรกฎาคม
ล่งมรดกของหวั
กษาธิการ, 255

สาธารณะกลาง

น์จังหวัดแพร่ (ปั
าน  กระทรวงศึ
ตพื้นท่ีบริเวณนี้มี
กาลที่ 6 ได้
ระจําจังหวัดชา
้ย้ายไปอยู่บริเว
แก่ท่ีสุดในโรงเรี
 ชั้นละ 6 ห้อง 
งขององค์กรที่ส
น์จังหวัดแพร่ สม
ญิงบัวเขียว รังค
รงเรียนนารีรัตน
ม 2558 โดยคณ
ัดแพร่ ประกาศ

58 ) 

งเมือง 

ปัจจุบันเป็นโรง
ศึกษาธิการ) ณ 
มีศาลาหลังใหญ
ด้มีประกาศพระ
ย เรียกกันสมัย
วณ ถนนยันตรกิ
รียนนารีรัตน์คือ
 สร้างเมื่อ พ.ศ.
สนับสนุนการศึก
มาคมผู้ปกครอ
สิริ และมูลนิธิศิ
น์จังหวัดแพร่ อี
ณะกรรมการดํา
ศ ณ วันท่ี 14 

9

 

 

เรียนมัธยมศึกษ
 เลขที่ 1 ถนนค้
ญ่ เป็นคอกม้าเก
ะราชบัญญัติกา
ยน้ันว่า “โรงเรยี
กิจโกศล หลังจา
อ อาคารน้ําเพช
. 2460 ซ่อมแซ
กษาของโรงเรีย
งและครูโรงเรีย
ศิษย์เก่านารีรัต
กทั้งอาคารแห่ง
าเนินงานคัดเลือ
 สิงหาคม พ.
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าพท่ี 50 สภาพ
มา: ผู้วิจัย, 255
.7 บ้านวงศ์บุรี

บ้า
นปี พ.ศ.2440 
นันทา วงศ์บุรี 
บบเรือนขนมปั
ายนํ้า หน้าต่าง
ากสมาคมสถาป

าพท่ี 51 บ้านว
มา: ผู้วิจัย, 255

พอาคารน้ําเพชร
58 
 
านวงศ์บุรี ตั้งอยู
  เป็นบ้านของ
 ธิดาเจ้าบุรี มีลั
ปังขิง มีลวดลาย
งและประตู บ้า
ปนิกสยามในพร

งศ์บุรี จังหวัดแ
58 

ร โรงเรียนนารีรั

ยู่เลขที่ 50 ถนน
งเจ้าพรหม(หลว
ลักษณะอาคารเ
ยไม้แกะสลักปร
นวงศ์บุรี ได้รับ
ระบรมราชูปถัม

แพร่ 

รัตน์ จังหวัดแพร

นคําลือ สี่แยกพร
วงพงษ์พิบูลย์) ผ
เป็นเรือนปั้นหย
ระดับตัวบ้านทั
บการพิจารณาร
มภ์ ในปี พ.ศ.25

ร่ในปัจจุบัน 

ระนอนเหนือ อํ
 ผู้สืบเชื้อสายมา
ยา 2 ช้ัน แบบ
ทั่วไปท่ีบริเวณห
รางวัลอาคารอ
536 (สํานักงานจ

อาํเภอเมือง จังห
าจากอดีตเจ้าเมื
ยุโรปประยุกต์ 
หน้าจ่ัว ชายคา 
นุรักษ์ศิลปสถา
จังหวัดแพร่, 25

9

 

หวัดแพร่ ก่อสร้า
มืองแพร่ และ เจ
 ตกแต่งลวดลา
 ระเบียง ช่องล
าปัตยกรรมดีเด
555) 
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กอ่
ท้ั
บ้
สม

.8 คุ้มวิชัยราช
คุ้ม

วาและสืบทอด
วนกลางไปหลบ
มื่อวันท่ี 25 กรก
ถาปัตยกรรมล้
างด้านการฉลุล
น้าต่าง นอกจา
้านพักอาศัย จ

2555) 

าพท่ี 52 คุ้มวิชั
มา: ผู้วิจัย, 255
.9 บ้านเจ้าหนา

บ้า
อสร้างประมาณ
ั้งหลังทาด้วยสีค
้านเจ้าหนานไช
มาคมสถาปนิกส

า 
มวิชัยราชา สร้า
ดมาจนถึงยุคขอ
บซ่อนตัวอยู่บน
กฎาคม พ.ศ.24
ล้านนา โดยอาค
ลวดลายประดับ
กนี้ คุ้มวิชัยราช
ากสมาคมสถา

ชัยราชา จังหวัด
58 
านไชยวงศ์ 
านเจ้าหนานไช
ณปี พ.ศ.2450 โ
ครีมน้ําตาลหลัง
ชยวงศ์ ได้รับรา
สยามในพระบร

างขึ้นระหว่างปี
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นเพดานคุ้มวิชัย
445 ลักษณะรูป
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งคาเป็นทรงมะ
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รมราชูปถัมภ์ ใน
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ปแบบสถาปัตย
อาคารไม้ 2 ชั้น
างๆของบ้าน ได้
วลัสมควรเผยแพ
พระบรมราชูป

เลขที่ 6 พระร่
 รูปแบบสถาปัต
นิลามุงด้วยไม้แ
าคารอนุรักษ์ศิล
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ร่วง ซอย 1 ถน
ตยกรรมเป็นแบ
แป้นเกล็ดมีลวด
ลปสถาปัตยกร
(สํานักงานจังหว

านว่าเป็นคุ้มขอ
นําคนไทยท่ีเป็น
ตามไล่สังหารขอ
หว่างเรือนไม้แบ
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งลม ระเบียง ช่อ
ักษ์ศิลปสถาปัต
ศ.2555 (สํานัก

นนรอบเวียง อ
บบขนมปังขิงสร้
ดลายไม้ฉลุประ
รม ประเภทบ้า
วัดแพร่, 2555)
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449 เมื่อหมดสั
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องที่กรุงเทพฯ เ
กเด่นชัยเมื่อ พ

ฝึกอบรมท่ี 1 ป
ด้รับสัมปทานทํา
าลไทย และกรม
ยนการใช้เป็นพิ

ขิลมาแต่ดั้งเดิม
งๆสร้างเสาหลั

 เมืองแพร่จึงขอ
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ประกอบด้วยอา
าไม้สักใน จังหว
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พิพิธภัณฑ์ป่าไม้

มแต่อย่างใด รา
ลักเมืองให้เป็น
พระราชทานไม้
หน้านั้นถือเอาก

9

 

าคาร 3 หลังเดิ
วัดแพร่ในปี พ.
จัดตั้งสถานที่แห
ม้ในปี พ.ศ.254

 

าวปี พ.ศ. 2536
มาตรฐานขึ้นทั
ม้มะยมหินซ่ึงเป็
กลางเวียงบริเว
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หลักเมือง จังหวัด
58 
พร่ 
ดในเวียงแพร่ส่ว
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พร้อมกับเผาทํ
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งซ่ึงกลายเป็นผี
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ทรงศิริ, 2551: 1
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ําหรือเมืองเชีย
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99 

าม 
ลัก
มา
มา

งมี
นท่ี
หตุ

ศรี
ตน 
ละ
าง
กับ
ยืน 
ะตู
ศรี



 

ว่า
ด้ว
ล้า
ด้า
ได้
ตุล

ภ
ท่ี
เข้
7.

ตั้ง
ให
มา
ป
ได้
พ
ขอ

50
รว
ซึ่ง
รัต
เก

วดั
าเป็นธรรมเนียม
วยถือว่าเป็นวัด
านนา สร้างปร
านละ 4 วา ด้า
ด้ขึ้นทะเบียนเป็
ลาคม พ.ศ. 252

าพท่ี 56 วัดศรชี
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ร สํานกังานจังห

นตกเฉียงเหนือ
แพร่ สร้างเมื่อ พ
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ร่ซึ่งเป็นต้นตระ
กบันทึกประวัติ
เจ้าหลวงเมื่อปี
ประธานของเมื
ายเมืองรวมท้ังวั
โกศัย" จนถึง พ
งพลว่า "เมืองแ
าระเจ้าเมืองพม
งคํ้าพร้อมกับได้
รประกาศขึ้นท
นแห่งชาติ พ.ศ
(ศรีศักร วัลลิโภ

ลวง จังหวัดแพร่
ร่ [ออนไลน์], เข
น 
ดพระนอนเป็นวั
มชนพระนอน ต
อู่ทองศรีพิมพา 
าวขนาด 6 ศอก
สร้างพระนอนอ
รรมการฝ่ายปร
ายในวัดพระนอ
มผสานกันอย่าง
อุโบสถไม่มีหนา้
ยรติ์ เพดานประ
ระธรรม ด้านห

มีรูปถ่ายของแม
กูลเจ้าอาวาสวัด

ติของวัดระบไุวว้
 พ.ศ.1372 คือ
ืองพลนคร ต่อ
วัดและได้เผาลอ

 พ.ศ.1719 เมื่อ
แพล" ต่อมาพญ
ม่าทําการบูรณะ
ด้หุ้มทองพระเจ้า
ทะเบียน ตามพ
. 2504 ตามป

ภดม และวลัยลัก

ร ่
ข้าถึงเมื่อ 25 ธค

วัดที่เก่าแก่อีกวั
ตําบลในเวียง อํา
 เมื่อ จ.ศ. 236 
ก ต่อมาเจ้าปู่ท้า
องค์ใหญ่ครอบ
ระมวลเอกสารแ
อนมีอุโบสถท่ีสว
งกลมกลืน ประ
าต่างแต่มีช่องรับ
ะดับด้วยลวดลา
หลังอุโบสถมีอง

ม่เจ้าบัวถา ชาย
ัดหลวงองค์หน่ึง
ว่า วัดหลวงสร้า
อมีการสร้างวิหา
มาในปี พ.ศ. 1
อกเอาทองหุ้มพ
พม่าขยายอิทธิ

ญาพีระไชยวงศ์ 
ะวัดหลวง เจ้าเมื
าแสนหลวงและ
พระราชบัญญั
ระกาศราชกิจ
กษณ์ ทรงศิริ, 2

ค. 2557 เข้าถงึ

วัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่
าเภอเมือง จังห
 แต่เดิมน้ันวัดนี้
าวคําซ่ึงเป็นพระ
องค์เดิมไว้และ

และจดหมายเหต
วยงามเป็นสถา
ะดับด้วยหางหง
บแสงแทน ส่วน
ายประยุกต์เข้าก
งค์พระธาตุสีทอ

ยาของเจ้าเมือง
ง 
งมานานนับพนั
ารหลวงพลนคร
1600 ชนชาติข
พระเจ้าแสนหล
ธิพลมาสู่ดินแด
 เจ้าเมืองแพลได
มืองแพลและชา
ะให้ช่ือวัดเสียให
ติโบราณสถาน
จานุเบกษา เล

 2551: 118-120

งได้จาก https:/

ยู่ภายในกําแพง
หวัดแพร่ สร้างขึ้
นี้มีพระพุทธรูปป
ะอัยกาของเจ้าพ
ะช่วยกันตกแต
ตุ, 2542: 179) 
าปัตยกรรมแบบ
งส์ ช่อฟ้า ใบระ
นหน้าบัน แกะส
กับโคมไฟ ด้าน
อง และอุโบสถ

แพร่องค์หน่ึงรว

นปีมีการสร้างวัด
ร เพื่อเป็นท่ีปร
อมได้ยกทัพเข้
วงไป จากน้ัน ข
นล้านนาและขั
ด้สร้างสัมพันธไ
าวเมืองแพลได้
หม่ว่า "วัดหลวงไ
น โบราณวัตถุ
ล่มท่ี 115 ตอน
0) 

//bambb.wor

เมืองเก่าของเมื
ึ้นโดยเจ้าพระย
ปางไสยาสน์คือ
พระยาชัยชนะส
ต่งพระพุทธรูปน
 
บเชียงแสน สุโข
ะกา ที่แกะสลัก
สลักอย่างงดงาม
ขวามือของอุโบ
อีกหลังหนึ่งภา

10

วมทั้งรูปถ่ายขอ

ดขึ้นในบริเวณทิ
ะดิษฐานพระเจ
้ารุกรานเมืองพ

 ขอมได้เปลี่ยนชื
ขับไล่ขอมออกไ
ไมตรีกับพม่าแล
ร่วมกันสร้างพร
ไชยวงศ์" ท้ังนี้วั
 ศิลปวัตถุ แล

น 38 ลงวันที่ 2

 

rdpress.com/ 

มืองแพร่ ปัจจุบั
าชัยชนะสงครา
พระนอน ซึ่งอง

สงคราม เห็นว่าไ
นอนองค์ใหญ่ใ

ขทัย และอยุธย
กด้วยไม้ลวดลา
มเป็นลายก้านข
บสถมีหอไตรปิฎ
ายในประดิษฐา
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ทํ
สิน
เจ้
ถือ

ระพุทธรูปปางสี
มัสการในเดือน
ดยรอบ 3 อย่าง

วดั
ลังคาเรือนมีกา
ล้วจึงมีความชํา
อว่าเป็นเขตบ้า
หญ่และเก่าแกข่
าทองเป็นเครื่อ
ระกูลท่ีเป็นผู้ชา
ับสร้อยคอโดยค
ต่ปัจจุบันไม่ได้
าชนะจากสแต
าวบ้านพระนอ
ช่นกันแต่แยกออ
งเงินบ้านวงศ์บุรี
ศรีศักร วัลลิโภด

าพท่ี 58 รูปแบ
มา: ผู้วิจัย, 255
.4 วัดหัวข่วง 

วดั
ากิจกรรมอื่นๆ
นค้าในเมืองแพ
จ้าพิมพิสาร (เจ้
อว่าเป็นหัววัด 

สีหไสยาสน์เป็น
น 9 ขึ้น 15 คํ่า
งด้วยกันคืออุโบ
ดพระนอนเป็นแ
ารทําเครื่องเงิน
านาญในการทํา
นเรือนของตระ
ของเมืองแพร่ที่เ
องประดับต่างๆ
ายเป็นผู้สืบทอด
คนในเวียงจะทร
ด้รับทําแล้ว กา
นเลสเมื่อประม

อนต้องสูญเสียร
อกจากบ้านพระ
รี โดยเอาช่างชุม
ดม และวลัยลักษ

บบสถาปตัยนกร
57 
 
ดหัวข่วงตั้งอยู่บน
ๆ ซึ่งในอดีตบริ
พร่ มีการบูรณะ
้าหลวงขาเค) แ

 หรือวัดหัวเวียง

นพระพุทธรูปปูน
าของทุกปี และ
สถ หอไตร และ

แหล่งท่ีขึ้นช่ือใน
มาราวร้อยกว่า
าเครื่องเงินสืบท
ะกูลช่าง ทั้งช่าง
เป็นช่างฝีมือ เป็
ๆ แก่คนทั่วไป 
ดและไปเรียนวิช
ราบว่าตระกูลนี
รทําเครื่องเงิน
มาณ 20 กว
รายได้เป็นจํานว
ะนอนเม่ือมีงาน
มชนวัดพระนอ
ษณ์ ทรงศิริ, 25

รรมวดัพระนอน

นถนนคําแสนใก
เวณน้ีเคยใช้เป็
ะวัดหัวข่วงมาเป
และเจ้าพิริยะเท
งเพราะเป็นวัดแ

นปั้นยาว 9 เมต
ะที่สําคัญวัดพร
ะองค์พระธาตุ 
เรื่องตีสลุงหรือ
าปี ชาวบ้านเชื่อ
ทอดมา ชาวเมือ
ไม้ ช่างฝีมือต่า

ปนช่างทําทองให้
 ส่วนเครื่องเงิน
ชาทําแหวนลงย
นี้รับทําทองก็จะ
นถือเป็นอาชีพป
ว่าปีก่อนเพราะ
วนมาก ต่อมาบ
นเข้ามาช่างจาก
นเป็นผู้ทําแต่ใช้
551: 120-122)

นในปัจจุบัน 

กลก้บัประตูยั้งม้
ปนที่พักม้าของพ
ป็นลําดับในสมั
ทพวงศ์ฯ เจ้าเมื
แรกที่อยู่ทางด้า

ตร ลงรักปิดทอ
ระนอนนั้นเมื่อ
 
ขันเงิน ในอดีตช
อว่าพวกตนมีเชื
องในเขตวัดพร
งๆ เมื่อก่อนตร
ห้กับเจ้านาย เช่
จะจ้างชาวบ้าน
ยาท่ีกรุงเทพฯ ม
ะซื้อทองรูปพรร
ประจําของชาว
ะมีราคาถูก ผลิ
บ้านวงศ์บุรีซึ่งเ
กวัดพระนอนก็ไ
ช้ช่ือ “สลุงเงินบ้
) 

มา้ ข่วงหมายถึง
พวกพ่อค้าที่เดิ
มัยเจ้าหลวงผู้คร
มืองแพร่องค์สุด
นเหนือ พระธา

งท้ังองค์โดยวัด
มีการเวียนเทีย

ชาวบ้านยึดอาชี
ชื้อสายไทเขินอ
ระนอน วัดหัวข่
ระกูล “ ช่างทอ
น สร้อยสังวาล
นพระนอนสลัก

 มาเพิ่มเติม ส่วน
รณนํามาให้ทําเป
วบ้านแต่มาซบ
ตได้รวดเร็วกว่
เปิดเป็นพิพิธภัณ
ไปช่วยกันและมี
บ้านวงศ์บุรี”  

งลานกว้าง ๆ เอ
นทางเข้ามาค้า
รองนครแพร่ ตั้
ท้าย  วัดหัวข่ว
าตุเจดีย์วัดหัวข่ว

10

ดพระนอนจะมีพิ
ยนสามารถเวีย

ชพีตีสลุงเกือบท
พยพมานานมา
วง และวัดศรีชุ
อง ” เป็นตระกู
 กําไล แหวน รั
กดอกสลัก คนใ
นมากรับทําแหว
ป็นเครื่องประดั
เซาเมื่อมีการท

ว่า ทําให้ช่างฝีมื
ณฑ์ทําเครื่องเงิ
มีโครงการจะทํา

 

อาไว้เล่นกีฬาหรื
าขายแลกเปลี่ย
ตั้งแต่เจ้าเทพวง
วงน้ีชาวเมืองแพ
วงมีลักษณะแบ

02 

พิธี
ยน

ทุก
าก
ชุม 
กูล
รับ
ใน
วน
ดับ
ทํา
มือ
งิน
าส

รอื
ยน
งศ์ 
พร่
บบ



 

เจ
เดื
เนิ
ระ
ท้ั
งา
เพื
ถว
25

ภ
ท่ี
7.

พ
ดัง
ขอ
อ
เต
นํ
จึง
สร

จดีย์ล้านนาเป็น
ดือนเพ็ญ พระธ
นิ้งท่ีวัดพระหล
ะหว่างพระธาตุ
ั้งสามเท่ากันคือ
านใหญ่ของเมือ
พื่อห่มผ้า ชาวบ้
วายสิ่งของเหมือ
542: 178-179)

าพท่ี 59 รูปแบ
มา: ผู้วิจัย, 255
.5 วัดพงษ์สุนัน

วัด
.ศ. 2499 แต่เ
ังกล่าวเป็นพื้นที
องวัดมีสระนํ้าลึ
ยากได้เต่าจึงลง
ต่า 4 ตัววางไว้ร
าหญ้าคามามุง 
งบูรณะวัดขึ้นม
ร้างวิหารใหม่ขึ้น

นวัดที่มีพระธาตุ
ธาตุวัดหัวข่วงเป็
วงธาตุเน้ิง แล

ตุท้ังสามวัด ชาว
อ 9 กิโลเมตร ถื
องเช่นเดียวกัน ง
บ้านวัดหัวข่วงส่
อนชุมชนอื่น ๆ 
) 

บบสถาปตัยนกร
57 
นท์ 
ดพงษ์สุนันท์ตั้งอ
ดิมช่ือว่าวัดปง
ที่ป่าโปร่ง วัดปง
ลึกและในสระมี
งไปในสระและจ
รอบฐานเจดีย์เพื
 เป็นสาเหตุให้เกิ
าใหม่ โดยมีหล
้น กระทั่งปี พ.ศ

ตุใหญ่ที่สุดในเวี
ป็นหน่ึงในพระธ
ะพระธาตุวัดหั
วบ้านเชื่อกันว่า

 ถือเป็นสิ่งอัศจร
 งานประเพณีปร
สวนใหญ่ทําอาชี
 แต่ถวายเป็นผั

รรมวดัหัวข่วงใน

อยู่ในเขตกําแพ
งสนุกในพื้นที่บ้
งสนุกเคยเป็นวั
มีเต่า ตามตํานา
จมนํ้าตาย เพื่อ
พื่อระลึกถึงเพื่อ
กดิไฟไหม้ และ
ลวงพงษ์พิบูลย์ (
ศ. 2477 วัดจึงไ

ียงแพร่ สมัยก่อ
ธาตุสําคัญสามแ
ัวข่วงซึ่งมีตําน
พระธาตุจะไปเ
รย์และเป็นมงค
ระจําปีจัดในวัน
ชีพเกษตรกรรม
ักแทน (คณะกร

นปัจจุบัน 

งเมืองท่ีบ้านพง
บ้านสันกลางซึ่
ัดร้าง ชาวบ้านจึ
านเล่ากันว่า นา
นนางคําพวนชื่อ
น ต่อมาในปี พ
เวลาต่อมาเกิด

 (วงษ์พระถาง) 
ได้ช่ือว่า “วัดพง

อนมีคนเห็นลูก
แห่งของเมืองแพ
านเรื่องพระธา
เท่ียวในที่ต่างๆ
คลแก่ผู้พบเห็น 
นขึ้น 15 คํ่า เดื
ม ถ้ามีงานระหว
รรมการฝ่ายปร

งษ์สุนันท์ ตําบล
งเป็นชื่อหมู่บ้า
จึงเรียกพื้นที่นั้น
างคําพวนเป็นค
อ สางตาด จึงส
พ.ศ. 2472 พ่อเ
เหตุน้ําท่วมซ้ํา 
 และภรรยา (เจ้
งษ์สุนันท์” ท่ีม

กพระธาตุสีเขียว
พร่ คือ พระธา
าตุวิ่งเป็นลูกแก้
 และระยะทาง
 และมีงานนมัส
ดือน 5 ในงานมี
ว่างวัดต่าง ๆ ท
ระมวลเอกสารแ

ลในเวียง ได้รับ
านเก่า เมื่อปี พ
นว่า “พงสนุก”
คนพม่าหงสาวดี
สร้างเจดีย์ขนาด
เจ้าบุรี ศรีปัญญ
 พญาบุรีรัตน์ บุ
จ้าสุนันตา) เป็น
มาของคําว่าพงษ

10

วจะออกมาในวั
ตุช่อแฮ พระธา
ก้วสีเขียววิ่งไปม
งระหว่างพระธา
สการพระธาตุเป็
มีการขึ้นพระธา

ทางบ้านหัวข่วงไ
และจดหมายเห

 

วิสุงคามสีมาใน
พ.ศ. 2460 พื้น
 แทน ทางทิศใ
ดีท่ีมาอยู่ในชุมช
ดเล็กและสร้างรู
ญา ได้บูรณะวิหา
บตุรชายพ่อเจ้าบ
ศรัทธาหลัก แล
ษ์สุนันท์มาจากค
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งเป็นสัญลักษณ์
.6 วัดพระร่วง 

วดั
ญญาเป็นผู้สร้า
มชนวัดพระร่วง
้นเมืองที่ทําจาก
ัว แคบหมู แอบ
ะมีช่ือเสียงมาก

าพท่ี 60 วัดพร
มา: ผู้วิจัย, 255
.7 วัดศรีบุญเรื

กา
ญาแสนศรีขวา
จา้หนานขัติ แสน
ปน็กําลังสําคัญใ
ายของเจ้าหลวง

ใน
ร้างเสร็จสมบูร
มอืงแพร่และฆ่า
นเพดานบ้านข
ห้เป็น “พระวิชยั
ดศรีบุญเรืองต่อ
รรยาคือเจ้าน้อ

 สุนันตา โดยแบ
ณข์องวัด (จักกฤ
 
ดพระร่วงและวดั
ง ในอดีตเรียกวั
งเป็นส่วนหนึ่งข
กเนื้อสัตว์มีการ
บหมู หนังดิบ เพื
 อีกอาชีพหนึ่งคื

ะร่วง จังหวัดแพ
57 
องหรือวัดสีลอ
ารสร้างวัดศรีบุ
เป็นผู้บูรณะแล
นศิริพันธ์บุตรช
ในการบูรณะซ่อ
งเทพวงศ์ลิ้นตอ

นปี พ.ศ. 2442 
รณ์เหลือเวลาอี
คนไทยกลางท่ีเ
องท่านจนปลอ
ยราชา” เมื่อพร
อและฉลองโบส
อย ได้อุปการะวั

บ่งที่ของบ้านวง
ษ จิตพยัค, 255

ดพระบาทมิ่งเมื
วัดพระบาทมิ่งเ
องชุมชนบ้านสี
เลี้ยงและฆ่าหมู
พื่อส่งขายทั้งภา
คือการทํานา แต

พร ่

 
ญเรืองหรือวัด
ะพระยาประเส
าย ตําแหน่งคลั
อมแซม และอุป
องหรือลิ้นทองซ่ึ
พระวิชัยราชาแ
ก 1 เดือนจะทํ
เป็นข้าราชการเ
อดภัยจึงได้รับก
ระวิชัยราชาถึงแ
สถ์เมื่อ พ.ศ. 2
วัดต่อมา แต่ไม่ไ

งษ์บุรีครึ่งหน่ึงเป็
55) 

องเป็นเหมือนวั
เมืองว่า“วัดเหนื
สลอหรือวัดศรีบุ
มู วัว  ควาย แล
ยในเมืองแพร่แ
ต่ที่นาก็อยู่ด้านน

สีลอไม่ปรากฏ
สริฐชนะสงคราม
ลังจังหวัดแพร่ เ
ปการะวัดนี้มาตล
งเป็นเจ้าหลวงเ
และแม่เจ้าคําป้
ทําการฉลองท่า
เกือบหมด พระ
ารปูนบําเหน็จจ
แก่อสัญกรรมแล
457 บุตรชายข
ได้มีการก่อสร้า

ป็นวัด ภายในวั

วดัพี่วัดน้องกัน 
นือ” ต่อมาสร้าง
ญเรือง บริเวณว

ละนํามาแปรรูป
และนอกเมือง โ
นอกเมืองออกไ

หลักฐานแน่ชัด
มราชภักดีผู้บุตร
 เมื่อ พ.ศ. 2445
ลอดอายุขัย เชื้
เมืองแพร่ในปี พ
้อได้เริ่มบูรณะซ
นก็ถึงแก่กรรม
วิชัยราชานําคน
จากพระบาทสม
ล้วแม่เจ้าคําป้อ
ของแม่เจ้าคําป้
างใด ๆ เมื่อสิ้น

ัดมีพระนอนกล

 เจ้าหลวงบุรีรัต
งวัดพระร่วงและ
วัดพระร่วงเป็น
ขายเป็นหมูแดด
ดยเฉพาะไส้อั่ว
ไป (จักกฤษ จิตพ

ดแต่เมื่อราว 2
รซึ่งต่อมาเป็นพ
5 และแม่เจ้าคํา
้อสายของพระวิ
พ.ศ. 2316 – 23
ซ่อมแซมโบสถ์ใ
เสียก่อน เมื่อเ
นไทยบางส่วนขึ้
มเด็จพระจุลจอ
ยังคงดําเนินกา
้อ คือ เจ้าวงศ์ห
บุญพระวิชัยรา

10

ลางแจ้งริมกําแพ

น์ต้นสกุลมหาย
ะเรียกว่า“วัดใต้

นแหล่งปรุงอาหา
ดเดียว แหนม ไ
ของบ้านพระร่ว
พยัค, 2555) 

 

00 ปี ที่ผ่านมา
พระวิชัยราชาหรื
ป้อซ่ึงเป็นภรรย
วิชัยราชาเป็นเช้ื
373 
ใหม่แต่เมื่อโบส
กิดเหตุเงี้ยวปล้
ึ้นไปหลบซ่อนอ
อมเกล้าเจ้าอยู่หั
รบูรณะซ่อมแซ
หรือเจ้าโว้ง แล
าชาและแม่เจ้าค

04 

พง
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าร
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ลม้
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อ
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สา
กับ
(จั

ภ
ท่ี
7.

วร
พุ
เป
อื่น
ให
คู่บ

อแล้วก็ขาดผู้อุ
ซาะผนังโบสถ์ด้
มไป 1 ต้น สภา
ม่เพียงพอ และ
ยุธยา ได้มาจําพ
ปัสสนากัมมัฏฐ
รุ่งเรืองท่ีสุดเพร
ายในวัดมีอนุสา
าวสําคัญๆ หรือ
ามสุภาพ หลาย
ับเหตุการณ์เงี้ย
จกักฤษ จิตพยัค

าพท่ี 61 วัดศรบี
มา: สายพันธุ์แพ
.8 วัดพระบาท

วัด
รวิหารและวัดที
ทธบาทประดิษ
ปลี่ยนแปลงการ
นๆ ในปี พ.ศ. 
หม่เพราะอุโบส
บ้านคู่เมืองของ

ปการะ ถาวรวั
้านทิศตะวันตก
าพของวัดทรุดโท
เกือบจะเป็นวัด
พรรษาท่ีวัดศรีบ
ฐานสายหลวงพ่อ
ราะมีพุทธศาสนิ
าวรีย์ของกวีชาว
อคําประพันธ์ที่มี
ยสํานวน เป็นกวี
ยวปล้นเมืองแพ
ค, 2554) 

บุญเรือง จังหวัด
พร่ [ออนไลน์], 

ทมิ่งเมืองวรวิหา
ดพระบาทมิ่งเมื
ที่เจ้าคณะจังหวั
ษฐานอยู่ เป็นวัด
รปกครองและร
2492  ทางราช
ถหลังเก่าถูกไฟ
งชาวแพร่เมื่อ พ

วัตถุต่าง ๆ ก็เสื่
กพังลงมาทั้งหม
ทรมมากชาวบ้า
ดร้าง ต่อมามีพ
บุญเรืองพร้อมก
อโอภาสีพร้อมท
นิกชนหลั่งไหลกั
วบ้านสลีอหรือศ
มลีักษณะร้อยสัม
วผีู้มีช่ือเสียงของ
พร่จึงเป็นเอกส

ัดแพร่ 
 เข้าถึงเมื่อ 25 
าร 
มืองวรวิหารเป็
ัดจําพรรษา เดิม
ดของเจ้าผู้ครอง
ระบบเจ้าผู้ครอ
ชการจึงรวมวัดท
ฟไหม้จนหมด วั
 พ.ศ. 2495 คือ 

อมลงไปตามกา
ดพร้อมกับฐาน
านระดมทุนจัดผ
พระอธิการจําลอ
กับพระอาจารย์
ท้ังคณะสัมมาป
กันมาปฏิบัติธรร
ศรีบุญเรือง คือ 
ัมผัสสอดเกี่ยวกั
งล้านนาและเมื
สารทางประวัติ

 มค. 2558 เข้าถึ

นวัดหลวงของ
มแยกเป็น 2 วัด
งนคร และ “วัด
งนครไม่มีแล้ว 
ท้ังสองเข้าด้วย
วัดพระบาทมิ่งเมื
 “พระพุทธโกศั

าลเวลา ปี พ.ศ
นพระพุทธรูปเป็
ผ้าป่าเพื่อบูรณะ
อง รกฺขิตสีโล แ
ย์ศรีสุข ปัญญาท
ฏิบัติ ในระหว่า

รมทุกสารทิศ สม
 ศรีไจยโข้ หรือ 
กันไปแบบร่ายแ
องแพร่ เนื้อหา

ติศาสตร์ที่สําคัญ

ถึงได้จาก http

งทางราชการโด
ด คือ “วัดไชยอ
ดมิ่งเมือง” อยู่ห
 ท้ังชาวบ้านใน
กันเป็นวัดพระบ
มืองมีการหล่อพ
ศัยศิริชัยมหาศา

ศ. 2495 เกิดเห
นบางส่วน เสาโ
ะแต่ก็ไม่สําเร็จ 
และ อุบาสิกาท
ทีโป ทั้งสองท่า
าง พ.ศ. 2499 
มัยนั้นวัดศรีบุญ
 ศรีวิไจย โข้ (ศ
และจบลงด้วยโค
จากค่าวของศรี
ญจากผลงานข

://www.wung

ดยพฤตินัยเพร
อารามพระบาท
ห่างกันเพียงตร
เวียงก็อพยพไป
บาทมิ่งเมืองแล
พระพุทธรูปอง
ากยมุนี” หรือ

10

ตุนํ้าท่วมใหญ่กั
โบสถ์ที่เป็นไม้สั

 เพราะเงินที่ได้ม
ทวียศ เสนีวงศ์ 
นเป็นพระปฏิบั
- 2520 เป็นสมั

ญเรืองเป็นวัดให
รีวิไชย โข้) ผู้แต
คลงสองหรือโคล
รีไจยโข้ผู้ร่วมสมั
องกวีตาบอดผู้

 

gfon.com/ 

ราะเป็นทั้งวัดช้ั
ท” ซึ่งมีรอยพร
รอกคั่น ต่อมาเมื
ปทํามาหากินใน
ละมีการบูรณะวั
ค์ใหม่ให้เป็นพร
อ “หลวงพ่อพุท
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กศัยฯ” จน พ.ศ
ป็นเจดีย์ก่อบุทอ
ปน็โบราณสถาน

สิ่ง
ระบาทก็คือ พ
ริยะเทพวงศ์ฯ 
  ซึ่งจัดแสดงไว้

าพท่ี 62 รูปแบ
มา: ผู้วิจัย, 255
. วัดนอกเวียงแ

วัด
าวพม่าและไทใ
ตัดขึ้นใหม่ โดย
.1 วัดเมธังกรา

วดั
ยู่ติดกับคูเมือง
ระราชาคณะคื
สุงคามสีมาเมื่อ
ารปกครองคณ
ามเณรและพระ
.ศ. 2477 ซึ่งเ
าษฎร์นุกูล) ซึ่งเ

ศ. 2498 ได้ยกร
องเหลืองจังโก เ
นของเมืองอีกท้ัง
สําคัญในวัดพร
ระคัมภีร์โบราณ
 เจ้าผู้ครองนคร
ว ้ณ พิพิธภัณฑ์พ

บบสถาปตัยกรร
57 
แพร่ 
ดที่ตั้งอยู่ทางนอ
ใหญ่หรือเง้ียวแล
ยมีวัดที่สําคัญดงั
าวาส 
ดเมธังกราวาสท่ี
งหรือน้ําคือ ชา
คือ พระมหาเมธ
 พ.ศ. 2469 พ

ณะสงฆ์มาใช้ในเ
ะภิกษุไปศึกษา
ป็นโรงเรียนปร
เป็นโรงเรียนเกา่

ระดับเป็นพระอ
 เป็นพระเจดีย์โบ
งเป็นศูนย์กลาง
ระบาทมิ่งเมืองที
ณที่ปักด้วยไหม
รแพร่องค์สุดท้า
พระวิหารมิ่งเมอื

มวัดพระบาทมิ่

อกเวียงซึ่งเป็นช
ละชุมชนท่ีขยา
งนี้ 

เดิมช่ือ วัดนางเ
าวบ้านแต่เดิมจึ
ธังกร อดีตเจ้าค
พระมหาเมธังกร
เมืองแพร่ ได้สร้
พระปริยัติธรร
ะชาบาลแห่งแร
าแก่ของจังหวัด

ารามหลวงช้ันต
บราณเสมือนเป็
ของระบบการศึ
ที่แสดงถึงการอุป
มเป็นภาษาล้าน
ย เมื่อ จ.ศ. 12
อง (จักกฤษ จิต

งเมืองวรวิหารใ

ชุมชนที่ขยายตั
ยตัวออกนอกเวี

เหลียว เป็นวัดร้
จึงเรียกว่า วัด
คณะจังหวัดแพ
รเป็นภิกษุรูปแร
ร้างโรงเรียนพร
มที่กรุงเทพฯ ต
รกในจังหวัดแพ
แพร่ที่มีช่ือเสียง

ตรีชนิดวรวิหาร
ป็นเครื่องหมายใ
ศึกษาของสงฆแ์
ปถัมภ์พระศาส

นนา ปักโดยเจ้า
235 หรือประม
ตพยัค, 2556) 

ในปัจจุบัน 

ัวจากการเข้าม
วียงเนื่องจากกา

รา้งมาก่อนที่จะไ
น้ําคือ ต่อมาไ
พร่และเจ้าอาวา
รกท่ีนําเอาระบ
ระปริยัติธรรมเป็
ต่อมาได้สร้างโร
พร่ ปัจจุบันคือโ
งในปัจจุบัน (จัก

ร ส่วนพระเจดีย์
ใจกลางเมือง แ

แบบสมัยใหม่ 
สนาของเจ้าหลว
แม่บัวไหล ภรร
าณปี พ.ศ. 241

มาตั้งถิ่นฐานใหม
ารขยายตัวของ

ได้รับการบูรณ
ด้เปลี่ยนช่ือตา
าสวัดน้ําคือ ได้
บบการศึกษาแบ
ป็นแห่งแรกในภ
รงเรียนประชาบ
รงเรียนวัดเมธัง
กกฤษ จิตพยัค, 

10

ย์หรือพระมิ่งเมือ
และพระพุทธบา

วงเมืองแพร่ต่อวั
รยาของเจ้าหลว
16 มีอายุได้ 13

 

ม่ของกลุ่มคหบ
เมืองไปตามถน

ะขึ้นใหม่ สถาน
ามสมณศักดิ์ขอ
ด้รับพระราชทา
บบสงฆ์และระบ
ภาคเหนือและส
บาลวัดน้ําคือเมื
งกราวาส (เทศรั
 2555) 
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าพท่ี 63 รูปแบ
มา: ผู้วิจัย, 255
.2 วัดจอมสวร

วัด
ยู่ในป่ารกครึ้ม
นกระทั่งมีชาวไ
ดซึ่งเป็นศิลปะแ
วยงาม นับแต่น
มู่บ้านใหญ่เรียก
ร้างเจดีย์ทรงแ
ดหมายเหตุ, 25

าพท่ี 64 วัดจอ
มา: ผู้วิจัย, 255

บบสถาปตัยกรร
57 
รค์ 

ดจอมสวรรค์เป็น
มมีต้นไม้ใหญ่ขึ้น
ไทใหญ่หรือเง้ียว
แบบของตนจึงเ
นั้นชาวเง้ียวได้อ
กว่า หมู่บ้านให
บบพม่าโดยช่า

542:  180-181

มสวรรค์ จังหวั
57 

มวัดเมธังกราวา

นวัดโบราณ นา่
นหนาทึบและ
วอพยพครอบค
กิดความเลื่อมใ
อพยพมาสร้างที
หม่ ตรงกับสมัยข
างชาวพม่าเพิ่ม
) 

ัดแพร ่

าสในปัจจุบัน 

าจะเป็นวัดของพ
มีลําคลองตัดผ
ครัวมาอยู่ที่ป่าทึ
ใสทําการบูรณะ
ท่ีอยู่อาศัยบริเว
ของเจ้าพิมพิสา
เติมในภายหลัง

พวกม่านหรือไท
ผ่าน ขณะน้ันยั
ทบึใกล้บริเวณท่ี
ะซ่อมแซมและต
วณรอบวัดจอมส
าร (เจ้าหลวงขา
ง (คณะกรร

ทใหญ่สร้างมาก
ยังไม่มีหมู่บ้านแ
ที่ตั้งของวัดจอมส
ต่อเติมตกแต่งล
สวรรค์กันมากม
าเค) เมื่อ พ.ศ. 
มการฝ่ายประม

10

 

ก่อน เดิมเป็นวัด
และคนอาศัยอ
สวรรค์เห็นสภา
วดลายต่าง ๆ ใ
มายจนกลายเป็
 2415 และมีกา
มวลเอกสารแล
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.3 วัดสระบ่อแ
วัด

ั้งแต่สมัยรัชกาล
าวพม่าสร้างขึ้น
ละเผ่าไทยใหญ
ารทําไม้และขุ
ธีกรรมต่างๆ ที
นการบําเพ็ญกุศ
าวพม่า จึงได้
คณะกรรมการฝ่

าพท่ี 65 รูปแบ
มา: ผู้วิจัย, 255
. สถานท่ีสําคญั
.1 ตลาด 

ก่อ
านนามีพ่อค้าม่
ลดพักไว้แล้วนํ
ลับไป เช่น เกลื
ลาดเช้าเย็นภาย
องหลวงทวยหา
ดเทศบาลทุกวัน

แก้ว 
ดสระบ่อแก้ว ตั้
ลท่ี 5 เมื่อประม
นเพื่อปฏิบัติกิจ
ญ่หรือเง้ียวที่เข้า
ดพลอยที่ตําบล

ท่ีแตกต่างจากช
ศลตลอดจนถึงท
ด้ร่วมใจกันสร้
ฝายประมวลเอก

1. วัดจองเห
2. วัดจองก
3. วัดจองใต

บบสถาปตัยกรร
57  
ญอื่นๆของเมือง

อนท่ีจะมีการทํา
านเงี้ยวเป็นผู้ก

นําของมาขายห
ลือ ยาควินิน  เ
ยในเวียงน่าจะอ
าญรักษาเขียนถึ
นนี้ (ศรีศักร วัล

ั้งอยู่เลขที่ 38 
มาณปี พ.ศ. 24
จทางศาสนา มีป
ามาพึ่งพระบรม
ลบ่อแก้ว ต่างก
าวไทย ทําให้มี
ทํานองในการส
้างวัดของแต่ล
กสารและจดหม
หนือ (วัดจอมส
กลาง (วัดสระบ่อ
ต้ (วัดต้นธง) สร

มวัดสระบ่อแกว้

งแพร่ 

าสัมปทานป่าไม้
ระจายสินค้าต่า

หรือแลกเปลี่ยน
เสื้อผ้า หอก ดา
อยู่ท่ีบริเวณประ
ถึงคราวขึ้นมาป
ลิโภดม และวลั

 ถนนน้ําคือ ตํา
419 เป็นวัดที่มี
ประวัติความเป็
มโพธิสมภารเพ่ื
ก็นับถือพุทธศ
อุปสรรคท้ังการ

สวดมนต์  ์ไหว้พร
ละกลุ่มชนขึ้น
มายเหตุ, 2542: 
วรรค์) สร้างปร
อแก้ว) สร้างขึ้น
ร้างขึ้นเมื่อใดไม

วในปัจจุบัน 

ม้และมีการสร้าง
างๆ ใช้ประตูยั้ง
นสินค้ากับคนใ
าบ เพราะเมือง
ะตูชัยมาแต่เดิม
ปราบเง้ียวเมือง
ลยัลักษณ์ ทรงศิ

บลในเวียง อํา
ศิลปะการก่อส
ป็นมาจากชาวพ
อค้าขาย ทํางา
าสนาเช่นเดียว
รใช้ภาษาขนบธ
ระแม้แต่ภาษาบ
นเพื่อเป็น ท่ี ทํ
 182 - 183) ดัง
ระมาณ พ.ศ. 24
นประมาณ พ.ศ.
ม่มีหลักฐานปรา

งทางรถไฟ การ
งม้าเป็นทางเข้า
ในเมือง สินค้าเ
แพร่ได้ช่ือว่าผล
จนถึงปัจจุบัน ใ
แพร่มีตลาดนัด

ศิริ, 2551: 105)

เภอเมือง จังห
ร้างเป็นแบบพ
พม่า 3 เผ่าคือเ
นในบริษัทท่ีได้
วกับคนไทยใน
ธรรมเนียม ประ
บาลีก็ไม่เหมือน

ทําบุญบําเพ็ญ
ังน้ี 
437 
. 2419 
กฏชัดเจน 

รค้าขายระหว่าง
าเมือง เมื่อมาถึ
เป็นของป่าแล
ลิตหอก ดาบ มี
ในนิราศปราบเงี
ดอยู่ท่ีแถบประต
) 

10

วัดแพร่ สร้างขึ้
ม่า และเป็นวัด
เผ่าพม่า เผ่าต่อ
ด้รับการสัมปทา
จังหวัดแพร่แต
ะเพณี วัฒนธรร
นกับพระสงฆ์ไท
กุศลของตนขึ้

 

งบ้านเมืองในเข
งเมืองก็เอาม้าม
ะซื้อของในเมือ
มีด ช้ันดีแห่งหนึ
งี้ยวมณฑลพายั
ตูชัยซึ่งเป็นตลา
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ท่ี
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จัง
ค
มี
เค
(ศ

ภ
ท่ี

บริ
ชียงใหม่ ลําปาง
้านทุ่งซ่ึงอยู่นอก
นคือย่านถนนเจ
ามถนนตัดใหม่ 

าพท่ี 66 บรรย
มา: ผู้วิจัย, 255
.2 คอกหรือคุก

คอ
งหวัดในปัจจุบัน
ดีความนักโทษ
ผู้คุมและตํารวจ
คยเป็นที่ตั้งของ
ศรีศักร วัลลิโภด

าพท่ี 67  เรือน
มา: ผู้วิจัย, 255

ริเวณประตูชัยค
ง และยังมีการตั้
กกําแพงเมืองไป
จริญเมืองสร้างขึ
 คือ ถนนยันตร

ากาศของตลาด
57 
ก 
อกคือคําที่ใช้เรีย
น ส่วนนักโทษช
ต้องเดินทางจา
จคุมตัวไปเป็นภ
งวัดศรีบุญเริง 
ดม และวลัยลักษ

นจําประจําจังหวั
58 

คนท่ีเข้ามาอยู่อ
ตั้งร้านค้าขายอย
ปทางบ้านน้ําคือ
ขึ้นเมื่อราวหกสิ
รกิจโกศล 

ดตามพื้นท่ีโดยร

ยกเรือนจําหรือ
ชายจะถูกคุมตัว
กคอกไปศาลซ่ึ
าพชินตาสําหรับ

 ซึ่งเป็นอดีตวัด
ษณ์ ทรงศิริ, 25

วดัแพร ่

าศัยจะเป็นพวก
ยู่จนทุกวันนี้ นอ
อแล้วข้ามคูเวีย
สิบเจ็ดสิบปีก่อน

อบเมืองแพร ่

คุก ในอดีตนักโ
วไว้บริเวณคุ้มเจ้
งยังคงตั้งอยู่ใน
ับคนในเวียงแพ
ที่สร้างขึ้นในช่ว
551: 106) 

กคนจีนและแข
อกจากน้ีชาวบ้า
ยงไปอีกที ส่วนย
น เป็นศูนย์กลาง

โทษหญิงจะถูกข
จ้าหลวง ต่อมาจึ
บริเวณปัจจุบัน

พร่ยุคหนึ่ง อีกท้ัง
วงก่อนการสถา

กที่เป็นแขกสิก
านยังมีตลาดนอ
ย่านธุรกิจสมัยใ
งทางการค้าในย

 

ขังที่ “คอก” ซึ
จึงได้ย้ายไปรวม
น โดยนักโทษใส
งสถานที่ตั้งเรือน
าปนาอาณาจัก
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กข์เดินทางมาจา
อกเมืองคือ ตลา
หม่ที่ริเริ่มโดยค
ยุคนั้นจะขยายไ

ซึ่งตั้งอยู่ที่เรือนจ
มกัน การสืบสว
ส่โซ่ท่ีคอ แขน ข
นจําในปัจจุบันย
กรล้านนาอีกด้ว
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.3 หอผี 
ใน

นภายหลังแต่มกี
หญ่อยู่ตามบ้าน
าลเจ้าจีนก็หลา

บริ
นในเมืองได้สร้า
น ส่วนศาลท่ีหล
ช้ือสายจีนเข้ามา
ระร่วงก่อน แม้
านถนนสายธุรกิ
างความเชื่อขอ
ารทและวันตรุษ
ดินของพระยาค
.4 ป่าช้า 

เมื
ระจําเวียงซ่ึงเป็
นียมในการเผาศ
ส้นทางด้านหลัง
ฌาปนสถานป่า
นมีป่าช้าที่ฝังศพ
ลัยลักษณ์ ทรงศิ

าพท่ี 68  ฌาป
มา: ผู้วิจัย, 255

นเวียงแพร่ไม่มีห
การทําพิธีกรรม
นของตระกูลใหญ
ยแห่งเช่นกัน 
รเิวณประตูชัยเค
าง “ศาลเจ้าพ่อ
ลังสถานีตํารวจ
าบวงสรวงและ
ม้เป็นศาลเจ้าแบ
กิจคือถนนเจริญ
องคนเชื้อสายจี
ษโดยมีประวัติข
คงคาสมุทรเพช

องแพร่มีป่าช้า
ป็นช่องประตูเฉ
ศพภายในกําแพ
งเท่านั้น ไม่เว้น
าช้าประตูมารก็
พของชาวจีนอยู
ศิริ, 2551: 108

นสถานประตมู
58 

หอผีเมืองที่แน่ชั
ตามความเช่ือใน
ญ่ในเวียงหลาย

คยมีศาลของนา
อแสนชัย” เป็นอ
จวัดพระร่วงก็เค
มาขอชาวบ้านโ
บบจีนแต่ก็มีกา
ญเมืองได้แก่ ศา
นท่ีเข้ามาอยู่ใน
ของศาลเจ้าบันท
ร (ศรีศักร วัลลิ

หรือที่เผาศพป
ฉพาะสําหรับกา
พงเมือง การชัก
นแม้แต่ชาวเมือง
ไม่ผ่านถนนด้าน
ยู่ทางด้านส่วนข
8) 

าร จังหวัดแพร่

ชัด นอกจากสะด
นเรื่องนับถือผีปู
แห่ง ส่วนศาลผี

ายร้อยตรีตาดท่ี
อาคารแบบศาล
คยเป็นศาลผีขอ
โดยรอบสร้างให
ารห้ามแสดงง้ิว
าลเจ้าปุ่งเถ่ากงท
นเมืองแพร่ซึ่งม
ทึกว่าครั้งแรกส
ลโิภดม และวลัย

ประจําเมืองคือ
ารนําศพออกจา
ลากจูงศพในเวี
งแพร่ที่อยู่ด้าน
นหน้าคุ้มและป
ยายของเมืองท

 

ดือเมืองหรือหลั
ปู่ย่าหรือผีบรรพ
ผีในเมืองมีอยู่ห

ถูกเง้ียวฆ่าตายใ
ลเจ้าจีนขนาดให
องชาวเมืองมาก่
หม่และต้องขออ
 ส่วนศาลเจ้าข
ท่ีเดิมชื่อ ศาลเจ
มารวมตัวกันท่ีศ
สร้างศาลเจ้าเป็
ยลักษณ์ ทรงศิริ

ท่ีป่าช้าประตูม
ากเมืองเพราะใ
ียงแพร่จะถือธร
นอกเวียงหากต้
ปฏิบัติสืบเน่ืองม
ทางถนนยันตรกิ

ลักเมืองซ่ึงมีหลั
พบุรุษหรือผีสาย
ลายแห่ง และปั

ในคราวเงี้ยวปล
หญ่และบูชาเป็น
ก่อน ลักษณะเป็
อนุญาตร่างทรง
องคนเช้ือสายจี
จ้าฮ่ัวเฮงหักเหา
ศาลเจ้าแห่งนี้โ
นอาคารไม้เมื่อ
ร,ิ 2551: 106-1

มาร ทั้งนี้ประตู
ในเวียงโดยปก
รรมเนียมไม่ผ่าน
ต้องเดินทางผ่าน
มาถึงทุกวันนี้ สํา
จโกศล (ศรีศักร

11

ลักฐานว่าสร้างขึ้
ยตระกูลซ่ึงมีหอ
ปัจจุบันกลายเป็

ล้นเมืองแพร่ ชา
นศาลเจ้าพ่อแบ
ปนหอไม้ต่อมาค
งท่ีเป็นคนในบ้า
จีนท่ีเก่าแก่อยู่ใ
า ซึ่งเป็นศูนย์รว
ดยเฉพาะช่วงวั
 พ.ศ. 2464 ใ

107) 

ตูมารก็คือประตู
ติทั่วไปไม่มีธรร
นคุ้มเจ้าหลวง ใ
นเข้าเมืองเพื่อไ
าหรับคนเชื้อสา
ร วัลลิโภดม แล
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9.5 บึงน้ํา 
พื้นท่ีในเวียงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะโดยเฉพาะบริเวณคุ้มเจ้าหลวงหรือจวนผู้ว่าราชการ

จังหวัดและโรงเรียนนารีรัตน์เป็นจุดต่ําท่ีสุดและบริเวณในเวียงทางทิศตะวันตกจะมีความสูงกว่าทางทิศ
ตะวันออก วัดเก่าและชุมชนเก่าจะอยู่ทางฝั่งนี้มากกว่า มีบึงใหญ่ 2 แห่ง คือ บึงเหนืออยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
ของถนนไชยบูรณ์ต่ําจากบ้านพักข้าราชการอัยการจนถึงท่ีว่าการอําเภอเมืองแพร่ เม่ือก่อนปี พ.ศ. 2470 ยัง
มีน้ําขังในชุมชนแถบนั้นตลอดปีเพราะอยู่ในท่ีลุ่มช้ืนแฉะทําให้ชาวบ้านท่ีสร้างบ้านเรือนบริเวณนี้มักจะเป็น
โรคผิวหนัง ส่วนบึงใต้อยู่ท่ีสนามโรงเรียนป่าไม้ ปัจจุบันความกว้างถึงชายบ้านพระนอนตอนใต้ บึงใต้นี้ต่อกับ
ท่อท่ีทําไว้ใต้กําแพงเวียงเม่ือนํ้าในบึงมากก็จะเปิดปากท่อระบายน้ําลงคูไหลสู่น้ํายม ปัจจุบันถึงแม้ไม่มีบึงแล้ว 
แต่น้ําฝนก็ขังอยู่ในบริเวณท่ีเคยเป็นบึงเดิมทุกปีทําให้เทศบาลต้องขุดเจาะกําแพงเวียงส่วนหนึ่งเพื่อทําประตู
ระบายนํ้าให้ไหลดีกว่าท่อท่ีทําไว้แต่โบราณ น้ําในบึงท้ัง 2 แห่งเป็นน้ําฝนและนํ้าใต้ดินเม่ือถึงฤดูแล้งน้ําแห้ง
ไปเอง เม่ือเริ่มมีนํ้าในช่วงหน้าฝนในบึงจะมีสัตว์พวกกบ อึ่งอ่าง ปลา เป็นแหล่งอาหารยามหน้าฝนด้วยแต่ไม่
ปรากฏว่าชาวบ้านมีการนําน้ําจากบึงนี้ไปใช้แต่อย่างใด ระหว่างบึงท้ัง 2 แห่งมีสายนํ้าเชื่อมต่อกัน 2 สาย 
สายตะวันออกน้ําไหลผ่านข้างวัดพระบาทซึ่งในอดีตไม่มีตลาดร้านค้า น้ําไหลมาทางหน้าวัดพระร่วงผ่านบ้าน
สันกลางทางทิศตะวันออกลงสู่บึงใต้ ส่วนสายตะวันตกน้ําบึงบางไหลผ่านบ้านปงสนุกหรือบ้านปงสุนันท์ผ่าน
บ้านสันกลางทางทิศตะวันตกถึงหมู่บ้านพระนอนทางใต้ พ้ืนท่ีระหว่างบึงท้ัง 2 แห่งทําให้เกิดแนวเนินดินท่ี
แบ่งออกเป็น 3 สัน สันทางตะวันออกเรียกชื่อตามวัดพระร่วงว่า “สันพระร่วง” สันด้านกลางมีร่องนํ้าเล็กๆ 
ไหลผ่านกลายเป็นถนนคุ้มเดิมในปัจจุบันกลายเป็นแนวสันสองสันแต่หมู่บ้านบริเวณน้ีเรียกรวมเป็น “บ้านสัน
กลาง” ส่วนสันตะวันตกเรียกว่า “สันพระนอน” (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2551: 109) 
9.6 น้ําบ่อขุด 

ในอดีต น้ําท่ีชาวบ้านนํามาอุปโภคบริโภคมาจากการขุดลึกลงไปบนพื้นดินกว่าสิบเมตร เพื่อน้ํา
ใต้ดินขึ้นมาใช้ จึงเรียกกันว่า "น้ําบ่อขุด" แต่บ่อท่ีขุดนั้นไม่สามารถใช้ได้ทุกบ่อทําให้บ่อน้ําท่ีสามารถใช้ได้
กลายเป็นบ่อสาธารณะท่ีแต่ละบ้านสามารถนําน้ําไปใช้ได้ แต่หลังจากท่ีเริ่มมีการต่อน้ําประปาเข้าไปใช้เองใน
แต่ละบ้าน การใช้บ่อนํ้าขุดจึงเริ่มลดน้อยลง ท้ังนี้หลังจากท่ีไม่ได้มีการใช้บ่อนํ้าแล้วก็ไม่ได้มีการถมบ่อแต่
อย่างใด เนื่องจากชาวบ้านมีความเช่ือในเรื่องของความเป็นอยู่ว่าหากทําการถมบ่อน้ําจะทําให้บ้านนั้นอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ปัจจุบันมีการอนุรักษ์บ่อน้ําดั้งเดิมไว้ตามสถานท่ีต่างๆเช่น หน้าวัดหัวข่วง หน้าวัดหลวง เป็น
ต้น (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2551: 110-111) 
9.7 พ้ืนท่ีการเกษตร 

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเมืองแพร่ยังคงมีอยู่เป็นจํานวนมากทําให้มีพื้นท่ีเกษตรกรรม
กระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆในเมืองแพร่ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยู่ใกลแ้หล่งน้ําเพ่ือสะดวกต่อการดูแล และ
ในแหล่งน้ํายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สามารถจับปลาและสัตว์น้ําเพ่ือการดํารงชีพและการค้าขาย ชุมชน
ท่ีทําการเพาะปลูกมากที่สุดคือชุมชนวัดหัวข่วงเพราะเป็นชุมชนท่ีติดกับแม่น้ํายมมากท่ีสุด นอกจากนี้
ชาวบ้านพระนอนยังมีท่ีนา ทํานา ทําไร่ ทําสวน ทางอีกฝั่งของลําน้ํายมแถวบ้านป่าแมต แต่ในปัจจุบันพื้นท่ี
ริมน้ําเกิดปัญหาน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งทําให้ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจึงลด
พ้ืนท่ีการเพาะปลูกลง 
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รงเรียนเทคนิค
บ่งเป็นลําเหมือ
หมืองหลวงไหล
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.8 พระธาตุศักดิ

พร
หล่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
 กิโลเมตร และ
รณปฏิสังขรณ์
ถาปัตยกรรมขอ
องพระธาตุจอ
ารสนเทศและก

พร
ปน็พระธาตุประ
งต้องนิมนต์พระ

อกจากนี้ยังมีท่ีน
าดน้ําทองในปัจ
แพร่ก็เป็นที่นา

องต่างๆ เพื่อใช้ใ
ผ่าน โดยแยกจ
ของเมืองแพร่ใ
ราวสิบปีมานี้กั้น
มจังหวัดแพร่อยู

เกษตรกรรมโด
58 
ดิ์สิทธิ์ 
ระธาตุช่อแฮคือ
เป็นศูนย์รวมจิต
ะเนื่องด้วยความ
์อย่างสม่ําเสมอ
องพระธาตุช่อแ
อมแจ้ง ก่อนมีก
การสื่อสาร สํานั
ระธาตุช่อแฮเป็น
ะจําปีเกิดหน่ึงใน
ะจากวัดต่างๆ ใ

นาซ่ึงอยู่นอกเวี
จุบันเคยเป็นที่น
าเช่นเดียวกัน ท
ในเขตชุมชน รอ
จากลําน้ําท่ีมาจ
นปัจจุบันที่มีก
นลําเหมืองและ
ยู่เสมอ (ศรีศักร 

ยรอบคูเมอืงแพ

พระธาตุศักดิ์สิท
ตใจของชาวเมือ
มท่ีพระธาตุช่อ
อทําให้ยังคงสภ
แฮยังได้รับอิทธิพ
การเปลี่ยนแป

นักงานจังหวัดแพ
นพระธาตุประจํ
นสิบสองนักษัตร
 ในเวียงมารับบา

ียงบริเวณโรงเรี
นาของตระกูลใ

 ทางฟากตะวัน
อบๆ ตัวเวียงมีล
ากแถบป่าแดง 
ารสร้างชุมชนส
ะสายน้ําไม่ให้มีก
 วัลลิโภดม และ

พร ่

ทธิ์ประจําเมือง
องแพร่ตั้งอยู่นอ
แฮมีผู้ท่ีเดินทา
ภาพที่ค่อนข้าง
พลมาจากสมัยล้
ปลงรูปแบบมา
พร่, 2555) 
จําเมืองและเป็น
รด้วยและเมื่อเป็
าตร 

รียนพิริยาลัย โ
ใหญ่ๆ ในเวียงแ
นออกก่อนเข้าถึ
ลําเหมือง เช่น 
 เช่น น้ําแม่ก๋อน
สมัยใหม่เป็นแ
การระบายออก
ะวลัยลักษณ์ ทร

แพร่ เป็นสัญลัก
กเวียงทางทิศต
งมาสักการะบูช
สมบูรณ์ ทั้งน้ีรู
ลา้นนาเป็นหลกั
เป็นลักษณะข

นที่ศรัทธาของค
ปน็วัดก็มีพระจํา

โรงแรมนครแพ
แพร่ บริเวณถน
ถึงตัวเวียงของเ
 เหมืองค่า เหมือ
น น้ําแม่แคม แ
หล่งการค้า ย่า
กสู่ลําน้ํายม เมื่อ
รงศิริ, 2551: 1

กษณ์ของความ
ะวันออกเป็นระ
ชาอย่างต่อเนื่อ
รูปแบบทางด้า
ก ซึ่งมีรูปแบบขอ
ของเมืองแพร่ 

นในท้องถิ่นอื่น
าพรรษาน้อย เว

11

ร่ แถววัดสระบ
นนเจริญเมืองแล
เมืองแพร่และถู
องแดง เหมืองหิ
และน้ําเหมืองแด
านเศรษฐกิจแล
อฝนตกน้ําระบา
11) 

เป็นนครและเป็
ะยะทางประมา
องทําให้ได้รับกา
นศิลปกรรมแล
องสถาปัตยกรร
 (กลุ่มงานข้อมู

นๆ ของล้านนาถื
วลามีงานเทศกา

12 
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0. โครงสร้างแ

จา
ฒนธรรมทวารว
ายภาพของเมื
ะหว่างการได้รับ
บเอาอิทธิพลจา
ฒนธรรมแล้ว เม
อกเล่าเรื่องราว

1. 
ระตูศรีชุม  ปร
ร้างขึ้นมาโดยม
้นที่ต่างๆด้วยป
มอืงภายในกําแพ

2. 
ระเภทคือ 

ถานที่สําหรับเป็
มืองล้านนา สําห
วมทั้งเป็นสํานกั
ันสูง และกลุ่มช
นานไชยวงศ์  อ
ห่งหนึ่งคือ ข่วง
รองนคร โดยเ
ระจําเมืองแพร่ 

าตุช่อแฮ พระธ
57 
ละองคป์ระกอบ
ากการศึกษาใน
วดี ล้านนา คติค
อง ทําให้ทราบ
บอิทธพลมาจาก
ากวัฒนธรรมล้า
มืองแพร่มีประวั
ต่างๆ ซึ่งแยกป
โครงสร้างทา

ระตูยั้งม้า  ประ
มนุษย์ ในอดีตมี
ระตูเมืองที่ตั้งอ
พงเมืองในฤดูน้ํ

โครงสร้างทา

2.1 โครงสร้
ป็นที่ตั้งขององค
หรับประกอบพิ
กงานหรือสถานท
ชนท่ีมีความสัมพ
 อาคารน้ําเพชร
งเมือง ซึ่งในอดีต
ฉพาะในเรื่องท
 

ธาตุศักดิส์ิทธิ์ปร

บของเขตเมือง
นบทท่ี 2 เกี่ยว
ความเช่ือต่างๆใ
บว่าพื้นท่ีบริเวณ
กวัฒนธรรมทวา
านนาเข้ามาในช
วตัิความเป็นมา
ประเภทโครงสร้
างกายภาพท่ีเป็น
ตูมาร  ประตูให

มีทําหน้าที่ป้องกั
อยู่โดยรอบกําแ
้าหลาก เน่ืองจา
างกายภาพท่ีเป็

้างที่เป็นรูปธรร
ค์ประกอบเมือง
พิธีกรรมและกิจ
ท่ีสําหรับการบริ
พันธ์ด้านเครือญ
ร  พิพิธภัณฑ์ป่า
ตใช้สําหรับฝึกท
ทางการเมือง โ

ระจําเมืองแพร ่

งเก่าแพร่ 
วกับรูปแบบแล
ในการสร้างเมือ
ณเมืองเก่าแพร
ารวดี และมีองค
ชุมชน คือ ข่วง
และเหตุการณส์
้างทางกายภาพ
นขอบเขตและก
หม่ และคูเมือง
กันอันตรายจาก
พงเมือง และกํ
ากลักษณะภูมปิ
ป็นสถานท่ีสําคั

รมและมีความส
งที่สําคัญแสดงค
กรรมต่างๆในอ
ริหาร การเมือง
ญาติ ได้แก่ คุ้ม
าไม้  และศาลห
ทหาร สนามหล
ดยในปัจจุบันถู

 

ละลักษณะทา
องโบราณ และโ
ร่ มีลักษณะรูป
ค์ประกอบทางก
เมือง และอื่นๆ
สําคัญในอดีต ส
พของเมืองได้ดังน
การป้องกันเมือง
 ทั้งหมดน้ีเป็นโ
กข้าศึกศัตรู โดย
าแพงเมืองยังมี
ประเทศภายในก
คัญของเมืองแพ

สําคัญทางประ
ความเป็นเมือง
อดีตท่ีมีความสํา
งการปกครอง ที
เจ้าหลวง  บ้าน
หลักเมือง เป็น
ลวงใช้เรียกทั้งพื้
ถูกใช้งานเป็นส

งกายภาพของ
โครงสร้างและอ
ปแบบของเมือง
กายภาพของเมื
ๆ ทั้งนี้เมื่อพิจาร
สถานท่ี อาคาร 
น้ี   
ง ได้แก่  กําแพ
โครงสร้างท่ีเป็น
ยกําหนดการเข้
หน้าที่ป้องกันน้
กําแพงเมืองเป็น
พร่ในอดีต แบ่ง

วัติศาสตร์ เป็น
 ตามคติความเ
าคัญในระดับเมื
ที่อยู่อาศัยของผู้
นวงศ์บุรี  คุ้มวิชั
ต้น อีกท้ังยังมีส

พื้นที่สําหรับทํากิ
สนามหลวง หรื

11

 

งเมืองโบราณใ
องค์ประกอบทา
งที่ผสมผสานกั
มอืงที่แสดงถึงกา
รณาในด้านมรด
 และสิ่งก่อสร้าง

พงเมือง  ประตูชั
นรูปธรรมและถู
ข้า-ออกเมืองตา
น้ําไหลเข้าท่วมตั
นแอ่งกระทะ 
งย่อยออกเป็น 

นย่าน พื้นที่ หรื
เชื่อของการสร้า
มืองของเมืองแพ
ผู้ปกครอง ขุนนา
ชัยราชา  บ้านเจ
สถานท่ีสําคัญอี
กิจกรรมของเจ้า
รอสวนสาธารณ

13 
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3
ถานที่มีที่ตั้งอยู่
ดหลวง  วัดพร
นื่องจากในอดีต
นมา และเดินท
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ท้ัง
าเมืองเก่าแพรม่ี
อกเมืองด้วยปร
้นที่ด้านใน ซึ่งเ
ม่น้ํายมเข้ามากั
ังมีการใช้งานเห
้นที่ปลูกสร้างบ้

2.2 โครงสร้า
ความเช่ือของชา
พธิีฌาปนกิจ ยงั

. โครงสร้างท
รวมกับชุมชนต
ระนอน  วัดพง
ต วัดเป็นศูนย์ร
ทางมาท่ีสถานที่แ

หน่งสถานที่สําคัญ
งค์ประกอบทาง
58 
งน้ีเมื่อพิจารณา
มกีําแพงเมืองเป็
ระตูเมืองทั้ง 4 
มื่อพิจารณาใน
กักเก็บไว้ในบริเ
หมือนในอดีต ส
บ้านเรือนของป

างกายภาพและ
าวเมืองแพร่ในอ
งคงมีความเช่ือว

างกายภาพท่ีเ
ต่างๆกระจายอ
งษ์สุนันท์  วัดพ
วมกิจกรรมต่า
แห่งน้ีเพื่อประก

ัญของเมืองแพร
กายภาพเมือง 

าในส่วนของโคร
ปนโครงสร้างทีทํ่
 ทิศ อีกทั้งกําแ
ด้านการกักเก็บ
เวณคูเมือง สันพ
 ส่วนสันพระร่วง
ระชาชนในพื้น

ะเกี่ยวข้องกับมร
อดีต ปัจจุบันยัง
ว่า ขบวนแห่จะต

ป็นสถานที่สําค
ยู่ทั่วเขตพื้นท่ีเมื
พระบาทม่ิงเมือ
งๆของชุมชน ด
กอบกิจกรรมตา

ร่ในอดีตเมืองแพ
 

รงสร้างและองค
ทําหน้าท่ีป้องกัน
แพงเมืองยังทําห
บนํ้าเพื่อใช้ในกา
พระร่วง และสัน
งและสันพระน
ท่ีไปแล้ว ในขณ

รดกวัฒนธรรมท
งคงมีบางอย่างห
ต้องไม่ผ่านทาง

คัญทางจิตวิญญ
มืองเก่า ประกอ
องวรวิหาร  วัด

 ดังนั้นแต่ละชุม
ามประเพณีและ

พร่ที่ยังคงอยู่ใน

ค์ประกอบของเ
นข้าศึกศัตรูมาตั้
หน้าท่ีเป็นแนวป้
ารอุปโภคบริโภ
นพระนอน ซึ่งใ
อนนั้นได้ถูกเป
ณะที่โครงสร้าง

ที่เป็นนามธรรม
หลงเหลืออยู่ เช
ด้านหน้าคุ้มเจ้า

ญาณและศาสน
อบไปด้วย  วัดห
ดพระร่วง  แล
มชนจึงมีการสร้
ะวัฒนธรรมของ

ปัจจุบัน แยกตา

เมืองเก่าแพร่ ส
ั้งแต่ในอดีตและ

ปอ้งกันไม่ให้เกิด
ภคในอดีตนั้น ได
ในปัจจุบันคงเห
ลี่ยนแปลงการ
สําคัญที่ได้รับอิ

11

ม  ได้แก่ประเพ
ช่น การแห่ขบว
าหลวง เป็นต้น 

นา ได้แก่ ศาส
หัวข่วง  วัดศรีช
ละวัดศรีบุญเรือ
ร้างวัดของตนเอ
ท้องถิ่น 

ามประเภทของ

สามารถอธิบายไ
ะกําหนดการเข้
ดน้ําท่วมเข้ามาใ
ด้มีการผันนํ้าจา
หลือเพียงคูเมือง
รใช้งานกลายเป็
อิทธิพลมาจากย

14 
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คุม
สา
ให

ภ
ท่ี

1

โบ
ท

บั
ณ

านนาท่ียังคงสภ
จ้าหลวงซ่ึงบ่งบ
ตั้งคุ้มเจ้าหลวงใ
มเจ้าหลวงยังพ
ายสกุลได้ทํากา
ห้เกิดการสร้างบ้

าพท่ี 72 โครงส
มา: ผู้วิจัย, 255

1. สถานท่ีสําคั
กร

บราณสถานไว้ทั้
ะเบียนตาม พ.ร

1. 
ังคับใช้ตามประ

ณ วันท่ี 12 สิงหา

ภาพอยู่ในปัจจุบ
อกได้ว่าในอดีต
ให้อยู่ในบริเวณ

พบสถานที่ตั้งขอ
ารสร้างวัดให้อยู่
บ้านเรือนในพื้นท

สร้างและองค์ปร
58 

ัญในเมืองเก่าแ
รมศิลปากร (2
ทัง้สิ้น 35 แห่ง 
ร.บ. อีก 25 แห
 วัดหัวข่วง กร
ะกาศในราชกิจ
าคม พ.ศ. 2523

บันคือข่วงเมือง 
ตครั้งที่เมืองแพ
ณใจกลางเมืองเพื
องบ้านเรือนขอ
ยู่ใกล้กับที่พักขอ
ที่ใกล้เคียงจนเกิ

ระกอบทางกาย

แพร่ที่ได้รับการ
2559) ได้ทําก
 แบ่งเป็นโบราณ
ห่ง โดยภายในเข
มศิลปากรประ

จจานุเบกษาเพื่อ
3 

  และสะดือเมือ
ร่ยังมีการปกคร
พื่อความเป็นมง
องเชื้อสายเจ้าห
องตน เนื่องด้วย
กดิเป็นชุมชนแต

ยภาพเมืองเก่าแ

รขึ้นทะเบียนโบ
ารสํารวจภายใน
ณสถานท่ีขึ้นทะ
ขตพื้นท่ีวิจัยมีโบ
ะกาศขึ้นทะเบีย
อขึ้นทะเบียนโบ

องท่ีซึ่งมีที่ตั้งอยู
รองโดยเจ้าเมือ
งคลตามความเชื
ลวงตั้งอยู่ภายใ

ยในอดีต วัดจะท
ต่ละชุมชนมาจน

แพร ่

บราณสถาน 
นพื้นท่ีจังหวัดแ
ะเบียนตาม พ.ร
บราณสถานตั้งอ
ยนวัดหัวข่วงเป็
บราณสถาน ใน

ยู่บริเวณใจกลาง
องนั้นจะให้ความ
ชื่อท่ีสืบทอดกัน
ในแนวเขตกําแ
ทําหน้าท่ีเป็นศูน
นถึงปัจจุบัน 

แพร่ และระบุห
.บ.แล้ว 10 แห
อยู่ทั้งหมด 6 แห
ป็นลําดับท่ี 000
นเล่มที่ 97 ตอน

11

งเมือง ใกล้กับค้
มสําคัญกับสถา
นมา และโดยรอ
แพงเมืองซ่ึงแต่ล
นย์กลางชุมชนท

มายเลขทะเบีย
ห่ง และท่ียังไม่ขึ้
ห่งดังน้ี 
03788 และมีผ
นท่ี 123 ประกา
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าพท่ี 73  ขอบ
มา: ฐานข้อมูล
559 เข้าถึงได้จ

2. 
ามประกาศในร
4 ตุลาคม พ.ศ. 

าพท่ี 74  ขอบ
มา: ฐานข้อมูล
559 เข้าถึงได้จ

เขตวัดหัวข่วงท่ีไ
ลราชกิจจานุเบก
าก http://ww
 วัดศรีชุม กรมศิ
ราชกิจจานุเบก
 2523 

เขตวัดศรีชุมท่ีไ
ลราชกิจจานุเบก
าก http://ww

ได้รับการประก
กษาและการพัฒ

ww.mratchakit
ศิลปากรประกา
ษาเพ่ือขึ้นทะเบี

ด้รับการประกา
กษาและการพัฒ

ww.mratchakit

กาศขึ้นทะเบียน
ฒนากฎหมายอิ
tcha.soc.go.th
าศขึ้นทะเบียนวั
บียนโบราณสถ

าศขึ้นทะเบียนโ
ฒนากฎหมายอิ
tcha.soc.go.th

นโบราณสถาน 
ิเล็กทรอนิกส์ [

h/ 
ัดศรีชุมเป็นลําดั
าน ในเล่มท่ี 97

บราณสถาน 
ิเล็กทรอนิกส์ [

h/ 

 

ออนไลน์], เข้า

ดับที่ 003789 แ
7 ตอนที่ 159 ป

 

ออนไลน์], เข้า

11

าถึงเมื่อ 12 พ

และมีผลบังคับใ
ประกาศ ณ วัน

 

าถึงเมื่อ 12 พ

16 

ค. 

ใช้
นท่ี 

ค. 



 

ผล
ป

ภ
ท่ี
25

ใช้
ณ

ภ
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3. 
ลบังคับใช้ตามป
ระกาศ ณ วันที

าพท่ี 75  ขอบ
มา: ฐานข้อมูล
559 เข้าถึงได้จ

4. 
ช้ตามประกาศใน
ณ วันท่ี 20 พฤษ

าพท่ี 76  ขอบ
มา: ฐานข้อมูล
559 เข้าถึงได้จ

 คุ้มเจ้าหลวง  
ประกาศในราช
ที่ 20 พฤษภาคม

เขตจวนคุ้มเจ้าห
ลราชกิจจานุเบก
าก http://ww
 วัดหลวง กรมศิ
นราชกิจจานุเบ
ษภาคม พ.ศ. 25

เขตวัดหลวงท่ีได
ลราชกิจจานุเบก
าก http://ww

กรมศิลปากรป
กิจจานุเบกษาเ
ม พ.ศ. 2541 

หลวงที่ได้รับกา
กษาและการพัฒ

ww.mratchakit
ศิลปากรประกา
บกษาเพ่ือขึ้นทะ
541 

ด้รับการประกา
กษาและการพัฒ

ww.mratchakit

ระกาศขึ้นทะเบี
เพื่อขึ้นทะเบียน

รประกาศขึ้นท
ฒนากฎหมายอิ
tcha.soc.go.th
าศขึ้นทะเบียนวั
ะเบียนโบราณส

าศขึ้นทะเบียนโบ
ฒนากฎหมายอิ
tcha.soc.go.th

บียนคุ้มเจ้าหลว
นโบราณสถาน ใ

ะเบียนโบราณส
ิเล็กทรอนิกส์ [

h/ 
วัดหลวงเป็นลํา
ถาน ในเล่มที่ 1

บราณสถาน 
ิเล็กทรอนิกส์ [

h/ 

วงเป็นลําดับท่ี 
ในเล่มท่ี 115 ต

สถาน 
ออนไลน์], เข้า

ดับที่ 0003791
115 ตอนพิเศษ

ออนไลน์], เข้า

11

 0003790 และ
ตอนพิเศษท่ี 39
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5. 
ผลบังคับใช้ 

6. 
ผลบังคับใช้ 

าพท่ี 77  ตําแห
มา: ผู้วิจัย, 255

2. การวางและ
ชุม

ฎกระทรวงฉบับ
.ศ.2531 ขยา
ลังจากนั้นได้รับ
บับท่ี 421 ในร
ละขยายอายุก
รับปรุงครั้งท่ี 2
28 ตอนที่ 76 ก
2.1 ผังเมืองรว

ผัง
มื่อวันที่ 20 พฤ
ฤษภาคม พ.ศ. 
3 มีนาคม พ.ศ
นท่ี 19 พฤษภา
หมืองหม้อ ตําบ
วนของพื้นที่เข

 วัดพระนอน ก

 คุ้มวิชัยราชา ก

หน่งท่ีตั้งสถานที
59 

ะจัดทําผังเมืองร
มชนเมืองแพร่ ไ
บที่ 45 ในราช
ายอายุการใช้ผัง
บการปรับปรุงค
ราชกิจจานุเบก
ารใช้บังคับผังเ
2) พ.ศ. 2554  
ก เริ่มใช้บังคับเมื
วมเมืองแพร่ พ.
เมืองรวมเมืองแ
ฤษภาคม 253
 2536 และทํา
. 2536 ถึงวันที
าคม พ.ศ. 253

บลในเวียง ตําบล
ขตเมืองเก่าแพร

รมศิลปากรประ

กรมศิลปากรปร

ที่ภายในเขตเมอื

รวมเมืองแพร่ 
ได้รับการวางผั
กิจจานุเบกษา 
งเมืองรวม 2 
ครั้งท่ี 1 ผังเมือง
ษา เล่มท่ี 116 
เมืองรวม 2 
 ท่ีได้ รับการปร
มื่อวันท่ี 21 ตุล
.ศ. 2531 
แพร่ พ.ศ. 253
1 มีระยะเวลา
การขยายอายุก
ที่ 19 พฤษภาค
38  โดยให้ผังเมื
ลนาจักร อําเภอ
ร่ ได้กําหนดกา

ะกาศขึ้นทะเบีย

ระกาศขึ้นทะเบี

องเก่าแพร่ที่ได้รั

 
ังเมืองรวมครั้ง
 เล่มที่ 105 ตอ
ครั้ง สิ้นสุดการ
งรวมเมืองแพร่ 
 ตอนท่ี 88 ก 
ครั้ง ปัจจุบันชุ
ระกาศใช้บังคับ
าคม พ.ศ.2554

1 ได้รับการปร
าในการบังคับใ
การใช้งานผังเมือ
ม พ.ศ. 2537 
มืองรวมบังคับใ
อเมืองแพร่ และ
ารใช้ประโยชน์

ยนวัดพระนอน

ยนวัดพระนอน

รบัการขึ้นทะเบีย

งแรกเมื่อ พ.ศ. 
อนที่ 83 เริ่มใช
รบังคับใช้เมื่อวั
 พ.ศ. 2542 ปร
 เริ่มใช้บังคับเมื่
ชุมชนเมืองแพร
บโดยกฎกระทร
4 

ระกาศเป็นกฎก
ใช้ 5 ปี และสิ้
อง 2 ครั้ง โดย

 และครั้งท่ี 2 วั
ช้ในท้องท่ีตําบ
ะตําบลเวียงทอ
ที่ดินให้เป็นที่ดิ

เป็นลําดับท่ี 00

นเป็นลําดับที่ 00

 
ยนโบราณสถาน

 2528 ประก
ช้บังคับเมื่อวันที
ันท่ี 19 พฤษภ
ระกาศใช้บังคับ
อวันที่ 28 กัน
ร่ มีผังเมืองรวม
รวง ในราชกิจจ

กระทรวงฉบับที
้นสุดการบังคับ
ยทําการขยายอ
ันท่ี 23 มีนาคม
ลป่าแมต ตําบ

อง อําเภอสูงเม่น
ดินประเภทอนุร

11

007641 แต่ยังไ

007642 แต่ยังไ

น  

กาศใช้บังคับโด
ที่ 20 พฤษภาค
ภาคม พ.ศ.253
โดยกฎกระทรว
ยายน พ.ศ.254

มเมืองแพร่ (ฉบั
จานุเบกษา เล่ม

ท่ี 45 เริ่มใช้บังคั
บใช้เมื่อวันที่ 1
ายุครั้งที่ 1 วัน
ม พ.ศ. 2537 ถึ
ลทุ่งกวาว ตําบ
น จังหวัดแพร่ ใ
รักษ์เพื่อส่งเสริ

18 

ไม่

ไม่

ดย
คม 
38  
วง 
42 
บับ
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คับ
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12

นุ
งา
ท้
ตํา
เม

อกลักษณ์ศิลป
าธารณูปโภคแล
บับนี้ ได้รับการ
นอนาคต โดยมีส

1. 
2. 
3. 
4. 
ใน

างของทางหลว
มนาคมที่เช่ือมต
าการขยายเขต
ลักในการเชื่อม

าพท่ี 78 ผังเมอื
มา: สํานักงานโ
ttp://www.dp
2.2 ผังเมืองรว

ผัง
เบกษา เล่มท่ี 1
านผังเมือง 2 ค
้องท่ีตําบลทุ่งโฮ้
าบลนาจักร ตํา
ม่น จังหวัดแพร่

ปวัฒนธรรมไท
ละสาธารณูปก
รกําหนดขึ้นเพื่อใ
สาระสําคัญคือ 
ให้ชุมชนเมือง
ให้เป็นศูนย์กล
พัฒนาบริการท
อนุรักษ์ทรัพย

นส่วนของการกํา
วงแผ่นดินหมาย
ต่อระหว่างอําเภ
ทางถนนคําลือ 
การเดินทางไป

องรวมเมืองแพร
โยธาธิการและผ
pt.go.th/phrae
วมเมืองแพร่ พ.
เมืองรวมเมืองแ

116 ตอนที่ 88 
ครั้ง สิ้นสุดการบ
ฮ้ง ตําบลแม่ยม 
าบลกาญจนา อํ
ร่ ซึ่งวัตถุประส

ย สถาปัตยกร
ารไม่น้อยกว่าร้
ใช้เป็นแนวทาง
 
เป็นศูนย์กลางก
ลางทางด้านเศร
ทางสังคม การส
ากรธรรมชาติแ
าหนดการพัฒน
ยเลข 101 ให้
ภอให้เดินทางไ
 ถนนแสนคํา ใ
ยังพื้นท่ีโดยรอบ

ร่ พ.ศ. 2531 
ผังเมืองจังหวัด
e  
.ศ. 2542 
แพร่ พ.ศ.2542
 ก เริ่มใช้บังคับ
บังคับใช้เมื่อวัน
 ตําบลร่องฟอง 
อําเภอเมืองแพร
สงค์หลักในการ

รรมท้องถิ่น หั
ร้อยละ 90 ของ
งในการพัฒนาเมื

การบริหาร และ
ษฐกิจ และการ
สาธารณูปโภคแ
และสิ่งแวดล้อม 
นาโครงสร้างคม
ห้เป็น 30 เมต
ด้สะดวกมากขึ้
ห้มีขนาดเขตทา
บ 

แพร่ [ออนไลน์

 ได้รับการประ
เมื่อวันที่ 28 กัน
นที่ 27 กันยาย
 ตําบลป่าแมต 
ร่ และตําบลเวีย
รบังคับใช้ผังเมือ

หัตถกรรม การ
งที่ดินประเภทนี
มอืง และสามาร

ะการปกครองขอ
รท่องเท่ียวของจั
และสาธารณูปก
 
มนาคมขนส่งได้
ร เพื่อเพิ่มผิวก
้น ส่วนเส้นทาง
าง 12 เมตร เพื

น์], เข้าถึงเมื่อ 

กาศเป็นกฎกระ
นยายน พ.ศ.25
ยน พ.ศ.2549 
 ตําบลทุ่งกวาว 
ยงทอง ตําบลร่
องรวมเมืองแพ

รท่องเที่ยว กา
นี้  วัตถุประสงค
รถรองรับการขย

องจังหวัดแพร่ 
จังหวัดแพร่ 
การให้เพียงพอแ

้กําหนดให้มีกา
ารจราจร โดยเ
งคมนาคมภายใ
พื่อใช้เป็นเส้นท

 26 กพ. 255

ะทรวง ฉบับท่ี 4
542 และทําการ
 โดยให้ผังเมือ

 ตําบลเหมืองหม
องกาศ ตําบลบ้
ร่ ยังคงวัตถุปร

11

ารอยู่อาศัย กา
ค์ของผังเมืองรว
ยายตัวของชุมช

 

และได้มาตราฐา

รขยายขนาดเข
เน้นไปยังเส้นทา
ในเขตเมืองเก่าใ
างการสัญจรสา

7 เข้าถึงได้จา

421 ในราชกิจจ
รขยายอายุการใ
องรวมบังคับใช้ใ
ม้อ ตําบลในเวีย
บ้านปง อําเภอส
ระสงค์เดิมตามผ
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ht
12

ตํ
ตํา
ซึง่

ขอ
รว

มืองรวมเมืองแพ
ดยเฉพาะด้านเห

ใน
ลวงแผ่นดินหม
ังเมืองรวมเมือง
ศตะวันตกเพื่อ
วามคับค่ังในกา

าพท่ี 79 ผังเมอื
มา: สํานักงานโ
ttp://www.dp
2.3 ผังเมืองรว

ผัง
าบลแม่ยม ตําบ
าบลกาญจนา อ
งเป็นบริเวณเดีย

ใน
องทางหลวงแผ
วมเมืองแพร่ พ.

พร่ พ.ศ.2531 
หนือและด้านใต้
นส่วนของการกํ
มายเลข 101 ซึ่ง
งแพร่ที่ได้ทําการ
ไปเช่ือมกับถน

ารสัญจรผ่านตัว

องรวมเมืองแพร
โยธาธิการและผั
pt.go.th/phrae
วมเมืองแพร่ พ.
เมืองรวมเมือง
บลร่องฟอง ตํา
อําเภอเมืองแพร
ยวกับผังเมืองรว
ส่วนของการกํา

ผ่นดินหมายเลข
.ศ.2542  ยังคง

 แต่ขยายขอบ
ต้ของชุมชนเมือง
ําหนดการพัฒน
งอยู่ในบริเวณด้
รขยายพื้นท่ีการ

นนยันตรกิจโกศ
เมือง 

ร่ พ.ศ. 2542 
ผงัเมืองจังหวัดแ
e 
.ศ. 2554 
แพร่ พ.ศ.2554
าบลป่าแมต ตํา
ร่ และตําบลเวยี
วมเมืองแพร่ พ.
าหนดการพัฒน
 101 เนื่องจาก
เหลือการขยาย

บเขตการบังคับใ
งแพร่ 
นาโครงสร้างค
้านตะวันออก ใ
รบังคับใช้ และก
ศล ทําให้เส้นทา

แพร่ [ออนไลน์],

4 ผังเมืองรวมแ
าบลทุ่งกวาว ต
ยงทอง ตําบลรอ่
.ศ.2542 
นาโครงสร้างคม
กได้ทําการก่อส
ยเขตทางในเส้น

ใช้ให้ครอบคลุม

มนาคมขนส่งไ
ให้มีขนาดเขตท
ก่อสร้างทางใหม
างสายนี้ทําหน้า

, เข้าถึงเมื่อ 26 

แพร่ฉบับปัจจุบั
ตําบลเหมืองหม้
องกาศ ตําบลบ้า

มนาคมขนส่งได้
สร้างเส้นทางคม
ทางคมนาคมทา

มมากขึ้น ดังที่ได

ได้ทําการเพ่ิมร
ทาง 30 เมตร ไป
ม่ให้มีเขตทาง 3
าท่ีกลายเป็นถน

 กพ. 2557 เขา้

ันใช้บังคับในท้
ม้อ ตําบลในเวีย
านปง อําเภอสงู

้ทําการยกเลิกก
มนาคมสายนี้เสร็
างด้านทิศตะวัน

12

ด้กล่าวมาข้างต้

ะยะทางของทา
ปจรดกับขอบเข
30 เมตร ทางด้า
นนเลี่ยงเมือง ล

าถึงได้จาก

้องที่ตําบลทุ่งโฮ
ยง ตําบลนาจัก
งเม่น จังหวัดแพ

การขยายเขตทา
ร็จแล้วในผังเมือ
นตกเท่านั้น 
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าพท่ี 80 ผังเมอื
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กา
ด้รับการกําหน
ลปวัฒนธรรม
ลปวัฒนธรรมแ
าณิชยกรรม กา
วนใหญ่ สําหรั
ริเวณ  

ท่ีดิ
1. 
2. 

โตรเลียมเหลว
ชือ้เพลิง เว้นแต่

3. 
ฎหมายว่าด้วยก
ถานที่จําหน่ายอ

4. 
ารสงวนและคุ้ม

5. 
6. 
7. 
8. 

องรวมเมืองแพร
โยธาธิการและผั
pt.go.th/phrae
ารใช้ประโยชนท์ี
นดการใช้ประโ
มไทย  ทั้งนี้ระ
และสถาปัตยกร
ารศาสนา สถาบ
รับการใช้ประโย

ดินประเภทนี้ ห้
โรงงานทุกจําพ
คลังน้ํา มัน
และก๊าซธรรมช
เป็นสถานีบริกา
สถานท่ีบรรจุก๊

การควบคุมน้ํามั
อาหารที่ใช้ก๊าซ
เลี้ยงม้า โค กร

มครองสัตว์ป่า เ
สุสานและฌาป
การอยู่อาศัยห
สถานีขนส่งสนิ
ไซโลเก็บผลิตผ

ร่ พ.ศ. 2554 
ผงัเมืองจังหวัดแ
e 
ที่ดินตามกฎกระ
โยชน์ที่ดินส่วน
ะบุว่าบริ เวณดั
รมท้องถิ่น การ
บันราชการ การ
ยชน์ที่ดินเพื่อกิ

้ามใช้ประโยชน์
พวกตามกฎหมา
นเช้ือเพลิงและส
ชาติ เพื่อจําห
ารน้ํามันเช้ือเพลิ
ก๊าซ สถานท่ีเก็
มนัเช้ือเพลิง แ
 
ระบือ สุกร แพะ
พื่อการค้า 
ปนสถานตามกฎ
หรือประกอบพา
นค้า 
ผลทางการเกษต

แพร่ [ออนไลน์],

ะทรวงผังเมืองร
นใหญ่ให้เป็นที
ดังกล่าวให้ใช้ป
รอนุรักษ์โบราณ
รสาธารณูปโภค
จการอื่นให้ใช้ไ

น์ที่ดินเพื่อกิจกา
ายว่าด้วยโรงงา
สถานที่ที่ใช้ในก
หน่ายท่ีต้องขออ
ลงิ 
ก็บก๊าซ และห้
ต่ไม่หมายความ

ะ แกะ ห่าน เป็

ฎหมายว่าด้วยส
าณิชยกรรมประ

ตร 
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วมเมืองแพร่ พ
ท่ีดินประเภทอ
ประโยชน์ ท่ีดิน
ณสถาน โบราณ
และสาธารณูป
ได้ไม่เกินร้อยละ

รตามท่ีกําหนด 
น 

การเก็บรักษานํ้
อนุญาตตามกฎ

องบรรจุก๊าซ ส
มรวมถึงร้านจําห

ด ไก่ งู จระเข้ 

สุสานและฌาปน
ะเภทอาคารสูงห

 กพ. 2557 เขา้

.ศ. 2554 พื้นที่
นุรักษ์เพื่อส่งเ
นเพื่อการส่งเ
คดี การท่องเที่
การ หรือสาธาร
ะสิบของท่ีดินปร

 ดังต่อไปนี้ 

้า มันเช้ือเพลิ
ฎหมายว่าด้วยก

สําหรับก๊าซปิโต
หน่ายก๊าซ สถา

 หรือสัตว์ป่าตาม

นสถาน 
หรืออาคารขนา

12

าถึงได้จาก

ทีเ่ขตเมืองเก่าแพ
เสริมเอกลักษ
สริมเอกลักษ

ทีย่ว การอยู่อาศั
รณประโยชน์เป็
ระเภทนี้ในแต่ล

ลิง ที่ไม่ใช่ก๊า
การควบคุมน้ํามั

ตรเลียมเหลวตา
านท่ีใช้ก๊าซ แล

มกฎหมายว่าดว้

ดใหญ่พิเศษ 
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2.4 โครงการเมื
สํา

าหนดขอบเขตพ
นวทางการอนุรั
นุรักษ์และพัฒน

1. 
2. 
3. 

ารางที่ 1 การวิ

มา: สํานักงานน

สถานีขนส่งผูโ้
0. กําจัดมูลฝอยห
1. ซื้อขายหรือเก็
มอืงเก่าแพร่ขอ
านักงานนโยบาย
พื้นที่เมืองเก่าแ
รักษ์และพัฒนาเ
นาเมือง และสรุ
กรอบกฎหมาย
กรอบกฎหมาย
กรอบกฎหมาย
เคราะห์และปร

นโยบายและแผ

โดยสาร 
หรือสิ่งปฏิกูล 
บเศษวัสดุ 
องสํานักงานนโ
ยและแผนทรัพ
แพร่ขึ้นเพื่อการด
เมืองเก่า โดยพิ
รปุแนวทางในกา
ยเพื่อการอนุรกั
ยเพื่อการรักษา
ยเพื่อการวางผงั
ระเมินคุณค่าด้า

นทรัพยากรธรร

ยบายและแผน
พยากรธรรมชาติ
ดําเนินงานอนุรั
จารณาจากระเ
ารอนุรักษ์เป็น 3
กษ์พื้นท่ี 
สภาพแวดล้อม
งชุมชนเมืองแล
นต่างๆ ของโบร

รมชาติและสิ่งแ

นทรัพยากรธรร
ติและสิ่งแวดล้อ
รักษ์และพัฒนา
เบียบ กฎหมาย
3 ประเภทคือ 

ม 
ะสภาพแวดล้อ
ราณสถานและส

แวดล้อม 

มชาติและสิ่งแ
อม(2555) ได้จั
เมืองเก่า สาระ
และข้อบังคับที

 

ม 
สถานที่สําคัญข

12

วดล้อม 
จัดทําเอกสารกา
สําคัญที่จะศึกษ

ที่เกี่ยวข้องกับกา

องเมืองเก่าแพร
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หลั
ั้งข้อมูลปฐมภูมิ
ารอนุรักษ์และพ

าพท่ี 81  การก
มา: สํานักงานน

แน
นวทางทั่วไป 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นวทางสําหรับเ
ใน

สนอให้มีการใช้ป
ถาปัตยกรรมรว
องพื้นที่เมืองเก
กรยานเป็นพาห

ลกัการกําหนดข
มิ ทุติยภูมิและข้
พัฒนา ประกอบ

กําหนดเขตพื้นที
นโยบายและแผ
นวทางการอนุรัก

การมีส่วนร่วม
การสร้างจิตสํา
การส่งเสริมกจิ
การส่งเสริมคุณ
การป้องกันภัย
การประหยัดพ
การดูแลและบ

เขตพื้นท่ี (zonin
นส่วนของทั้งเขต
ประโยชน์ท่ีดินที
วมไปถึงการคว
ก่า อีกท้ังได้ยังส
หนะแทนการใช้

ขอบเขตพื้นท่ีเมื
้อมูลจากการสํา
บด้วยขอบเขตพื

ท่ีโครงการเมืองเ
นทรัพยากรธรร
กษ์และพัฒนาเมื

มและประชาสัมพ
านึก การอนุรัก
จกรรมและวิถีชี
ณภาพชีวิต 
ยคุกคามจากมนุ
พลังงานด้านการ
บํารุงรักษาอาคา
ng) 
ตพื้นที่หลักและ
ท่ีสอดคล้องกับพื
วบคุมความสูงข
ส่งเสริมให้มีจัด
้รถยนต์เพื่อลดก

องเก่า จะพิจาร
ารวจภาคสนาม
พื้นท่ี 2 ระดับ คื

เก่าแพร่ 
รมชาติและสิ่งแ
มอืงเก่า จําแนก

พันธ์ 
ษ์และพัฒนาอย

ชีวิตท้องถิ่น 

นุษย์และธรรมช
รสัญจรและสภ
ารและสาธารณู

ะพื้นท่ีต่อเนื่อง ไ
พื้นที่อนุรักษ์ทั้ง
ของอาคารและ
ดเตรียมความพ
การใช้พลังงาน 

รณาจากการศึก
ม และทําการกํา
คือขอบเขตพ้ืนที

แวดล้อม 
กแนวทางในการ

ย่างยั่งยืน 

ชาติ 
าพแวดล้อม 
ปการ 

ได้นําเสนอแนว
ในการของประ
สัดส่วนของพื้น
ร้อมในด้านเส้น
 

กษาวิเคราะห์หลั
าหนดขอบเขตพื
ที่เมืองเก่า และข

รปฏิบัติได้ดังน้ี 

วทางในการปฏิ
ะเภทการใช้งาน
นที่ว่างเพื่อการร
นทางการสัญจ

12

ลักฐานและข้อมู
พื้นท่ีเมืองเก่าเพื
ขอบเขตพื้นที่ 

 

 

บัติที่คล้ายกันคื
นและลักษณะทา
รักษาบรรยากา
รที่เอื้อต่อการใ

23 

มูล
พื่อ

 

คือ
าง
าศ
ใช้
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13. สรุป 
การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานของเมืองเก่าแพรใ่นบทนี้ สรุปสาระสาํคัญของเรื่องในแต่ละด้านได้ดงันี้ 
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยท่ีมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มี

พ้ืนท่ีราบอยู่ 2 แห่งซ่ึงถูกใช้เป็นท่ีพ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่อาศัยและทําเกษตรกรรม ท้ังนี้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ยังปรากฎร่องรอยของชุมชนโบราณรวมท้ังสิ้น 24 แห่ง โดยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานท่ี
คล้ายคลึงกันคือ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําหรือลําห้วย และมีขนาดพ้ืนท่ีอยู่ระหว่าง 120 - 250 ไร่ ท้ังน้ีจากท่ีตั้งของ
เมืองแพร่ท่ีสามารถเดินทางเช่ือมต่อไปยังเมืองต่างๆได้สะดวก เมื่อเมืองแพร่ถูกโจมตีโดยขอม ทําให้มีการ
เปลี่ยนช่ือเมืองแพร่เป็น เวียงโกศัย อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

วิวัฒนาการของเมืองแพร่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ครั้งท่ีเมืองแพร่เป็นนครรัฐอิสระ และเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงของเมืองเม่ือมีการขยายอํานาจการปกครองจากเมืองท่ีเข้มแข็งกว่าทําให้เมืองแพร่กลายเป็น
เมืองประเทศราชมาตั้งแต่ยุคของอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา ท่ีมีการรุกรานของ
ประเทศพม่า จนมาถึงยุคสมัยธนบุรีและปัจจุบันคือยุครัตนโกสินทร์ ในฐานะเมืองประเทศราชทําให้เมือง
แพร่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรต่างๆ ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและสิ่งก่อสร้าง
มากมาย  

ปัจจุบันสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ บางแห่งยังคงมีการใช้งานเหมือนดังท่ี
เคยเป็นมาในอดีต แต่บางสถานที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมต่อสถานที่สําคัญของเมือง
แพร่ในอดีต อาทิ คุ้มเจ้าหลวง ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นสถานท่ีพํานักของเจ้าผู้ครองนครแพร่ ต่อมาได้ใช้เป็นจวน
หรือบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และปัจุบันได้จัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เป็นต้น 

จากการศึกษาบริบทของเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ สรุปได้ว่าโครงสร้างทางกายภาพของเมือง
จําแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นขอบเขตและการป้องกันเมือง มี 7 
องค์ประกอบ ได้แก่กําแพงเมือง ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูยั้งม้า ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง (2) 
โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่คุ้มเจ้าหลวง บ้าน
วงศ์บุรี คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ศาลหลักเมือง สนามหลวง อาคารน้ําเพชร และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 
(3) โครงสร้างทางกายภาพท่ีเป็นสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ วัดหัว
ข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และวัดศรีบุญ
เรือง  ในบรรดาโครงสร้างและองค์ประกอบท้ังหลายเหล่าน้ี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
ไปแล้วจํานวน 6 แห่ง โดยมีผลใช้บังคับไปแล้ว 4 แห่ง 

ด้านแผนและโครงการในอนาคตท่ีเกีย่วขอ้งกับพ้ืนท่ีเขตเมืองเก่าแพร่ ชุมชนเมืองแพร่มีการวาง
และจัดทําผังเมือง มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2531 มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองแพร่ ฉบับแรก พ.ศ. 2531 หลังจาก
หมดอายุการใช้บังคับก็ได้มีการปรับปรุงอีก 2 ครั้ง เม่ือ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554 ตามลําดับ ซ่ึงฉบับท่ี 2 
น้ียังมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป จนกว่าจะมีการประเมินแล้วเห็นสมควรปรับปรุงใหม่ ท้ังน้ี พ้ืนท่ีเขตเมืองเก่า
แพร่ ได้รับการกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ให้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย  นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดทําเอกสารโครงการพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ เพื่อการดําเนินงาน



125 
 

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ โดยได้รับอนุมัติโครงการในหลักการแล้ว แต่ยังไม่มีการดําเนินการ
ต่อจากนั้น 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีปรากฎในแบบสอบถามเพื่อให้ 
กลุ่มตัวอย่างประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ประเภท แต่ละ
ประเภทมีองค์ประกอบย่อยๆ ท่ีค้นพบในการศึกษาบริบทเมืองเก่าแพร่ ดังนี้ 

1. โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นขอบเขตและการป้องกันเมือง มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่
กําแพงเมือง ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูยั้งม้า ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง 

2. โครงสร้างทางกายภาพท่ีเป็นสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ศาลหลักเมือง สนามหลวง อาคารน้ําเพชร 
และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 

3. โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา มี 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่ วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และ
วัดศรีบุญเรือง 

หลังจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของพ้ืนท่ีวิจัย โดยเฉพาะสภาพ
ปัจจุบันของมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ตลอดจนโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ในบทนี้แล้ว ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะดําเนินการวิจัยภาคสนาม
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบแต่ละประเภท ด้วย
แบบสอบถามตามที่ได้จัดทําและทดสอบแล้วกับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มตามท่ีได้วางแผนดําเนินการไว้ 



124 
 
 
 

บทท่ี 5   
การดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยในบทท่ี 5 นี้มีเนื้อหาเป็นการดําเนินการวิจัยภาคสนามเพ่ือประเมินสภาพ

ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม  เนื้อหาของบทในส่วนแรกจะเป็นการ
นําเสนอรายละเอียดการดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม ส่วนหลังจะเป็นการนําเสนอการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การประมวลและวิเคราะห์ผลท่ีได้แยกตามด้านต่างๆท้ัง 3 
ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ด้านมรดกวัฒนธรรม และด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์
ของชุมชน การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมขององค์ประกอบในแต่ละโครงสร้างทาง
กายภาพ ท้ัง 3 ประเภท และสรุป 
1. การดําเนินการวิจัยภาคสนาม 

ในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและผ่านการทดสอบแล้ว 
ดังรายละเอียดท่ีกําหนดในบทท่ี 3 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีวิจัย คือ ท่ีบริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ และ 
ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ เค้า
โครงของแบบสอบถาม และรายละเอียดของการดําเนินการ มีดังนี้ 
1.1 สรุปเค้าโครงแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม เป็นแบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้าง (structured questionnaire) มีเค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้ (ดูตัวอย่างแบบสอบถาม
ท้ัง 3 แบบท่ีใช้จริงในภาคผนวก) 

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม  
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า

ความสําคัญของมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมส่วนท่ีเป็นโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

โครงสร้างคําถาม 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามแบบวัดเจตคติ เพ่ือประเมินเปรียบเทียบคุณค่าความสําคัญของ

โครงสร้างและองค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ 
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1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม 
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 
ในแต่ละคําถามจะทําการจัดช่องให้แสดงระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ได้แก่ คุณค่า

ความสําคัญ “น้อยท่ีสุด” “น้อย” “ปานกลาง” “มาก” และ “มากท่ีสุด” ตามลําดับ 
หัวข้อท่ีจะต้องตอบในแบบสอบถาม 
แบบสอบถามแยกเป็น 3 ชุด ให้แต่ละกลุ่มตัวอย่างตอบคําถามในการประเมินคุณค่า

ความสําคัญขององค์ประกอบต่างๆท่ีจําแนกตามประเภทของโครงสร้าง โดยพิจารณาจากมุมมองในแต่ละ
ด้าน ตามหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน มี 4 หัวข้อ คือ (1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร (1.2) 

การเข้าถึง  (1.3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน  (1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด 
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม มี 2 หัวข้อ คือ (2.1) พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ (2.3) การใช้งาน

สถานท่ีและบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม  
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน มี 1 หัวข้อ คือ (3.1) คุณภาพของ

การพัฒนาบริเวณโดยรอบ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน มี 2 หัวข้อ คือ (1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร   

(1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด 
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม มี 1 หัวข้อ คือ (2.2) รูปแบบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม 
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน มี 3 หัวข้อ คือ (3.1) คุณภาพของ

การพัฒนาบริเวณโดยรอบ  (3.2) การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม        
(3.3) ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน มี 4 หัวข้อ คือ  (1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร  

(1.2) การเข้าถึง (1.3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน  (1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด 
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม มี 2 หัวข้อ คือ (2.1) พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ (2.2 )รูปแบบ

สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม 
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน มี 3 หัวข้อ คือ  (3.1) คุณภาพของ

การพัฒนาบริเวณโดยรอบ (3.2) การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม /ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม (3.3) ความ
กลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 
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1.2 การดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 
3 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ ในบทท่ี 3 ดังน้ี  

กลุ่มท่ี 1 คนในชุมชนเมืองเก่าแพร่  
ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่เพ่ือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้อยู่อาศัยภายใน

เขตเมืองเก่าแพร่ โดยทําการแจกแบบสอบถามภายในพื้นท่ีเขตเมืองเก่าแพร่ ในระหว่างวันท่ี 25 – 27 
ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้รับแบบสอบถามคืนท้ังหมด จํานวน 70 ชุด ในการดําเนินการมีผู้ช่วย 1 คน  

กลุ่มท่ี 2 นักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองแพร่ ผู้วิจัยได้ทําการติดต่อล่วงหน้าไปยัง      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
แจกแบบสอบถาม หลังจากน้ัน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและรับคืนในวันเดียวกัน คือ วันท่ี 18 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ท้ังหมด จํานวน 55 ชุด ส่วนกลุ่มภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้ทําการแจก
แบบสอบถามให้กับภูมิสถาปนิกในช่วงระหว่างวันท่ี 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรับคืนในช่วงเวลา
เดียวกัน จํานวน 15 ชุด รวมทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างนี้ 65 ชุด 

กลุ่มท่ี 3 นักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่  
ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้ดําเนินการไป

พร้อมๆกับกลุ่มท่ี 2 และในช่วงเวลาเดียวกัน และได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา จํานวน 20 ชุด จาก
ภูมิสถาปนิกจํานวน 12  ชุด รวมท้ังหมดในกลุ่มตัวอย่างนี้ 32 ชุด 

ในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการอธิบายองค์ประกอบ
ของแบบสอบถามและวิธีการในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง ก่อนท่ีจะดําเนินการกรอกข้อมูลและเริ่มประเมินโดยผู้ตอบแบบสอบถามเอง 

สรุป จํานวนแบบสอบถามท่ีได้รับคืน มีจํานวน 167 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีได้รับคืนจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ี 1 จํานวน 70 ชุด กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 จํานวน 65 ชุด กลุ่มตัวอย่างท่ี 3 จํานวน 32 ชุด ซ่ึงผู้วิจัยได้
ดําเนินการประมวลและวิเคราะห์ผล ดังจะปรากฏรายละเอียดของการดําเนินการในหัวข้อต่อไป 

1.3 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการ 
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ี 3 แบบเจาะจง ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะนักศึกษาช้ันท่ีปี 5 ซ่ึงได้มี

โอกาสไปทําการศึกษาพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่มาแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน มีจํานวน
ท้ังหมด 25 คน แต่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 20 คน ซ่ึงมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อย ผู้วิจัย
จึงได้คัดเลือกภูมิสถาปนิกท่ีเคยไปสํารวจพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพื่อการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 12 คน 
รวมทั้งสิ้น 32 คน 
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1.4 เกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ผล 

มาตราส่วนค่าระดับการประเมิน 
เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ได้

กําหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

คุณค่าความสําคัญมากท่ีสุด  ให้ 5 คะแนน 
คุณค่าความสําคัญมาก   ให้ 4 คะแนน 
คุณค่าความสําคัญปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
คุณค่าความสําคัญน้อย   ให้ 2 คะแนน 
คุณค่าความสําคัญน้อยท่ีสุด  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับ มีช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีระดับคุณค่าความสําคัญมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีระดับคุณค่าความสําคัญมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีระดับคุณค่าความสําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 การจัดแบ่งประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพและหัวข้อการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในแต่ละด้าน 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

หัวข้อการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ในแต่ละด้าน Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง                           
กําแพงเมือง                           
ประตูชัย                           
ประตูศรีชุม                           
ประตูย้ังม้า                           
ประตูมาร                           
ประตูใหม่                           
คูเมือง                           

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

                          

คุ้มเจ้าหลวง                           
บ้านวงศ์บุรี                           
คุ้มวิชัยราชา                           
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์                           
ศาลหลักเมือง                           
สนามหลวง                           
อาคารนํ้าเพชร                           
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้                           

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

                          

วัดหัวข่วง                           
วัดศรีชุม                           
วัดหลวง                           
วัดพระนอน                           
วัดพงษ์สุนันท์                           
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร                           
วัดพระร่วง                           
วัดศรีบุญเรือง                           
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2. การประมวลและวิเคราะห์ผลส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 70 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.29 ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้เกษียณอายุ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุด 
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 และดํารงชีวิตอาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ มากกว่า 40 ปี จํานวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 65 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยกําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีท่ี 3 จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 32 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.125 โดยกําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันปีท่ี 5 จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเคยเดินทางไปสํารวจพื้นท่ีเขตเมืองเก่าแพร่ 1 ครั้ง 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.63 รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

รวมท้ัง 3 กลุ่ม มีผู้ตอบแบบสอบท้ังรวมท้ังหมด 167 คน พบว่าเป็นเพศหญิงจํานวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.47 แต่ในรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของแต่ละกลุ่มมีหัวข้อท่ี
แตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ 
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ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ของข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ 

จํานวน ร้อยละ 
1 เพศ     
  ชาย 28 40 
  หญิง 42 60 
  รวม 70 100 
2 อายุ     
  21 – 30 ปี 3 4.29 
  31 – 40 ปี 22 31.43 
  41 – 50 ปี 14 20 
  51 – 60 ปี 7 10 
  มากกว่า 60 ปี 24 34.29 
  รวม 70 100 
3 อาชีพ     
  รับจ้าง 2 2.86 
  เกษตรกรรม 0 0 
  รับราชการ 17 24.29 
  พนักงานบริษัทเอกชน 8 11.43 
  แม่บ้าน 0 0 
  ค้าขาย 18 25.71 
  เกษียณอายุราชการ 21 30 
  ไม่ได้ทํางาน 3 4.29 
  อื่นๆ 1 1.43 
  รวม 70 100 
4 การศึกษา     
  ประถม 0 0 
  มัธยม 2 2.86 
  ประกาศนียบัตร 9 12.86 
  ปริญญาตร ี 50 71.42 
  ปริญญาโท 9 12.86 
  ปริญญาเอก 0 0 
  อื่นๆ 0 0 
  รวม 70 100 
5 ระยะเวลาท่ีได้อยู่อาศัยในเมืองแพร่     
  น้อยกว่า 10 ปี 2 2.86 
  11 – 20 ปี 10 14.29 
  21 – 30 ปี 4 5.71 
  31 – 40 ปี 19 27.14 
  มากกว่า 40 ปี 35 50 
  รวม 70 100 
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ตารางที่ 4 จํานวน ร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ี 2 และ 3 กลุ่มนักศึกษาและ
ภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ และ กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคย

กับพื้นท่ี 
กลุ่มภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 เพศ         
  ชาย 26 40 7 21.875 
  หญิง 39 60 25 78.125 
  รวม 65 100 32 100 
2 ชั้นปีการศึกษา         
  ช้ันปีการศึกษาท่ี 1 0 0 0 0 
  ช้ันปีการศึกษาท่ี 2 0 0 0 0 
  ช้ันปีการศึกษาท่ี 3 30 46.15 0 0 
  ช้ันปีการศึกษาท่ี 4 25 38.46 0 0 
  ช้ันปีการศึกษาท่ี 5 0 0 20 62.5 
  อื่นๆ 10 15.38 12 37.5 
  รวม 65 100 32 100 
3 จํานวนครั้งที่เคยไปจังหวัดแพร่         
  1 คร้ัง - - 21 65.63 
  2 คร้ัง - - 9 28.13 
  3 คร้ัง - - 0 0.00 
  มากกว่า 3 ครั้ง - - 2 6.25 
  รวม - - 32 100 

 
3. การประมวลและวิเคราะห์ผลส่วนท่ี 2 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน คือการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณโดยรอบของ
สถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นส่วนท่ีส่งเสริมความสําคัญและ
ลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะพิจารณาประเมินตามหัวข้อย่อยคือ 
ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร  การเข้าถึง  ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน  สุนทรียภาพและ
ความสะอาด  ผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และนําเสนอใน
รูปของตารางประกอบคําบรรยาย สรุปได้ดังน้ี 
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3.1 ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ ประตูใหม่ ( X = 3.61) ประตูมาร ( X = 3.53) และคูเมือง  
( X = 3.44) ตามลําดับ ระดับปานกลาง  ได้แก่ ประตูยั้งม้า ( X = 3.22) และกําแพงเมือง ( X = 3.00) 
ตามลําดับ  ระดับน้อย ได้แก่ ประตูศรีชุม ( X = 2.54) และประตูชัย ( X = 2.43) ตามลําดับ โดยกลุ่มคนใน
ชุมชนเมืองเก่าแพร่ให้ความสําคัญกับ กําแพงเมือง ประตูชัย และประตูศรีชุม สูงกว่ากลุ่มอื่น และประตูใหม่ 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีระดับความสําคัญสูงท่ีสุดในองค์ประกอบท้ัง 7 ข้อ จากกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ 
และ กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับพื้นท่ี ในขณะท่ี กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับ
พ้ืนท่ีให้ ประตูมาร เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X = 4.42) ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ( X = 3.77)  
อาคารน้ําเพชร ( X = 3.67) ศาลหลักเมือง ( X = 3.62) สนามหลวง ( X = 3.61) และคุ้มวิชัยราชา            
( X = 3.60) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X = 3.35) ระดับน้อย ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X = 2.94) โดยท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุด และให้ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญน้อยท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X = 4.13)  วัดพระร่วง           
( X = 3.96) วัดศรีชุม ( X = 3.84) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X = 3.83)  วัดพระนอน ( X = 3.78)        
วัดหัวข่วง ( X = 3.75) วัดศรีบุญเรือง ( X = 3.74) และวัดพงษ์สุนันท์ ( X = 3.61) ตามลําดับ  ระดับ    
ปานกลาง ไม่มี  โดยท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ วัดหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากท่ีสุด และทุก
องค์ประกอบมีระดัยความสําคัญอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
3.2 การเข้าถึง 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ ประตูใหม่ ( X =3.92) ประตูมาร ( X =3.87)  คูเมือง       
( X =3.86) ประตูยั้งม้า ( X =3.54) กําแพงเมือง ( X =3.50)  และประตูชัย ( X =3.41)  ตามลําดับ      
ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูศรีชุม ( X =2.96) ระดับน้อย ไม่มี โดยท้ัง 2 กลุ่มให้ ประตูมาร เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.46) ระดับมาก ได้แก่ สนามหลวง ( X =4.03) บ้านวงศ์
บุรี ( X =3.90) ศาลหลักเมือง ( X =3.84) และอาคารน้ําเพชร ( X =3.48) ตามลําดับ  ระดับปานกลาง  
ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา ( X =3.09) และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X =2.74) ตามลําดับ ระดับน้อย ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.57) โดยท้ัง 2 กลุ่มให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหัวข่วง ( X =4.15)  วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร ( X =4.12) วัดหลวง ( X =4.07)  วัดศรีชุม ( X =3.93)  วัดพระร่วง ( X =3.92)  วัดพระนอน    
( X =3.89)  วัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.89)  และวัดศรีบุญเรือง ( X =3.44) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  
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ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ให้ความสําคัญกับ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหารสูงท่ีสุด 
ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีให้ความสําคัญกับ วัดหัวช่วง สูงท่ีสุด รายละเอียด
ดังตารางที่ 6 
3.3 ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ ประตูมาร ( X =3.84) ประตูใหม่ ( X =3.75) คูเมือง        
( X =3.61) และประตูยั้งม้า ( X =3.41) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูศรีชุม ( X =2.86) ระดับ
น้อย ได้แก่ กําแพงเมือง ( X =2.56) และประตูชัย ( X =2.4) ตามลําดับ โดยทั้งกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่า
แพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพ้ืนท่ี ให้ความสําคัญกับ ประตูมาร สูงสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.43) ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ( X =3.95)  อาคาร
นํ้าเพชร ( X =3.79)  สนามหลวง ( X =3.77) ศาลหลักเมือง ( X =3.61) ตามลําดับ  ระดับปานกลาง  ได้แก่  
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.72) และคุ้มวิชัยราชา ( X =2.69) ตามลําดับ ระดับน้อย ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชย
วงศ์ ( X =2.60) โดยท้ังกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพื้นท่ี 
ให้ความสําคัญกับ คุ้มเจ้าหลวง สูงสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญทางจิต
วิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากท่ีสุด ได้แก่ วัดหัวข่วง ( X =4.34) และวัดหลวง ( X =4.32)  ระดับมาก 
ได้แก่ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร ( X =4.05)  วัดพระร่วง ( X =4.05) วัดพงษ์สุนันท์( X =4.02)  วัดพระ
นอน ( X =3.92)  วัดศรีชุม ( X =3.9) และวัดศรีบุญเรือง ( X =3.88) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  
ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ ให้ความสําคัญกับ วัดหัวข่วงและวัดหลวงสูงสุด ในขณะท่ี
กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพ้ืนท่ี ให้ความสําคัญกับวัดหลวงสูงสุด รายละเอียดดังตารางที่ 7 
3.4 สุนทรียภาพและความสะอาด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ ประตูมาร ( X =3.79) ประตูใหม่ ( X =3.65) และประตูย้ัง
ม้า ( X =3.48) และคูเมือง ( X =3.47) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ กําแพงเมือง ( X =2.85)  ประตูชัย
( X =2.72) และประตูศรีชุม ( X =2.68) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี โดยท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับประตูมาร เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญสูงสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.27) ระดับมาก ได้แก่  บ้านวงศ์บุรี ( X =3.99)  
สนามหลวง ( X =3.65) อาคารน้ําเพชร ( X =3.64) ศาลหลักเมือง ( X =3.51)และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้            
( X =2.84) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา ( X =3.27) และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์            
( X =3.11) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X =4.03) วัดพระร่วง          
( X =3.98) วัดศรีชุม ( X =3.92) วัดหัวข่วง ( X =3.89) วัดพระนอน ( X =3.88) วัดศรีบุญเรือง ( X =3.88) 
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วัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.78) และวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =3.71) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  
ระดับน้อย ไม่มี  รายละเอียดดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 5 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดลอ้มชุมชน 
หัวข้อทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร รวมท้ัง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร ่

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 

(ทัศนียภาพด้านหน้าอาคาร) 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
ไม่คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง 3.12 3.11 2.78 3.00 0.19 ปานกลาง 
ประตูชัย 2.73 2.69 1.88 2.43 0.48 น้อย 
ประตูศรีชุม 2.72 2.72 2.19 2.54 0.31 น้อย 
ประตูย้ังม้า 3.18 3.11 3.38 3.22 0.14 ปานกลาง 
ประตูมาร 3.58 3.26 3.75 3.53 0.25 มาก 
ประตูใหม่ 3.65 3.52 3.66 3.61 0.08 มาก 
คูเมือง 3.46 3.4 3.47 3.44 0.04 มาก 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

    
    

คุ้มเจ้าหลวง 4.46 4.2 4.59 4.42 0.20 มากท่ีสุด 
บ้านวงศ์บุรี 3.89 3.86 3.56 3.77 0.18 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 3.57 3.84 3.38 3.60 0.23 มาก 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 3.24 3.75 3.06 3.35 0.36 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 3.72 3.68 3.47 3.62 0.13 มาก 
สนามหลวง 3.68 3.74 3.41 3.61 0.18 มาก 
อาคารน้ําเพชร 3.77 3.68 3.56 3.67 0.11 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.96 3.32 2.53 2.94 0.40 น้อย 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

    
    

วัดหัวข่วง 3.84 3.58 3.84 3.75 0.15 มาก 
วัดศรีชุม 3.83 3.85 3.84 3.84 0.01 มาก 
วัดหลวง 4.08 4.05 4.25 4.13 0.11 มาก 
วัดพระนอน 3.79 3.68 3.88 3.78 0.10 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.65 3.58 3.59 3.61 0.04 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 3.91 3.77 3.81 3.83 0.07 มาก 
วัดพระร่วง 3.95 4.03 3.91 3.96 0.06 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.75 3.91 3.56 3.74 0.18 มาก 
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ตารางที่ 6 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดลอ้มชุมชน 
หัวข้อการเข้าถงึ รวมท้ัง 3 กลุม่ 

โครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของเขตเมืองเก่า

แพร ่

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความ 
สําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน(การเข้าถึง) 

Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 
ขอบเขตและการป้องกันเมือง             

กําแพงเมือง 3.61 - 3.38 3.50 0.16 มาก 
ประตูชัย 3.65 - 3.16 3.41 0.35 มาก 
ประตูศรีชมุ 3.14 - 2.78 2.96 0.25 ปานกลาง 
ประตูย้ังม้า 3.44 - 3.63 3.54 0.13 มาก 
ประตูมาร 3.8 - 3.94 3.87 0.10 มาก 
ประตูใหม่ 3.89 - 3.94 3.92 0.04 มาก 
คูเมือง 3.84 - 3.88 3.86 0.03 มาก 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

    
    

คุ้มเจ้าหลวง 4.44 - 4.47 4.46 0.02 มากทีสุ่ด 
บ้านวงศ์บุรี 3.89 - 3.91 3.90 0.01 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 3.08 - 3.09 3.09 0.01 ปานกลาง 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 2.72 - 2.75 2.74 0.02 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 3.98 - 3.69 3.84 0.21 มาก 
สนามหลวง 4.06 - 4 4.03 0.04 มาก 
อาคารนํ้าเพชร 3.55 - 3.41 3.48 0.10 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.7 - 2.44 2.57 0.18 น้อย 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

    
    

วัดหัวข่วง 4.1 - 4.19 4.15 0.06 มาก 
วัดศรีชุม 3.89 - 3.97 3.93 0.06 มาก 
วัดหลวง 4.04 - 4.09 4.07 0.04 มาก 
วัดพระนอน 3.89 - 3.88 3.89 0.01 มาก 
วัดพงษ์สุนันท ์ 3.9 - 3.88 3.89 0.01 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมอืงวรวิหาร 4.18 - 4.06 4.12 0.08 มาก 
วัดพระร่วง 3.89 - 3.94 3.92 0.04 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.54 - 3.34 3.44 0.14 มาก 
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ตารางที่ 7 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดลอ้มชุมชน 
หัวข้อความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร ่

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 
(ความเหมาะสมการใช้งานปัจจุบัน) 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
ไม่คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง 2.78 - 2.34 2.56 0.31 น้อย 
ประตูชัย 2.79 - 2 2.40 0.56 น้อย 
ประตูศรีชุม 3 - 2.72 2.86 0.20 ปานกลาง 
ประตูย้ังม้า 3.26 - 3.56 3.41 0.21 มาก 
ประตูมาร 3.76 - 3.91 3.84 0.11 มาก 
ประตูใหม่ 3.72 - 3.78 3.75 0.04 มาก 
คูเมือง 3.59 - 3.63 3.61 0.03 มาก 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

    
    

คุ้มเจ้าหลวง 4.45 - 4.41 4.43 0.03 มากท่ีสุด 
บ้านวงศ์บุรี 3.99 - 3.91 3.95 0.06 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 2.74 - 2.63 2.69 0.08 ปานกลาง 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 2.57 - 2.63 2.60 0.04 น้อย 
ศาลหลักเมือง 3.74 - 3.47 3.61 0.19 มาก 
สนามหลวง 3.81 - 3.72 3.77 0.06 มาก 
อาคารน้ําเพชร 3.76 - 3.81 3.79 0.04 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.75 - 2.69 2.72 0.04 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

    
    

วัดหัวข่วง 4.2 - 4.47 4.34 0.19 มากท่ีสุด 
วัดศรีชุม 3.86 - 3.94 3.90 0.06 มาก 
วัดหลวง 4.2 - 4.43 4.32 0.16 มากท่ีสุด 
วัดพระนอน 3.92 - 3.91 3.92 0.01 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.94 - 4.09 4.02 0.11 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 4.09 - 4 4.05 0.06 มาก 
วัดพระร่วง 3.97 - 4.13 4.05 0.11 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.79 - 3.97 3.88 0.13 มาก 
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ตารางที่ 8 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดลอ้มชุมชน 
หัวข้อสุนทรียภาพและความสะอาด รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร ่

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 

(สุนทรียภาพและความสะอาด) 
Mean S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ีไม่
คุ้นเคยกับ

พื้นท่ี 

กลุ่มภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับพ้ืนท่ี 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง 2.97 3.2 2.38 2.85 0.42 ปานกลาง 
ประตูชัย 2.87 3.12 2.16 2.72 0.50 ปานกลาง 
ประตูศรีชุม 2.78 3.02 2.25 2.68 0.39 ปานกลาง 
ประตูย้ังม้า 3.34 3.34 3.75 3.48 0.24 มาก 
ประตูมาร 3.72 3.57 4.09 3.79 0.27 มาก 
ประตูใหม่ 3.59 3.55 3.81 3.65 0.14 มาก 
คูเมือง 3.4 3.32 3.69 3.47 0.19 มาก 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

    
    

คุ้มเจ้าหลวง 4.32 4.11 4.38 4.27 0.14 มากท่ีสุด 
บ้านวงศ์บุรี 4.04 3.74 4.19 3.99 0.23 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 3.2 3.78 2.84 3.27 0.47 ปานกลาง 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 3.02 3.77 2.53 3.11 0.62 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 3.61 3.52 3.41 3.51 0.10 มาก 
สนามหลวง 3.68 3.94 3.34 3.65 0.30 มาก 
อาคารน้ําเพชร 3.71 3.69 3.53 3.64 0.10 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.86 3.28 2.38 2.84 0.45 มาก 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

    
    

วัดหัวข่วง 3.88 3.63 4.16 3.89 0.27 มาก 
วัดศรีชุม 3.85 3.82 4.09 3.92 0.15 มาก 
วัดหลวง 3.99 3.89 4.22 4.03 0.17 มาก 
วัดพระนอน 3.92 3.75 3.97 3.88 0.12 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.76 3.68 3.91 3.78 0.12 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 3.78 3.58 3.78 3.71 0.12 มาก 
วัดพระร่วง 3.94 4 4 3.98 0.03 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.81 3.82 4 3.88 0.11 มาก 
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4. การประมวลและวิเคราะห์ผลส่วนท่ี 3 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านมรดกวัฒนธรรม 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม เขตเมืองเก่าแพร่จัดอยู่ในลักษณะย่านประวัติศาสตร์
ประเภท เมืองท่ีมีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่ีมีการใช้งานมาตลอดทําให้บรรยากาศ
ของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถประเมินได้จากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะพิจารณาประเมินตามหัวข้อย่อยคือ  พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์  รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิ
สถาปัตยกรรม  การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม  ผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย สรุปได้ดังนี้ 
4.1 พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ กําแพงเมือง ( X =3.95) ประตูมาร ( X =3.66) คูเมือง      
( X =3.64) ประตูใหม่ ( X =3.44) และประตูชัย ( X =3.41) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูย้ังม้า  
( X =3.39)  และประตูศรีชุม ( X =3.31) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่และ
กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีให้ กําแพงเมือง เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.64) ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ( X =4.08)  
สนามหลวง ( X =3.68) และอาคารนํ้าเพชร ( X =3.49) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา      
( X =3.3) ศาลหลักเมือง ( X =3.28) บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X =2.98) และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.68) 
ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับ
พ้ืนท่ีให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X =4.16) วัดหัวข่วง            
( X =4.14)  วัดพระนอน ( X =4.07) วัดศรีชุม ( X =3.95) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =3.95)         
วัดพระร่วง ( X =3.95) วัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.78) และวัดศรีบุญเรือง ( X =3.65) ตามลําดับ ระดับ       
ปานกลาง ไม่มี  ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ให้ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร เป็น
องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีให้ วัดหัวข่วง 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด รายละเอียดดังตารางท่ี 9 
4.2 รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ไม่มี ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูใหม่ ( X =3.33) ประตูย้ังม้า    
( X =3.26) ประตูมาร ( X =3.22) กําแพงเมือง ( X =3.08) และคูเมือง ( X =2.88) ตามลําดับ ระดับน้อย 
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ได้แก่ ประตูศรีชุม ( X =2.52)  และประตูชัย ( X =2.43) โดยกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับ
พ้ืนท่ีให้ ประตูใหม่ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคย
กับพื้นท่ีให้ ประตูย้ังม้า เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.43) และ ศาลหลักเมือง ( X =4.27) ระดับมาก ได้แก่  
บ้านวงศ์บุรี ( X =4.12) คุ้มวิชัยราชา ( X =3.79) อาคารนํ้าเพชร ( X =3.75) และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์     
( X =3.63)  ตามลําดับ  ระดับปานกลาง  ได้แก่  สนามหลวง ( X =3.21)  และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =3.08)  
ตามลําดับ  ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีและกลุ่มนักศึกษาและภูมิ
สถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับพื้นท่ีให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญท่ีสุด 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี  ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X =4.17)  วัดพระนอน         
( X =4.09)  วัดศรีชุม ( X =4.00)  วัดหัวข่วง ( X =3.95) วัดพระร่วง ( X =3.94) วัดศรีบุญเรือง ( X =3.94)  
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =3.84) และวัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.78) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  
ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับพื้นท่ีและกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีให้ วัดหลวง เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีสุด รายละเอียดดังตารางที่ 10 
4.3 การใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ กําแพงเมือง ( X =3.51)  ประตูมาร ( X =3.44)  คูเมือง    
( X =3.44)  และประตูใหม่ ( X =3.43) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูชัย ( X =3.29)  ประตูย้ังม้า 
( X =3.19)  และประตูศรีชุม ( X =3.04) ตามลําดับ  ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.47) ระดับมาก ได้แก่  สนามหลวง ( X =4.10)      
บ้านวงศ์บุรี ( X =3.97) ศาลหลักเมือง ( X =3.93) และอาคารน้ําเพชร ( X =3.71) ตามลําดับ  ระดับ    
ปานกลาง  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.94)  คุ้มวิชัยราชา ( X =2.79)  และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์         
( X =2.69)ตามลําดับ  ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =4.16)  
วัดหลวง ( X =3.94) วัดหัวข่วง ( X =3.89) วัดพระนอน ( X =3.83) วัดพระร่วง ( X =3.77) วัดศรีชุม        
( X =3.74)  วัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.67)  และวัดศรีบุญเรือง ( X =3.63) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  
ระดับน้อย ไม่มี  รายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 9 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม 
หัวข้อพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ รวมท้ัง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านมรดกวัฒนธรรม(พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์) 

Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น กลุ่มคนใน
ชุมชนเมืองเก่า

แพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ีไม่
คุ้นเคยกับพ้ืนท่ี 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี

คุ้นเคยกับพ้ืนท่ี 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง 3.86 - 4.03 3.95 0.12 มาก 
ประตูชัย 3.47 - 3.34 3.41 0.09 มาก 
ประตูศรีชุม 3.31 - 3.31 3.31 0.00 ปานกลาง 
ประตูย้ังม้า 3.37 - 3.41 3.39 0.03 ปานกลาง 
ประตูมาร 3.66 - 3.66 3.66 0.00 มาก 
ประตูใหม่ 3.56 - 3.31 3.44 0.18 มาก 
คูเมือง 3.59 - 3.69 3.64 0.07 มาก 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต             
คุ้มเจ้าหลวง 4.56 - 4.72 4.64 0.11 มากท่ีสุด 
บ้านวงศ์บุรี 4.24 - 3.91 4.08 0.23 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 3.4 - 3.19 3.30 0.15 ปานกลาง 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 2.96 - 3 2.98 0.03 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 3.9 - 2.66 3.28 0.88 ปานกลาง 
สนามหลวง 3.89 - 3.47 3.68 0.30 มาก 
อาคารน้ําเพชร 3.79 - 3.19 3.49 0.42 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 3.14 - 2.22 2.68 0.65 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา 

    
    

วัดหัวข่วง 3.94 - 4.34 4.14 0.28 มาก 
วัดศรีชุม 3.93 - 3.97 3.95 0.03 มาก 
วัดหลวง 4.06 - 4.25 4.16 0.13 มาก 
วัดพระนอน 4.13 - 4 4.07 0.09 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.77 - 3.78 3.78 0.01 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 4.33 - 3.56 3.95 0.54 มาก 
วัดพระร่วง 3.93 - 3.97 3.95 0.03 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.73 - 3.56 3.65 0.12 มาก 
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ตารางที่ 10 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเกา่แพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม 
หัวข้อรูปแบบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม รวมท้ัง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร ่

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านมรดกวัฒนธรรม(รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิ

สถาปัตยกรรม) Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ีไม่
คุ้นเคยกับพ้ืนท่ี 

กลุ่มภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับพ้ืนที่ 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง - 3.02 3.13 3.08 0.08 ปานกลาง 
ประตูชัย - 2.85 2 2.43 0.60 น้อย 
ประตูศรีชุม - 2.95 2.09 2.52 0.61 น้อย 
ประตูย้ังม้า - 3.08 3.44 3.26 0.25 ปานกลาง 
ประตูมาร - 3.34 3.09 3.22 0.18 ปานกลาง 
ประตูใหม่ - 3.65 3 3.33 0.46 ปานกลาง 
คูเมือง - 3.25 2.5 2.88 0.53 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

    
    

คุ้มเจ้าหลวง - 4.38 4.47 4.43 0.06 มากที่สุด 
บ้านวงศ์บุรี - 4.2 4.03 4.12 0.12 มาก 
คุ้มวิชัยราชา - 4.11 3.47 3.79 0.45 มาก 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ - 3.91 3.34 3.63 0.40 มาก 
ศาลหลักเมือง - 3.78 4.75 4.27 0.69 มากที่สุด 
สนามหลวง - 3.75 2.66 3.21 0.77 ปานกลาง 
อาคารน้ําเพชร - 3.83 3.66 3.75 0.12 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ - 3.43 2.72 3.08 0.50 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

    
    

วัดหัวข่วง - 3.77 4.13 3.95 0.25 มาก 
วัดศรีชุม - 4.08 3.91 4.00 0.12 มาก 
วัดหลวง - 4.14 4.19 4.17 0.04 มาก 
วัดพระนอน - 4.11 4.06 4.09 0.04 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ - 3.83 3.72 3.78 0.08 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร - 3.86 3.81 3.84 0.04 มาก 
วัดพระร่วง - 4.10 3.76 3.94 0.16 มาก 
วัดศรีบุญเรือง - 4.12 3.75 3.94 0.26 มาก 
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ตารางที่ 11 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเกา่แพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม 
หัวข้อการใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม รวมท้ัง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร ่

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ 
ด้านมรดกวัฒนธรรม(การใช้งานสถานท่ีเพื่อกิจกรรม

วัฒนธรรม) Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น กลุ่มคนในชุมชน
เมืองเก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ีไม่
คุ้นเคยกับพ้ืนท่ี 

กลุ่มภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับพ้ืนที่ 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง 3.51 - - 3.51 - มาก 
ประตูชัย 3.29 - - 3.29 - ปานกลาง 
ประตูศรีชุม 3.04 - - 3.04 - ปานกลาง 
ประตูย้ังม้า 3.19 - - 3.19 - ปานกลาง 
ประตูมาร 3.44 - - 3.44 - มาก 
ประตูใหม่ 3.43 - - 3.43 - มาก 
คูเมือง 3.44 - - 3.44 - มาก 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

      
 

    

คุ้มเจ้าหลวง 4.47 - - 4.47 - มากที่สุด 
บ้านวงศ์บุรี 3.97 - - 3.97 - มาก 
คุ้มวิชัยราชา 2.79 - - 2.79 - ปานกลาง 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 2.69 - - 2.69 - ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 3.93 - - 3.93 - มาก 
สนามหลวง 4.1 - - 4.10 - มาก 
อาคารน้ําเพชร 3.71 - - 3.71 - มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.94 - - 2.94 - ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

      
  

  

วัดหัวข่วง 3.89 - - 3.89 - มาก 
วัดศรีชุม 3.74 - - 3.74 - มาก 
วัดหลวง 3.94 - - 3.94 - มาก 
วัดพระนอน 3.83 - - 3.83 - มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.67 - - 3.67 - มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 4.16 - - 4.16 - มาก 
วัดพระร่วง 3.77 - - 3.77 - มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.63 - - 3.63 - มาก 
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5. การประมวลและวิเคราะห์ผล ส่วนท่ี 4 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน แสดงภาพลักษณ์โดยรวม
ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างท่ีอยู่โดยรอบท้ังหมดในบริเวณชุมชน ท่ีจะมีความโดด
เด่นและแตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจน จนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมองเห็น โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะพิจารณาประเมินตามหัวข้อย่อยคือ  คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ  การอนุรักษ์
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม  ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่  ผลการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และนําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบคําบรรยาย สรุปได้ดังน้ี 
5.1 คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี  ระดับมาก ไม่มี ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูมาร ( X =3.40) ประตูใหม่     
( X =3.27)  คูเมือง ( X =3.14)  ประตูยั้งม้า ( X =3.06)  กําแพงเมือง ( X =2.99)  ประตูศรีชุม ( X =2.79)  
และประตูชัย ( X =2.69)ตามลําดับ  ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.10) บ้านวงศ์บุรี ( X =3.69)  อาคาร
นํ้าเพชร ( X =3.69)  และสนามหลวง ( X =3.59) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ ศาลหลักเมือง           
( X =3.37)  คุ้มวิชัยราชา ( X =3.26) บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X =3.02)  และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.82)
ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี  ระดับมาก ได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =3.77)  
วัดพระร่วง ( X =3.74) วัดหลวง ( X =3.72) วัดพระนอน ( X =3.68) วัดศรีบุญเรือง ( X =3.67) วัดหัวข่วง  
( X =3.61) วัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.61) และวัดศรีชุม ( X =3.58) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  ระดับ
น้อย ไม่มี รายละเอียดดังตารางท่ี 12 
5.2 การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ไม่มี ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูใหม่ ( X =3.27) ประตูมาร      
( X =3.20)  ประตูยั้งม้า ( X =3.14)  กําแพงเมือง ( X =3.07) และคูเมือง ( X =2.88) ตามลําดับ ระดับน้อย 
ได้แก่ ประตูศรีชุม ( X =2.40)  และประตูชัย ( X =2.32) ตามลําดับ 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.31) ระดับมาก ได้แก่  บ้านวงศ์บุรี ( X =4.07)  
อาคารนํ้าเพชร ( X =3.90)  คุ้มวิชัยราชา ( X =3.76) และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X =3.58) ตามลําดับ  
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ระดับปานกลาง  ได้แก่  ศาลหลักเมือง ( X =3.20) สนามหลวง ( X =3.18) และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.83)
ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี  ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X =4.03)  วัดพระร่วง         
( X =3.92)  วัดหัวข่วง ( X =3.90) วัดศรีชุม ( X =3.90) วัดพระนอน ( X =3.86) วัดศรีบุญเรือง ( X =3.82)     
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =3.66) และวัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.59) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี  
ระดับน้อย ไม่มี  รายละเอียดดังตารางที่ 13 
5.3 ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี  ระดับมาก ไม่มี ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูใหม่ ( X =3.19)  ประตูมาร    
( X =3.12)  คูเมือง ( X =2.95) กําแพงเมือง ( X =2.87) และประตูยั้งม้า ( X =2.87) ตามลําดับ  ระดับน้อย 
ได้แก่  ประตูศรีชุม ( X =2.42) และประตูชัย ( X =2.41) ตามลําดับ 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.12) บ้านวงศ์บุรี ( X =3.76) คุ้มวิชัย
ราชา ( X =3.53) และอาคารน้ําเพชร ( X =3.41) ตามลําดับ ระดับปานกลาง  ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 
( X =3.25)  สนามหลวง ( X =3.02)  ศาลหลักเมือง ( X =2.99) และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.80) ตามลําดับ  
ระดับน้อย ไม่มี 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่  วัดหลวง ( X =3.85)   วัดพระร่วง         
( X =3.75) วัดศรีบุญเรือง ( X =3.71) วัดศรีชุม ( X =3.68) วัดหัวข่วง ( X =3.67) วัดพงษ์สุนันท์( X =3.67)  
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =3.62)  และวัดพระนอน ( X =3.61) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ไม่มี   
ระดับน้อย ไม่มี  รายละเอียดดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 12 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเกา่แพร่ ด้านเอกลักษณ์ 
คุณลักษณะ และอัตลกัษณ์ของชุมชน หัวข้อคุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ  รวมทัง้ 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญด้านเอกลกัษณ์ฯ 
(คุณภาพการพฒันาโดยรอบ) 

Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
ไม่คุ้นเคยกับ

พื้นที่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับ

พื้นที่ 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง 3.19 3.06 2.72 2.99 0.24 ปานกลาง 
ประตูชัย 3.23 2.8 2.03 2.69 0.61 ปานกลาง 
ประตูศรีชุม 3 3 2.38 2.79 0.36 ปานกลาง 
ประตูย้ังม้า 2.97 3.17 3.03 3.06 0.10 ปานกลาง 
ประตูมาร 3.39 3.26 3.56 3.40 0.15 ปานกลาง 
ประตูใหม่ 3.29 3.43 3.09 3.27 0.17 ปานกลาง 
คูเมือง 3.31 3.35 2.75 3.14 0.34 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต             
คุ้มเจ้าหลวง 4.44 3.94 3.91 4.10 0.30 มาก 
บ้านวงศ์บุรี 3.79 3.69 3.59 3.69 0.10 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 3.23 3.4 3.16 3.26 0.12 ปานกลาง 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 2.75 3.54 2.78 3.02 0.45 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 3.83 3.37 2.91 3.37 0.46 ปานกลาง 
สนามหลวง 3.99 3.65 3.13 3.59 0.43 มาก 
อาคารนํ้าเพชร 3.79 3.57 3.72 3.69 0.11 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.81 3.17 2.47 2.82 0.35 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา 

      
  

  

วัดหัวข่วง 3.74 3.55 3.53 3.61 0.12 มาก 
วัดศรีชุม 3.63 3.71 3.41 3.58 0.16 มาก 
วัดหลวง 3.79 3.83 3.53 3.72 0.16 มาก 
วัดพระนอน 3.7 3.55 3.78 3.68 0.12 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.7 3.78 3.34 3.61 0.23 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 4.1 3.68 3.53 3.77 0.30 มาก 
วัดพระร่วง 3.69 3.82 3.72 3.74 0.07 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.64 3.89 3.47 3.67 0.21 มาก 
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ตารางที่ 13 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ 
และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อการอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัยกรรมเดิม  รวมท้ัง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านเอกลักษณ์ฯ(การอนุรักษ์องประกอบ
สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม) Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

กลุ่มคนในชุมชน
เมืองเก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกท่ีไม่
คุ้นเคยกับพื้นที่ 

กลุ่มภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับพื้นที่ 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง - 3.32 2.81 3.07 0.36 ปานกลาง 
ประตูชัย - 2.86 1.78 2.32 0.76 น้อย 
ประตูศรีชุม - 2.92 1.88 2.40 0.74 น้อย 
ประตูย้ังม้า - 3.08 3.19 3.14 0.08 ปานกลาง 
ประตูมาร - 3.18 3.22 3.20 0.03 ปานกลาง 
ประตูใหม่ - 3.51 3.03 3.27 0.34 ปานกลาง 
คูเมือง - 3.25 2.5 2.88 0.53 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต             
คุ้มเจ้าหลวง - 4.31 4.31 4.31 0.00 มากท่ีสุด 
บ้านวงศ์บุรี - 4.22 3.91 4.07 0.22 มาก 
คุ้มวิชัยราชา - 4.02 3.5 3.76 0.37 มาก 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ - 3.91 3.25 3.58 0.47 มาก 
ศาลหลักเมือง - 3.62 2.78 3.20 0.59 ปานกลาง 
สนามหลวง - 3.77 2.59 3.18 0.83 ปานกลาง 
อาคารน้ําเพชร - 3.86 3.94 3.90 0.06 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ - 3.38 2.28 2.83 0.78 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา 

      
  

  

วัดหัวข่วง - 3.92 3.88 3.90 0.03 มาก 
วัดศรีชุม - 3.98 3.81 3.90 0.12 มาก 
วัดหลวง - 4.06 4 4.03 0.04 มาก 
วัดพระนอน - 3.83 3.88 3.86 0.04 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ - 3.71 3.47 3.59 0.17 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร - 3.72 3.59 3.66 0.09 มาก 
วัดพระร่วง - 4 3.84 3.92 0.11 มาก 
วัดศรีบุญเรือง - 3.98 3.66 3.82 0.23 มาก 
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ตารางที่ 14 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเกา่แพร่ ด้านเอกลักษณ์ 
คุณลักษณะ และอัตลกัษณ์ของชุมชน หัวข้อความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่  รวมท้ัง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านเอกลักษณ์ฯ(ความกลมกลืนระหว่างของเดิม

และของใหม่) Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น กลุ่มคนใน
ชุมชน 

เมืองเก่าแพร่ 

กลุ่มภูมิสถาปนิก
ที่ไม่คุ้นเคยกับ

พื้นที่ 

กลุ่มภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับพื้นที่ 

ขอบเขตและการป้องกันเมือง             
กําแพงเมือง - 3.17 2.56 2.87 0.43 ปานกลาง 
ประตูชัย - 2.82 2 2.41 0.58 น้อย 
ประตูศรีชุม - 2.92 1.91 2.42 0.71 น้อย 
ประตูย้ังม้า - 2.8 2.94 2.87 0.10 ปานกลาง 
ประตูมาร - 3.14 3.09 3.12 0.04 ปานกลาง 
ประตูใหม่ - 3.37 3 3.19 0.26 ปานกลาง 
คูเมือง - 3.2 2.69 2.95 0.36 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต 

      
    

  

คุ้มเจ้าหลวง - 4.17 4.06 4.12 0.08 มาก 
บ้านวงศ์บุรี - 3.83 3.69 3.76 0.10 มาก 
คุ้มวิชัยราชา - 3.71 3.34 3.53 0.26 มาก 
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ - 3.58 2.91 3.25 0.47 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง - 3.31 2.66 2.99 0.46 ปานกลาง 
สนามหลวง - 3.4 2.63 3.02 0.54 ปานกลาง 
อาคารน้ําเพชร - 3.48 3.34 3.41 0.10 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ - 3.29 2.31 2.80 0.69 ปานกลาง 

สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา 

      
    

  

วัดหัวข่วง - 3.71 3.63 3.67 0.06 มาก 
วัดศรีชุม - 3.83 3.53 3.68 0.21 มาก 
วัดหลวง - 4 3.69 3.85 0.22 มาก 
วัดพระนอน - 3.71 3.5 3.61 0.15 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ - 3.62 3.72 3.67 0.07 มาก 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร - 3.57 3.66 3.62 0.06 มาก 
วัดพระร่วง - 3.94 3.56 3.75 0.27 มาก 
วัดศรีบุญเรือง - 3.85 3.56 3.71 0.21 มาก 
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6. การประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้าง
และองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ทั้ง 3 ประเภท 

ผลของการวิเคราะห์การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่โดยใช้วิธีการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมีผลสรุปในภาพรวม ดังนี้ 
6.1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองท่ีมีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ ประตูมาร ( X = 3.49) และประตูใหม่ ( X = 3.48) 
ตามลําดับ ระดับปานกลาง  ได้แก่ คูเมือง ( X = 3.33) ประตูยั้งม้า ( X = 3.19) กําแพงเมือง ( X = 3.18)  
ประตูชัย ( X = 2.88) และประตูศรีชุม ( X = 2.84) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี 
6.2 สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเกา่แพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง ( X = 4.31) ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ( X = 3.94)  
อาคารน้ําเพชร ( X = 3.68) สนามหลวง ( X = 3.59)  ศาลหลักเมือง ( X = 3.56) และคุ้มวิชัยราชา          (
X = 3.43) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X = 3.24) และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้      (
X = 2.95) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี 
6.3 สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา 

โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง        
จิตวิญญาณและศาสนาท่ีมีค่าระดับมากท่ีสุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X = 4.00)  วัดพระร่วง           
( X = 3.90) วัดหัวข่วง ( X = 3.86)  วัดศรีชุม ( X = 3.83) วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร ( X = 3.82)           
วัดพระนอน( X = 3.81) วัดศรีบุญเรือง ( X = 3.78) และวัดพงษ์สุนันท์ ( X = 3.72) ตามลําดับ           
ระดับปานกลาง ไม่มี  ระดับน้อยไม่มี  รายละเอียดดังตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15  การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ รวมทั้ง 3 กลุ่ม 

โครงสร้างและ
องค์ประกอบทาง

กายภาพของเขตเมือง
เก่าแพร ่

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ 

Mean. S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร ่ กลุ่มภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ กลุ่มภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที ่

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 3.1 1.1 1.4 2.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

ขอบเขตและการป้องกัน
เมือง 

                                                                

กําแพงเมือง 3.46 3.84 3.21 3.33 3.86 3.51 3.19 3.11 3.2 3.02 3.06 3.32 3.06 3.32 3.17 3.06 3.32 3.17 3.32 3.17 2.78 3.38 2.34 2.38 4.03 3.13 2.72 2.81 2.56 3.18 0.39 ปานกลาง 
ประตูชัย 3.63 4.14 3.57 3.34 3.47 3.29 3.23 2.69 3.12 2.85 2.8 2.86 2.8 2.86 2.82 2.8 2.86 2.82 2.86 2.82 1.88 3.16 2 2.16 3.34 2 2.03 1.78 2 2.88 0.59 ปานกลาง 

ประตูศรีชุม 3.26 3.5 3.27 3.07 3.31 3.04 3 2.72 3.02 2.95 3 2.92 3 2.92 2.92 3 2.92 2.92 2.92 2.92 2.19 2.78 2.72 2.25 3.31 2.09 2.38 1.88 1.91 2.84 0.42 ปานกลาง 
ประตูยั้งม้า 3.06 3.24 2.96 2.94 3.37 3.19 2.97 3.11 3.34 3.08 3.17 3.08 3.17 3.08 2.8 3.17 3.08 2.8 3.08 2.8 3.38 3.63 3.56 3.75 3.41 3.44 3.03 3.19 2.94 3.19 0.24 ปานกลาง 
ประตูมาร 3.74 3.66 3.6 3.51 3.66 3.44 3.39 3.26 3.57 3.34 3.26 3.18 3.26 3.18 3.14 3.26 3.18 3.14 3.18 3.14 3.75 3.94 3.91 4.09 3.66 3.09 3.56 3.22 3.09 3.49 0.28 มาก 
ประตูใหม่ 3.76 3.84 3.66 3.41 3.56 3.43 3.29 3.52 3.55 3.65 3.43 3.51 3.43 3.51 3.37 3.43 3.51 3.37 3.51 3.37 3.66 3.94 3.78 3.81 3.31 3 3.09 3.03 3 3.48 0.24 มาก 
คูเมือง 3.5 3.79 3.54 3.2 3.59 3.44 3.31 3.4 3.32 3.25 3.35 3.25 3.35 3.25 3.2 3.35 3.25 3.2 3.25 3.2 3.47 3.88 3.63 3.69 3.69 2.5 2.75 2.5 2.69 3.33 0.34 ปานกลาง 

สถานที่สําคัญของเมอืง
แพร่ในอดีต 

                                                                

คุ้มเจ้าหลวง 4.6 4.4 4.49 4.46 4.56 4.47 4.44 4.2 4.11 4.38 3.94 4.31 3.94 4.31 4.17 3.94 4.31 4.17 4.31 4.17 4.59 4.47 4.41 4.38 4.72 4.47 3.91 4.31 4.06 4.31 0.22 มากที่สุด 
บ้านวงศ์บุรี 4.24 3.87 4.07 4.19 4.24 3.97 3.79 3.86 3.74 4.2 3.69 4.22 3.69 4.22 3.83 3.69 4.22 3.83 4.22 3.83 3.56 3.91 3.91 4.19 3.91 4.03 3.59 3.91 3.69 3.94 0.22 มาก 
คุ้มวิชัยราชา 3.49 3.06 2.84 2.97 3.4 2.79 3.23 3.84 3.78 4.11 3.4 4.02 3.4 4.02 3.71 3.4 4.02 3.71 4.02 3.71 3.38 3.09 2.63 2.84 3.19 3.47 3.16 3.5 3.34 3.43 0.41 มาก 

บ้านเจา้หนานไชยวงศ์ 2.91 2.69 2.51 2.77 2.96 2.69 2.75 3.75 3.77 3.91 3.54 3.91 3.54 3.91 3.58 3.54 3.91 3.58 3.91 3.58 3.06 2.75 2.63 2.53 3 3.34 2.78 3.25 2.91 3.24 0.49 ปานกลาง 
ศาลหลักเมือง 4.01 4.27 4 3.89 3.9 3.93 3.83 3.68 3.52 3.78 3.37 3.62 3.37 3.62 3.31 3.37 3.62 3.31 3.62 3.31 3.47 3.69 3.47 3.41 2.66 4.75 2.91 2.78 2.66 3.56 0.46 มาก 
สนามหลวง 3.89 4.11 3.9 3.76 3.89 4.1 3.99 3.74 3.94 3.75 3.65 3.77 3.65 3.77 3.4 3.65 3.77 3.4 3.77 3.4 3.41 4 3.72 3.34 3.47 2.66 3.13 2.59 2.63 3.59 0.41 มาก 

อาคารน้ําเพชร 4.06 3.69 3.71 3.91 3.79 3.71 3.79 3.68 3.69 3.83 3.57 3.86 3.57 3.86 3.48 3.57 3.86 3.48 3.86 3.48 3.56 3.41 3.81 3.53 3.19 3.66 3.72 3.94 3.34 3.68 0.20 มาก 
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 3.04 2.96 2.8 2.91 3.14 2.94 2.81 3.32 3.28 3.43 3.17 3.38 3.17 3.38 3.29 3.17 3.38 3.29 3.38 3.29 2.53 2.44 2.69 2.38 2.22 2.72 2.47 2.28 2.31 2.95 0.39 ปานกลาง 

สถานที่สําคัญทางจิต
วิญญาณและศาสนา 

                                                                

วัดหัวข่วง 4.09 4 3.93 3.86 3.94 3.89 3.74 3.58 3.63 3.77 3.55 3.92 3.55 3.92 3.71 3.55 3.92 3.71 3.92 3.71 3.84 4.19 4.47 4.16 4.34 4.13 3.53 3.88 3.63 3.86 0.24 มาก 
วัดศรีชุม 3.8 3.8 3.77 3.63 3.93 3.74 3.63 3.85 3.82 4.08 3.71 3.98 3.71 3.98 3.83 3.71 3.98 3.83 3.98 3.83 3.84 3.97 3.94 4.09 3.97 3.91 3.41 3.81 3.53 3.83 0.16 มาก 
วัดหลวง 3.94 3.99 3.97 3.87 4.06 3.94 3.79 4.05 3.89 4.14 3.83 4.06 3.83 4.06 4 3.83 4.06 4 4.06 4 4.25 4.09 4.43 4.22 4.25 4.19 3.53 4 3.69 4.00 0.18 มาก 

วัดพระนอน 3.8 3.89 3.93 4.04 4.13 3.83 3.7 3.68 3.75 4.11 3.55 3.83 3.55 3.83 3.71 3.55 3.83 3.71 3.83 3.71 3.88 3.88 3.91 3.97 4 4.06 3.78 3.88 3.5 3.81 0.17 มาก 
วัดพงษ์สุนันท์ 3.77 3.91 3.79 3.69 3.77 3.67 3.7 3.58 3.68 3.83 3.78 3.71 3.78 3.71 3.62 3.78 3.71 3.62 3.71 3.62 3.59 3.88 4.09 3.91 3.78 3.72 3.34 3.47 3.72 3.72 0.14 มาก 

วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร 

4.14 4.29 4.17 3.99 4.33 4.16 4.1 3.77 3.58 3.86 3.68 3.72 3.68 3.72 3.57 3.68 3.72 3.57 3.72 3.57 3.81 4.06 4 3.78 3.56 3.81 3.53 3.59 3.66 3.82 0.24 มาก 

วัดพระร่วง 3.91 3.84 3.8 3.81 3.93 3.77 3.69 4.03 4 4.06 3.82 4 3.82 4 3.94 3.82 4 3.94 4 3.94 3.91 3.94 4.13 4 3.97 3.84 3.72 3.84 3.56 3.90 0.12 มาก 
วัดศรีบุญเรือง 3.77 3.74 3.61 3.6 3.73 3.63 3.64 3.91 3.82 4.12 3.89 3.98 3.89 3.98 3.85 3.89 3.98 3.85 3.98 3.85 3.56 3.34 3.97 4 3.56 3.75 3.47 3.66 3.56 3.78 0.19 มาก 
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7. สรุป 

ในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามจํานวน 167 ชุดเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมือง
เก่าแพร่ท้ัง 3 ประเภท โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาประเมิน 3 ด้าน คือ  ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน  
ด้านมรดกวัฒนธรรม  และด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในแต่ละด้านได้กําหนด
หัวข้อย่อยให้พิจารณาประเมิน ในแต่ละคําถามได้จัดช่องให้แสดงระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับตั้งแต่ระดับ 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก ไปจนถึงมากที่สุด ท้ังนี้ ได้แยกแบบสอบถามเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่าง 3 
กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มกําหนดให้มีหัวข้อพิจารณาประเมินท่ีแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ผู้ตอบ ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ 

ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 
1. ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุดใน โครงสร้าง

ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมืองคือ ประตูใหม่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีตคือ คุ้มเจ้า
หลวง ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

2. การเข้าถึง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานท่ี
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คอื วัดหัวข่วง 

3. ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุดใน 
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต  
คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหัวข่วง 

4. สุนทรียภาพและความสะอาด องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภท
ขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง 
ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

ด้านมรดกวัฒนธรรม 
1. พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภท

ขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง 
ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

2. รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุดใน 
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีตคือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 

3. การใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรม องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมิน
สูงสุดในโครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมือง
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แพร่ในอดีตคือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนาคือ วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร 

ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 
1. คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบองค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุดใน โครงสร้าง

ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต  คือ คุ้ม
เจ้าหลวง ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 

2. การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม องค์ประกอบท่ีได้รับการ
ประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของ
เมืองแพร่ในอดีต  คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

3. ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดใน
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต 
คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมทุกด้านของโครงสร้างทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท้ัง 3 ประเภท โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ได้รับการประเมิน
สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง-มาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุด คือ 
ประตูมาร โครงสร้างประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง โครงสร้าง
ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่
ในระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสูงสุด คือ วัดหลวง 

ผลการวิเคราะห์ในบทนี้จะนําไปสรุปและอภิปรายผล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่
ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ต่อไปในบทที่ 6 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในบทท่ีผ่านมาเป็นการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นการประเมินสภาพปัจจุบัน

และคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่โดยใช้แบบสอบถาม 
การวิจัยในบทนี้  เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 
กลุ่ม เพื่อสรุปสิ่งท่ีค้นพบจากการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะทําการอภิปรายผลท่ีได้ และจัดทําข้อเสนอแนะใน
การนําผลท่ีได้ไปใช้ในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่า
แพร่ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และสรุป 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ พบว่าโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเก่าแพร่มี
ระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญรวมท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง ในระดับ มากท่ีสุด คือ  คุ้มเจ้าหลวง 

2. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี 

2.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ คือ  คุ้มเจ้าหลวง 
2.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่  คือ  คุ้มเจ้า

หลวง 
2.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่  คือ  คุ้มเจ้าหลวง 

3. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง แยกตามประเภทของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ มีดังนี้ 

3.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร 
3.2 ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ  คุ้มเจ้าหลวง 
3.3 ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

4. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง แยกตามประเภทของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ มีดังนี้ 
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4.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่  องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ี
ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากท่ีสุด ได้แก่ 

4.1.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร 
4.1.2 ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง 
4.1.3 ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 

4.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
4.2.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ 
4.2.2 ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ  คุ้มเจ้าหลวง 
4.2.3 ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

4.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
4.3.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร 
4.3.2 ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ  คุ้มเจ้าหลวง 
4.3.3 ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา  คือ วัดหลวง 

ตารางที่ 16 องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากท่ีสุด แยกตามกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง 

องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 
ท่ีได้รับการประเมินคุณค่าความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากที่สุด 

ขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง 

สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ 
ในอดีต 

สถานท่ีสําคัญทาง 
จิตวิญญาณและศาสนา 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ ประตูมาร คุ้มเจ้าหลวง 
วัดพระบาทมิ่งเมือง

วรวิหาร 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ี

ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ประตูใหม่ คุ้มเจ้าหลวง วัดหลวง 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ี
คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ประตูมาร คุ้มเจ้าหลวง วัดหลวง 

5. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามแต่ละด้านของการประเมิน 
ดังนี้ 

5.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร  ประเภท
สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ 
วัดหลวง 

5.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภท
สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ 
วัดหลวง 
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5.3 ด้านเอกลักษณ์  คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมือง คือ ประตูมาร  ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญ
ทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 
ตารางท่ี 17 โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามแต่ละด้านของการประเมิน 

โครงสร้างและองค์ประกอบ 
ทางกายภาพพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ 

คุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ 

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมรดกวัฒนธรรม 
ด้านเอกลักษณ์  คุณลักษณะ 
และอัตลักษณ์ของชุมชน 

ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ประตูมาร กําแพงเมือง ประตูมาร 
ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ 

ในอดีต คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง 

ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง 
จิตวิญญาณและศาสนา วัดหลวง วัดหลวง วัดหลวง 

6. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินคุณค่า
ความสําคัญในระดับสูงสุด แต่ละกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อย โดยแยกตามแต่ละด้านการประเมิน ดังนี้ 

6.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ 
6.1.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน  ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร  

ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง 

6.1.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง  
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวหิาร 

6.1.3 ด้านเอกลักษณ์  คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูมาร  ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ี
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

6.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
6.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่  

ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง 

6.2.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่  
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง 

6.2.3 ด้านเอกลักษณ์  คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่  ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 
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6.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 
6.3.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร  

ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง 

6.3.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง  
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง  ประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง 

6.3.3 ด้านเอกลักษณ์  คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูมาร  ประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานท่ี
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง 

ตารางท่ี 18 โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุด แต่ละกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อย โดยแยกตามแต่ละด้านการประเมิน 

โครงสร้างและองค์ประกอบ 
ทางกายภาพพ้ืนที่เมืองเก่าแพร่ 

คุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ 
ด้านสภาพแวดล้อม

ชุมชน 
ด้านมรดกวัฒนธรรม 

ด้านเอกลักษณ์  คุณลักษณะ 
และอัตลักษณ์ของชุมชน 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่    
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ประตูมาร กําแพงเมือง ประตูมาร 
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ 

ในอดีต คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง 

ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง 
จิตวิญญาณและศาสนา วัดหลวง 

วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร 

วัดหลวง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิก
ท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 

   

ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ประตูใหม่ ประตูใหม ่ ประตูใหม่ 
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ 

ในอดีต คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง 

ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง 
จิตวิญญาณและศาสนา วัดหลวง วัดหลวง วัดหลวง 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิก
ที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ 

   

ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ประตูมาร กําแพงเมือง ประตูมาร 
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ 

ในอดีต คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง 

ประเภทสถานท่ีสําคัญทาง 
จิตวิญญาณและศาสนา วัดหลวง วัดหลวง วัดหลวง 
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7. สรุปลําดับความสําคัญขององค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพในเขตเมืองเก่าแพร่ 
ลําดับความสําคัญโดยรวมขององค์ประกอบจากทุกประเภทโครงสร้าง 
ระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง  
ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง บ้านวงศ์บุรี วัดพระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทม่ิงเมือง

วรวิหาร วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง  วัดพงษ์สุนันท์ อาคารนํ้าเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมือง ประตูมาร 
ประตูใหม่ และคุ้มวิชัยราชา ตามลําดับ  

ระดับปานกลาง ได้แก่  คูเมือง  บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ประตูย้ังม้า กําแพงเมือง พิพิธ-ภัณฑ์
ป่าไม้  ประตูชัย และประตูศรีชุม ตามลําดับ 

ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบ แยกตามประเภทโครงสร้าง 
ประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง  
ระดับมากท่ีสุด ไม่มี  
ระดับมาก ได้แก่ ประตูมาร และประตูใหม่ ตามลําดับ  
ระดับปานกลาง  ได้แก่ คูเมือง ประตูย้ังม้า กําแพงเมือง ประตูชัย และประตูศรีชุม ตามลําดับ 
ประเภทที่ 2 สถานท่ีสําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต 
ระดับมากท่ีสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง  
ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี  อาคารนํ้าเพชร สนามหลวง  ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา 

ตามลําดับ  
ระดับปานกลาง ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ตามลําดับ            
ประเภทที่ 3 สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา  
ระดับมากท่ีสุด ไม่มี  
ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง วัดพระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัด

พระนอน วัดศรีบุญเรือง และวัดพงษ์สุนันท์ ตามลําดับ  
ระดับปานกลาง ไม่มี 
8. สรุปผลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างทาง

กายภาพเขตเมืองเก่าแพร ่
ประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า

ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง-มาก 
ประเภทท่ี 2 สถานท่ีสําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด 
ประเภทท่ี 3 สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 19 การเรยีงลําดับความสําคัญสถานทีส่ําคัญ (องค์ประกอบ) ภายในเขตเมืองเก่าแพร่ แยกตาม
ประเภทโครงสร้าง ตามค่าระดบัการประเมินรวมท้ัง 3 กลุ่ม 

ลําดับท่ี 
 องค์ประกอบทางกายภาพของ 

เขตเมืองเก่าแพร่ 
ค่าเฉลี่ย SD 

ระดับ
ความสําคัญ 

ประเภทท่ี 1   ขอบเขตและการป้องกันเมือง   
 

1 ประตูมาร 3.49 0.28 มาก 
2 ประตูใหม่ 3.48 0.24 มาก 
3 คูเมือง 3.33 0.34 ปานกลาง 
4 ประตูย้ังม้า 3.19 0.24 ปานกลาง 
5 กําแพงเมือง 3.18 0.39 ปานกลาง 
6 ประตูชัย 2.88 0.59 ปานกลาง 
7 ประตูศรีชุม 2.84 0.42 ปานกลาง 

ประเภทท่ี 2 สถานท่ีสําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต    
 

1 คุ้มเจ้าหลวง 4.31 0.22 มากท่ีสุด 
2 บ้านวงศ์บุรี 3.94 0.22 มาก 
3 อาคารน้ําเพชร 3.68 0.2 มาก 
4 สนามหลวง 3.59 0.41 มาก 
5 ศาลหลักเมือง 3.56 0.46 มาก 
6 คุ้มวิชัยราชา 3.43 0.41 มาก 
7 บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 3.24 0.49 ปานกลาง 
8 พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 2.95 0.39 ปานกลาง 

ประเภทท่ี 3 สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา    
 

1 วัดหลวง 4.00 0.18 มาก 
2 วัดพระร่วง 3.90 0.12 มาก 
3 วัดหัวข่วง 3.86 0.24 มาก 
4 วัดศรีชุม 3.83 0.16 มาก 
5 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 3.82 0.24 มาก 
6 วัดพระนอน 3.81 0.17 มาก 
7 วัดศรีบุญเรือง 3.78 0.19 มาก 
8 วัดพงษ์สุนันท์ 3.72 0.14 มาก 
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2. สรุปสิ่งที่ค้นพบจากผลการวิเคราะห์ 
ในภาพรวมองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพที่มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญมากท่ีสุดคือ คุ้มเจ้าหลวง และเมื่อตรวจสอบประวัติความเป็นมาของเมืองแพร่ ตามเน้ือหา
ในบทท่ี 4 แล้วทําให้ทราบถึงความสอดคล้องของที่มาความสําคัญของสถานท่ีแห่งนี้ เนื่องจากเดิมเมืองแพร่
ปกครองโดยเจ้าหลวง ก่อนท่ีจะเปลี่ยนการปกครองด้วยระบอบของสยามประเทศ แต่คนในพ้ืนที่เองก็ยังคง
ให้ความเคารพและให้เกียรติกับเจ้าหลวง โดยสื่อออกมาทางการดูแลรักษาคุ้มเจ้าหลวง ซึ่งเป็นสถานท่ีพัก
อาศัยและว่าราชการด้ังเดิมของเจ้าผู้ปกครองเมือง 

เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 
พบว่า ประตูมาร เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ท่ีมีระดับการ
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุด คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างประเภท
สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต ท่ีมีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุด 
ในขณะที่ วัดหลวง ได้ระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุดขององค์ประกอบของ
โครงสร้างประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา 
3. การอภิปรายผลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ 

ถึงแม้ว่าการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ในภาพรวมของท้ัง 3 กลุ่มตัวอย่าง จะมี คุ้มเจ้าหลวง เป็นสถานท่ีท่ีมีสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบแล้ว 
จะพบว่า แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นแตกต่างกัน คือ กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ และกลุ่มนักศึกษา
และภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ประเมินให้องค์ประกอบในโครงสร้างประเภทท่ี 1 มีสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุด คือ ประตูมาร กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ให้
องค์ประกอบท่ีมีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุด คือ ประตูใหม่ ในส่วนขององค์ประกอบใน
โครงสร้างประเภทท่ี 2 มีความเห็นสอดคล้องกันคือ คุ้มเจ้าหลวง เป็นสถานท่ีท่ีมีสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญสูงท่ีสุด ในขณะท่ีองค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 3 มีความเห็นแตกต่างกัน คือ กลุ่มคนใน
ชุมชนเมืองเก่าแพร่ ประเมินให้องค์ประกอบในโครงสร้างประเภทที่ 3 มีสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญสูงท่ีสุด คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ส่วนกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกับเมืองเก่า
แพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ให้องค์ประกอบท่ีมีสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุด คือ วัดหลวง ท้ังนี้ ผลการประเมินท่ีแตกต่างกันนั้น อาจเกิดขึ้นจากมุมมองความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกันเนื่องด้วยข้อมูลเชิงลึกของแต่ละกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับรู้แตกต่างกัน ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึง
มรดกวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม คือ ประเพณี วัฒนธรรม ความสําคัญของแต่ละสถานท่ีในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
หากไม่มีการรับรู้มาก่อน และพิจารณาเพียงสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญจากองค์ประกอบทาง
กายภาพเท่านั้น จะทําให้สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญแตกต่างกันได้  ผลการวิจัยนี้จึงได้แสดงให้เห็น
ถึงมุมมองของแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน ทําให้เข้าใจถึงประสบการณ์และความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีแตกต่างกันด้วย 
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3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทท่ี 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง 
ประตูมาร เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพท่ีได้รับการประเมินให้มีสภาพปัจจุบัน

และคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุดของโครงสร้างประเภทท่ี 1 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของ
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่อดีตของประตูมาร คือ เป็นสถานท่ีท่ีหากผู้ใดกระทําผิดจะมีการประหาร
ท่ีสนามหลวงแล้วนําศพออกมาท้ิงไว้ท่ีประตูมาร หรือทําการประหารท่ีประตูมาร และกลุ่มคนในชุมชนยังคง
มีการใช้ช่องประตูเฉพาะสําหรับการนําศพออกจากเมืองตามประเพณีท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ กลายเป็น
มรดกวัฒนธรรมของพื้นท่ียังคงความชัดเจน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปโดยปริยาย 
3.2 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทท่ี 2 สถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต  

คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพท่ีได้รับการประเมินให้มีสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุดของโครงสร้างประเภทท่ี 2  เม่ือพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของ
คุ้มเจ้าหลวง พบว่าในอดีตใช้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของเจ้าหลวงผู้ครองนครแพร่ ซ่ึงในสมัยนั้นเมืองแพร่
ถูกปกครองด้วยระบบเจ้าเมือง และถึงแม้ว่าในปัจจุบันเมืองแพร่จะไม่ได้ปกครองด้วยระบอบเจ้าเมืองแล้ว 
แต่สถานท่ีแห่งนี้ยังมีการใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเจ้าหลวงเมืองแพร่ 
และวิถีชีวิตของชาวเมืองแพร่ในอดีตให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.3 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทท่ี 3 สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา   

วัดหลวง เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพที่ได้รับการประเมินให้มีสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญสูงท่ีสุดของโครงสร้างประเภทที่ 3  เม่ือพิจารณาจากประวัติความเป็นมา พบว่าจาก
ตํานานเมืองต่างๆเช่ือว่าเป็นวัดท่ีสร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองแพร่และวัดนี้ยังได้รับการทํานุบํารุงจากเจ้าเมือง
แพร่จนหมดยุคการปกครองโดยเจ้าเมือง ปัจจุบันยังคงมีสภาพท่ีสมบูรณ์เน่ืองจากได้รับการบูรณะมาอย่าง
ต่อเน่ือง อีกท้ังทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ทําให้หลายฝ่ายท้ังคนใน
ชุมชนและคนท่ีมาเยือนจังหวัดแพร่เห็นความสําคัญเน่ืองจากมีอายุเก่าแก่นับพนัปี 
3.4 สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน 

โครงสร้างประเภทท่ี 1 มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้าน
สภาพแวดล้อมชุมชนอยู่ในระดับมาก-ปานกลาง  แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมชุมชนในปัจจุบันของแต่ละ
สถานท่ีท่ีแตกต่างกัน สถานท่ีบางแห่งถูกบุกรุกและปรับเปลี่ยนการใช้งาน เช่นบริเวณกําแพงเมืองถูก
ประชาชนบุกรุกเข้าไปทําการก่อสร้างท่ีพักอาศัยอยู่บนกําแพงเมือง การรื้อถอนประตูชัยและก่อสร้างท่ีพัก
อาศัยและอาคารพาณิชย์ในบริเวณนี้ การรื้อถอนประตูศรีชุม และประตูยั้งม้า เหลือเพียงเส้นทางสัญจร 
สาเหตุเหล่าน้ีทําให้คุณค่าความสําคัญของพ้ืนท่ีลดลงเนื่องมาจากทัศนียภาพถูกบดบัง หรือไม่สามารถ
มองเห็น หรือสูญหายไปแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงได้  ขาดความสวยงาม สกปรก และความไม่เหมาะสมของการ
ใช้งานในปัจจุบัน เหลือเพียงประตูเมืองบางแห่ง เช่น ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมืองบางช่วงท่ียังคงคุณค่า
ความสําคัญเอาไว้เนื่องจากมีทัศนียภาพท่ีดีเม่ือมองจากด้านหน้า ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก  มีความสวยงาม 
สะอาด และยังมีการใช้งานอย่างเหมาะสมต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน   
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โครงสร้างประเภทท่ี 2  มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ท่ี มาก
ท่ีสุด–ปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมชุมชนในปัจจุบันของสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
ยังคงดีอยู่ เช่น บริเวณคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี สนามหลวง อาคารนํ้าเพชร ศาลหลักเมือง คุ้มวิชัยราชา 
และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ เพราะผู้คนท่ัวไปยังให้ความสําคัญต่อความเป็นมาของบรรพบุรุษ เรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าเมือง เจ้านายสายสกุลต่างๆ ด้วยการอนุรักษ์และดูแลรักษาสถานที่และพื้นท่ีสําคัญเหล่านี้ไว้
อย่างดี ส่งผลให้มีทัศนียภาพจากด้านหน้ามองเห็นอาคารได้ชัดเจน  สามารถเข้าถึงได้ทุกอาคารและสถานที่  
แต่ละแห่งมีความสวยงามและความสะอาด และความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน  

โครงสร้างประเภทท่ี 3 ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมากท้ัง 
8 องค์ประกอบซ่ึงเป็นวัดในพุทธศาสนาท้ังหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและความใกล้ชิดกัน
ของประชาชนและพุทธศาสนา ชาวเมืองแพร่ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดทําการทํานุบํารุงอย่างต่อเนื่อง 
สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองแพร่ในเขตเมืองเก่ามีทัศนียภาพท่ีมองเห็นวัดต่างๆท่ีสง่างามและโดดเด่น 
พุทธศาสนิกชนเข้าไปทําบุญได้สะดวก  วัดแต่ละแห่งมีสุนทรียภาพของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณี
ของวัดล้านนา มีความสะอาด และความเหมาะสมกับการใช้งานด้านศาสนกิจในปัจจุบัน  
3.5 สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านมรดกวัฒนธรรม 

โครงสร้างประเภทท่ี 1 มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านมรดก
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก – ปานกลาง โดยมีกําแพงเมืองและประตูมารได้รับการประเมินในระดับมาก 
เน่ืองจากเป็นโครงสร้างท่ียังมองเห็นได้แสดงความเป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน และมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของคูเมืองและประตูเมืองจุดอื่นๆ เช่น 
ประตูใหม่ ประตูย้ังม้า ประตูชัย และประตูศรีชุม มีการใช้งานท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยทําให้คุณค่า
ความสําคัญลดลงตามลําดับจนไม่สามารถแสดงความเป็นพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ได้เลย รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมถูกปรับเปลี่ยนจนไม่เห็นเค้าโครงเดิม  ไม่มีการใช้สถานท่ีและบริเวณ
เพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรมแต่อย่างใด 

 โครงสร้างประเภทท่ี 2  ได้รับการประเมินในระดับมากท่ีสุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัจจุบันท่ีแตกต่างกันและการให้ความสําคัญของความเป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาคาร
และสถานท่ีของเมืองเก่าแพร่ส่วนใหญ่ เช่น คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี อาคารนํ้าเพชร สนามหลวง คุ้มวิชัย
ราชา และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ แสดงความเป็นพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม
แบบอาณานิคมท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแต่ได้คลี่คลายและปรับตัวให้เข้ากับบริบทพ้ืนถ่ินล้านนา อาคาร
บางหลัง เช่น คุ้มเจ้าหลวง และคุ้มวิชัยราชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สถานท่ีเหล่านี้ยังมีการ
ใช้สถานท่ีและบริเวณเพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรม 

โครงสร้างประเภทท่ี 3 ได้รับการประเมินความเป็นมรดกวัฒนธรรมในระดับมาก เท่ากันทุก
สถานท่ี ทําให้สรุปได้ว่า วัดท่ีอยู่คู่กับชุมชนนั้นทุกฝ่ายเห็นความสําคัญและแต่ละชุมชนดูแลรักษาอย่าง
สม่ําเสมอ แสดงความเป็นพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดท่ีสะท้อนรูปแบบ
ศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดแบบล้านนา วัดศรีชุม วัดหัวข่วง วัดหลวง และวัดพระนอน ได้รับการขึ้น
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ทะเบียนเป็นโบราณสถาน วัดต่างๆท้ังหมดน้ียังมีการใช้สถานท่ีและบริเวณเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นประจํา 
3.6 สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน 

โครงสร้างประเภทที่ 1 ได้รับการประเมินด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนบุกรุกพ้ืนท่ีท้ังในเขตกําแพงเมือง เข้า
ไปปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ตามแนวกําแพงเมือง ทําให้กําแพงเมืองด้ังเดิมในบางส่วนได้รับความเสียหาย อีกท้ัง
ในส่วนของประตูเมือง ท้ังบริเวณประตูชัย ประตูศรีชุมก็มีการปรับปรุงพ้ืนท่ี จนไม่เหลือสิ่งปลูกสร้างเดิม จะ
มีเพียงคูเมืองและประตูมาร ประตูใหม่ ประตูย้ังม้า ท่ียังคงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไว้ดังเดิม จึงได้รับการบูรณะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเน่ือง คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบอยู่ในระดับดี แต่ไม่ได้อนุรักษ์
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมเดิมไว้  

โครงสร้างประเภทท่ี 2  ได้รับการประเมินด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอยู่ในระดับมากและปานกลาง คือ คุ้มเจ้าหลวง และคุ้มวิชัยราชาได้รับการอนุรักษ์องค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมโดยการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์
ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่นเดียวกับ บ้านวงศ์บุรี และ
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ สถานท่ีท้ัง 4 แห่งน้ี และอาคารน้ําเพชร แสดงอัตลักษณ์ด้านศิลปะสถาปัตยกรรมของ
ชุมชนเมืองแพร่ได้อย่างชัดเจน คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบอยู่ในระดับดี และมีความกลมกลืน
ระหว่างของเดิมและของใหม่ 

โครงสร้างประเภทท่ี 3  ได้รับการประเมินด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอยู่ในระดับในระดับมากท้ัง 8 องค์ประกอบ วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง และวัดพระนอน ได้รับการ
อนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมโดยการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และแสดงอัต
ลักษณ์ด้านศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีของวัดล้านนาเมืองแพร่ได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับวัดอีก 4 
แห่ง แม้จะยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็ตาม คือ วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง วัดพระบาทม่ิง
เมืองวรวิหาร และวัดพงษ์สุนันท์ คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบวัด และความกลมกลืนระหว่างวัด
กับชุมชนโดยรอบยังอยู่ในสภาพดีพอควร แต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เนื่องจากยังไม่มี
มาตรการควบคุมความสูงและระยะถอยร่นของอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด มีเพียงมาตรการด้านผัง
เมือง ท่ีควบคุมเฉพาะการใช้ประโยชน์ท่ีดินเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่า
แพร่ 

ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการวางผังเมือง การวางแผนอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการ
พัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่ให้สอด คล้องกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทท่ี 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง 
โครงสร้างประเภทท่ี 1 เป็นส่วนของบริเวณและสิ่งก่อสร้างท่ีแสดงขอบเขตและการป้องกัน

เมืองซึ่งมีความสําคัญมากในอดีต องค์ประกอบส่วนใหญ่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
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ความสําคัญในระดับมากและปานกลาง ไม่มีในระดับมากท่ีสุด แสดงว่าองค์ประกอบท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ี
เสื่อมโทรม ไม่น่าพอใจ จนประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญ สมควรจะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่าง
เร่งด่วนให้กลับมาอยู่ในสภาพดี เนื่องจากจะเป็นส่วนท่ีแสดงบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ท่ีชัดเจนท่ีสุด จึง
เสนอแนะให้กําหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ตามโครงสร้างประเภทที่ 1 ใช้ถนนรอบกําแพงเมือง
เป็นแนวแบ่งพ้ืนท่ี และสร้างเขตกันชน (buffer zone) กําหนดระยะถอยร่นและมาตรการห้ามปลูกสร้าง
อาคารที่ประชิดและมีความสูง เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของสถานท่ีสําคัญ ทําการ
บูรณปฏิสังขรณ์ (restoration) โครงสร้างประเภทน้ีท้ังหมด และทําการสร้างขึ้นมาใหม่ (reconstruction) 
ส่วนท่ีสูญหายไป คือ ประตูชัย และประตูศรีชุม จัดแสดงข่าวสารบนสถานท่ีตั้งเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึง
ความสําคัญของสถานที่ในประวัติศาสตร์เหล่านี้  ภายในเขตเมืองเก่าควรมีการควบคุมความสูงและความ
หนาแน่นของอาคารส่ิงปลูกสร้างไม่ให้แออัดจนเกินไป เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพในอดีต ท่ีเป็นบริบทของ
เมืองประวัติศาสตร์ 

2. โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทท่ี 2 สถานท่ีสําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต  
โครงสร้างประเภทท่ี 2 เป็นสถานท่ีสําคัญของเมืองเก่าแพร่ ท่ีเคยใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ

ของเมืองท่ีสําคัญในอดีต องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุดและยังแสดงคุณค่าความสําคัญทุกด้าน คือ คุ้มเจ้าหลวง ในระดับมาก คือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารน้ําเพชร 
สนามหลวง  ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา แสดงว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีมีการดูแลรักษา
อย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสําคัญ จึงเสนอแนะจัดตั้ง คุ้มเจ้าหลวง เป็นศูนย์กลางข้อมูลชุมชน
เมืองแพร่ทางด้านประวัติศาสตร์และความสําคัญ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐานสําคัญและเผยแพร่
ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนเมืองแพร่ ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
การรับรู้แก่คนท่ัวไปท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาจัดทําหุ่นจําลองเมืองเก่าแสดงโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเมืองแพร่ในอดีตท้ังหมด ท้ังท่ียังคงอยู่ สูญหาย หรือมีการปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ไปแล้ว ให้กลับมีสภาพท่ีสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคัญของเมือง
แพร่ ท้ังนี้อาจกระจายการจัดแสดงข่าวสารไปยังบ้านวงศ์บุรี  อาคารน้ําเพชร และคุ้มวิชัยราชา ตามความ
เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ถึงแม้จะเป็นองค์ประกอบท่ีได้รับการ
ประเมินในระดับปานกลาง แต่บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ก็ได้รับรางวัลชมเชยในฐานะอาคารอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ เสนอแนะให้ทําการบูรณปฏิสังขรณ์ 
(restoration) พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีโบราณของ
ท้องถิ่น ในบริเวณท่ีตั้งองค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 2 เช่น สนามหลวง และศาลหลักเมือง หากมี
ความเหมาะสม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ ระหว่างผู้มีความรู้ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนตั้งแต่บรรพบุรุษ และกลุ่มคนท่ีย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองแพร่เพื่อให้เห็นความสําคัญและรับทราบ
ความเป็นไปของชุมชน 
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ความสําคัญในประวัติศาสตร์เมืองแพรแ่ละสมควรยกย่องให้เป็นโบราณสถาน นอกเหนือจากวัดหัวข่วง วัดศรี
ชุม คุ้มเจ้าหลวง วัดหลวง วัดพระนอน และคุ้มวิชัยราชา ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว ยังเหลือวัดท่ีสําคัญใน
ประวัติศาสตร์หลายแห่ง ท่ีสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เช่น วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และวัดศรีบุญเรือง สถานท่ีสําคัญของเมือง เช่น บ้านวงศ์บุรี บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 
สนามหลวง พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ และอาคารน้ําเพชร ซึ่งจะมีผลบังคับไม่ให้มีการรื้อทําลาย ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะเป็นการอนุรักษ์พ้ืนท่ีในเขตโบราณสถาน รักษาสภาพแวดล้อมของ
โบราณสถานให้คงอยู่ในสภาพเดิม ท้ังน้ีไม่รวมศาลหลักเมืองซ่ึงยังมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายท่ีจะเป็น
โบราณสถานได้ 

การนําพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาใช้อนุรักษ์ 
และประกาศเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ โดยให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนิน 
การใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ตามแนวรอบนอกของ
โครงสร้างประเภทท่ี 1 โดยใช้ถนนรอบกําแพงเมืองเป็นแนวกําหนดขอบเขตพื้นท่ี พร้อมท้ังสร้างเขตกันชน 
(buffer zone) ออกไปโดยรอบทุกด้าน 

2. แนวทางในการวางผังเมืองเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีสอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ 

การนําพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาใช้อนุรักษ์เขตเมืองเก่าแพร่ โดยให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 
2554 ตามขั้นตอนทางกฎหมายจากเดิมท่ีกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเมืองเก่าแพร่ เป็นท่ีดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเพ่ิมรายละเอียดของข้อกําหนดท้ายกฎกระทรวงที่
ควบคุมความหนาแน่นอาคารและการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนี้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมซ่ึงมีการควบคุมค่อนข้าง
อ่อน ไม่สามารถอนุรักษ์โบราณสถานและย่านประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ไว้ได้ หรืออาจริเริ่มวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ และประกาศใช้“พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะเมืองแพร่” ให้เป็นผังเมืองเฉพาะฉบับแรกของ
ประเทศไทย 

3. มาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีสอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ 

การนําพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช้ควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่
โดยเสนอให้กระทรวงมหาดไทย ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรา
กฎกระทรวง หรือเทศบาลเมืองแพร่ ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแพร่ แล้วแต่กรณี ห้ามการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ ห้ามก่อสร้าง
อาคารสูงเกินตามที่กําหนดในบริเวณท่ี 1 – 5 และรูปแบบของอาคารท้ังหมดจะต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนาหรือพื้นเมืองภาคเหนือ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   
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บคุมมีดังนี้ 
ชน์เป็นพื้นท่ีเพือ่
ชน์เป็นพื้นที่เพื
อื่นๆ 
อาคาร 
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6. ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ 
จากการศึกษาประสบการณ์การอนุรักษ์เมืองเก่า ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการอนุรักษ์ช่างฝีมือ

ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานมรดกงานช่างจากบรรพบุรุษในด้านต่างๆ ท้ังช่างก่อสร้าง ช่างผลิตวัสดุพ้ืนถิ่น และยัง
สามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไปทําการบูรณะซ่อมแซม อาคารสิ่งปลูกสร้างโบราณท่ีมีความสําคัญกับ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในบริบทเมืองประวัติศาสตร์ ตลอดจนควร
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีโบราณของท้องถิ่น เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ระหวา่งกลุ่มคนในเมืองแพร่ และสร้างสีสันและชีวิตให้เมืองเก่าแพร่ฟ้ืนคืนกลับมาอีกครั้ง 
7. สรุป 

การวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่เพ่ือการอนุรักษ์บริบท
เมืองประวัติศาสตร์ ผลการประเมินสภาพและคุณค่าความสําคัญในปัจจุบันขององค์ประกอบต่างๆในแต่ละ
ประเภทของโครงสร้างสรุปได้ว่า  

โครงสร้างประเภทท่ี 1 องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินในระดับมาก คือ ประตูมาร และ
ประตูใหม่ ระดับปานกลาง คือ คูเมือง ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง ประตูชัย และประตูศรีชุม ท่ีมีคุณค่า
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อม และด้านเอกลักษณ์ มากท่ีสุด คือประตูมาร ด้านมรดกวัฒนธรรม คือ 
กําแพงเมือง   

โครงสร้างประเภทท่ี 2 องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง 
ระดับมาก คือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารนํ้าเพชร สนามหลวง  ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา ระดับปานกลาง 
ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ท่ีมีคุณค่าความสําคัญมากท่ีสุดท้ัง 3 ด้าน คือ คุ้มเจ้า
หลวง 

โครงสร้างประเภทท่ี 3 องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการประเมิน ในระดับมาก คือวัดหลวง วัด
พระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง และวัดพงษ์สุนันท์ ท่ีมี
คุณค่าความสําคัญท้ัง 3 ด้านมากท่ีสุด คือ วัดหลวง 

ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการวางผังเมือง การวางแผนอนุรักษ์ และกําหนดมาตรการ
ควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่ ให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้
เสนอให้ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554 โดยเพ่ิมรายละเอียดของข้อกําหนดท้าย
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ท่ีควบคุมการใช้ประโยชน์ ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยในเขตเมืองเก่าแพร่ให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม กําหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
ตามแนวถนนรอบกําแพงเมืองโดยมีเขตกันชน (buffer zone) ท่ีกําหนดระยะถอยร่นและห้ามปลูกสร้าง
อาคารประชิด และมีความสูงบดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของสถานท่ี ทําการบูรณปฏิสังขรณ์ 
(restoration)โครงสร้างประเภทท่ี 1 ท้ังหมด และการสร้างองค์ประกอบท่ีสูญหายไปขึ้นมาใหม่ 
(reconstruction) คือ ประตูชัย และประตูศรีชุม ประกาศขึ้นทะเบียนวัดและสถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตร์ 
เช่น วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง บ้านวงศ์บุรี บ้านเจ้าหนานไชย
วงศ์ สนามหลวง พิพิธภัณฑ์ป่าไม้และอาคารน้ําเพชร 
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การควบคุมความหนาแน่นของอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเมืองเก่า ควรไม่ให้แออัด
จนเกินไป เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพในอดีต ซ่ึงเป็นบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ บริเวณคุ้มเจ้าหลวง
เสนอแนะให้จัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนเมืองแพร่ทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
สําคัญและเผยแพร่ต่อประชาชนท่ัวไป รวมท้ังควรพิจารณาจัดทําเมืองจําลอง แสดงโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่ในอดีตเพ่ือให้ประชาชนได้เห็นสภาพเมืองเก่าท่ีสมบูรณ์ ควรส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีโบราณของท้องถิ่น เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ระหว่างกลุ่มคนในเมืองแพร่  

ผลสรุปการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และ
กําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ในบทนี้ จะได้นําไปสรุปเป็นผลท่ีได้จากการวิจัยในบทที่ 7 ต่อไป 
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บทท่ี 7 
บทสรุป 

 
การวิจัยในบทท่ีผ่านมาเป็นการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ทําการศึกษาและประเมินสภาพ

ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางด้านกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ผลท่ีได้ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะแนวทางการวางแผนอนุรักษ์บริบทความ
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเขตเมืองเก่าแพร่ ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยตามท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 1 ประกอบด้วย สรุปสาระสําคัญและผลท่ีได้รับจากการ
วิจัย ข้อจํากัดในการวิจัย และการเสนอแนะหัวข้อท่ีควรดําเนินการวิจัยต่อเนื่องไปอีก 
1.  สรุปสาระสาํคัญและผลท่ีได้รับจากการวจิัย 
                 ในการวิจัยเรื่อง“การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์
บริบทเมืองประวัติศาสตร์” ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยไว้ 
3 ข้อ ดังท่ีปรากฏในบทที่ 1 หลังจากได้ดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและวิธีการวิจัยท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 
1 และ 3 จนสําเร็จลุล่วงได้ผลตามท่ีกําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังน้ี 
1.1 ทฤษฎี แนวความคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่า  และการ
อนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์  
1.1.1 มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม 

ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ท้ังสาม
เรื่องมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกันคือ สิ่งท่ีเกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือดํารงชีพโดยเกิดการรวมตัว 
เป็นชุมชน มีความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ใน
รายละเอียดเน้ือหามีความแตกต่างคือ  

“มรดกวัฒนธรรม” ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่าสิ่งดีงามควรสืบทอดจากบรรพบุรุษในพื้นท่ี หมาย 
ถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ท้ังกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต ทรัพยากรท่ีไม่สามารถ 
สร้างขึ้นใหม่ได้ และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมน้ันด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชุมชนใน
แง่ของจิตวิญญาณท่ีแสดงออกท้ังรูปธรรมและนามธรรม  

"ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” เน้นไปในการกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อม โดยมี
ธรรมชาติเป็นสื่อกลาง  

“สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม” ให้ความสําคัญในแง่บริบททางภูมิศาสตร์ หรือพ้ืนท่ีโดยรวมท่ีสะท้อน
บอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ  
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โครงสร้างของ“วัฒนธรรม”ท้ัง 3 เรื่องอาจจําแนกออกเป็น (1) วัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
(1.1) สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร บ้านเรือน 
ศาสนสถาน ผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ (1.2) สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติซ่ึงสามารถจับ
ต้องได้ ไดแ้ก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ (2) วัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษา ศาสนา คติความเช่ือ จารีต ตํานาน เป็นต้น 
1.1.2 รูปร่างเมืองทวารวดีและคติความเช่ือการสร้างเมืองในวัฒนธรรมล้านนา 

เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมล้านนา 
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางส่วนใหญ่มีรูปทรง
เรขาคณิตอาจจัดกลุ่มประเภทได้ตามลักษณะของ คูน้ํา คันดิน หรือกําแพงเมือง ในขณะท่ีลักษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทยมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ เป็น
เมืองท่ีสร้างโดยไม่คํานึงถึงรูปลกัษณะภูมิประเทศ และกลุ่มรูปแบบท่ีขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ เป็นเมือง
ท่ีสร้างโดยการปรับรูปร่างให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ี 

คติความเช่ือของการสร้างเมือง เมืองภายใต้อารยธรรมอินเดียมักก่อสร้างตามแบบอย่างท่ีเป็น
สัญลักษณ์แผนภาพศักด์ิสิทธิ์ท่ีเรียกว่า "วัสดุปุรุษมณฑล" ซ่ึงเป็นรูปแบบจําลองจักรวาลหรือคติจักรวาล และ
การใช้แบบจําลอง“คัมภีร์ศิลปะศาสตร์”การสร้างเมืองของชุมชนพ้ืนเมืองลัวะมีคติความเช่ือในการสร้างเวียง 
โดยให้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพท่ีถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์สถานท่ีสถิตของผีบรรพบุรุษ และมี
ความเชื่อในการบูชา"อินทขีล"หรือ“เสาหลักเมือง” การสร้างเมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชย เช่นเมืองลําพูน มี
ลักษณะเด่นตาม“คติพระบรมธาตุ”และ“คติโลกศาสตร์”  
1.1.3 ส่วนประกอบท่ีเป็นโครงสร้างและองคป์ระกอบของเมืองล้านนา 

แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ (component) ของเมือง มี 5 แนวทางท่ีแตกต่างกัน 
คือ แนวทางแรกกําหนดจากลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจสังคม แนวทางท่ี 2 ใช้ขอบเขตทางกายภาพ และ
แนวท่ี 3 ใช้รูปร่างคันดิน คูเมือง กําแพงเมืองเป็นตัวกําหนด แนวทางท่ี 4 กําหนดจากองค์ประกอบทาง
กายภาพและจิตวิญญาณ และแนวทางท่ี 5 กําหนดจากปัจจัยในการต้ังถิ่นฐาน 

องค์ประกอบท่ีเป็นพื้นท่ีสําคัญของเมืองล้านนามี 5 พ้ืนท่ี คือ พื้นท่ียุทธศาสตร์และความมั่นคง
ของเมือง  พ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณและความศักด์ิสิทธิ์ของเมือง  พ้ืนท่ีใช้สอยสาธารณะของเมือง และพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยของชุมชนพ้ืนถิ่น องค์ประกอบที่เป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองโบราณล้านนา จะพบท่ีคล้ายคลึงกัน 5 
อย่าง คือ  หลักเมือง สะดือเมือง มิ่งเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง และข่วงเมือง  
1.1.4 พ้ืนท่ีเมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ และเกณฑ์พิจารณาเพ่ือประเมินคุณค่าความสําคัญ 

เมืองประวัติศาสตร์อาจมีลักษณะดังต่อไปน้ี เช่น เป็นเมืองร้าง หรือเป็นเมืองโบราณท้ิงร้างและ
ฟื้นฟูกลับมาเจริญเติบโตใหม่ หรือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีพัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ย่านประวัติศาสตร์ คือพื้นท่ีบางส่วนของเมืองหรือชนบท ท่ีสามารถกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีตั้งสําคัญท่ีเช่ือมโยงหรือแสดงความต่อเนื่องของพื้นท่ี สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง หรือวัตถุท่ีมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาในอดีต 
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เกณฑ์ท่ีจะใช้พิจารณากําหนดพื้นท่ีเพ่ือนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญ อาจใช้เกณฑ์การ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นองค์ประกอบของการต้ังถิ่นฐาน การพิจารณาลักษณะองค์ประกอบท่ี  
ไม่ใช่กายภาพ และการพิจารณาลักษณะของบริบทท่ีตั้ง ส่วนเกณฑ์พิจารณาสําหรับประเมินคุณค่า
ความสําคัญมีหลายด้าน เช่น การพิจารณาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้าน
สังคม และ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1.1.5 ขอบเขต ขนาด หลักการ และวิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

ขอบเขตของการอนุรักษ์ ควรกําหนดให้ครอบคลุมต้ังแต่ระดับกว้างท่ีเป็นบรรยากาศโดยรวม
ท้ังหมด (atmosphere) ไปจนถึงบริเวณท่ีเป็นแหล่งอันควรอนุรักษ์ พ้ืนท่ีสงวน  พ้ืนท่ีอนุรักษ์อย่างเข้มข้น 
และพื้นท่ีบริการและการจัดการหรือพัฒนา ซึ่งจะมีระดับความเข้มข้นในการอนุรักษ์ต่างกัน ส่วนขนาดของ
พ้ืนท่ีและส่ิงท่ีควรอนุรักษ์มีตั้งแต่บริเวณธรรมชาติ เมืองเล็กและหมู่บ้าน เส้นขอบฟ้าและช่องมองทิวทัศน์ 
ย่านและชุมชนย่อย ภูมิทัศน์ถนน รูปด้านหน้าอาคาร อาคาร ไปจนกระท่ังเล็กท่ีสุด คือ วัตถุและช้ินส่วนท่ี
หลงเหลืออยู่ นอกจากน้ีแล้วยังอาจทําการอนุรักษ์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดเมืองและย่านประวัติศาสตร์ เช่น การ
อนุรักษ์แนวความคิดในการออกแบบ การอนุรักษ์รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การอนุรักษ์ฝีมือช่าง และ
การอนุรักษ์วัสดุก่อสร้าง  

วิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ประกอบด้วย การป้องกัน ซ่ึงเป็นวิธีการจํากัดการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานท่ีสําคัญ ส่วนใหญ่ใช้กับแหล่งโบราณคดี การสงวนรักษาเป็นการรักษาของเดิมให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะใช้กับอาคารท่ีมีความสําคัญสูง การบูรณะ การฟ้ืนฟู การสร้างขึ้นใหม่ การ
ย้ายท่ีตั้ง การสื่อความหมายท่ีเป็นการนําเสนอคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยการทําป้ายสื่อข้อมูล
ข่าวสาร การจัดแสดง นิทรรศการ และจัดทําสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ   
1.1.6 แนวทางการวางผังแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

หลักการสําคัญของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ เป็นการพัฒนาโดยแยกพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ
ออกจากพื้นท่ีเมืองท่ีควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของพื้นท่ี
พัฒนาท้ังสองโดยให้เห็นการคลี่คลายท่ีค่อยๆเปลีย่นแปลงจากพื้นท่ีอนุรักษ์ไปสู่พ้ืนท่ีพัฒนา พ้ืนท่ีอนุรักษ์ต้อง 
ปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัด ท้ังรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศของท้ังพื้นท่ี ส่วนพื้นท่ีเมืองท่ีต้องการพัฒนาให้เติบโตทางเศรษฐกิจต้องให้มีระยะห่างจาก
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ ท้ังนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนพื้นท่ีอนุรักษ์  หลักการสําคัญสําหรับการ
วางแผนแม่บทอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง การ 
ควบคมุการเปลี่ยนแปลง การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน และการบริหารจัดการ  

แนวทางการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ กฎบัตร Washington Charter เสนอแนะ
ให้พิจารณาทางด้านคุณลักษณะท่ีต้องสงวนรักษาไว้ เช่น รูปแบบแผนผังของเมืองท่ีเห็นได้จากการแบ่งพ้ืน
ท่ีดิน และโครงข่ายถนน ความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร พื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีโล่ง รูปลักษณ์ภายนอกภายใน
อาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแหล่งท่ีตั้งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น และการ 
ใช้สอยท่ีหลากหลายที่มีอยู่ในเมือง 
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พื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่ หลักการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ ลักษณะเมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ท่ีดี และการมีส่วนร่วมจากประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ข้อควรคํานึงในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ในแผนการอนุรักษ์ต้อง 
มีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอาคารใดบ้างควรอนุรักษ์ การอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่อยู่
อาศัยในพื้นท่ีนั้น ภายหลังการดําเนินการอนุรักษ์สิ้นสุดลงควรมีการดูแลต่อเนื่องไปตลอด อาคารที่สร้างขึ้น
ใหม่ในบริเวณย่านประวัติศาสตร์ต้องมีลักษณะอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมท่ีสอด 
คล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในพื้นท่ี การปรับปรุงอาคาร    
ท่ีอยู่อาศัยควรอยู่บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์เป็นสําคัญ  

แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ จะต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ให้ผู้ดําเนินการนําไปใช้ เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาและก่อสร้าง การอนุรักษ์ การวาง
โครงข่ายการสัญจร บริการสาธารณะ และการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมากํากับดูแล 
1.1.7  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง และควบคุมการพัฒนาในเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

กฎหมายแม่บทท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 4 ฉบับ ท่ี
อาจนํามาใช้เป็นเครื่องมือและมาตรการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ คือ  

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นําไปใช้ในรูป
ประกาศกระทรวงในการกําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เช่น เมืองโบราณ 
นอกจากน้ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดทํา“โครงการเมืองเก่า” 
ขึ้นเพ่ือการดําเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในชุมชนต่างๆของประเทศ 

2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ . 2518 ให้อํานาจกระทรวงมหาดไทยใช้ในรูป
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองต่างๆ ถ้าในชุมชนเมืองท่ีเป็นเมืองประวัติศาสตร์หรือมีย่านประวัติศาสตร์อาจ
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองเก่าให้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์เ พ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง อาจทําการวางและจัดทํา“ผังเมืองเฉพาะ” 

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรมโยธาธิการและผังเมืองนําไปใช้บังคับในรูป
กฎกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้บังคับในรูปข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมความสูงของ
สิ่งก่อสร้างอาคาร กําหนดระยะถอยร่นในย่านประวัติศาสตร์หรือบริเวณใกล้กับโบราณสถาน อาคารอนุรักษ์ 
วัด เจดีย์ หรืออนุสรณ์สถานท่ีเป็นภูมิสัญลักษณ์ของเมือง  

4. พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ        
พ.ศ. 2504 ให้อํานาจกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร ซากอาคาร แหล่งท่ีตั้ง หรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญในประวัติ ศาสตร์ท่ีมีคุณค่า และเห็นสมควรให้เป็นโบราณสถาน เช่น คุ้มบ้าน วัด คูเมือง และ
กําแพงเมือง รวมท้ังในบริเวณเมืองเก่าแพรไ่ด้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดต่างๆเป็นโบราณสถานไปแล้วหลายแห่ง 
1.1.8 กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 

กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ท่ีใช้ในการศึกษาบริบท
ของเขตเมืองเก่าแพร่ และการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบ
เหล่านั้น จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
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1. โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง  เป็นโครงสร้างรูปธรรมและ
ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ ในอดีตมีทําหน้าท่ีป้องกันอันตรายจากข้าศึกศัตรู โดยกําหนดการเข้า-ออก เมือง
ตามพื้นท่ีต่างๆด้วยประตูเมืองท่ีตั้งอยู่โดยรอบกําแพงเมือง และกําแพงเมืองยังมีหน้าท่ีป้องกันน้ําไหลเข้าท่วม
ตัวเมืองในฤดูนํ้าหลาก 

2. โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต เป็นย่าน พ้ืนท่ี หรือ
สถานท่ีสําหรับเป็นท่ีตั้งขององค์ประกอบเมือง ตามคติความเช่ือของการสร้างเมืองล้านนา สําหรับประกอบ
พิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆในอดีตท่ีมีความสําคัญของเมืองแพร่  รวมท้ังเป็นสถานที่สําหรับการบริหารการ
ปกครอง ที่อยู่อาศัยของผู้ครองเมือง ขุนนางช้ันสูง และกลุ่มชนท่ีมีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ 

3. โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา  ได้แก่       
ศาสนสถานท่ีมีท่ีตั้งอยู่รวมกับชุมชนต่างๆกระจายอยู่ท่ัวเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ เนื่องจากในอดีต วัด จะเป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ดังน้ันแต่ละชุมชนจึงมีการสร้างวัดของตนเองข้ึนมาเพ่ือประกอบกิจกรรม
ตามประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
1.1.9 เกณฑ์การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่   

เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเมืองเขตเมืองเก่าแพร่ในแต่ละด้าน คือ 

(1) ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน (urban environment) คือสภาพแวดล้อมท่ีอยู่บริเวณโดยรอบ
ของสถานที่ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเป็นส่วนท่ีส่งเสริมความสําคัญ
และลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม พิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้ 

(1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร 
(1.2) การเข้าถึง 
(1.3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน 
(1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด 
(2) ด้านมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) พื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ จัดอยู่ในลักษณะย่าน

ประวัติศาสตร์ประเภทเมืองท่ีมีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่ีมีการใช้งานมาตลอดทําให้
บรรยากาศของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถประเมินได้จากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ 
งานทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งงานศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม พิจารณาตามหัวข้อย่อย
ดังนี้ 

(2.1) พื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ 
(2.2) รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม 
(2.3) การใช้งานสถานท่ีและบริเวณเพ่ือกิจกรรมวัฒนธรรม 
(3) ด้านเอกลักษณ์ (uniqueness) คุณลักษณะ (character) และอัตลักษณ์ของชุมชน 

(identity) แสดงภาพลักษณ์โดยรวมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment) และสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง (man-made environment) ท่ีอยู่โดยรอบท้ังหมด (surrounding) ในบริเวณชุมชนท่ีจะมีความ
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โดดเด่นและแตกต่างจากบริเวณอ่ืนอย่างชัดเจน จนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมองเห็น พิจารณาตาม
หัวข้อย่อยดังนี้ 

(3.1) คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ 
(3.2) การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม 
(3.3) ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ 

1.2  สภาพปัจจุบันและผลการประเมิน วิเคราะห์ และสรุประดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ 
      องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่  
1.2.1 ประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่  
                 จากการสํารวจบริบทของเขตเมืองเก่าแพร่ สรุปประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่า ได้ดังน้ี   
                 (1) โครงสร้างท่ีเป็นขอบเขตและการป้องกันเมือง  

โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง มี 7 องค์ประกอบ คือ กําแพงเมือง ประตูชัย 
ประตูศรีชุม ประตูย้ังม้า ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง 

(2) โครงสร้างท่ีเป็นสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต  
โครงสร้างประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มี 8 องค์ประกอบ คือ คุ้มเจ้าหลวง บ้าน

วงศ์บุรี คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ศาลหลักเมือง สนามหลวง อาคารน้ําเพชร และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 
(3) โครงสร้างท่ีเป็นสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา  
โครงสร้างประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา มี 8 องค์ประกอบ คือ วัดหัวข่วง 

วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และวัดศรีบุญเรือง 

1.2.2  สรุปการประเมินสภาพปัจจุบันคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบในด้านต่างๆ 
(1)  สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน (urban environment) 
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ

เขตเมืองเก่าแพร่ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนที่พิจารณาจากเกณฑ์ (1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร 
(2)การเข้าถึง (3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน และ (4)  สุนทรียภาพและความสะอาด สรุปได้ 
ดังนี้ 

(1.1)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 1 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 3 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง  
ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน

ระดับปานกลาง มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง ประตูศรีชุม และ
ประตูชัย  
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(1.2)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 2 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด มีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ คุ้มเจ้าหลวง   
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี สนามหลวง อาคารนํ้าเพชร และศาลหลักเมือง 
ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน

ระดับปานกลาง มี 3 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 

(1.3)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 3 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ วัดหลวง วัดหัวข่วง วัดพระร่วง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
วัดศรีชุม วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ และวัดศรีบุญเรือง 

ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไม่มี 

(2)  สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) 
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ

เขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรมท่ีพิจารณาจากเกณฑ์ (1)พ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ (2)  รูปแบบ
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม  และ(3) การใช้งานสถานท่ีและบรเิวณเพ่ือกจิกรรมวฒันธรรม สรุปได้ ดังนี้ 

(2.1)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 1 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 2 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ กําแพงเมือง และ ประตูมาร 
ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน

ระดับปานกลาง มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูใหม่ ประตูยั้งม้า คูเมือง ประตูชัย 
และ ประตูศรีชุม 

(2.2)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 2 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด มีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ คุ้มเจ้าหลวง   
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ศาลหลักเมือง อาคารนํ้าเพชร และสนามหลวง 
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ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 3 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ 

(2.3)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 3 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุดไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ วัดหลวง วัดพระนอน วัดหัวข่วง วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร วัดศรีชุม วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง และวัดพงษ์สุนันท์  

ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไม่มี 

(3)  สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านเอกลักษณ์ (uniqueness) คุณลักษณะ 
(character) และอัตลักษณ์ของชุมชน (identity) 

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตเมืองเก่าแพร่ดา้นเอกลักษณ์ คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีพิจารณาจากเกณฑ์ (1)  คุณภาพของ
การพัฒนาบริเวณโดยรอบ (2) การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม และ (3) ความ
กลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ สรุปได้ ดังนี้ 

(1.1)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 1 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

ไม่มี 
ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน

ระดับปานกลาง มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูมาร ประตูใหม่ ประตูยั้งม้า คูเมือง 
และกําแพงเมือง  

ระดับน้อย องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับน้อย 
มี 2 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูศรีชุม และ ประตูชัย  

(1.2)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 2 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร และ คุ้มวิชัยราชา  
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ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ สนามหลวง บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ 
ศาลหลักเมือง และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้  

(1.3)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา 
ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 3 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ

คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 
ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก 

มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ วัดหลวง วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง วัดพระนอน วัดหัวข่วง 
วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และวัดพงษ์สุนันท์  

ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไม่มี 
1.2.3  สรุประดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง 
        กายภาพโดยรวมทุกด้าน 

(1)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ด้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง-มาก 

ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 1 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไม่มี 

ระดับมาก องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับ
ระดับมาก มี 2 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูมาร และ ประตูใหม่  

ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คูเมือง ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง ประตูชัย 
และประตูศรีชุม  

(2)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต ด้รับการประเมิน
สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด-มาก 

ระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทท่ี 2 ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุด มีเพียงองค์ประกอบเดียว คือ คุ้มเจ้าหลวง  

ระดับมาก องค์ประกอบ ท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน ระดับ
มาก มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมอืง 
และ คุ้มวิชัยราชา  

ระดับปานกลาง องค์ประกอบท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน 
ระดับปานกลาง มี 2 องค์ประกอบเรียงตามลําดับคะแนนได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้  

(3)  โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา ด้รับการ
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
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1.2.5  สรุปสถานภาพและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ใน
ปัจจุบัน 

(1) สรุปภาพรวมของสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบท้ัง 
3 ประเภท ได้ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญส่วนใหญ่ 5
องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านั้นท่ีอยู่ในระดับมาก 

ประเภทท่ี 2 สถานท่ีสําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญส่วน
ใหญ่ 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีเพียงองค์ประกอบเดียวท่ีอยู่ ในระดับมากท่ีสุด และอีก 2 
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับปานกลาง 

ประเภทที่ 3 สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ท้ังหมด 8 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก 

(2)  ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง  ระดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างประเภทท่ี 1 อยู่ใน
ระดับมาก - ปานกลางแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของแต่ละสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน โครงสร้างประเภทท่ี 
2  มีค่าระดับคุณค่าความสําคัญอยู่ท่ีมากท่ีสุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อความเป็นมา
ของบรรพบุรุษ ในขณะที่โครงสร้างประเภทท่ี 3 ได้รับค่าระดับความสําคัญในระดับมาก เป็นเครื่องบ่งช้ีให้
เห็นว่าได้รับการทํานุบํารุงจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง 

(3)  ด้านมรดกวัฒนธรรม  ระดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างประเภทท่ี 1 นั้นอยู่ในระดับ
มาก-ปานกลาง โดยมีกําแพงเมืองและประตูมารมีระดับคุณค่าความสําคัญในระดับมาก เนื่องจากเป็น
โครงสร้างท่ียังมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของคูเมืองและประตูเมืองจุด
อื่นๆ มีการใช้งานท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทําให้คุณค่าความสําคัญลดลงส่วนโครงสร้างประเภทท่ี 2  มีค่า
ระดับคุณค่าความสําคัญอยู่ท่ีมากท่ีสุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการให้สภาพและความสําคัญท่ีแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ในขณะท่ีโครงสร้างประเภทท่ี 3 ได้รับค่าระดับมากเท่ากัน ทําให้ประเมินได้ว่า วัดท่ีอยู่คู่กับ
ชุมชนนั้นทุกฝ่ายเห็นความสําคัญและแต่ละชุมชนดูแลรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 

(4)  ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน  ระดับคุณค่าความสําคัญของ
โครงสร้างประเภทท่ี 1 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีประชาชนบุกรุกพื้นท่ีเข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่
ตามแนวกําแพงเมือง ทําให้บางส่วนได้รับความเสียหาย ในส่วนของประตูชัย ประตูศรีชุมก็มีการปรับปรุง
พ้ืนท่ี จนไม่เหลือสิ่งปลูกสร้างเดิม จะมีเพียงคูเมืองและประตูมาร ท่ียังคงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไว้ดังเดิมจึง
ได้รับการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างประเภทท่ี 2  ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของ
อาคารสิ่งปลูกสร้างไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะท่ีโครงสร้างประเภทท่ี 3  กลุ่มคนในชุมชนก็ยังให้ความสําคัญ 
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาท่ีวัดของชุมชุนตนเอง วัดต่างๆจึงได้รับการอนุรักษ์และทํานุบํารุงอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 



187 
 

1.3 แนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ที่
สอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 

ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการวางผังเมือง การวางแผนอนุรักษ์ และสร้างมาตรการควบคุม
การพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่ให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะให้ 
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
1.3.1 ข้อพิจารณาในการอนุรักษ์โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทต่างๆ 

(1)  โครงสร้างประเภทท่ี 1 เป็นบริเวณและสิ่งก่อสร้างท่ีแสดงขอบเขตและการป้องกันเมืองซ่ึง
มีความสําคัญมากในอดีต ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและในระดับมากและปานกลาง ไม่มีในระดับมาก
ท่ีสุด แสดงว่าโครงสร้างและองค์ประกอบท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีเสื่อมโทรม จนประชาชนไม่เห็นความสําคัญ 
สมควรจะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ให้แสดงบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ จึงเสนอแนะให้
กําหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ตามแนวโครงสร้างประเภทท่ี 1 ใช้ถนนรอบกําแพงเมืองเป็นแนว
แบ่งพ้ืนท่ี และสร้างเขตกันชน (buffer zone) กําหนดระยะถอยร่นและมาตรการห้ามปลูกสร้างอาคารท่ี
ประชิดและมีความสูง เพ่ือไม่ให้บดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของสถานท่ีสําคัญ (ประสงค์ เอ่ียมอนันต์, 
2550) ทําการบูรณปฏิสังขรณ์ (restoration) โครงสร้างประเภทนี้ท้ังหมด และสร้างขึ้นมาใหม่ 
(reconstruction) ส่วนท่ีสูญหายไป คือ ประตูชัย และประตูศรีชุม จัดแสดงข่าวสารบนสถานท่ีตั้งเพื่อให้เกิด
การรับรู้ถึงความสําคัญของสถานท่ีในประวัติศาสตร์เหล่าน้ี 

(2)  โครงสร้างประเภทท่ี 2 เป็นสถานท่ีสําคัญของเมืองเก่าแพร่ ท่ีเคยใช้ประกอบกิจกรรม
ต่างๆของเมืองท่ีสําคัญในอดีตท่ีได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมากท่ีสุดและ
ยังแสดงคุณค่าความสําคัญท่ีโดดเด่นทุกด้าน คือ คุ้มเจ้าหลวง รองลงไปในระดับมาก คือ บ้านวงศ์บุรี  อาคาร
นํ้าเพชร สนามหลวง  ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา เสนอแนะจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนเมืองแพร่
ทางด้านประวัติศาสตร์ท่ีคุ้มเจ้าหลวง เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐานสําคัญและเผยแพร่ต่อประชาชน
ท่ัวไป จัดทําหุ่นจําลองเมืองเก่าแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองแพร่ในอดีตท้ังหมด ท้ังนี้
อาจกระจายการจัดแสดงข่าวสารไปยังบ้านวงศ์บุรี  อาคารน้ําเพชร และคุ้มวิชัยราชา ตามความเหมาะสมกับ
บริบท รวมทั้งบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ท่ีได้รับการประเมินในระดับปานกลาง 

(3)  โครงสร้างประเภทที่ 3 สถานท่ีสําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา ท้ังหมดได้รับการ
ประเมินในระดับมาก แต่ท่ีแสดงสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในทุกด้าน คือ วัดหลวง ส่วนวัดอ่ืนๆก็
ได้รับการทํานุบํารุงให้อยู่ในสภาพดีมาโดยตลอด จึงเสนอแนะให้กําหนดเขตกันชน (buffer zone) โดยรอบ
โครงสร้างประเภทน้ี พร้อมท้ังกําหนดระยะถอยร่นและห้ามปลูกสร้างอาคารท่ีประชิดและมีความสูง เพ่ือ
ไม่ให้บดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของศาสนสถาน   
1.3.2  ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมทางกฎหมาย 

กฎหมายแม่บทท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและย่านประวัติศาสตร์ ท่ีควร
นํามาใช้เป็นเครื่องมือและมาตรการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ได้ ดังนี้ 

(1) แนวทางในการอนุรักษ์เขตเมืองเก่าแพร่ท่ีสอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ เสนอให้กรมศิลปากร ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
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เมืองตรากฎกระทรวง หรือเทศบาลเมืองแพร่ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแพร่ ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน
ตามท่ีกําหนดในบริเวณท่ี 1 – 5 และรูปแบบของอาคารทั้งหมดจะต้องเป็นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาหรือ
พ้ืนเมืองภาคเหนือ ดังรายละเอียดท่ีนําเสนอไปแล้วในบทท่ี 6 (ดูภาพท่ี 92 ประกอบ) 
2. ข้อจํากัดในการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง“การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่เพ่ือการ 
อนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์” นี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาผลสรุปในขั้นแรกเท่านั้น ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ยังมี
ข้อจํากัดเน่ืองจาก 

2.1 ขอบเขตพื้นท่ีการวิจัยจํากัดอยู่เฉพาะภายในกําแพงเมือง เน้ือหาไม่ครอบคลุมโครงสร้าง 
และองค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรม 

ขอบเขตการวิจัยด้านพื้นท่ีครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง
เก่าแพร่ท่ีตั้งอยู่ภายในกําแพงเมือง ไม่รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีตั้งอยู่ภายนอกกําแพงเมืองซึ่งมี
จํานวนไม่น้อยและมีความสําคัญมาก เช่น แม่นํ้ายม ห้วยแม่แคม บริเวณท่ีตั้งชุมชนชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่
และชุมชนชาวไทยเช้ือสายพม่าดั้งเดิม วัดจอมสวรรค์ และวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นท่ีตั้งของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
คู่เมืองแพร่ เป็นต้น ด้านเน้ือหาก็ครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเป็นรูปธรรม ยังมีส่วนท่ีเป็น
นามธรรม เช่นประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ช่างฝีมือ และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนท่ีจะก่อให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองเก่า ผลสรุปท่ีได้จึงเป็นเพียงบางส่วน ไม่สามารถใช้เป็นตัวแทน
บริบทเมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่าแพร่ ท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในอดีตได้ครบทุกมิติ 

2.2  การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% มีจํานวนน้อยและเลือกอย่างเฉพาะ 
เจาะจง ขาดการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านด้านต่างๆในเชิงลึก 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนเมืองเก่า และกลุ่มตัวอย่างผู้เช่ียวชาญและประกอบวิชาชีพ
ด้านการวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อมท่ีเจาะจง มีจํานวนไม่มาก ไม่ครอบคลุม หรือไม่มีความหลากหลาย
เท่าท่ีควร จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่า
ได้ท้ังหมด การวิจัยยังไม่ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา ภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองเก่าและด้านอ่ืนๆ จึงขาดข้อมูลเฉพาะเรื่องในเชิง
ลึก อาจทําให้ได้ข้อมูลสําคัญบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่าและความสําคัญของโครงสร้างและองค์ ประกอบ
เมืองเก่าไม่ลึกซ้ึงและครบถ้วนเท่าท่ีควร 

2.3 การวิจัยเมืองล้านนาในอดีตเพียงเมืองเดียว ขาดการศึกษาโครงข่ายการเชื่อมโยง และการ
เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบกับเมืองล้านนาท้ังหมด 

เมืองแพร่เป็นเพียงเมืองโบราณเมืองหนึ่งในกลุ่มเมืองล้านนาตะวันออกร่วมกับเมืองน่าน เมือง
เก่าในวัฒนธรรมลา้นนายังมีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุม่เมืองล้านนาตะวันตกท่ีมีจํานวนมาก โครงสร้าง
และองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่ท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ จึงยังไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่า
เป็นตัว แทนของเมืองเก่าล้านนาได้ท้ังหมด รวมทั้งยังไม่เห็นภาพรวม ความเหมือนและแตกต่างกันของเมือง
ล้านนา 
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2.4 การศึกษาและเสนอแนะมาตรการอนุรกัษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์เป็นมาตรการเฉพาะ 
ทางลบโดยใช้กฎหมายบังคับ ยังขาดการศึกษาและเสนอแนะมาตรการทางบวก  
3.  การเสนอแนะหัวข้อท่ีควรดําเนินการวิจัยขั้นต่อไป 

จากข้อจํากัดในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะหัวข้อสําหรับการวิจัยท่ีเกี่ยว 
ข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ และการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ เพ่ิมเติม
ดังนี้ 

3.1 การวิจัยท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ท้ังหมด รวมท้ังเนื้อหาด้านโครงสร้างองค์ประกอบ
ท่ีเป็นนามธรรม 

การวิจัยท่ีครอบคลุมโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่ ท้ังหมดท่ีตั้งอยู่
ภายในกําแพงเมือง และท่ีตั้งอยู่ภายนอกกําแพงเมือง เช่น แม่น้ํายม ห้วยแม่แคม บริเวณท่ีตั้งชุมชนเก่า
ดั้งเดิม วัดจอมสวรรค์และวัดพระธาตุช่อแฮซ่ึงเป็นวัดสําคัญ เป็นต้น ให้เน้ือหาครอบคลุมโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม เช่น วิถีชีวิต กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสีสันและ
ชีวิตชีวาของเมืองเก่า เพื่อให้ได้ผลสรุปครบทุกมิติ และเป็นตัวแทนบริบทเมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่า
แพร่ท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในอดีต 

3.2  การวิจัยท่ีเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% มีจํานวนมากและ
หลากหลาย รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านต่างๆในเชิงลึก 

การวิจัยท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางผัง
และออกแบบสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลุมในวงกว้าง และมีความหลากหลาย ให้สามารถเป็นตัวแทนประชากรท่ี
จะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่า การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ทางด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ศิลปะสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองเก่าล้านนา และอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่าและความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองเก่าอย่างลึกซ้ึง
และครบถ้วน 

3.3 การวิจัยระบบเมืองของเมืองล้านนาในอดีต โครงข่ายความสัมพันธ์และการเช่ือมโยง และ
การเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองล้านนา 

การวิจัยภาพรวมระบบเมืองและโครงข่ายการเช่ือมโยงของเมืองล้านนาในอดีต รวมทั้งการวิจัย 
เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองโบราณล้านนาตะวันออกกับเมืองล้านนาตะวันตก เพ่ือค้น 
หาภาพรวมท่ีจะเป็นตัวแทนของการวางผังและออกแบบเมืองล้านนาในอดีต ไปจนถึงการเปรียบเทียบให้เห็น
ความเหมือนและแตกต่างในระหว่างกลุ่มเมืองล้านนาด้วยกัน 

3.4 การวิจัยเพ่ือค้นหามาตรการทางบวก หรือมาตรการทางด้านการส่งเสริม และกระตุ้นการ
อนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ควบคู่กับมาตรการด้านการใช้กฎหมายบังคับ 

3.5 การวิจัยท่ีครอบคลุมเน้ือหาด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การวิจัยท่ีครอบคลุมเนื้อหาทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมท่ีสิบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษให้ยังคงอยู่ อาทิเช่น สืบสานมรดกงานช่าง
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จากบรรพบุรุษในด้านต่างๆ ท้ังช่างก่อสร้าง ช่างผลิตวัสดุพ้ืนถ่ิน และยังสามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไป
ทําการบูรณะซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นโบราณสถาน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมในบริบทเมืองประวัติศาสตร์  อีกท้ังควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
โบราณของท้องถิ่น ตามวาระอันควร สร้างสีสันและชีวิตให้เมืองเก่าแพร่ฟ้ืนคืนกลับมาอีกครั้ง 

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์
บริบทเมืองประวัติศาสตร์ นี้ ได้ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และได้ผล
ตามท่ีคาดว่าจะได้รับท้ัง 3 ข้อ จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลท่ีได้จากการทําการวิเคราะห์พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ ซ่ึงชุมชนควรคํานึงถึงการดํารง
รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถานที่สําคัญของเมืองในอดีตท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนไว้ด้วย มิใช่มุ่งหวังเพียงพัฒนาจนละเลยมองข้ามความสําคัญหรือทําลายบริบทเมืองประวัติศาสตร์  
อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังมีข้อจํากัดในประเด็นต่างๆอีกตามท่ีได้กลา่วถงึข้างต้น  ผู้วิจัยในขั้นต่อไปควรเลอืก
หัวข้อในการวิจัยตามข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วย เพ่ือให้การวิจัยในหัวข้อนี้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบสอบถาม 

1.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ 
1.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกบัเมืองเก่าแพร่ 
1.3 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกบัเมืองเก่าแพร่ 
1.4 แผ่นภาพแสดงรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ 
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1.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
" การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่  

เพ่ือการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ " 

 
วันท่ี      
สถานท่ี      
ผูส้ํารวจ      

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุนชนเมือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ว่าด้วยเรื่อง " การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ " 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพท่ีมีความสําคัญในเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพ่ือการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 

 เพ่ือวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 

 เพ่ือประเมินความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยชุดคําถามและกลุ่มรูปภาพ 

 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกตอบลงในช่อง  ท่ีกําหนดให้ 

 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนค่าคะแนนท่ีท่านเลือกลงในช่อง 
 ท่ีกําหนดให้ 

 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง 
             

นส. กฤตติกา บญุศิร ิ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อม 
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบสอบถามสาํหรับกลุ่มคนในชุมชนเมืองเกา่แพร่ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบคุคลท่ัวไป 
             
 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2. อาย ุ   21 – 30 ป ี    31 – 40 ป ี   41 – 50 ปี 

   51 – 60 ป ี    มากกว่า 60 ปี 

3. อาชีพ   รับจ้าง    เกษตรกรรม   รับราชการ 

   พนักงานบริษัทเอกชน   แม่บ้าน   ค้าขาย 

   เกษียณ    ไม่ได้ทํางาน    

   อื่นๆ (ระบุ )      

4. การศึกษา  ประถม    มัธยม   ประกาศนยีบัตร

   ปริญญาตร ี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

   อื่นๆ (ระบุ )      

5. ระยะเวลาท่ีได้อยู่อาศัยในเมืองแพร ่        

   น้อยกว่า 10 ปี   11 – 20 ป ี   21 – 30 ปี 

   31 – 40 ป ี    มากกว่า 40 ปี 

 

 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 2 ข้
  
 

โครงสร้างท
สําคัญทางจิ

เครื่องหมาย

 

ขอ้มลูเกี่ยวกับค
 

โครงสร้
ทางกายภาพปร
จิตวิญญาณและ

 
ท่านให้

ย  ลงในช่อง
มีระดับ
มีระดับ
มีระดับ
มีระดับ
มีระดับ

ความคิดเห็น 
  

รา้งและองค์ประ
ระเภทท่ีเป็นขอ
ะศาสนา 

ห้ค่าคะแนน " คุ
ง  ที่กําหนดใ
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา

 

ะกอบทางกายภ
อบเขตและการป

คุณค่าความสําค
ให้ตามหมายเล
ามสําคัญมากทีส่
ามสําคัญมาก 
ามสําคัญปานกล
ามสําคัญน้อย 
ามสําคัญน้อยทีส่

  

ภาพของพื้นท่ีเมื
ป้องกันเมือง ส

คัญความเป็นเมื
ขท่ีท่านเห็นสม
สุด ให้ 
 ให้ 

ลาง ให้ 
 ให้ 
สุด ให้ 

  

ืองเก่าแพร่ ที่ส
ถานที่สําคัญขอ

มืองเก่าแพร่ " ใ
ควร โดยมีเกณ

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

  

ามารถรับรู้ได้อ
องเมืองแพร่ในอ

 ในแต่ละหัวข้อ
ฑ์การให้คะแนน
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ย่างชัดเจน ได้แ
อดีต และสถาน

เท่าใด โดยเขีย
นดังนี้ 

04 

แก ่
นที่

 

ยน
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05 



 

20

 

06 



 

20

 

07 
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1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกบัเมืองเก่าแพร่ 
วิทยานิพนธ์เร่ือง 

" การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ 
เพ่ือการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ " 

 
วันท่ี      
สถานท่ี      
ผูส้ํารวจ      

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุนชนเมือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ว่าด้วยเรื่อง " การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ " 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพท่ีมีความสําคัญในเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพ่ือการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 

 เพื่อวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 

 เพื่อประเมินความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยชุดคําถามและกลุ่มรูปภาพ 

 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกตอบลงในช่อง  ท่ีกําหนดให้ 

 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนค่าคะแนนท่ีท่านเลือกลงใน
ช่อง  ท่ีกําหนดให้ 

 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง 
             

นส. กฤตติกา บญุศิร ิ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อม 
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

แบบสอบถามสาํหรับนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีไม่คุ้นเคยกบัเมืองเก่าแพร่ 



 

ส่วนที่ 1 ข้
  

1. เพ

2. ช้ัน

 

ส่วนที่ 2 ข้
  

โครงสร้างท
สําคัญทางจิ

เครื่องหมาย

ข้อมลูส่วนบคุคล
 

พศ  

ันปีการศึกษา 

 

ข้อมลูเกี่ยวกับค
 

โครงสร้
ทางกายภาพปร
จิตวิญญาณและ

ท่านให้
ย  ลงในช่อง

มีระดบั
มีระดบั
มีระดบั
มีระดบั
มีระดบั

ลทั่วไป 
  

 ชาย  

 ช้ันปีที่ 1 

 ช้ันปีที่ 4 

ความคิดเห็น 
  

รา้งและองค์ประ
ระเภทท่ีเป็นขอ
ะศาสนา 

ห้ค่าคะแนน " คุ
ง  ที่กําหนดใ
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา

 

 

  

  

 

ะกอบทางกายภ
อบเขตและการป

คุณค่าความสําค
ให้ตามหมายเล
ามสําคัญมากทีส่
ามสําคัญมาก 
ามสําคัญปานกล
ามสําคัญน้อย 
ามสําคัญน้อยทีส่

  

 หญิง 

 ชั้นปีที่ 2 

 ชั้นปีที่ 5 

  

ภาพของพื้นที่เมื
ป้องกันเมือง ส

คัญความเป็นเมื
ขที่ท่านเห็นสม
สุด ให้ 
 ให้ 

ลาง ให้ 
 ให้ 
สุด ให้ 

  

 

 

  

ืองเก่าแพร่ ที่ส
ถานที่สําคัญขอ

มืองเก่าแพร่ " ใ
ควร โดยมีเกณ

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

  

 ช้ันปีที่ 3 

 อื่นๆ (ระบุ ) 

  

ามารถรับรู้ได้อ
องเมืองแพร่ในอ

 ในแต่ละหัวข้อ
ฑ์การให้คะแนน
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ย่างชัดเจน ได้แ
อดีต และสถาน

เท่าใด โดยเขีย
นดังนี้ 

09 

แก ่
นที่

 

ยน
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1.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกบัเมืองเก่าแพร่ 
วิทยานิพนธ์เร่ือง 

" การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่ 
เพ่ือการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ " 

 
วันท่ี      
สถานท่ี      
ผูส้ํารวจ      

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุนชนเมือง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ว่าด้วยเรื่อง " การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ " 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพท่ีมีความสําคัญในเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพ่ือการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 

 เพ่ือวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 

 เพ่ือประเมินความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยชุดคําถามและกลุ่มรูปภาพ 

 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกตอบลงในช่อง  ท่ีกําหนดให้ 

 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนค่าคะแนนท่ีท่านเลือกลงในช่อง 
 ท่ีกําหนดให้ 

 
 
 

 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง 
             

นส. กฤตติกา บญุศิร ิ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อม 
ภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แบบสอบถามสาํหรับนักศึกษาและภูมิสถาปนิกท่ีคุ้นเคยกบัเมืองเก่าแพร่ 



 

ส่วนที่ 1 ข้
  

1. เพ
2. ช้ัน

 
3. จํา

 
ส่วนที่ 2 ข้
  

โครงสร้างท
สําคัญทางจิ

เครื่องหมาย

ข้อมลูส่วนบคุคล
 

พศ  
ันปีการศึกษา 

 
านวนครั้งท่ีเคยไ

 
ข้อมลูเกี่ยวกับค

 

โครงสร้
ทางกายภาพปร
จิตวิญญาณและ

ท่านให้
ย  ลงในช่อง

มีระดบั
มีระดบั
มีระดบั
มีระดบั
มีระดบั

ลทั่วไป 
  

 ชาย  
 ช้ันปีที่ 1 
 ช้ันปีที่ 4 

ไปจังหวัดแพร่ 
  

ความคิดเห็น 
  

รา้งและองค์ประ
ระเภทท่ีเป็นขอ
ะศาสนา 

ห้ค่าคะแนน " คุ
ง  ที่กําหนดใ
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา
บคุณค่าและควา

 

 
  
  
  

 

 

ะกอบทางกายภ
อบเขตและการป

คุณค่าความสําค
ให้ตามหมายเล
ามสําคัญมากทีส่
ามสําคัญมาก 
ามสําคัญปานกล
ามสําคัญน้อย 
ามสําคัญน้อยทีส่

  

 หญิง 
 ชั้นปีที่ 2 
 ชั้นปีที่ 5 
 1 ครั้ง 
 3 ครั้ง 

  

ภาพของพื้นที่เมื
ป้องกันเมือง ส

คัญความเป็นเมื
ขที่ท่านเห็นสม
สุด ให้ 
 ให้ 

ลาง ให้ 
 ให้ 
สุด ให้ 

  

 

 

 

 

  

ืองเก่าแพร่ ที่ส
ถานที่สําคัญขอ

มืองเก่าแพร่ " ใ
ควร โดยมีเกณ

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

  

 ช้ันปีที่ 3 
 อื่นๆ (ระบุ ) 
 2 ครั้ง 
 มากกว่า 3 ค

  

ามารถรับรู้ได้อ
องเมืองแพร่ในอ

 ในแต่ละหัวข้อ
ฑ์การให้คะแนน
 
 
 
 
 

21

  

 
   

 
ครั้ง 

  

ย่างชัดเจน ได้แ
อดีต และสถาน

 

เท่าใด โดยเขีย
นดังนี้ 

14 

แก ่
นที่

 

ยน



 

2115 
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16 



 

21

 

17 



 

1.4 แผ
กลุ่มที่
ป้องกัน
 

ผ่นภาพแสดงรู
 1 รูปแบบโคร
นเมือง 

รปแบบโครงสร้
รงสร้างและองค

้างและองค์ประ
คป์ระกอบทางก

ะกอบทางกายภ
กายภาพของเข

 

 

 

 

 

 

 

ภาพของเขตเมื
ขตเมืองเก่าแพร

องเก่าแพร่ 
ร่ ประเภทขอบ

21

บเขตและการ

18 

 



 

กลุ่มที่
เมืองแ
 

 2 รูปแบบโคร
แพร่ในอดีต 

รงสร้างและองคคป์ระกอบทางกกายภาพของเข

 

 

 

 

 

 

 

ขตเมืองเก่าแพรร่ ประเภทสถาน

21

นที่สําคัญของ

19 

 



 

กลุ่มที่
จิตวิญ
 

 3 รูปแบบโคร
ญญาณและศาส

รงสร้างและองค
สนา 

คป์ระกอบทางกกายภาพของเข

 

 

 

 

 

 

 

 

ขตเมืองเก่าแพรร่ ประเภทสถาน

22

นที่สําคัญทาง 

20 
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ภาคผนวก 2 
ตัวอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2.1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถ พ.ศ. 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. ประก
สิ่งแวดลอ้ม

สิ่งแวดล้อม
ตอนพิเศษที
อิเล็กทรอนิ
พื้นที่ที่กําห

การดําเนินก

หมายเลข 3
กลมกลืนกับ

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

าศกระทรวงทรั
ม ในบริเวณพ้ืน

ประกาศกร
ม ในบริเวณพื้น
ที่ 219ง ประกา
นิกส์,2559) สาร
นด ซึ่งมีข้อกําห

ห้ามกระทําก
ห้ามติดตั้งป้
ห้ามขุดหรือ

การในที่ดินที่เอ
ห้ามก่อสร้า

3070 ที่มีความ
บสภาพแวดล้อ

 

แนบท้ายประก
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

รัพยากรธรรมช
นที่เมืองโบราณ

ะทรวงทรัพยา
นท่ีเมืองโบราณ
าศใช้เมื่อวันที ่1
ระสําคัญของเท
หนดดังนี้ 
การที่เป็นอันตร
ายบนตัวโบราณ

อตักดินในบริเวณ
อกชนมีกรรมสทิ
งหรือดัดแปลง
สูงไม่เกิน 12 เม
มและโบราณสถ

าศกระทรวงทรั
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

ชาติและสิ่งแวด
ณศรีมโหสถ พ.ศ

กรธรรมชาติแล
ณศรีมโหสถ พ.ศ

5 กันยายน พ.ศ
ทศบัญญัติฉบับนี

รายหรือมีผลกร
ณสถานและในพื
ณรัศมีไม่เกิน 1
ทธิ์หรือสิทธิครอ
อาคารที่มีความ
มตร แต่อาคารด
ถาน 

รพัยากรธรรมชา
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

ดล้อม เร่ือง กําห
ศ. 2558 

ละสิ่งแวดล้อม 
ศ. 2558 ได้รับ
ศ.2558 (ฐานข้
นี้คือการกําหนด

ะทบต่อตัวโบรา
พื้นท่ีนอกเขตโบ
00 เมตร จากที
บครอง 
มสูงเกิน 9 เ
ดังกล่าวต้องมีลั

าติและสิ่งแวดล้
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

หนดเขตพื้นท่ีแ

 เรื่อง กําหนดเ
การประกาศใน
อมูลราชกิจจาน
ดเขตพื้นท่ีและม

าณสถาน 
บราณสถาน 
ที่ตั้งโบราณสถา

เมตร เว้นแต่อา
ลักษณะรูปแบบ

ลอ้ม ในบริเวณพื
กส์ [ออนไลน์] , 

และมาตรการคุ้

เขตพื้นท่ีและม
นราชกิจจานุเบ
นุเบกษาและกา
มาตรการคุ้มคร

าน ไถหรือถมเนิ

าคารตามแนวท
 สีอาคารและห

 
พื้นที่เมืองโบราณ
 เข้าถึงเมื่อ 31 

22

คุม้ครอง

าตรการคุ้มครอ
บกษา เล่มท่ี 13
รพัฒนากฎหมา
รองสิ่งแวดล้อมใ

นินดินเว้นแต่เป็

ทางหลวงแผ่นดิ
หลังคา สอดคล้อ

ณศรีมโหสถ 
 พค. 2559 

22 

อง
32 
าย
ใน

ป็น

ดิน
อง 
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ภาคผนวก 3 
ตัวอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3.1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
3.2  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี เร่ืองกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้
อาคารชนิดใด หรือประเภทใด ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ. 2533 
3.3  เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เร่ืองกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร 
และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดในเขต
วงเมือง พ.ศ. 2550 
3.4 เทศบัญญติัเทศบาลนครนครปฐม เร่ืองการกําหนดระยะหรือระดับ และบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลงหรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม วันที่ 
23 กันยายน พ.ศ.2553 
3.5 เทศบัญญติัเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่ืองกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางประเภทในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1  ข้อบญั
      ชนิดห

ชนิดหรือบ
กรุงเทพมห
พฤษภาคม
เทศบัญญัติ

ที่สุดของอา
อาคาร พ.ศ

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

ญญัติกรุงเทพม
หรือบางประเภท

ข้อบัญญัติก
บางประเภทภา
หานคร พ.ศ. 25
 พ.ศ.2528 (ฐา

ติฉบับน้ีคือ 
ห้ามก่อสร้าง

าคาร และห้าม
ศ.2522 

 
 

แนบท้ายข้อบญั
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

มหานคร เรื่องกํ
ทภายในบริเวณ

รุงเทพมหานคร
ายในบริเวณก
528 ได้รับการป
านข้อมูลราชกิจ

งอาคารที่มีควา
มใช้อาคารเป็นอ

ญญัติกรุงเทพมห
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

กําหนดบริเวณห
ณกรุงรัตนโกสิน

ร เรื่องกําหนดบ
รุงรัตนโกสินท
ประกาศในราช
จจานุเบกษาแล

ามสูงเกิน 16 เม
อาคารควบคุมก

หานคร ภายในบ
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

ห้ามก่อสร้าง ดั
นทร์ชั้นใน กรุง

บริเวณห้ามก่อส
ทร์ชั้นใน ในท้อ
กิจจานุเบกษา 
ละการพัฒนาก

มตร วัดจากระด
การใช้ตามมาต

บริเวณกรุงรัตนโ
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

 

ัดแปลง ใช้หรือ
เทพมหานคร พ

สร้าง ดัดแปลง 
องท่ีแขวงพระ
 เล่มท่ี 102 ตอ
ฎหมายอิเล็กท

ดับถนนหรือขอ
ตรา 32 วรรคห

นโกสินทร์ช้ันใน 
กส์ [ออนไลน์] , 

อเปลีย่นการใช้
พ.ศ. 2528 

 ใช้หรือเปลี่ยนก
บรมมหาราชวั

อนที่ 64 ประกา
รอนิกส์,2559)

อบทางเท้าที่ใกล้
หนึ่งแห่งพระรา

 

 
 เข้าถึงเมื่อ 12 

22

ชอ้าคารบาง 

การใช้อาคารบา
วัง เขตพระนค
าศใช้เมื่อวันที่ 2
 สาระสําคัญขอ

ล้ท่ีสุดถึงส่วนที่ส
ชบัญญัติควบคุ

 พค. 2559 

24 

าง
คร 
23 
อง

สูง
คุม



 

3.2  เทศบั
หรือประเภ

ชนิดใด หรือ
ตอนท่ี 59 
อิเล็กทรอนิ
เขตโบราณ

ส่วนที่สูงท่ีส

ส่วนที่สูงท่ีส

ส่วนที่สูงท่ีส

ส่วนที่สูงท่ีส

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

ัญญัติเทศบาล
ภทใด ภายในเข

เทศบัญญัติข
อประเภทใด ภ
 ประกาศใช้เมื่
นิกส์,2559) สาร
สถานภายในพ้ืน

บริเวณที่ 1 
บริเวณที่ 2 

สุดของอาคาร แ
บริเวณที่ 3 

สุดของอาคาร แ
บริเวณที่ 4 

สุดของอาคาร แ
บริเวณที่ 5 

สุดของอาคาร 
 

แนบท้ายเทศบัญ
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

เมืองลพบุรี เร่ือ
ขตเทศบาลเมอืง

ของเทศบาลเมือ
ายในเขตเทศบา

มื่อวันที่ 12 เมษ
ระสําคัญของเท
นที่ท่ีกําหนด ซึง่
 ห้ามก่อสร้างอา
 ห้ามก่อสร้างอ
และห้ามก่อสร้า
 ห้ามก่อสร้างอ
และห้ามก่อสร้า
 ห้ามก่อสร้างอ
และห้ามก่อสร้า
 ห้ามก่อสร้างอ

ัญญัติเทศบาลเมื
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

องกําหนดบริเว
งลพบุรี พ.ศ. 2

องลพบุรี เรื่องกํ
าลเมืองลพบุรี พ
ษายน พ.ศ.25
ศบัญญัติฉบับน้ี
งมีข้อกําหนดดัง
าคาร ยกเว้นเขือ่
อาคารสูงเกิน 8
างป้ายท่ีมีพื้นที่เ
าคารสูงเกิน 16
างป้ายท่ีมีพื้นที่เ
อาคารสูงเกิน 4
างป้ายท่ีมีพื้นที่เ
าคารสูงเกิน 16

มอืงลพบุรี ภาย
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

วณห้ามก่อสร้า
2533 

กาํหนดบริเวณห้
พ.ศ. 2533 ได้รั

533 (ฐานข้อมูล
น้ีคือ การกําหน
งนี้ 
อน ทางหรือท่อ
8 เมตร โดยวัดจ
กิน 5 ตารางเม
6 เมตร โดยวัด
กิน 5 ตารางเม

4 เมตร โดยวัดจ
กิน 5 ตารางเม
6 เมตร โดยวัด

ยในเขตเทศบาล
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

ง ดัดแปลง หรื

ห้ามก่อสร้าง ดัด
รับการประกาศใ
ลราชกิจจานุเบ
ดแนวทางการใ

อระบายนํ้า รั้ว ก
จากระดับถนน
ตร 

ดจากระดับถนน
ตร 
จากระดับถนน
ตร 

ดจากระดับถนน

ลเมืองลพบุรี 
กส์ [ออนไลน์] , 

รือเปล่ียนการใช

ดแปลง หรือเปลี
ในราชกิจจานุเบ
บกษาและการ
ในการปฏิบัติเพื่

กําแพง ประตู 
หรือขอบทางเท

นหรือขอบทางเ

หรือขอบทางเท

นหรือขอบทางเ
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ช้อาคารชนิดใด

ลี่ยนการใช้อาคา
บกษา เล่มที่ 10
รพัฒนากฎหมา
ออนุรักษ์พื้นที่ใ

 
ท่าที่ใกล้ท่ีสุด ถึ

ท่าที่ใกล้ที่สุด ถึ

ท่าที่ใกล้ท่ีสุด ถึ

ท่าที่ใกล้ที่สุด ถึ
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ด 
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ใน

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง



 

3.3  เทศบั
ห้ามก่อสร้า

บริเวณห้าม
ได้รับการป
(ฐานข้อมูล
กําหนดแนว

เกิน 12 เมต

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

 
 

ัญญัติเทศบาล
าง ดัดแปลง ร้ือ

เทศบัญญัติเ
มก่อสร้าง ดัดแป
ประกาศในราชกิ
ราชกิจจานุเบก
วทางการในการ

พื้นที่จดเส้น
ตร 

พื้นท่ีจดเส้น
โดยรูปแบบข
 
 
 

แนบท้ายเทศบัญ
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

นครเชียงราย 
อถอน เคลื่อนย้

เทศบาลนครเชี
ปลง รื้อถอน เค
กิจจานุเบกษา 
กษาและการพัฒ
รปฏิบัติเพื่ออนุรั
นขนานระยะ 1

ขนานระยะ 30
ของอาคารท้ังห

ัญญัติเทศบาลน
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

เรื่องกาํหนดลัก
ยา้ย และใช้ หรื

ชียงราย เรื่องกํา
ลื่อนย้าย และใ
 เล่มท่ี 124 ตอ
ฒนากฎหมายอิเ
รักษ์พื้นที่ในเขต
00 เมตรจากศู

0 เมตร จากแนว
หมดจะต้องเป็นอ

นครเชียงราย ใน
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

กษณะ แบบ รปู
รือเปลี่ยนการใช

าหนดลักษณะ 
ใช้ หรือเปลี่ยนก
อนพิเศษที่ 166
ล็กทรอนิกส์,25
ตโบราณสถานภ
นย์กลางถนนใ

วเขตโบราณสถ
อาคารแบบล้าน

นเขตวงเมือง 
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

ปทรง ระยะหรือ
ช้อาคารบางชนิ

 แบบ รูปทรง ร
การใช้อาคารบา
6ง ประกาศใช้เ
559) สาระสําคั
ภายในพื้นท่ีที่กํา
นพื้นที่ตามเทศ

าน ห้ามก่อสร้า
นนาไทยหรือพื้น

กส์ [ออนไลน์] , 

อระดับของอาค
นดิในเขตวงเมอื

ระยะหรือระดับ
างชนิดในเขตวง
เมื่อวันที่ 31 ตุล
ัญของเทศบัญญ
าหนด ซึ่งมีข้อกํ
ศบัญญัติ ห้ามก

างอาคารสูงเกิน
นเมืองภาคเหนือ

 เข้าถึงเมื่อ 12 
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คาร และบริเวณ
อง พ.ศ. 2550 

บของอาคาร แล
เมือง พ.ศ. 255
ลาคม พ.ศ.255
ญัติฉบับนี้คือ กา
าหนดดังนี้ 
ก่อสร้างอาคารส

 6 เมตร 
อ 
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3.4  เทศบั
เปลี่ยนการ

หรือเปลี่ยน
นครปฐม ไ
พ.ศ.2553 
ฉบับน้ีคือ 
ข้อกําหนดด

อาคาร ที่มคี

ก่อสร้างอา

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

 
 
 

ัญญัติเทศบาล
รใช้อาคารบางช

เทศบัญญัติเ
นการใช้อาคารบ
ได้รับการประก
 (ฐานข้อมูลราช
 การกําหนดแน
ดังนี้ 

บริเวณที่ 1 
ความสูงเกิน 12

บริเวณที่ 2
คารผิดไปจากพ

 
 
 
 

แนบท้ายเทศบัญ
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

นครนครปฐม 
ชนิด หรือบางป

เทศบาลนครนค
บางชนิด หรือบ
าศในราชกิจจา
ชกิจจานุเบกษา
นวทางการในก

 คือพื้นที่จดเส้น
2 เมตร 
 คือพื้นท่ีนอก

พระราชบัญญัติค

ัญญัติเทศบาลน
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

เร่ืองการกําหน
ประเภท ในท้อง

ครปฐม เรื่องกา
างประเภท ในท
านุเบกษา เล่มท
าและการพัฒน
การปฏิบัติเพื่ออ

นขนานระยะ 5

เหนือจากพื้นที
ควบคุมอาคาร 

นครปฐม ในท้อง
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

นดระยะหรือระด
งที่เขตเทศบาล

ารกําหนดระยะ
ท้องที่เขตเทศบ
ที่ 127 ตอนพิเ

นากฎหมายอิเล็
อนุรักษ์พื้นที่ใน

500 เมตรกับแ

ที่บริเวณที่ 1 จ
พ.ศ. 2522 แล

งท่ีเขตเทศบาลน
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

ดับ และบริเวณ
ลนครนครปฐม 

ะหรือระดับ แล
บาลนครนครปฐ
เศษที่ 112ง ปร
กทรอนิกส์,255
นเขตโบราณสถ

แนวกําแพงพระ

จดแนวเขตเทศ
ะที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

นครนครปฐม 
กส์ [ออนไลน์] , 

ณห้ามก่อสร้าง 
 พ.ศ.2553 

ละบริเวณห้ามก่
ฐม อําเภอเมือง
ระกาศใช้เมื่อวัน
59) สาระสําคัญ
ถานภายในพื้น

ะราชวังทั้ง 4 ด้

ศบาลนครปฐม
ม 
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ดัดแปลงหรือ

ก่อสร้าง ดัดแปล
นครปฐม จังหวั
นที่ 23 กันยาย
ญของเทศบัญญั
ที่ที่กําหนด ซึ่ง

้าน ห้ามก่อสร้า

ท้ัง 4 ด้าน ห้า
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3.5  เทศบั
ประเภทใน

บางประเภท
เทศบาลนค
ประกาศใช้
,2559) 
โบราณสถา

หรือแบบพื้

หรือแบบพื้
1000 ตารา

โบราณวัตถุ

สุเหร่า เว้น

เว้นแต่ เขื่อ

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

ัญญัติเทศบาล
นเขตเทศบาลนค

เทศบัญญัติเ
ทในท้องที่ตําบล
ครเชียงใหม่ จัง
้เมื่อวันที่ 10 ก
สาระสําคัญข

านและคูเมืองภา
บริเวณท่ี 1 

้นเมืองภาคเหนื
บริเวณท่ี 2 

้นเมืองภาคเหนื
างเมตร อีกทั้งยั

ในระยะ 6 เ
ถุ ศิลปวัตถุ และ

ในระยะ 6 เ
แต่อาคารอยู่อา

ในระยะ 3 เ
อน สะพาน อุโม

แนบท้ายเทศบัญ
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

นครเชียงใหม ่
ครเชยีงใหม่ พ

เทศบาลนครเชี
ลศรีภูมิ ตําบลสุ
งหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ พ.ศ
ของเทศบัญญัติ
ายในพื้นที่ที่กําห
 ห้ามก่อสร้างอา
นือ 
 และ3 ห้ามก่อ
นือ ท้ังนี้อาคารจ
ยังกําหนดห้ามก่
เมตร จากโบรา
ะพิพิธภัณฑ์สถา
เมตร จากรอบน
าศัยประเภทบ้า
เมตร จากศูนย์ก
มงค์ ทางหรือท่อ

ัญญัติเทศบาลน
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

 เรื่องกําหนดบริ
.ศ.2558 

ยงใหม่ เรื่องกํา
สเุทพ ตําบลช้าง
 ได้รับการประ
.2558 (ฐานข้อ
ติฉบับน้ีคือ กา
หนด ซึ่งมีข้อกํา
าคาร เว้นแต่เป็

อสร้างอาคารสูง
จะต้องอยู่ไม่ต่ํา
อสร้างอาคารใน
าณสถาน ซึ่งได้
านแห่งชาติ 
นอกแนวเขตทีด่ิ
นเดี่ยว 
กลางของทางสา
อระบายนํ้า 

นครเชียงใหม่ ใน
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

ริเวณห้ามก่อสร

าหนดบริเวณห้า
งม่อย ตําบลพร
ะกาศในราชกิจ
อมูลราชกิจจาน
ารกําหนดแนวท
าหนดดังนี้ 
ป็นการซ่อมแซม

งเกิน 12 เมตร
ากว่าระดับถนน
นระยะดังน้ี 
ประกาศขึ้นทะ

ดินของวัด เขตที

าธารณะสําหรับ

นเขตเทศบาลน
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

ร้าง ดัดแปลง ห

ามก่อสร้าง ดัด
ะสิงห์ ตําบลช้า
จจานุเบกษา เล
นุเบกษาและกา
ทางการในการ

มดัดแปลงอาคา

และรูปแบบอา
นเกิน 3 เมตร ร

ะเบียนไว้แล้วตา

ท่ีดินของคริสตจั

บถนนสาธารณะ

ครเชียงใหม่ 
กส์ [ออนไลน์] , 

หรือเปลี่ยนการ

แปลง หรือเปลี
างคลานและตําบ
ล่มที่ 132 ต
รพัฒนากฎหมา
รปฏิบัติเพื่ออนุ

ารเดิมให้เป็นอา

าคารต้องเป็นอา
รวมถึงพื้นที่อาค

ามกฎหมายว่าด้

จักร หรือเขตท่ีดิ

ะที่มีความกว้าง
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รใช้อาคารบาง

ลี่ยนการใช้อาคา
บลหายยา ในเข
ตอนพิเศษท่ี 33
ายอิเล็กทรอนิก
รักษ์พื้นที่ในเข

าคารแบบล้านน

าคารแบบล้านน
คารจะต้องไม่เกิ

ด้วยโบราณสถา

ดินของมัสยิดหรื

น้อยกว่า 6 เมต
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ภาคผนวก 4 ตัวอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

4.1 ประกาศกรมศิลปากร เร่ืองการขึ้นทะเบยีนโบราณสถานคูและกําแพงเมืองร้อยเอ็ดพ.ศ.2537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4

ร้อยเอ็ด จงั
พ.ศ.2537 
ขึ้นทะเบีย
สภาพแวดล

ภาพแผนที่
ที่มา: ฐานข้
เข้าถึงได้จา

4.1  ประกาศกร
ประกาศกร

งหวัดร้อยเอ็ด ไ
 (ฐานข้อมูลราช
นโบราณสถาน
ล้อมของโบราณ

 

 

แนบท้ายประก
ขอ้มลูราชกิจจาน
าก http://www

รมศิลปากร เร่ือ
มศิลปากร เรื่อ
ด้รับการประกา
ชกิจจานุเบกษา
น เพื่อการอนุ

ณสถานถูกบดบัง

าศกรมศิลปากร
นุเบกษาและกา
w.mratchakitc

องการขึ้นทะเบี
องการขึ้นทะเบี
าศในราชกิจจาน
าและการพัฒนา
รักษ์พื้นที่ในเข
ง 

ร โบราณสถาน
ารพฒันากฎหม
cha.soc.go.th/

บยีนโบราณสถา
ยนโบราณสถา
นุเบกษา เล่มที่ 
ากฎหมายอิเล็ก
ขตโบราณสถา

คูและกําแพงเมื
ายอิเลก็ทรอนกิ
/ 

าน คูและกําแพ
าน คูและกํา
 111 ตอนที่ 20
กทรอนิกส์,255
านจากผู้บุกรุก

มอืงร้อยเอ็ด 
กส์ [ออนไลน์] , 

พงเมืองร้อยเอ็ด
าแพงเมืองร้อย
0ง ประกาศเมื่อ
9) สาระสําคัญ
เข้าไปอยู่อาศั
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ด พ.ศ.2537 
เอ็ด อําเภอเมือ

อวันที่ 10 มีนาค
ของการประกา
ัยในพื้นท่ี ทําใ
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ประวัติผู้วิจัย 

ช่ือ - ช่ือสกุล  กฤตติกา บุญศิริ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 40 /28  ปิ ยภิ รมย์ คอน โด  ซอยสั นนิ บ าต เทศบาล  ถนนรั ชดาภิ เ ษก               
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ตําแหน่งหน้าท่ี Senior Landscape Architect 

สถานท่ีทํางาน บริษัท P Landscape จํากัด 
59/3 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 

E-mail   bunsirik@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2545 สํา เร็จการศึกษาปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ภ .สถ .บ           
(ภูมิสถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง               
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