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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-ChaoNan-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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หลักการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์
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67
พื้นที่วิจัยเมืองแพร่..................................................................................................................... 69
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69
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77
เมืองแพร่ยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5
79
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83
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108
โครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่
113
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ผังเมืองโบราณเมืองแพร่
ตําแหน่งพื้นที่ศึกษาระดับเมือง
การจําแนกรูปแบบคูคันดินขุดล้อมรอบชุมชนโบราณในประเทศไทย
รูปแบบคันดินทีไ่ ม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ
รูปแบบผังเมืองโบราณเมืองแพร่
ลายเส้นภาพวัสดุปุรุษมลฑล (Vastu-purusha mandala)
การสร้างรูปเรขาคณิตโดยกําหนดจากการทอดเงาของแสงอาทิตย์และทําการก่อสร้าง
ตามมงคลฤกษ์ทางโหราศาสตร์
แผนผังและภาพตัดภูมิศาสตร์จักรวาลตามแนวคิดพุทธศาสนา
ขอบเขตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แนวทางการวางแผนการจัดการอนุรกั ษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง
ลักษณะที่อยู่อาศัยและการตั้งถิน่ ฐานของชาวไตเขิน
ตัวอย่างผังบริเวณที่ต้องควบคุมการพัฒนาตามวิธีการพัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุรี
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์กลางเมืองหัวรอ และเมืองเจ้าพรหม พระนครศรีอยุธยา
ย่านอนุรกั ษ์ประวัติศาสตร์ประเทศสิงคโปร์
ตัวอย่างรูปแบบการปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารโบราณตามข้อกําหนดขององค์การฟื้นฟู
และพัฒนาเมืองสิงคโปร์ (Urban Redevelopment Authority; URA)
ลักษณะการปรับปรุงและอนุรกั ษ์อาคารโบราณตามข้อกําหนดขององค์การฟืน้ ฟูและ
พัฒนาเมืองสิงคโปร์
ตําแหน่งที่ตั้งสถานที่ตามการแบ่งประเภทโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของ
เขตเมืองเก่าแพร่
แผนที่จังหวัดแพร่
ที่ตั้งแหล่งชุมชนโบราณในจังหวัดแพร่
เส้นทางการค้าในสมัยโบราณแถบภาคเหนือ
ลักษณะผังเมืองแพร่เปรียบเทียบกับลักษณะผังเมืองหริภุญไชย
ลักษณะผังเมืองแพร่ในยุคเริ่มต้น พุทธศตวรรษที่ 14
ตําแหน่งสถานที่สําคัญเมืองแพร่ยุคก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนาในบริบท
เมืองเก่าแพร่ปจั จุบัน
ลักษณะภูมิประเทศและขอบเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่ต่อมามีพัฒนาการเป็น
รัฐเรียกว่า ล้านนา
ลักษณะผังเมืองแพร่สมัยสุโขทัยและล้านนา พ.ศ. 1839 – 2101
ตําแหน่งสถานที่สําคัญเมืองแพร่ยุคอาณาจักรล้านนาในบริบทเมืองเก่าแพร่ปัจจุบัน
แผนผังที่ตั้งชุมชนเชื้อสายไทใหญ่และพม่า
ตําแหน่งแอ่งน้ําภายในเมืองแพร่ในอดีต
ฏ

2
4
12
12
14
15
16
17
28
29
44
45
46
47
49
49
50
59
69
71
72
74
74
75
76
78
78
80
80

ภาพที่
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ตําแหน่งวัดตามสายตระกูลผู้เป็นโยมอุปัฏฐาก
ลักษณะผังเมืองแพร่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2317 – 2445
ตําแหน่งสถานที่สําคัญเมืองแพร่ยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5
ลักษณะผังเมืองแพร่ พ.ศ. 2503
ทิศทางการไหลของน้ําที่เข้าท่วม ภายในบริเวณเมืองแพร่ พ.ศ.2538
ตําแหน่งสถานที่สําคัญเมืองแพร่ยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ถึง ปัจจุบัน
การตั้งถิ่นฐานของประชากรโดยรอบเมืองแพร่
ความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้างเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ในปัจจุบัน
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
เส้นทางคมนาคมเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
ตําแหน่งสถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการในปัจจุบันเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
ผังเมืองโบราณเมืองแพร่
บริเวณคูเมืองแพร่
บริเวณประตูยั้งม้า เมืองแพร่
บริเวณประตูมาร เมืองแพร่
บริเวณประตูใหม่ เมืองแพร่
บริเวณด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวง
ภายในเรือนคุ้มเจ้าหลวง จัดแสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตในอดีตและบทลงโทษสําหรับ
ผู้กระทําผิด
บริเวณด้านหน้าสนามหลวง
บริเวณภายในสนามหลวง ปัจจุบันใช้เป็นพื้นทีส่ วนสาธารณะกลางเมือง
สภาพอาคารน้ําเพชร โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ในปัจจุบัน
บ้านวงศ์บุรี จังหวัดแพร่
คุ้มวิชัยราชา จังหวัดแพร่
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ จังหวัดแพร่
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ อาคารที่ 1 จังหวัดแพร่
ศาลหลักเมือง จังหวัดแพร่
วัดศรีชุม จังหวัดแพร่
วัดหลวง จังหวัดแพร่
รูปแบบสถาปัตยนกรรมวัดพระนอนในปัจจุบัน
รูปแบบสถาปัตยนกรรมวัดหัวข่วงในปัจจุบัน
วัดพระร่วง จังหวัดแพร่
วัดศรีบุญเรือง จังหวัดแพร่
รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารในปัจจุบัน
รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดเมธังกราวาสในปัจจุบัน
วัดจอมสวรรค์ จังหวัดแพร่
รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดสระบ่อแก้วในปัจจุบัน
ฐ
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หน้า
บรรยากาศของตลาดตามพื้นที่โดยรอบเมืองแพร่
เรือนจําประจําจังหวัดแพร่
ฌาปนสถานประตูมาร จังหวัดแพร่
พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบคูเมืองแพร่
พระธาตุช่อแฮ พระธาตุศักดิ์สทิ ธิ์ประจําเมืองแพร่
ตําแหน่งสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีตเมืองแพร่ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน แยกตาม
ประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมือง
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตวัดหัวข่วงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ขอบเขตวัดศรีชมุ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ขอบเขตคุ้มเจ้าหลวงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ขอบเขตวัดหลวงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ตําแหน่งที่ตั้งสถานที่ภายในเขตเมืองเก่าแพร่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2531
ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2542
ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554
การกําหนดเขตพื้นที่โครงการเมืองเก่าแพร่
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความ
สําคัญโดยรวมของแต่ละองค์ประกอบ แยกตามประเภทของโครงสร้างทางกายภาพ
ของเขตเมืองเก่าแพร่
ตําแหน่งที่ตั้งของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่แต่ละ
ประเภท และค่าเฉลี่ยระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน
แนวทางในการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่
ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 1
ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 2
ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 3
ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 4
ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 5
ตัวอย่างรูปแบบอาคารล้านนา
ตัวอย่างการจัดทําเมืองโบราณจําลอง
แผนที่ประกอบการเสนอแนะมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมือง
ประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าแพร่
องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด
องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับปานกลาง
สถานทีส่ ําคัญในประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าแพร่ ที่สมควรขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
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หน้า
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านต่างๆ ของโบราณสถานและสถานที่สําคัญของ
เมืองเก่าแพร่
121
การจัดแบ่งประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพและหัวข้อการ
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในแต่ละด้าน
129
จํานวน ร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชน 131
จํานวน ร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 และ 3 กลุ่มนักศึกษา
และผู้เชีย่ วชาญที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ และ กลุ่มนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคย
กับเมืองเก่าแพร่
132
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อม
ชุมชน หัวข้อทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร รวมทั้ง 3 กลุ่ม
135
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อม
ชุมชน หัวข้อการเข้าถึง รวมทั้ง 3 กลุ่ม
136
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อม
ชุมชน หัวข้อความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน รวมทั้ง 3 กลุ่ม
137
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อม
ชุมชน หัวข้อสุนทรียภาพและความสะอาด รวมทั้ง 3 กลุ่ม
138
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม
หัวข้อพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้ง 3 กลุ่ม
141
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม
หัวข้อรูปแบบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้ง 3 กลุ่ม
142
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม
หัวข้อการใช้งานสถานทีแ่ ละบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม รวมทั้ง 3 กลุ่ม
143
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์
คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อคุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
146
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์
คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อการอนุรกั ษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม/
ภูมิ สถาปัยกรรมเดิม รวมทั้ง 3 กลุ่ม
147
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์
คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อความกลมกลืนระหว่างของเดิมและ
ของใหม่ รวมทั้ง 3 กลุ่ม
148
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ รวมทั้ง 3 กลุ่ม
150
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากที่สุด แยกตามกลุ่มตัวอย่าง
155
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หน้า
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามแต่ละด้าน
ของการประเมิน
156
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุด แต่ละกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อย โดยแยกตาม
แต่ละด้านการประเมิน
157
การเรียงลําดับความสําคัญสถานที่สําคัญ (องค์ประกอบ) ภายในเขตเมืองเก่าแพร่
แยกตามประเภทโครงสร้าง ตามค่าระดับการประเมินรวมทั้ง 3 กลุ่ม
159
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
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หน้า
กระบวนการวิจยั
แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กระบวนการวิจยั ภาคสนาม
เกณฑ์การประเมินโครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง
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6
23
56
61

1

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย
เมืองแพร่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศ
ไทย จังหวัดแพร่ มีแม่น้ํายมไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางในแนวเหนือ – ใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ชุมชนเมืองแพร่ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดและอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง
ใต้ข องแม่ น้ํายม เป็นเมืองโบราณที่มีประวั ติศาสตร์การสร้างมานานตั้งแต่ส มัยล้านนา แต่ยังไม่ป รากฏ
หลั ก ฐานแน่ชั ด ว่ าสร้ างขึ้ น ในสมัย ใดและใครเป็ น ผู้ ส ร้ าง ไม่ มีป ระวั ติ ที่ชัด เจนหรื อมี ก ารจารึก ไว้ ใ นที่ ใ ด
โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏในตํานานพงศาวดารและจารึกของเมืองอื่นๆ บ้างเพียงเล็กน้อย เช่น หลักฐาน
จากตํานานเมืองเหนือ พงศาวดารโยนก และศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับ
กรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลําพูน พะเยา น่าน เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตํานานเมืองเหนือเรียกว่า "พล
นคร" หรือ "เมืองพล" ต่อมาสมัยขอมเรืองอํานาจได้เปลี่ยนชื่อเมืองพล เป็น เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่า ผ้าแพร
และต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนตั้งแต่สมัยใด ซึ่งชาวล้านนานิยมออกเสียง
เป็น เมืองแป้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, 2550: 19-23)
รูปแบบการวางผังเมืองโบราณเมืองแพร่ มีลักษณะเป็นรูปวงรีไม่สม่ําเสมอ สัณฐานคล้ายหอย
สังข์ มีกําแพงเมืองเป็นคันดินและคูน้ําชั้นเดียว ขนาดความกว้างของเมืองประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ
1400 เมตร ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง กับเมืองหริภุญไชย จังหวัดลําพูน ซึ่ง
มีคติสร้างเมืองเป็นรูปหอยสังข์หรือรูปวงรีเช่นเดียวกัน จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดศรีชุมซึ่งอยู่ในเขต
กําแพงเมื องพบว่าบริเวณวัดศรีชุมมี ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งชุมชนตั้งแต่ช่วงพุ ทธศตวรรษที่ 19 - 20 จึง
สันนิษฐานว่าระยะเวลาการสร้างเมืองแพร่น่าจะเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้น เมืองแพร่ในสมัยโบราณจะมีประตู
เมืองอยู่เพียง 4 ประตู คือ ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูยั้งม้า และประตูมาร และในปัจจุบันกําแพงเมืองแพร่
ถูกเจาะช่องเพื่อการสัญจรเชื่อมกับถนนยันตรกิจโกศล ในปี พ.ศ. 2482 เรียกว่า ประตูใหม่ นอกจากนี้ยัง
ปรากฎพื้นที่ข่วงเมืองและวัดหัวข่วงซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของเมืองล้านนา มีลักษณะเป็นบริเวณลาน
หรือที่โล่งกลางเมืองเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมส่วนกลางของเมือง ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้
เกือบทั้งหมดเป็นที่ราชพัสดุ ที่มีการพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ราชการและปรับปรุงเป็นสวนสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติฯร.9 (สุรพล ดําริห์กุล, 2549: 67-76)
ทั้งนี้จากการแบ่งประเภทความสําคัญของเมืองเก่าที่มีต่อประวัติศาสตร์ทําให้สามารถระบุได้ว่า
(สํ านัก งานนโยบายและแผน
เมื องแพร่ ก็ จัดอยู่ในประเภทเขตเมื องเก่าที่มี ความสํ าคัญ ในกลุ่มที่ 2
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554: 23-30) ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีสภาพการเป็นเมืองใหม่ที่สร้าง
ซ้อนทับเมืองเก่า อีกทั้งเมืองในกลุ่มนี้จัดว่าเป็นเมืองที่เริ่มมีภัยคุกคามต่อคุณค่าและความสําคัญของเมืองเก่า
เนื่องจากการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายถนนในเขตเมืองเก่า และ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทําให้เกิดการซ้อนทับกันของโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองเก่า
ซึ่งจากสาเหตุของปัญหาการพัฒนาเมืองข้างต้น จะส่งผลเชิงลบต่อโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตเมืองเก่าแพร่ ทําให้การรับรู้คุณค่าความสําคัญของเมืองเก่าลดน้อยลง
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ภาพที่ 1 ผังเมืองโบราณเมื
ง
องแพพร่
ที่มา: สุรพล ดําริห์กุล, "ข่วงเมืองและวัดหัวข่วงกั
ง บแบบแผนขอองเมืองในดินแดดนล้านนา" (รายงานการวิจัย
คณ
ณะวิจิตรศิลป์ มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544),, 73.
นออกจากนี้แล้ว ในนปัจจุบันประเททศไทยกําลังจะมีมีความร่วมมือของทั
ข ้งภาครัฐแลละภาคเอกชนกักับ
ประเทศอื่นๆในกกลุ่มอาเซียน เพืพื่อเปิดเขตประชชาคมเศรฐกิจอาเซียน (ASEAAN Economicss Communityy :
AEC ) ซึ่งจะมีการพั
า ฒนาในทุกๆด้
ๆ าน และการพัฒนาต่างๆ จะะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของงเมืองเพิ่มมากขึขึ้น
เพืพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่จะเกิ
จ ดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงลักษณะะเช่นนี้มีผลต่อวิถีชีวิตและทําให้
ใ
เกิกิดการกระจายววัฒนธรรมใหม่ๆ (สมชัย จิตสุชน,
ช 2555: 1-5)
1 ชุมชนจึงต้องมี
อ การปรับเปปลี่ยนรูปแบบกาาร
ดําเนินชีวิตให้สัมพั
ม น ธ์กับการเเปลี่ยนแปลง ทํา ให้ลัก ษณะะเฉพาะของชุมมชนดั้งเดิม จางงหายไปตามกาาร
ญ า นคุณ ค่ า แลละอัต ลั ก ษณ์ ข องพื
อ ้น ที่
ทั้ งนี้ใ นส่ว นขออง
เปปลี่ ย นแปลงที่เ กิด ขึ้ น ส่งผลตต่อ ความสํา คั ญด้
สภภาพแวดล้อมทางกายภาพปัจจจุบันของชุมชนเเมืองแพร่ในส่วนที
น ่เป็นพื้นที่เมือองเก่า ยังคงปรรากฎร่องรอยขออง
สถถานที่ อาคาร และโบราณสถา
แ
านมากมาย ที่บ่งบอกถึ
ง
งความเป็นพื้นที่เมืองเกก่า เช่น ประตูเมือง กําแพงเมือง
อ
คุ้มเจ้
ม าหลวง ข่วงเมื
ง อง สะดือเมือง และวัดสําคัญๆหลายวัด เชช่น วัดหัวข่วง วัดพระนอน วัดศรีชุม วัดหลววง
วัดดพระบาทมิ่งเมืมืองวรวิหาร เป็ปนต้น จากประววัติศาสตร์อันยาาวนานของเมือองแพร่ ทําให้เมืองมีร่องรอยกาาร
สร้างเมืองที่ซ้อนทั
น บกันอยู่หลาายยุคหลายสมััย ที่เป็นเอกลักษณ์
ก เฉพาะตัว และมีความสํสําคัญทางศาสนนา
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ในการตั้งถิ่นฐานในแต่ละสมัย การพัฒนาเมืมืองตามนโยบายยและการกําหนนด
ย ศน์และพันธกิกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึงจะส่
ง่ งผลให้มีกาาร
ยุททธศาสตร์จังหวัวัดแพร่ มีวิสัยทั
ขยยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายถนน เพื่อรองรับการรขยายตัวของเศศรษฐกิจ แต่ก็ยัยังคงมีวิสัยทัศน์ที่
จะะส่ งเสริ มให้มีการอนุ
ก
รั กษ์ แ ละสื
ล บ สานวัฒ นธรรมท้
น
อ งถิ่น ซึ่ งจําเป็น ต้อ งงพัฒ นาควบคู่กักั นไปโดยที่ยั งคคง
สาามารถรักษามรรดกวัฒนธรรมเออาไว้
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ดังนั้นจึงควรทําการวิจัยเพื่อค้นหาว่าในปัจจุบันสภาพของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่เป็นอย่างไร ชาวเมืองแพร่และประชาชนทั่วไปยังมองเห็นคุณค่าความสําคัญ
หรือไม่ และอยู่ในระดับใด เพื่อนําไปสู่การค้นหาแนวทางการอนุรักษ์สถานที่สําคัญดังกล่าวให้สัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาเขตเมืองเก่าโดยยังคงรักษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของเมืองที่ไม่ส่งผลกระทบกับ
บริบททางประวัติศาสตร์ของเขตเมืองเก่า
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และคติความเชื่อในการสร้างเมืองล้านนา การค้นหาและวิเคราะห์
คุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ของโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพของเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ใ นปัจจุ บั น การ
เสนอแนะแนวทางและมาตรการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ การรักษาสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์
ชุมชน และส่งเสริมคุณค่าเขตเมืองเก่าแพร่
2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.2.1 เพื่อศึกษา ทฤษฎี แนวความคิด และคติความเชื่อในการสร้างเมือง รูปแบบ
ลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีและล้านนา เกณฑ์การประเมิน
คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าในปัจจุบัน หลักการและ
มาตรการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเก่า
2.2.2 เพื่อค้นหาและศึกษาสภาพปัจจุบันของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขต
เมืองเก่าแพร่ รวมทั้งการประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผลด้านระดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบเหล่านั้นทั้งหมด
2.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการ
พัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์
3. คําถามเพื่อการวิจัย
คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองในอดีตของเขตเมืองเก่า
แพร่ ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันคืออะไร และจะมีแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างไรให้ยังคงรักษาบริบท
ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้
4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยจะมีขอบเขตครอบคลุมด้านพื้นที่และเนื้อหา ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่การวิจัย คือ บริเวณพื้นที่เมืองเก่าแพร่ในสมัยล้านนา ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่และ
บริเวณใกล้เคียง ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น้ํายม มีพื้นที่ประมาณ 1.15 ตารางกิโลเมตร มีขอบเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ จรด ห้วยแม่แคม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแพร่ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ และสํานักงานสรรพากรจังหวัดแพร่
ทิศใต้
จรด เส้นขนานระยะ 80 เมตร กับกึ่งกลางคูเมืองเดิม
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ทิศตะวั
ศ นออก จรดด ถนนน้ําคือ และวัดเมธังกราวาส
ก
ทิศตะวั
ศ นตก จรดด เส้นขนานนระยะ 80 เมตร กับศูนย์กลางงถนนรอบเมือง
ทั้งนี
ง ้ในการดําเนินการศึ
น กษา ผู้วิจัจัยจะทําการศึกษาพื้นที่ทั้งหมดดภายในเขตกําแพงเมื
แ องเก่าแพพร่
แลละพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงรอบเมืองเก่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็
ว นพื้นที่ที่มีกาารตั้งถิ่นฐานร่วมสมั
ม ยเดียวกันมมา
ตัั้งแต่อดีต ทําให้้มีร่องรอยและหหลักฐานการสืบทอดมรดกวั
บ
ฒนธรรมจากอดี
น
ตตสู่ปัจจุบันอย่างชั
ง ดเจน

ภาพที่ 2 ตําแหนน่งพื้นที่ศึกษาระะดับเมือง
ด [ออนไลนน์] , เข้าถึงเมื่อ 26 กพ. 25557 เข้าถึงได้จาาก
ที่มา: สํานักงานนโยธาธิการและะผังเมืองจังหวัดแพร่
htttp://www.dppt.go.th/phraee
4.2 ขอบบเขตด้านเนื้อหา
4 การศึกษษา ทฤษฎี แนววความคิด และคติความเชื่อในนการสร้างเมืองในอดี
4.2.1
ง
ต รูปแบบบ
ลัักษณะ โครงสร้ร้างและองค์ประกอบของเมืองโบราณในวั
ง
ฒนนธรรมทวารวดีีและล้านนา เกกณฑ์การประเมิมิน
สภภาพปัจจุบันแลละคุณค่าความสํสําคัญของโครงสสร้างและองค์ประกอบทางกายยภาพของเขตเมืมืองเก่า หลักกาาร
แลละมาตรการอนุนุรักษ์บริบทเมือองประวัติศาสตรร์และชุมชนเก่า
4 การศึกษาประวั
4.2.2
ษ
ติการตัตั้งถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชชนเมืองแพร่ในอดี
น ต และสภาาพ
ปัจจุบันของชุมชนเมืองเก่าแพร่ การค้นหาและการศึกษาสภาาพปัจจุบันของโโครงสร้างและอองค์ประกอบทาาง
กาายภาพที่สําคัญของเขตเมื
ญ
องเกก่าแพร่
4 การสํารวจความคิ
4.2.3
ร
ดเห็ห็ นในการประเ มินสภาพปัจจุบบันและคุณค่าความสําคัญ ขออง
โคครงสร้างและองค์ประกอบทาางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่โดดยประชากรที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองเก่าแพพร่
นัักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้ดานการออกแบบบวางผังภูมิทศัศน์ชุมชน
4 การประะมวลผล วิเคราาะห์ และการสรรุปผลการประเมมินระดับคุณค่าความสํ
4.2.4
า
าคัญขออง
โคครงสร้างและองงค์ประกอบทางงกายภาพของเขขตเมืองเก่าแพร่ร่
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4.3 การเสนอแนะแนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาเขต
เมืองเก่าแพร่ ในบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์
5. กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการและร่างเค้าโครงการวิจัย
การกําหนดหัวข้อเรื่องและชื่อเรื่องที่สนใจ การกําหนดปัญหาการวิจัย การร่างเค้าโครงและ
เสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ กฎหมาย และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ กฎหมาย รายงานการวิจัย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาการวิจัย เช่น คติความเชื่อในการสร้างเมืองในอดีต รูปแบบ ลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เมื อ งโบราณในวั ฒ นธรรมทวารวดี แ ละล้ า นนา มรดกวั ฒ นธรรม ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
วัฒนธรรม เกณฑ์การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่า หลักการและมาตรการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเก่า และ
กรณีศึกษา การอนุรักษ์ชุมชนและย่านประวัติศาสตร์ขององค์ การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง (URA) ประเทศ
สิงคโปร์
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย
การออกแบบกระบวนการวิจัย กําหนดกรอบแนวคิดด้านทฤษฏี วิธีการวิจัย เครื่องมือที่จะใช้
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ
รายละเอียดในการดําเนินการอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาประวัติการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
เมืองเก่าแพร่ สภาพทั่วไปและลักษณะทางกายภาพชุมชนเมืองแพร่ การสํารวจ ประมวลผล และวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระดับคุณค่าความสําคัญในปัจจุบันของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การสรุ ป ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ การอภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะแนวทางในการนํ า
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่
ในบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการวิจัย
การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งจัดทํา
เอกสารสําหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ
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แผผนภูมิที่ 1 กระะบวนการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
6.. วิธีการวิจัย
วิธการวิ
ธี จัยที่ใช้ทางานในขั
าํ
้นตอนสําคัญได้กําหนดไว้ดังนี้
6.11 วิธีการศึกษาาข้อมูลเบื้องต้น
6.1.1 การรศึกษาข้อมูลเบืบือ้ งต้นพื้นที่ชุมชชนเมืองแพร่ ใช้ช้วิธีการเก็บรวบบรวมข้อมูลบริบบท
แลละสัณ ฐานชุ ม ชนจากภาพถ่
ช
า
ายทางอากาศ
เอกสารประวัวั ติศ าสตร์ และะเอกสารการวิจั ย จากห้ อ งสมุมุด
สถถาบันการศึกษาา และหน่วยงานนราชการ หรือหน่
ห วยงานเอกชชน รวมทั้งการค้ค้นคว้าจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกกส์
6.1.2 การรศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาาร การศึกษา รรายงานวิจัย แลละกรณีศึกษา ใใช้
วิธธีีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหหนังสือและตําราวิชาการ รายงงานการศึกษาแและการวิจัย รววมทั้งการค้นควว้า
จาากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้ขอที่เกี่ยวข้องกักับเนื้อหาและพื้นที่ชุมชนเมืองแแพร่
6.1.3 การรศึกษาลักษณะะภูมิประเทศ สภาพทั่วไป และะสภาพปัจจุบันพื
น ้นที่ชุมชนเมือง
อ
เกก่าแพร่ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคคสนาม ด้วยการสํารวจ พร้อมทั้งจดบันทึกแลละบันทึกภาพนิ่ง
6.22 วิธีการเก็บข้อมูลการประเมิมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าคววามสําคัญ
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6.2.1 การเก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัว อย่ างที่ 1 คนในชุมชนเมือ งเก่าแพร่ ใช้วิ ธีก ารเก็บ
รวบรวมโดยแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง
6.2.2 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 และ 3 นักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชน ที่ไม่คุ้นเคยและคุ้นเคยกับพื้นที่วิจัยตามลําดับ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดย
แบบสอบถามและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
6.3 วิธีการประเมินและวิเคราะห์
การประเมินและวิเคราะห์ใช้วิธีการดังนี้
6.3.1 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางกายภาพ ใช้วิธีการให้ค่าน้ําหนักแบบ Likert Scale จํานวน 5 ระดับโดย“น้อยที่สุด”เท่ากับ 1 และ
“มากที่สุด”เท่ากับ 5
6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
หรือ SD.)
7. ข้อตกลงเบื้องต้น
7.1 สถานที่สําคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่
มีทั้งที่รวมกลุ่มกันอยู่ภายในกําแพงเมือง และที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายภายนอกกําแพงเมือง เช่น แม่น้ํายม
ห้วยแม่แคม ชุมชนชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่เดิม ชุมชนชาวไทยเชื้อสายพม่าเดิม วัดต่างๆ เช่น วัดเมธังกรา
วาส วัดสระบ่อแก้ว วัดจอมสวรรค์ และวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นต้น ในการวิจัยนี้จะกําหนดขอบเขตพื้นที่วิจัย
ให้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ภายในเขตกําแพงเมืองเท่านั้น
7.2 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ของชุมชนเมืองแพร่ มีทั้งที่
เป็นรูปธรรม มีรูปร่างกายภาพ และที่เป็นนามธรรม เช่นประเพณี วิถีชิวิต การประกอบอาชีพ ช่างฝีมือ ฯลฯ
ในการวิจัยนี้จะกําหนดขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบที่เป็นรูปธรรมและมี
รูปร่างกายภาพเท่านั้น
7.3 เนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาในการเดินทางไปเก็บข้อมูลการสํารวจความคิดเห็นประชากรใน
พื้นที่วิจัย ในการดําเนินการจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ และเจาะจงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนจากบุคลากรในหลักสูตร
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
8. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง หมายถึง ส่วนประกอบ (component)
ต่างๆ ของเมืองทั้งลักษณะ ภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่ประกอบกันขึ้นเป็นองค์รวมแสดง
ภาพลักษณ์ (image) ของเมือง ส่วนสําคัญที่เป็นโครงสร้าง(structure)ของเมือง คือรูปแบบแผนผัง (plan)
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) และสถานที่สําคัญ (place) ที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆในการดํารงชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งในแต่ละกลุ่มโครงสร้างหลักจะประกอบด้วยส่วนย่อยหรือองค์ประกอบ(element) หลายๆ
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ส่วน รวมกันเข้าเป็นโครงสร้างของเมือง(รหัตร โรจนประดิษฐ์, 2545 อ้างถึงใน ชูเกียรติ นุราช, 2553: 1516)
มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) หมายถึง ผลงานของมนุษย์ที่เกิดจากการคิดค้น
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ซึ่ง
มีการเรียนรู้เพื่อการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปและยังคงปรากฎหลักฐานจนถึงปัจจุบัน (Feilden and
Jokileht,1998:11อ้างถึงใน จันทิรา เกื้อด้วง, 2548: 9)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape) หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยแหล่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ตามระยะเวลาที่
ผ่านไป โดยสืบทอดจากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน สามารถแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนามธรรม
ซึ่งได้เรียนรู้และถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีต เป็นผลมาจากข้อจํากัดทางด้านกายภาพและแรงผลักดันทางด้าน
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549: 14 –19)
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment) หมายถึง บริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่
โดยรวมที่สะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาการทาง
สังคมและวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ ที่มีชุมชนเป็นผู้บอกเรื่องราว โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าทั้งในอดีต
และปัจจุบัน(วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548)
เอกลักษณ์ (uniqueness) หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกัน มีร่วมกัน หรือ ลักษณะเฉพาะที่มี
หนึ่งเดียว หรือ ลักษณะที่แสดงความเป็นอย่างเดียวกันของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังคมนั้นๆ ที่มีความแตกต่างจาก
ลั ก ษณะร่ ว มในสั ง คมอื่ น ๆ โดยเน้ น ลั ก ษณะที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วหรื อ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น แยกออกมาในเชิ ง
เปรียบเทียบของเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ที่ต้องระบุให้ชัดเจน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
อัตลักษณ์ (identity) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว หรือลักษณะที่บ่งชี้ตัวตนของบุคคลหรือ
สิ่ง หนึ่งสิ่ งใดในสั ง คมนั้ น ๆ ที่ มีคุ ณลั ก ษณะเฉพาะตั ว ที่ ไ ม่ เ หมื อนกั บคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ในสัง คมอื่ น ๆ
(character) ซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวทั้งหมดโดยไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นใด ในที่อื่นใด(Rossi,
1999 อ้างถึงใน ธีมาพร วัชราทิน, 2551: 19-21)
การอนุรักษ์ (conservation) หมายถึง การรักษาให้คงเดิม(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) การ
อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติก็คือการรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ได้นานที่สุดและสูญเสียน้อย
ที่สุด การอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมคือ การรู้จักรักษาไว้มิให้สูญเสียไป หรือให้อยู่ในสภาพคง
เดิม
แนวทางการอนุรั ก ษ์ หมายถึ ง แนวทางการปกป้ อง ดู แ ลรัก ษาและให้ ความสําคัญ เฉพาะ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่(ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, 2550, อ้างถึงใน
http://wetland.onep.go.th/)
เขตเมื อ งเก่า แพร่ หมายถึง พื้น ที่ทั้งหมดภายในเขตกําแพงเมื องเก่ า แพร่ และพื้ นที่ ชุมชน
ใกล้เคียงรอบเมืองเก่าแพร่(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555)
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
9.1 ได้ทราบทฤษฎี แนวความคิด ที่จะใช้เป็นแนวทางในการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่า หลักการและมาตรการอนุรักษ์บริบท
เมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่าแพร่
9.2 สภาพปัจจุบัน ผลการประเมิน วิเคราะห์ และสรุประดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ในปัจจุบัน
9.3 แนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ที่
สอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์
10. การนําเสนอผลการวิจัย
10.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ขนาด A 4 ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
ตารางข้อมูล แผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ แผนผัง รูปภาพประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวมทั้งหมด 7 บท คือ
บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารรายงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การวิจัย บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย บทที่ 4 บริบทของพื้นที่วิจัย บทที่ 5 การดําเนินการวิจัย บทที่ 6
สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และบทที่ 7 บทสรุป
10.2 การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการ โดยเตรียมเอกสารผลงานใน
รู ป แบบ สไลด์ PowerPoint
เพื่ อ นํ า เสนอในการประชุ มวิ ช าการ และบทความสํา หรั บ ตี พิ มพ์ใ น
วารสารวิชาการ
10.3 การนําเสนอในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2
การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
ของเมืองและการอนุรักษ์บริบทเมืองเก่าในบทที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อนํามาจัดทํากรอบและแนวทางการวิจัย
ในการค้นหา ประเมิน และวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองโบราณ ไปจนถึง
การเสนอแนะแนวทางการอนุรัก ษ์ หั ว ข้อ ของเนื้ อหาประกอบด้ ว ยการศึ ก ษารู ป แบบและลั ก ษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี องค์ประกอบทางกายภาพที่สําคัญเมืองโบราณในวัฒนธรรม
ล้านนา คติความเชื่อต่างๆ ในการสร้างเมือง แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบของเมือง ความหมาย
และประเภทของมรดกวั ฒ นธรรม ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มวั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ เ มื อ ง
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 มีคูน้ําและคันดินที่แตกต่างกัน บางแห่งมีคูน้ําและคันดินล้อมรอบเมือง บางแห่งมีคู
น้ําและคันดินตามแนวเพียงบางส่วนเท่านั้น (ดุษฎี สมบุณยะวิโรจน์, 2522 : 65-73 อ้างถึงใน บุญจันทร์ ปา
ริยะ, 2551: 8-9)
1.2 ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทย
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่15
(2534: 126-171) ได้จําแนกลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทย จากหลักฐานในภาพถ่าย
ทางอากาศออกเป็น กลุ่มรูปแบบ 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
1.2.1 กลุ่มรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ
รูปแบบคูคันดินของเมืองโบราณในกลุ่มนี้ มีลักษณะรูปร่างที่ไม่สัมพันธ์กับภูมิประเทศ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ราบที่มีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกัน มีการระบายน้ํามากักเก็บไว้ในคู และมีการ
เชื่อมโยงติดต่อกับทางน้ําภายนอก อาจเป็นทางน้ําตามธรรมชาติ หรือคูคลองที่ขุดขึ้น คูคันดินในกลุ่มนี้
แบ่งย่อยออกเป็นรูปแบบประเภทต่างๆ โดยพิจารณาตามรูปร่างทางเรขาคณิตมี 5 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบอิสระ คูคันดินที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนในทางเรขาคณิต
10

11
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 กลุ่มรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ
เมืองโบราณรูปแบบคันดินในกลุ่มนี้ มีรูปร่างเป็นไปตามภูมิประเทศที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ มี
ลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบข้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
รูปแบบคูคันดินขุดล้อมรอบตีนเนิน มีการสํารวจพบเฉพาะในที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูง รองรับด้วยชั้นหินทรายและชั้นหินที่มีเกลือ โดยเมืองที่มีการสํารวจพบนั้นสร้างอยู่ใน
บริเวณที่มีสภาพธรรมชาติ สามารถกักเก็บน้ําได้ โดยขุดคูคันดินล้อมรอบตีนเนิน เพื่อเก็บน้ําใช้สําหรับชุมชน
รูปแบบคูคันดินขุดล้อมบนเนิน ลักษณะคูคันดินรูปแบบนี้ ขอบสันเนินจะสูงกว่าที่ราบโดยรอบ
คูมีลักษณะแคบและสูงชัน มีคันดินอยู่ภายใน ลักษณะยากต่อการปีนป่ายและไม่แสดงลักษณะของการกัก
เก็บน้ํา ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์กับทางน้ําธรรมชาติ หรือเส้นทางน้ําที่ขุดขึ้นในบริเวณนั้น บริเวณที่ขุดคู
คันดินล้อมรอบจะอยู่บนที่สูงประมาณ 20 – 40 เมตร จากพื้นที่ราบโดยรอบที่ต่ําลงมา ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ น ที่ ล าดเชิ ง เนิ น อยู่ ร ะหว่ า งคู คัน ดิ น กั บ ที่ร าบลุ่ ม ทํ า นา บริ เ วณที่ ล าดเชิ ง เนิ น นี้ ได้ ใ ช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย
เช่นเดียวกับการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน ส่วนบริเวณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ ทําหน้าที่เสมือนป้อมป้องกันศัตรู
ชุมชนโบราณที่มีคูคันดินดังกล่าว มีลักษณะคล้ายกับเป็นเมืองป้อม และพบเฉพาะบริเวณภาคเหนือของไทย
หรือ ล้านนา เท่านั้น ลักษณะรูปแบบคูคันดินที่สํารวจพบ มีหลายรูปแบบ บางบริเวณขุดคูล้อมรอบบริเวณ
เนินอิสระต่อกัน บางแห่งรวมเป็นกลุ่ม บางแห่งขุดคูคันดินต่อเชื่อมกันคล้ายลูกโซ่ และบางแห่งมีขนาดใหญ่
ขุดคูคันดินเชื่อมต่อกันเป็นส่วนๆ แสดงให้เห็นวิวัฒนาการการขุดคูคันดินให้สอดคล้องกับขนาดของชุมชนที่
ขยายตัวใหญ่ขึ้น
รูปแบบคูคันดินขุดล้อมรอบทั้งบนเนินและที่ราบ คูคันดินที่ขุดต่อเชื่อมกันนี้ ล้อมรอบบริเวณ
ทั้งบนเนินและที่ราบ คูในบริเวณที่ลุ่มจะมีน้ําขัง มีคันดินภายในสูงชันและส่วนที่เป็นเนินเขา คูมีลักษณะแคบ
และชัน เปลี่ยนแปลงระดับไปตามลักษณะภูมิประเทศ ไม่สามารถใช้ในการกักเก็บน้ํา มีลักษณะเช่นเดียวกับ
คูคันดินขุดล้อมรอบบนเนิน ชุมชนโบราณที่มีคูคันดินล้อมรอบประเภทนี้ มักมีขนาดใหญ่ และพบอยู่แต่
เฉพาะในภาคเหนือของไทยหรือ ล้านนา เท่านั้น

10

112

ภาพที่ 3 การจําแนกรู
า
ปแบบคูคัคนดินขุดล้อมรออบชุมชนโบราณ
ณในประเทศไทย
ที่ มา: สารานุ ก รมไทยสํ
ร
า หรั บ เยาวชน โดยพพระราชประสงงค์ ใ นพระบาททสมเด็ จพระเจ้จ้ า อยู่ หั ว เล่ ม 15.
(กกรุงเทพฯ: โครงงการสารานุกรมมไทยสําหรับเยยาวชนโดยพระะราชประสงค์ในนพระบาทสมเด็ด็จพระเจ้าอยู่หัหัว,
25534), 146.

ภาพที่ 4 รูปแบบบคันดินที่ไม่ขึ้นกั
น บลักษณะภูมประเทศ
ิ
ที่ มา: สารานุ ก รมไทยสํ
ร
า หรั บ เยาวชน โดยพพระราชประสงงค์ ใ นพระบาททสมเด็ จพระเจ้จ้ า อยู่ หั ว เล่ ม 15.
(กกรุงเทพฯ: โครงงการสารานุกรมมไทยสําหรับเยยาวชนโดยพระะราชประสงค์ในนพระบาทสมเด็ด็จพระเจ้าอยู่หัหัว,
25534), 148.
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2. องค์ประกอบทางกายภาพที่สําคัญของเมืองโบราณในวัฒนธรรมล้านนา
องค์ประกอบของสิ่งสําคัญที่ปรากฎเป็นรูปแบบของเมืองในดินแดนล้านนา จากการศึกษาเมือง
ล้านนาจํานวน 9 เมือง (สุรพล ดําริห์กุล, 2549: 125-155) พบว่าภายในตัวเวียงนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัย
และที่ทําการของกษัตริย์ เจ้าเมือง และเจ้านาย ตลอดจนขุนนางและไพร่พลเมืองบางส่วนแล้ว ยังปรากฎ
สถานที่สําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ องค์ประกอบสําคัญของเมือง มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักเมือง องค์ประกอบของเมืองที่ปรากฏเป็นแบบแผนของเมืองในล้านนาคือ หลักเมือง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คํานิยามของหลักเมืองไว้ว่า คือ เสาเอกของเมือง และเป็นชัยภูมิอัน
เป็นมงคลที่เหมาะสมสําหรับการตั้งเสาหลักเมือง วัตถุประสงค์สําคัญของการสร้างเสาหลักเมืองก็คือ เพื่อให้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองว่ามีหลักอยู่ตรงนี้ ประชาชนจะได้ยึดถือเอาเป็นพื้นที่สร้างบ้านเมือง ไม่ต้องคิดย้าย
ถิ่นฐานไปตั้งที่อื่นอีก ในประเทศไทยมีหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดคือ หลักเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้
การตั้งหลักเมืองเป็นประเพณีพราหมณ์ในประเทศอินเดีย ไทยตั้งหลักเมืองขึ้นตามธรรมเนียมพราหมณ์
ดังนั้น พิธีการที่กระทําล้วนแต่เป็นพิธีทางไสยศาสตร์หรือพิธีของพราหมณ์เป็นส่วนมาก
2. สะดือเมือง
ศัพท์เดิมมักเรียกว่า สายดือเมือง ซึ่งหมายถึง บริเวณที่กําหนดให้เป็น
ศูนย์กลางของเมืองและเป็นที่ตั้งของเสาสะดือเมือง ตําแหน่งดังกล่าวจะมีทั้งสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น และ
สิ่งที่เป็นธรรมชาติถูกกําหนดให้เป็นตําแหน่งสะดือเมือง อย่างไรก็ตามคติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสะดือเมืองใน
ระยะเริ่มแรกนั้น น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของหลักเมือง ซึ่งหลักเมืองคือชัยภูมิอันเป็น
มงคล ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า ขีละ และภาษามคธเรียกว่า อินทขีละ
3. มิ่งเมือง รูปแบบที่น่าสนใจอีกประการของเมืองล้านนาก็คือ การปรากฏของ เสามิ่งเมือง
และ พระธาตุมิ่งเมือง เสามิ่งเมืองคือเสามงคลประจําเมือง ซึ่งน่าจะเป็นคติความเชื่อเดียวกันกับเสาหลัก
เมือง หรือสะดือเมือง องค์ประกอบสําคัญนี้พบที่เมืองน่าน โดยปรากฏหลักฐานว่ามีมานานพร้อมๆกับการ
สร้างเมืองน่านในระยะเริ่มแรก คําว่า มิ่งเมือง ไม่ปรากฏความหมายที่ชัดเจน แต่เข้าใจว่าคงหมายถึง สิ่งที่ดี
งามหรือความเป็นมงคลของเมือง
4. พระมหาธาตุกลางเมือง คติการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ในเขตภาคเหนือตอนบน ให้เป็น
หลักหรือศูนย์กลางของเมือง สันนิษฐานว่าจะเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาในพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานที่
ปรากฎตั้งแต่สมัยทวารวดี การเน้นพระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็นศูนย์กลางของนครนั้นน่าจะมีแนวคิดและคติมา
จากประเทศที่นับถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมหายานเป็นหลัก ในเวลาต่อมา ประเพณีการสร้างพระสถูป
เจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุไว้กลางเมืองเพื่อให้เป็นหลักของบ้านเมืองได้แพร่หลาย จนเกิดเป็นคติของการ
สร้างวัดสําคัญขึ้นในเมืองเรียกว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือเรียกย่อๆว่า วัดมหาธาตุ จนถึงสมัยล้านนา
คติการสร้างพระธาตุเจดีย์ก็ยังคงเป็นแบบแผนที่นิยมสร้างขึ้นกลางเมือง เพียงแต่วัดที่สร้างขึ้นอาจมีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป
5. ข่วงเมือง สนามหรือพื้นที่โล่งกว้างที่ตั้งอยู่ภายในเมือง คือ ข่วงเมือง เป็นสถานที่สําหรับ
ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมของเมือง จากการศึกษารูปแบบของเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน 9 เมือง
ปรากฎเมืองที่มีข่วงเมืองชัดเจน 2 เมืองคือเมืองเชียงใหม่และน่าน เหลือร่องรอยของข่วงเมืองอยู่ 4 เมือง คือ
เมืองนครลําปาง พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน และไม่สามารถระบุข่วงเมืองได้ 3 เมือง คือ เมืองลําพูน เชียงราย
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แลละเชียงแสน เมืมืองเชียงใหม่ปรากฎหลั
ร
กฐานววัดหัวข่วงตั้งอยูยู่ใกล้กับประตูหหััวเวียง หรือปรระตูช้างเผือกทาาง
ตอนเหนือของเมืมือง ส่วนข่วงเมืมืองหลวงหรือข่วงเมืองอยู่ถัดจจากวัดหัวข่วงไปปทางใต้ มีพื้นที่อยู่ในแถบกลาาง
เวีวียงหรือบริเวณตั้งแต่วัดหัวข่วงลงมาจนถึ
ง
งที่ตัตั้งวัดสะดือเมือง บริเวณดังกลล่าวมีลักษณะเป็ป็นสนามหรือเป็ป็น
บริิเวณลานโล่งกว้
ก างใหญ่ มีชื่อปรากฎในเอกส
ป
สารตํานานว่า ข่ขวงสนามหลวงง หรือ ข่วงหลววง หรือ ข่วงเมืออง
ข่ววงเมืองเชียงใหม่น่าจะมีมาตั้งแต่
แ เริ่มสร้างเมือง
อ เพราะหลักฐฐานทางเอกสารรแสดงให้เห็นว่าในช่
า วงต้นๆ ขออง
เมืมื อ งเชี ย งใหม่ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว จะเป็ น ตลาดแและสถานที่ สํ าาหรั บ ประกอบบกิ จ กรรมต่ า ง ๆของเมื อ ง เชช่ น
เป็ป็นสถานที่ถวายยพระเพลิงศพพพญามังราย

ภาพที่ 5 รูปแบบบผังเมืองโบราณ
ณเมืองแพร่
ที่มา: สุรพล ดําริห์กุล, ข่วงเมืองและวั
ง
ดหัวข่วงองค์ประกอบสําคัญของเมืองในดินแดนล้านนา
า (กรุงเทพฯ:
สําานักพิมพ์จุฬาลลงกรณ์มหาวิทยาลั
ย ย, 2549), 69.
6
3.. คติความเชื่อต่ตางๆ ในการสรร้างเมือง
3..1 การสร้างเมืองภายใต้อารยยธรรมอินเดีย
วัฒนธรรมอิ
ฒ
นเดียมีการนับถือสุริยเทพ (ทศพร โสดาบรรลุ
โ
, 25546: 37-53) โดดยมีกลุ่มของเททพ
122 องค์ ที่เรียกว่า อาทิตย์เคลื่อนตัว สัมพันธ์กับสุริยเทพตลอดดช่วงปี และต้องมีการบูชาพร้อมกั
อ บนพเคราะะห์
ทั้ัง 9 ที่เรียกว่า นวกราห(Nagraaha) การเคาารพบูชาดาวนพพเคราะห์ในระบบบสุริยจักรวาลลและยกย่องให้ห้มี
สััญลักษณ์แทนด้ด้วยเทพเจ้านี้เป็นไปเพื่อความมีโชคและสันติิสุขแก่ผู้บูชา อัันเกี่ยวเนื่องกับชะตาของมนุ
บ
ษ
ษย์
เททพเหล่านี้ได้ประทับอยู่ในสัญลักษณ์แผนภาพศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่
ก า “วัสดุปุรุษมณฑล”
ษ
ซึ่งเป็ป็นรูปแบบจําลออง
จักกรวาล โดยใช้กํกาหนดแผนผังและการออกแบ
แ
บบสร้างงานสถาปัตยกรรมทั้งใในวัฒนธรรมพุทธ เซนและฮินดู
น
ขอองอินเดีย แนวความคิดเกี่ยวกักับการวางผังอออกแบบเมืองแลละงานสถาปัตยกรรมภายใต้
ย
อิทธิพลวัฒนธรรรม
ของอินเดียนี้ จะะมีความสัมพันธ์
น ระหว่างโลกมมนุษย์และจักรวาล
ร เช่นเดียวกับความสอดคคล้องระหว่างออนุ
จักกรวาลและมหาาจักรวาลที่ใหญ
ญ่กว่า ในวัฒนธธรรมเขมรที่รับอิอทธิพลอินเดียและใช้ วัสดุปุรุรุษมณฑล ในกาาร
วาางผังออกแบบเเมืองและเทวาลลัย รัชสมัยยโศวรมันที่ 1 (พ.ศศ. 1432 - 1443) ได้ย้ายศูนย์กลางจากนครห
ก
หริ
หราลัย มาสร้างรราชธานีใหม่ที่มีชื่อว่า ยโศธรปุรระ ลักษณะเมืองเป็
อ นรูปสี่เหลี่ยยมจัตุรัส ขนาดด 4 x 4 กิโลเมตตร
โดดยอัญเชิญเทวราชจากหริหราลั
ร ยมาประดิษฐานในเทวาลั
ษ
ลัยบนยอดเขากกลางเมือ งที่ เรียกว่า ยโศธรคีคี รี
ปัจจุบันเรียกกันในนาม
ใ
พนมบาาแค็ง โดยหลักกการวางผังดังกลล่าวจะเป็นปราสสาทศิลาหินทราย 5 หลัง และะมี
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ปราสาททรายขนนาดเล็กรายล้อม หากเปรียบปปราสาทประธานน บนฐานยอดสสุดคือจุดศูนย์กลางจั
ล กรวาล จะะมี
ปราสาทต่างๆราายล้อมซึ่งแทนด้ด้วยจักราศีทางโโหราศาสตร์ แลละจํานวนของปปราสาทซึ่งสอดดคล้องกับจํานววน
เททพ ในทั ศ นความเชื่อ ของวั ฒนธรรมอิ
ฒ
นเดี ยแล้
ย ว นั้น จะถือ ว่าจุด ศูน ย์ก ลาางของโลกและะจัก รวาลเป็นจุ ด
เดีดียวกัน

ภาพที่ 6 ลายเส้ส้นภาพวัสดุปุรุษมลฑล
ษ
(Vastu-purusha mandala)
ที่มา: ทศพร โสดดาบรรลุ,"คติการสร้
า างเมืองเชียงใหม่
ย ในวัฒนธธรรมล้านนา "(วิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาาขาวิชาประวัติติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิ
ช ลปสถาปัตยกรรม
ย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิิทยาลัยศิลปากกร,
25546), 43.
พัฒนาการเกี
ฒ
่ยวกัับความเชื่อทางงศาสนาในอินเดีดีย เริ่มปรากฏฏเด่นชัดพร้อมกักับการอพยพข้าาม
เทืทือกเขาฮินดูกูชของชนเผ่
ช
าอารยัน (วันชัย มงคลประดิ
ม
ษฐ, 2558) จากคติติความเชื่อในการดํารงชีวิตแลละ
พััฒนาอย่างเป็นระบบสู
น
่ระเบียบแบบแผนแล
ย
ละรูป แบบพิธีกรรมทางศาสน
ก
นา ถูกถ่ายทอ ดและแสดงอออก
เรืรื่องราวของคติความเชื
ค
่อเรื่องภภพภูมิต่างๆและจักรวาลสู่สิ่งสร้
ส างสรรค์ในงาานศิลปกรรมแลละสถาปัตยกรรรม
เนืนื่องจากจักรวาาลเป็นสิ่งศักดิ์สิสิทธิ์ มนุษย์จึงไม่
ไ เพียงบันทึกจักรวาลในจินตภาพไว้เป็นลาายลักษณ์เท่านั้น
แตต่ยังจําลองภาพพจักรวาลไว้ในสิสิ่งต่างๆ ที่ตนสสร้างขึ้นมาเพื่อให้
ใ เกิดสิริมงคลแแก่ตน จักรวาลลถูกจําลองลงสู่สิสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างตั้งแต่
แ แผ่นดินที่ประะกอบกันขึ้นเป็นเมื
น อง หมู่บ้านนทั้งหมู่ บ้านทั้งหลัง พื้นที่ภายใในบ้านแม้กระททั้ง
เคครื่องเรือนชิ้นเล็ล็กน้อยภายใน
คัมภี
ม ร์ศิลปศาสตร์ เป็นองค์ควาามรู้ทางศิลปะสสถาปัตยกรรมขของอินเดียเพื่อใช้
อ ในการวางผผัง
กําหนดทิ
า
ศทางแลละค่าความของงเขตพื้นที่ใช้สอยยของสิ่งก่อสร้างครอบคลุมตั้งแแต่ปริมณฑลมหหภาค ระดับเมือง
อ
ชุมชน
ม สู่งานสถาาปัตยกรรมประเภทศาสนสถถาน วัง และเรืออนพักอาศัย ตตลอดจนการจััดวางมณฑลเพืพื่อ
ประกอบพิธีกรรรมทั้งในวัฒนธรรรมพราหมณ์-ฮิ
- นดู และพุทธศาสตร์
ธ
ด้านสถถาปัตยกรรมกการก่อสร้างยังไได้
ปรากฏเป็ น คั ม ภีร์ที่สํา คัญ ต่ อมากอี
ม ก เช่ น ม ายามต มานสสารศิ ล ปศาสตรร์ เป็ น ต้ น ระ เบี ย บการวางผผั ง
สถถาปัตยกรรมวัฒนธรรมอิ
ฒ
นเดียให้ความสําคัญกั
ญ บมณฑล ซึ่งเกิดจากส่วนยย่อยที่ผสมผสานสัมพันธ์กันเป็ป็น
ภาพใหญ่อย่างสมบูรณ์ โดยแบบ่งความสําคัญเป็
เ น 4 เขตมณฑล ได้แก่ บริเววณกลางแผนภภาพคือเขตพรหหม
สถถาน แนวเขตมณฑลล้อมถัดไปป คือ เทวดาสถาน มนุษยสถานน และเดรัจฉานนสถานลดหลั่นกักนตามลําดับ
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ภาพที่ 7 การสร้ร้างรูปเรขาคณิตโดยกํ
ต าหนดจากการทอดเงาของแสงอาทิตย์แและทําการก่อสร้
ส างตามมงคล
ฤกกษ์ทางโหราศาสตร์
ที่มา: วันชัย มงคคลประดิษฐ, เอกกสารประกอบคคําสอนวิชาประวัติศาสตร์สถาปัปัตยกรรมเอเชีย ภาควิชา
สถถาปัตยกรรม คณะสถาปั
ค
ตยกรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
า
มหาวิทยาลั
ท ย
3..2 การสร้างเมืองสมัยชุมชนพืพื้นเมืองลัวะ
ลัวะ
ว เป็นชนพื้นเมื
เ องที่มักพบในนตํานานล้านนนา ซึ่งจะมีการกกล่าวถึงลักษณ
ณะการอยู่กันเป็ป็น
ชุมมชนขนาดเล็กในกลุ
ใ ่มเครือญาติกัน ต่อมาชุมชนขยายตั
ช
วขึ้นจึงสร้างเวียง (สรัสวดี อ๋องสกุล,
ล 2529: 11) ใใน
สมมัยของชุมชนพืพื้นเมืองลัวะ ยังไม่
ง รู้จักการนับถือพุทธศาสนา และไม่มีความมเจริญทางวัฒนธรรม
น
ชาวลัวะะมี
ศูนย์
น กลางชุมชนออยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ที่ถือเป็
เ นภูเขาศักดิ์สสิิทธิ์ อันเป็นสถาานที่สถิตย์ของผีผีบรรพบุรุษ แลละ
มีความเชื่ อ ในก ารบูช า "อิ น ทขีขีล " ตามคํา แนนะนํ า ของฤาษี เพื่ อ ความมั่น คงและเป็ น ศู นย์
น ร วมจิ ต ใจขออง
ชาาวเมือง ในสมัยต่
ย อมาชาวลัวะมีมีการรับเอาพุทธศาสนาเข้
ท
ามาาเป็นส่วนประกอบของความเชืชื่อและเป็นเครื่อง
อ
ยึดเหนี
ด ่ยวจิตใจ ทําให้มีการผสมมผสานวัฒนธรรรมจากภายนออก ก่อให้เกิดกาารพัฒนารูปแบบบของชุมชนแลละ
กรระจายการตั้งถิ่นฐานไปตามริมแม่
ม น้ําและป่าเขา ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ
ว ่งอยู่ภายใใต้การปกครองของพระนางจาาม
เททวีและถือเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมหริ
ฒ
ภุญไไชยที่กําลังจะเริริ่มเข้ามาแทนทีที่
3..3 การสร้างเมืองในวัฒนธรรมมหริภุญไชย
แคคว้นหริภุญไชย เป็นศูนย์กลางความเจริญในพืพื้นที่บริเวณที่ราบลุ
า ่มแม่น้ําปิงตอนบน (สรัสวดี
ว
อ๋องสกุ
อ ล, 2529: 12-14) ผลจากการรั
ผ
บเอาวัฒนธรรมของละโว้ และเมืมืองหริภุญไชยเเป็นส่วนหนึ่งขออง
อาาณาจักรทวารววดี ซึ่งอยู่ภายใใต้พุทธศาสนา ทําให้มีการนําเเอาคติความเชื่อในพุ
อ ทธศาสนนามามีอิทธิพลตต่อ
กาารสร้างเมืองในนวัฒนธรรมหริภุภุญไชย ดังนี้ (ทศศพร โสดาบรรลลุ, 2546: 93-102)
คติติพระบรมธาตุ ภายหลั
ภ งการปริรินิพพานของพรระพุทธเจ้า พระะบรมธาตุ เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกักับ
พระองค์ที่คงความเป็นรูปธรรมมที่สุด พระบรมมธาตุเปรียบเสสมือนองค์พระพพุทธเจ้าและเป็ปนสัญลักษณ์ขออง
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พุทธกาล เมื่อเสร็ร็จสิ้นการถวายยพระเพลิงพระพุทธสรีระภายหหลักการปรินิพพานแล้
พ
วได้มีการสร้าง สถูป ซึ่ง
ในนเวลาต่อมาเรียกว่
ย า พระบรมมธาตุเจดีย์ เพื่อการเคารพบู
อ
ชชา ดังมีหลักฐานนปรากฎตั้งแต่สมั
ส ยพระเจ้าอโศศก
มหาราช ราวพุทธศตวรรษที
ท
่ 3 การประดิษฐานพระบรมธา
ฐ
าตุ ณ ที่แห่งใดด เปรียบเสมือนพระพุ
น
ทธเจ้าไได้
ประทับอยู่ ณ ทีแห่
่แ งนั้นเช่นกัน
คติติโลกศาสตร์ เป็ป็นคติที่กล่าวถึงการประมวลค
ง
ความคิดเพื่ออธิบบายกําเนิดความเป็นไปหรือกาาร
ดํารงอยู
า ่ และการรดับสูญของสรรรพสิ่ง ให้เห็นคววามสืบเนื่องเป็นวั
น ฎจักรของ ชีววิิต จักรวาล แลละกาลเวลา

ภาพที่ 8 แผนผัังและภาพตัดภูมิมศาสตร์จักรวาาลตามแนวคิดพุทธศาสนา
ที่มา: ทศพร โสดดาบรรลุ,”คติการสร้
า างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธธรรมล้านนา”(วิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาาขาวิชาประวัติติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิ
ช ลปสถาปัตยกรรม
ย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิิทยาลัยศิลปากกร,
25546), 97.
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4. แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ(component)ของเมือง
จากการศึ ก ษาเอกสารพบว่ า แนวความคิ ด ในการกํ า หนดส่ ว นประกอบของเมื อ ง
(component) ที่เป็นโครงสร้าง(structure) และองค์ประกอบ(element) หลักของเมือง มีอยู่หลายแบบ
ตามที่มีผู้เสนอไว้ ซึ่งแต่ละแนวความคิดอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกัน ถึง 5 แบบ ได้แก่
ส่วนประกอบแบบที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
ส่วนประกอบของเมืองที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ 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 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง ที่มีการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะใช้เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อการพักผ่อน นอกจากนี้
ส่วนประกอบในด้านกายภาพยังประกอบด้วย สาธารณูปโภค หมายถึงสิ่งที่ส่งมาตามสายหรือท่อ เป็นแนว
ยาวเข้ามาสู่ผู้ใช้บริการ
ส่วนประกอบทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยที่ส่วนประกอบทางด้านกายภาพจะเป็นผล
สะท้อนมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบ
ด้านกายภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ส่วนประกอบแบบที่ 2 ขอบเขตทางกายภาพ
ส่วนประกอบของเมืองที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ 2 พิจารณาจากขอบเขตทาง
กายภาพ ความหมายของเมืองในทางกายภาพ เป็นแหล่งของชุมชนที่มีพื้นที่ขอบเขตกําหนดไว้แน่นอน และ
มีโครงสร้างทางกายภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของกลุ่มชนที่มีจํานวนและความซับซ้อนมากกว่าชุมชน
หมู่บ้าน ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักดังกล่าวนี้ได้แก่ คูน้ํา และกําแพงที่โอบล้อมแหล่งชุมชน สระน้ํา
วัด บริเวณที่อยู่อาศัยของเจ้านายและขุนนาง กับบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป (ธิดา สาระยา,
2537:106 -107)
ส่วนประกอบแบบที่ 3 รูปร่างคันดินหรือกําแพงเมือง
ส่วนประกอบของเมืองที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ พิจารณาจากรูปร่างของคันดิน
หรือกําแพงเมื อง รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองจําแนกลัก ษณะตามรู ปร่างของคันดิน หรือ
กําแพงเมืองที่ล้อมรอบเมือง ซึ่งจําแนกออกเป็น 8 รูปแบบ คือ (1) ชนิดที่ไม่มีรูปแบบ มีรูปร่างที่คดเคี้ยวและ
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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ส่วนประกอบแบบที่ 4 องค์ประกอบทางกายภาพและจิตวิญญาณ
ส่วนประกอบของเมืองที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ 4 พิจารณาจากองค์ประกอบ
ทางกายภาพและจิ ต วิ ญ ญาณ ความสํ า คั ญ ของเอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง หรื อ คุ ณ ค่ า ของพื้ น ที่ เ มื อ งนั้ น มี
องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบทางกายภาพ (permanencies) และคุณค่าทางจิตใจหรือจิต
วิญญาณของสถานที่ (spiritual value) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่เกิดจากวิถีชีวิตของผู้คน
เกิดเป็นเรื่องราว และความหมายจากการอยู่อาศัยกันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความทรงจําร่วมกัน ทําให้
เกิดอัตลักษณ์ของพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป (Rossi, 1999 อ้างถึงใน ธีมาพร วัชราทิน, 2551: 1921)
ส่วนประกอบแบบที่ 5 ปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน
ส่วนประกอบของเมืองที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบแบบที่ 5 พิจารณาจากปัจจัยในการตั้ง
ถิ่นฐานโดยกล่ าวถึง ส่วนประกอบพื้นฐานที่จําเป็นในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ออกเป็น 5 ปั จจัย ได้แ ก่
(Constantinos A. Doxiadis, 1976 อ้างถึงใน ชุติมา สุรเชษฐพงษ์, 2554: 25-26)
1. ธรรมชาติ (nature) เป็นรากฐานและขอบเขตของชุมชนที่ถูกสร้างสรรขึ้นมา มนุษย์จะ
เป็น ผู้ปรับให้ เข้ากั บสภาพธรรมชาติหลังจากเลือกสรรแล้ว ตั วอย่างส่ วนประกอบทางธรรมชาติ ได้แ ก่
ลักษณะภูมิประเทศ ดิน พืชพรรณ สัตว์ และภูมิอากาศ เป็นต้น
2. คน (man or anthropos) โดยพิจารณาในด้านตัวบุคลซึ่งมีทั้งเรื่องของความต้องการ
ทางด้านชีวภาพ เช่น อากาศ อุณหภูมิ ที่ว่าง เป็นต้น ความรู้สึกสัมผัส การรับรู้ ความต้องการด้านอารมณ์
ค่านิยม รูปแบบทางสังคม แบบแผนการดํารงชีวิต และวัฏจักรของชีวิตครอบครัว
3. สังคม (society) สังคมเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มของคนที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐาน
ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ แบบแผนทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา สวัสดิการ กฎหมาย
และบริการ เป็นต้น
4. โครงสร้างทางด้านกายภาพ (physical structure) รูปแบบของการจัดส่วนประกอบที่
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตของคน ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย สถานบริการชุมชน ศูนย์ บริการการศึกษา ศูนย์
ราชการและธุรกิจ อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง โดยอาจเป็นกระบวนการของการจัดวางผังบริเวณ
และรูปแบบการก่อสร้าง
5. โครงข่ า ย(network)
โครงข่ า ยการให้บ ริก ารด้า นต่า งๆ ทั้ งด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ในอันที่จะเสริมต่อปัจจัยทุกด้านข้างต้น 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 เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ แต่มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม นั้น มิได้หมายถึงเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุเท่านั้น หากแต่
หมายรวมถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการดํารงชีวิตของชุมชนดั้งเดิม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทาง
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วัฒนธรรมที่สําคัญ และสืบทอดผ่านบรรพบุรุษแต่ละรุ่น คําว่า มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ทั้ง 3 คํา มีความหมายใกล้เคียงกัน ครอบคลุมทั้งเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
อย่างไรก็ต ามแต่ล ะคํา ก็มี นิยามที่ แ ตกต่างกัน ไปในรายละเอี ยด ตามแต่จะมีผู้กํ าหนด ซึ่ งจะเห็น ความ
แตกต่างและหลากหลายจากตัวอย่างที่นํามาเสนอ ดังต่อไปนี้
5.1 มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) และมรดกธรรมชาติ (natural heritage)
มรดกวัฒนธรรม ตามที่ Feilden and Jokileht (1998:11อ้างถึงใน จันทิรา เกื้อด้วง, 2548:
9) ได้ให้ความหมายไว้นั้น มรดกวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้มีเพียง โบราณสถาน อาคาร พื้นที่
ประวัติศาสตร์และสวน เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็น
เครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้าง
ขึ้นมาใหม่ได้
ในการประชุ ม สมั ย สามั ญ ขององค์ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) ครั้งที่ 17 (2515 อ้างถึงใน จันทิรา เกื้อด้วง, 2548: 10) ที่ประชุมว่าด้วยการคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ได้ให้คําจํากัดความในเรื่องของมรดกวัฒนธรรม และมรดกธรรมชาติ ไว้
ดังนี้
มรดกวัฒนธรรม หมายถึง
อนุ ส รณ์ (monuments)
คื อ ผลงานทางสถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม จิต รกรรม
ส่วนประกอบหรือโครงสร้างทางโบราณคดี ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
กลุ่มอาคาร (groups of building) คือกลุ่มของอาคารที่แยกกัน หรือต่อเนื่องกันโดยลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรม ความร่วมลักษณะ หรือที่ตั้งอันเหมาะสมในภูมิทัศน์
สถานที่ (sites) คือผลงานของมนุษย์ หรือผลงานอันผสมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ เป็น
สถานที่ซึ่งไม่มีอาคารอยู่เลย แต่เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ (historical) สุนทรียภาพ
(aesthetic) ชาติพันธุ์วิทยา (ethnological) หรือมานุษย์วิทยา (anthropological)
มรดกธรรมชาติ (natural heritage) หมายถึง
ลักษณะทางธรรมชาติ อันประกอบด้วย ภูมิสัณฐานทางกายภาพ – ชีวภาพ มีคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงสถานที่ทางธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่ธรรมชาติกําหนดขอบเขตไว้แน่
ชัด มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (science) การอนุรักษ์ (conservation) หรือความงามแห่งธรรมชาติ
(natural beauty)
ในการจัดมรดกวัฒนธรรม ได้จัดประเภทของอนุสรณ์สถานเอาไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มที่ 1 ซากอารยธรรม (dead monuments) คือ สถานภาพของโบราณสถานนั้น
มีลักษณะเป็นซากหลักฐานทางอารยธรรมในอดีต มากกว่าจะใช้สอยได้ในปัจจุบัน
2. กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์ที่ยังใช้ประโยชน์ (living monuments) คืออนุสรณ์สถานที่ยังคง
ประโยชน์ทางการใช้สอยสืบทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความมั่นคงตามลักษณะของ
สถาปัตยกรรมนั้นๆ
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5.2 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2549: 14 –19) ได้ให้ความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่า
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีที่มาจากคํา 4 คํารวมกัน
ภูมิ (นาม) หมายถึง ดิน
ทัศน์ (นาม) หมายถึง ความเห็น การเห็น เครื่องรับรู้ สิ่งที่เห็น การแสดง
ดังนั้น ภูมิทัศน์ หมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศทั้งที่ปรากฏตามจริง และ
ภาพลักษณ์ในจิตใจที่รู้สึกได้
วัฒน หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม
ธรรม หมายถึง คําประกอบท้ายคําที่เป็นนามธรรม เมื่อประกอบแล้วมีความหมายไม่ต่างไป
จากคําศัพท์เดิม
ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ทําขึ้น สร้างขึ้น คิดขึ้น เพื่อใช้ในการดํารงอยู่ สืบทอด
และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์ เป็นประโยชน์ทั้งทางกาย และทาง
ใจ สอดคล้องกับการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ ทางรูปธรรม ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งาน
ศิลปะหัตถกรรม ประติมากรรม การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการสันทนาการและ ทางนามธรรม ได้แก่
คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมืองการปกครอง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่ผู้คนในกลุ่ม
ยึดถือร่วมกัน (ค่านิยม) และได้กระทําต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพื่อสร้างความเจริญงอกงาม และ
พัฒนาสังคมของมนุษย์
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นผลที่แสดงออกมาในรูปของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่มองเห็น โดยการที่
วัฒนธรรมเป็นผู้กระทํา มีธรรมชาติเป็นสื่อกลาง นั่นคือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือผลของการกระทําดังกล่าว
และเป็นผลผลิตที่เห็นได้อย่างเด่นชัดของความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างผลการกระทําของชุมชนมนุษย์ชาติ โดย
ก่อรูปขึ้นจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเท่าที่จะเป็นไปตามแต่ที่ธรรมชาติแวดล้อมจะเอื้ออํานวย
ซึ่งก็คือมรดกอันทรงคุณค่าที่ตกทอดมาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติและความพยายามของมนุษย์ตลอดทุก
ยุคทุกสมัย (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2548: 83-84)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสานสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ
โดยมนุษย์รวมกัน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน องค์ประกอบเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจึงทําให้เกิดเป็นมรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความยั่งยืน ตามข้อจํากัดของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (อีโคโมสไทย, 2550: 2)
หน่วยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริกาคือ National Parks Service (NPS) ซึ่งทําหน้าที่ดูแล
การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง มรดกธรรมชาติ ซึ่ง รวมถึง มรดกวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ใ ห้ ค วามหมายของภู มิทั ศ น์
วัฒนธรรม คือ ภูมิประเทศที่มีองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นโดย
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มนุษย์ซึ่งเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล แบ่งได้ 4
ประเภท คือ (National Parks Service NPS, 2549)
1. ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบ (historic designed landscape)
2. ภูมิทัศน์ท้องถิ่นที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ (historic vernacular landscape)
3. พื้นที่ประวัติศาสตร์ (historic site)
4. ภูมิทัศน์ที่แสดงถึงชาติพันธ์ (ethnographic landscape)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ได้กําหนดความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้หลายประเภท
ได้แก่
1. ภูมิทัศน์ที่มีความเชื่อมโยงซึ่งรวมถึงภูมิทัศน์ที่มีความหมายในทางศาสนา
2. ภูมิทัศน์ที่สะท้อนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ยังคงดําเนินอยู่
3. สถานที่ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมในประวัติศาสตร์หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. สถานที่ที่แสดงถึงชั้นทางประวัติศาสตร์
5. สถานที่ที่แสดงถึงความพึ่งพาของกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์บน
ระบบของธรรมชาติ
6. ภูมิทัศน์ที่เป็นเส้นตรง
7. สถานที่ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์ของสถานที่นั้นๆ
8. สถานที่ที่แสดงถึงเรื่องราวหลากหลาย หรือมีคุณค่าหลายประการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามที่สภายุโรปหรือ Council of Europe ได้กําหนดความหมายไว้ใน
European Landscape Convention 2000 ว่า เป็นพื้นที่ซึ่งมนุษย์รับรู้ได้ โดยที่อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นผล
มาจากการกระทํา และปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ โดยมีการกล่าวถึง
การกระทํ า ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ ใ นอดี ต ซึ่ ง เป็ น การเน้ น ย้ํ า ถึ ง ประเด็ น ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน European Landscape Convention
ไม่ได้กําหนดหรือแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ชัดเจนดังเช่นที่ปรากฏในหลายประเทศ อย่างไรก็
ตาม กลุ่มประเทศในยุโรปนั้นได้เริ่มศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ และมีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์
วัฒนธรรมมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2000 กองทุน European Funding ได้สนับสนุนโครงการ European
Pathways to the Cultural Landscape (EPCL) ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามที่กําหนดโดย U.S. National Park Service [USNPS] (1994 อ้างถึง
ใน อรรถพล ศิริเวชพันธุ์, 2549: 4-19) คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ บุคคล ขนบประเพณีที่มีคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ ทั้งนี้สามารถจําแนกภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. ภูมิทัศน์ออกแบบ(historic designed landscapes) คือภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบหรือ
วางผั งโดยสถาปนิ ก ศิ ล ปิ น นั ก พฤกษศาสตร์ ตามหลั ก การออกแบบ โดยสะท้ อ นแนวความคิ ด ในการ
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อออกแบบให้ปรากกฎออกมาเป็นความคิ
ค ดสร้างสสรรค์ในงานภูมิทัทศน์ ซึ่งในงานแต่ละแห่งจะมีความแตกต่
ค
างกักัน
อออกไปในด้านทิศทางการออกแ
ศ
แบบ เหตุการณ์
ณ์สําคัญในแวดววงภูมิสถาปัตยกกรรม บ่งบอกถึถึงพัฒนาการแลละ
คุณค่
ณ าทางทัศนียภาพ
ย
2. ภูมิทัศน์พื้นถิ่น (historic vernacular
v
laandscapes) คือ ภูมิทัศน์ที่ถูกใช้
ก ประโยชน์โดดย
มนนุษย์เพื่อสะท้อนรูปแบบของพัพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานขอองชุมชน สังคมแและวัฒนธรรม
3. แหล่งประวัติศาสตร์
ศ
(historiic sites) คือ ภูมิทัศน์ที่มีความมสัมพันธ์กับเหตุการณ์ กิจกรรรม
หรืือบุคคลทางปรระวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์ที่สามมารถสื่อความหหมายในเรื่องราววที่เกิดขึ้นในอดีต
4. ภูมิทัศน์ทางชาติพันธุ์วรรณา(ethnographic landscapees) คือ ภูมิทัศน์นซึ่งประกอบด้ววย
คววามหลากหลายยของทรัพยากรรทางธรรมชาติและวั
แ ฒนธรรม เป็นมรดกตกททอดทางทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกักับ
กลลุ่มคน ประเพณี
ณี และการปฏิสัสมั พันธ์ระหว่างพพลวัตของระบบบธรรมชาติที่มตีต่อกลุ่มวัฒนธรรรม
ภู มิมิ ทั ศ น์ วั ฒ นธร รม ตามแนวคิคิ ด ของ สหภา พสากลว่ า ด้ ว ยยการอนุ รั ก ษ์ เป็ น ผลงานกาาร
สรร้างสรรค์โดยมนนุษย์ในพื้นที่ธรรรมชาติ นับจากกอดีตถึงปัจจุบัน อันมีผลต่อลักษณะทางกายภ
ก
ภาพของพื้นที่ทาง
า
ธรรรมชาติตลอดจจนสังคมวัฒนธรรรม ซึ่งเป็นไปตตามองค์ประกอบบนี้ (Colemann, 2003)

แผผนภูมิที่ 2 แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ฒ
ที่มา: อรรถพล ศิริเวชพันธุ์, "กการประยุกต์แนวคิ
น ดภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อกการจัดการแหล่งนั
ง นทนาการทาาง
ป ระวั ติ ศ าสตร์ร์ : กรณี ศึ ก ษาาแหล่ ง ภาพเขีขี ย นสี ก่ อ นปรระวั ติ ศ าสตร์ ในอุ
ใ ท ยานแห่ห่ ง ชาติ ข องภาาค
ตะวันออกเฉียงเเหนือ" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบั
ญ
ณฑิต สาขาอุ
ส ทยานแลละนันทนาการ บัณฑิตวิทยาลัลัย
มหหาวิทยาลัยเกษษตรศาสตร์, 25449), 4-19.
5..3 สิ่งแวดล้อมวั
ม ฒนธรรม (ccultural envirronment)
คววามหมายของ “สิ
“ ่งแวดล้อม” ตามพระราชบั
ต
ญ ติส่งเสริมแลละรักษาคุณภาพพสิ่งแวดล้อมแหห่ง
ญญั
ชาาติ พ.ศ.2535 ได้
ไ ให้คํานิยามขของสิ่งแวดล้อมที
ม ่หมายถึง สิ่งต่ตางๆที่มีลักษณ
ณะทางกายภาพพและชีวภาพที่ออยู่
รออบตัวมนุษย์ ทังที
้ง ่เกิดขึ้นเองตาามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน้ ซึ่งแบ่งเป็น
1. สิ่งแวดล้อมที่เกิ
เ ดขึ้นเองตามธธรรมชาติ (natuural environm
ment)
1.1 สิ่งแวดล้อมในกลุ
อ
่มของสิสิง่ มีชีวิต (bioticc environmennt) เช่น พืช สัตว์ ต่างๆ
1.2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อ
พ (physical ennvironment) เช่น สิ่งแวดล้อมในกลุ
ม ่มของสิ่งไไม่
ธ เป็นต้น
มี ชีวิต เช่น ดิน น้นํา อากาศ แร่ธาตุ
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2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment)
2.1 สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม
(tangible environment) ได้แก่วัตถุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการอํานวยความสะดวกและใช้สอย เช่น
อาคาร บ้านเรือน ศาสนสถาน เป็นต้น
2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม
(intangible environment) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกําหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตามได้แก่ ศิลปกรรม
วัฒนธรรม วิถีประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความภูมิใจของคนในชุมชน
และท้องถิ่นและสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเมือง
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment) หมายถึง บริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่
โดยรวมที่สะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาการทางสังคม
และวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับ ที่มีชุมชนเป็นผู้บอกเรื่องราว โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน (วศิน อิงคพัฒนากุล, 2548)
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (cultural environment) เป็นภาพรวมของพื้นที่หรือบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม ได้แก่
1. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment) ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือ
รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ํา คูคลอง ป่าไม้ แหล่งน้ํา หรืออาจเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ เช่น ป่าสน สวนมะพร้าว ฯลฯ
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (built environment) ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพหรือ
รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ชุมชน โครงสร้างเมือง ฯลฯ
3. ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมนามธรรม (intangible heritage) ประกอบ
ด้วย สภาพที่ไม่ใช่ลักษณะกายภาพหรือนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์สาคัญ วิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชน การประกอบอาชีพท้องถิ่น ฯล
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ทั้งสามเรื่องมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกันคือ สิ่งที่เกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อดํารงชีพ
โดยเกิดการรวมตัวเป็นชุมชน มีความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น แต่ในรายละเอียดเนื้อหามีความแตกต่างคือ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ให้ความสําคัญในแง่บริบท
ทางภู มิ ศ าสตร์ หรื อพื้ น ที่ โ ดยรวมที่ ส ะท้ อ นบอกเรื่อ งราวทางประวั ติศ าสตร์ค วามสัมพั น ธ์ ข องมนุษ ย์ กับ
ธรรมชาติ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เน้นไปในการกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อมโดยมี
ธรรมชาติเป็นสื่อกลาง ส่วน มรดกวัฒนธรรม ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่าสิ่งดีงาม ควรสืบทอดจากบรรพบุรุษ
ในพื้ นที่ หมายถึง ทุ ก สิ่งทุ ก อย่า งที่ถูก สร้างขึ้ น และมีอยู่ ทั้ งกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ ในอดี ต
ทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณที่แสดงออกทั้งรูปธรรมและนามธรรม
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6. การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์
6.1 ลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์
เมืองประวัติศาสตร์
เมืองประวัติศาสตร์ มีช่วงอายุอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง หรือหลายช่วงเวลาในอดีต หรือต่อเนื่อง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองเหล่านี้มีหลายลักษณะแตกต่างกันตามถิ่นฐาน วัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์
ของเมือง เมืองประวัติศาสตร์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ (ธาดา สุทธิธรรม, 2533: 142-150)
1. เมืองร้าง เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งหรือหลายช่วง ก่อนที่จะถูกทิ้งร้าง
ไปจนถึงปัจจุบัน เมืองลักษณะนี้ไม่มีการใช้งานอื่นเข้ามาแทรกแซงความเปลี่ยนแปลง มีเพียงความเสื่อม
โทรมของวัสดุและโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่างๆที่จะทรุดโทรมตามกาลเวลา ดังนั้นจึงต้องการเพียงแผนงาน
เพื่อการอนุรักษ์ นําเสนอ และการบํารุงรักษา
2. เมืองโบราณทิ้งร้างและกลับมาใหม่ในปัจจุบัน ปรากฎการณ์ของการฟื้นกลับมาของเมืองเก่า
เมื่อประชากรกลับมาตั้งถิ่นฐานในที่เดิมใหม่ โดยมีการบุกรุกและทําลายโบราณสถานซึ่งเป็นองค์ประกอบ
และเนื้อหาของเมืองเพื่อการก่อสร้างอาคารใหม่ และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาม
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของประชากร การพัฒนาเมืองในลักษณะนี้จะต้องคํานึงถึงแผนผังเดิมของเมือง
โบราณ และมาตรการของการอนุรักษ์ ให้สามารถรักษาบรรยากาศของเมืองในอดีตควบคู่กับการอยู่รอดของ
ประชาชนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในเมือง
3. เมืองพัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองโบราณที่มีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน
แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความตกต่ํา การฟื้นฟู และชีวิตของเมือง ซึ่งพัฒนาการมาตามกาลเวลา
มั ก ประสบกั บ การเสื่ อ มโทรม หรื อ ถู ก ทํ า ลายเนื้ อ เมื อ งในหลายลั ก ษณะ ทํ า ให้ บ รรยากาศของเมื อ ง
เปลี่ยนแปลงไป
4. เมืองทิ้งร้างในช่วงหนึ่ง และกลับมาใหม่ เมืองลักษณะนี้มีการพัฒนาในยุคโบราณแล้วหยุด
ไป และกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ย่านประวัติศาสตร์
ย่านประวัติศาสตร์ คือ พื้นที่บางส่วนของเมืองหรือชนบท ที่กําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้
ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญที่เชื่อมโยง หรือแสดงความต่อเนื่องของที่ตงั้ โครงสร้าง หรือวัตถุที่มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพ
(US. National register for Historic place in Canada, 1996, อ้างถึงใน Wikipedia,2553)
6.2 หลักการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์
หลั ก การสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาเมื อ งเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เป็ น การพั ฒ นาโดยแยกพื้ น ที่ พั ฒ นาเชิ ง
เศรษฐกิ จออกจากพื้ น ที่ เ มื องที่ค วรอนุ รัก ษ์ท างศิ ล ปกรรมและธรรมชาติ แต่ ยังคงแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
เชื่อมต่อของพื้นที่พัฒนาทั้งสองลักษณะ โดยให้เห็นการคลี่คลายที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อนุรักษ์ไปสู่
พื้นที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ พื้นที่อนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัด
ทั้งรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศของทั้งพื้นที่ ส่วนพื้นที่เมืองที่ต้องการพัฒนาเพื่อ
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การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องให้ห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพื้นที่ต้องขึ้นอยู่กับอัตราความ
เจริญเติบโตของเมืองแต่ละเมือง ทั้งนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนพื้นที่อนุรักษ์
(ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, 2550, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552)
6.3 หลักการสําคัญสําหรับการวางแผนอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
หลักการสําคัญสําหรับวางแผนการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ มี 4 ประการ คือ (Fielden,
1993, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552)
1. การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง (integrated conservation)
การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญประการหนึ่ง คือจะต้องผสมผสาน (integrate ) งาน
อนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง เนื่องจากการอนุรักษ์เมือง ไม่อาจพิจารณา
อย่างโดดเดี่ยวได้ กลวิธีที่ใช้ในการวางแผนพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเมือง ประกอบไปด้วยเทคนิคทางด้านการ
อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู รวมทั้งการจัดหาบริก ารสาธารณะ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพของพื้น ที่ในระยะยาว การ
วางแผนอนุรักษ์ควรมีการดําเนินการร่วมกับผู้อาศัยในพื้นที่ และควรมีการออกกฎหมายข้อบังคับและการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ
2. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (control of change)
การควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาใหม่ๆ เป็นวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่ง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม จะทําให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ได้เป็นอย่างดีโดยการหามาตรการควบคุมการพัฒนาที่มีมากเกินไป โดยการกําหนดขนาดและรูปแบบอาคาร
การจํากัดปริมาณการจราจร และการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
3. การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน (infill design)
การออกแบบอาคารใหม่หรือโครงสร้างหรือส่วนต่อเติม ควรมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ที่
ชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเนื้อเมือง (urban fabric) และหน้าที่ใช้สอย(function)
ดังนั้น หลักการของการออกแบบชุมชนเมือง และความงามของเมือง จะต้องนํามาประยุกต์ใช้
4. การบริหารจัดการ (administrative actions)
การบริหารและการจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ไม่มี
แผนอนุรักษ์ใดที่ทําได้สําเร็จ หากไร้การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น (Shankland, 1975, อ้างถึงใน
http://wetland.onep.go.th/) และในบางครั้งอาจต้องอาศัยอํานาจทางการเมืองการปกครองระดับสูงใน
การดําเนินงานให้เป็นผล นอกจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ยังต้องมีหน่วยงานอื่นๆที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ รวมทั้งการออกกฎหมายและมาตรการควบคุมและสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนการ
อนุรักษ์ที่ได้จัดทําไว้ (Holiday, 1973, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552)
การบริหารจัดการเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในกรณีเมือง
ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตหรือมีกิจกรรม (living city) และเมืองที่ไม่มีชีวิตหรือไร้กิจกรรม (dead city)
เมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต หมายถึงเมืองที่ยังคงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอยู่ การส่งเสริมการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า จะต้องคํานึงถึงเครื่องมือทางการเมืองที่ยังมีพลวัต
(dynamic political instruments) มากกว่าวิธีการที่หยุดนิ่งหรือเน้นเฉพาะทางด้านเทคนิค (static or
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technical means) ซึ่งจะทําให้เมืองหยุดการเจริญเติบโตและให้ผลร้ายกับพื้นที่อนุรักษ์ไปด้วย ดังนั้นการ
บริหารจัดการเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการ
เน้นทางด้านกายภาพ (Feilden, 1993 , อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552)
สําหรับเมืองที่ไม่มีชีวิต วิธีการจะเน้นที่การสร้างสรรค์หรือจัดเตรียมที่ว่าง(space) และ
ลั ก ษณะภู มิ ทัศ น์ ให้ ส อดคล้อ งกั บ สิ่ งก่ อ สร้ า งที่มี ก ารอนุรั ก ษ์ การควบคุ มลั ก ษณะภู มิทั ศน์ ทั้ งหมดจะมี
ความสําคัญมาก (Goakes, 1987, อ้างถึงใน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม,2552) ดังนั้น
การบริหารจัดการควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านกายภาพมากกว่าการพิจารณาการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม
6.4 ขอบเขตและขนาดของการอนุรักษ์
1. การกําหนดขอบเขตพื้นที่และเรื่องราวที่จะต้องอนุรักษ์
กองอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนวคิดในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมตามขอบเขตและความสําคัญของบริบทและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่จะต้องอนุรักษ์โดยการควบ
คุมสภาพแวดล้อม ที่อยู่ในเขตอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างเหมาะสม ให้มีระดับความเข้มงวดในการ
ควบคุมที่แตกต่างกันตามลําดับความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ดังนี้ (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อ้างถึงในกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
,2552)
บรรยากาศ (atmosphere) ตัวศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน
แหล่งอันควรอนุรักษ์ (nucleus) ตัวศิลปกรรมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องอนุรักษ์
พื้นที่สงวน (preservation area) พื้นที่ที่มีคุณค่ามากทางวิชาการ และมีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ผลกระทบที่ ทํ า ให้ ถู ก ทํ า ลายได้ ง่ า ย ในพื้ น ที่ นี้ ห้ า มกระทํ า การใดๆ ที่ เ ป็ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด
พื้นที่อนุรักษ์ (conservation area) พื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณโดยรอบตัวศิลปกรรม ซึ่งเมื่อ
พื้นที่นี้ถูกทําลายย่อมมีผลกระทบต่อการคงอยู่ของศิลปกรรมด้วย ในบริเวณนี้ยินยอมให้ทํากิจกรรมได้บาง
ประการ ที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่นี้มากนัก
พื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา (service and management area) พื้นที่ข้างเคียง
หรือโดยรอบแหล่งศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับตัวศิลปกรรมน้อยมาก จึงยินยอมให้มีการพัฒนาได้ แต่ต้อง
อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการทําลาย
คุณค่าของศิลปกรรม
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ภาพที่ 9 ขอบเขตตการอนุรักษ์สงแวดล้
งิ่
อมศิลปกกรรม
กั สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ล
สํานักงานนโยบายแล
ง
ละแผนทรัพยากกรธรรมชาติและะ
ที่มา : กองอนุรกษ์
สิง่งแวดล้อม [ออนนไลน์], เข้าถึงเมืมื่อ 15 ตค.25557 เข้าถึงได้จากก,
htttp://wetlandd.onep.go.th//onep/ncecd//index.php?name=onep_22&file=readneews&id=3
2. ขนาดของสิ่งแววดล้อมในเมืองแและย่านประวัติติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์
ขนนาดของมรดกวัวัฒนธรรม ภูมิทัทศน์วัฒนธรรมม หรือสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ในเมื
ใ องหรือย่าน
า
ประวัติศาสตร์ ที่สมควรได้รับกาารพิจารณานํามาอนุ
ม รักษณ์มีหหลายขนาด ตั้งแแต่ขนาดใหญ่ที่สุสดไปหาเล็กที่สสุด
ดัังนี้ (สิทธิพร ภิรมย์
ร รื่น, 2555: 453 - 454)
(1) บริเวณธรรรมชาติ (natural areas)
(2) เมืองเล็กและหมู่บ้าน (toown and villaages)
(3) เส้นขอบฟฟ้าและช่องมองงทิวทัศน์ (skylines and view
w corridors)
(4) ย่านและชชุมชนย่อย (disstricts and neeighborhoods))
(5) ภูมิทัศน์ถนน
ถ (streetscaapes)
(6) รูปด้านหน้าอาคาร (façaade)
(7) อาคาร (bbuilding)
(8) วัตถุและชิชิ้นส่วน (objeccts and fragm
ments)
กาารกําหนดขอบเเขตและขนาดในนการอนุรักษ์พืพ้ืนทางประวัติศาสตร์ จะต้องแแสดงให้เกิดควาาม
ชััดเจนเพื่อประโโยชน์ในการบริริหารจัดการ และการบํ
แ
ารุงรัักษา แต่การกําาหนดว่าพื้นที่นัน้นจะครอบคลุลุม
เพีพียงใดต้องอาศัยการตั
ย ดสินใจจากลักษณะทางงกายภาพของหหลักฐานที่ปรากกฎประกอบกับปัจจัยอื่นร่วมด้ววย
คือ ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมื
ท
อง ปัจจั
จ ยทางประวัติติศาสตร์และปัจจจัยทางวัฒนธรรมที่เหลืออยู่ แแต่
เรราไม่สามารถกําหนดให้
า
พื้นที่ทงหมดเป็
งั้
นพื้นที่อนุ
อ รักษ์ประวัติศาสตร์
ศ ได้ เนื่องงจากอาคารทางงประวัติศาสตร์ไได้
ถูกทําลายหรือเปปลี่ยนการใช้งานไปแล้
า
ว แต่บ่บอยครั้งที่ยังสามารถกําหนดขขอบเขตโดยใช้กํกาแพงเมืองหรืรือ
คูเมืองเป็นเส้นขออบเขต หรืออาจจขยายพื้นที่ให้เกิ
เ นขอบเขตเพือ่อเป็นการป้องกัันสิ่งแวดล้อมเมืมือง
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ภาพที่ 10 แนวททางการวางแผนนการจัดการอนุรัรักษ์และปรับปรรุงสภาพแวดล้อมเมื
อ อง
ที่มา: กองอนุรกั ษ์ษสิ่งแวดล้อมธรรรมชาติและศิลปกรรม
ป
สํานักงานนโยบายและะแผนทรัพยากรรธรรมชาติและ
สิง่งแวดล้อม [ออนนไลน์], เข้าถึงเมืมื่อ 15 ตค.25557 เข้าถึงได้จากก,
htttp://www2.oonep.go.th/nccecd/natural//art3.html
6..5 พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับกาารอนุรักษ์เมืองและย่
ง
านประวัวัติศาสตร์
แนนวทางการอนุรักษ์
ก ปัจจัยที่ก่อใหห้เกิดเมืองและยย่านประวัติศาสสตร์
กาารอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งและย่
ง
า นประะวั ติ ศ าสตร์ นออกเหนื อ จากก ารอนุ รั ก ษ์ รู ป ร่ร า งลั ก ษณะทาาง
กาายภาพที่มองเห็ห็นหรือสัมผัสได้ด้ ยังอาจพิจารณ
ณาอนุรักษ์ในด้านอื
า ่นๆได้หลายยด้าน ซึ่งล้วนแล้ล้วแต่เป็นปัจจัยที
ย ่
มีผลต่ออาคารแลละสิ่งก่อสร้าง หหรือก่อให้เกิดรูปร่
ป างทางกายของเมือง (ประสสงค์ เอี่ยมอนันต์ต, 2550, อ้างถึถึง
ในน กองอนุรักษ์สิสง่ิ แวดล้อมธรรมมชาติและศิลปกกรรม,2552)
ม ศน์ (consservation off concepts) แนวคิดของการดําเนินชีวิตตที่
1. การอนุรักษ์มโนทั
เปปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทําให้สสภาพความเป็นอยู
น ่เดิมๆ ต้องเเปลี่ยนไปด้วย หากไม่
ห มีแนวทางในการกําหนนด
แบบบแผนการพัั ฒ นาแล้ ว การออนุ รั ก ษ์ จะดํ า เ นิ น การไม่ ไ ด้ เ ลย
ล การอนุ รั ก ษ์ษ ม โนทั ศ น์ จ ะททํ า ได้ โ ดยการใให้
ก ารศึก ษาแก่ คนในชุ
น ม ชนและอาจหมายรวมมถึงกิจกรรมที่ ช่ชว ยปลูก จิต สําานึก เพื่อ ให้เ ข้าใจถึ
า งคุณ ค่าขออง
อ ยอยู่ ซึ่งจะะทําให้ชุมชนสามารถปรับแนวความคิดในการรดํารงชีวิตสมัยใหม่
ใ ให้สอดคล้อง
อ
สถถาปัตยกรรมที่อาศั
กัับวิถีชีวิตเดิมขอองตนได้
2. การอนุรักษ์รูรูปแบบ (conseervation of sttyles) รูปแบบบของสิ่งก่อสร้างในชุ
ง มชนอนุรักกษ์
จะะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและบั
ย
นทึกไว้เป็นหลักฐานน การดัดแปลงต่อเติมสามารถถทําได้แต่ต้องใให้
สออดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิม กาารบูรณปฏิสังขรรณ์จะต้องดําเนินินการตามรูปแแบบเดิมรวมทั้งวัวสดุและฝีมือช่าง
า
การอนุรัก ษ์รูปแบบนี
แ ้เพื่อให้มีการดําเนิน การรไปอย่างต่อเนืนื่องควรมีการจัจั ดตั้งศูน ย์ศึกษาหรื
ษ อ พิพิธภัณ
ณฑ์
ษ
างเพื่อใหห้คงไว้ซึ่งลักษณ
ณะรูปแบบของสิสิ่งก่อสร้างเดิมใใน
ท้้องถิ่นเพื่อเก็บรักษารวบรวมแลละให้มีการศึกษางานช่
ชุมมชน
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3. การอนุรักษ์ฝีมือช่าง (conservation of craftsmanship) งานช่างฝีมือมักถูกละเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานช่างปูน ช่างไม้ ซึ่งสําคัญมากในงานสถาปัตยกรรมของไทย การอนุรักษ์งานช่างฝีมือนี้
รวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ด้วย ซึ่งต้องเหมือนของเดิมเพื่อให้ได้รูปลักษณะเดียวกัน การอนุรักษ์งานช่าง
ทําได้โดยการฝึกอบรมช่างรุ่นใหม่โดยให้สังเกตและฝึกฝนตามช่างฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาแต่โบราณ ใน
ประเทศไทย น่าจะได้มีการตั้งโรงเรียนช่างสิบหมู่ขึ้นและควรมีการจัดประกวดฝีมือช่างเพื่อพัฒนาฝีมือและ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างฝีมือด้วย
4. การอนุรักษ์วัสดุ (conservation of building materials) การพิจารณาการใช้วัสดุใน
งานอนุรักษ์มักจะถูกละเลยทําให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่กลมกลืน นอกจากนั้นบางส่วนยังเป็นตัวเร่งให้
วัสดุเดิมที่มีอยู่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น การใช้วัสดุไม่ใช่คํานึงแค่พื้นผิวเหมือนของเดิมเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึง
คุณสมบัติด้วย เช่นการใช้ปูนฉาบสมัยใหม่จะไม่เหมาะสมกับการฉาบผนังที่เป็นอิฐเก่าเนื่องจากปูนฉาบ
สมัยใหม่จะมีความแกร่งกว่าอิฐมาก ทําให้เกิดรอยแยกในการก่อหรือการใช้ไม้ที่อบไม่แห้งก็จะทําให้ไม้เสีย
กําลังวัสดุ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการผลิตขึ้นมาใหม่ และควรพิจารณาในแง่ของการตลาดประกอบด้วย
เพราะวัสดุแบบเก่าคงขายได้ไม่มากจึงควรให้หน่วยงานของรัฐบาล เช่น สถาบันการศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยและทดลองผลิตวัสดุต่างๆเหล่านี้
พื้นฐาน (basis) ที่จําเป็นสําหรับการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
หลั ก การพื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก่ อ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งและย่ า น
ประวัติศาสตร์ไม่มีอุปสรรคและประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดมีดังนี้ (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ อ้างถึงในภาณุพงศ์
สิทธิวุฒิ, 2554: 26-27)
1. การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ต้องใช้ความร่วมมือทางการเมือง และการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ประกอบกันในการวางแผนทุกระดับของการวางผังเมืองและการวางผังภาค
2. เมืองและย่านประวัติศาสตร์ที่ดี ต้องมีรูปแบบการวางผังเมืองที่ชัดเจนหรือมีอัตลักษณ์ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่ง
3. การมีส่วนร่วมจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เป็นสิ่งจําเป็นที่จะนําไปสู่ความสําเร็จตาม
แผนงานอนุ รัก ษ์ และสมควรได้ รับการสนับ สนุน การอนุรัก ษ์เ มืองและย่านประวัติศาสตร์ต้องคํานึ งถึง
ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเป็นอันดับแรก
ข้อควรคํานึงในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
1. แผนการอนุรักษ์ จะต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอาคารใดบ้างควรอนุรักษ์ และควรได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น
2. ภายหลังการดําเนินการอนุรักษ์สิ้นสุดลง ต่อจากนั้นควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
3. อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ณ บริเวณย่านประวัติศาสตร์ ต้องมีลักษณะของอาคาร รูปแบบ
สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพโดยรวมในพื้นที่
4. การปรับปรุงอาคารบ้านอยู่อาศัย ควรอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์เป็นสําคัญ
ปัจจัยที่นํามาใช้แยกองค์ประกอบของเมืองและประเมินคุณค่าความสําคัญ
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ในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ จะต้องมีการพิจารณาประเมิน
ความสําคัญของพื้นที่เมืองเก่าว่าองค์ประกอบของเมืองมีคุณค่าเพียงพอที่จะอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าได้
หรื อ ไม่ โดยทํ า การสํ า รวจเมื อ งเพื่ อ นํ า ข้ อมู ล มาประเมิ น ตามปัจ จั ย ความสํ า คัญ ในด้ า นต่า งๆดั ง ต่อ ไปนี้
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554:9-17)
1. ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์
2. ปัจจัยด้านโบราณคดี
3. ปัจจัยด้านการก่อสร้าง
4. ปัจจัยด้านอายุ
เมื่อทําการแยกองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองตามปัจจัยต่างๆข้างต้นแล้วจึงดําเนินการ
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) เป็นวิธีการจํากัดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานที่สําคัญ ส่วน
ใหญ่จะใช้กับแหล่งโบราณคดี
2. การสงวนรักษา (preservation) เป็นการรักษาของเดิมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่
จะใช้กับอาคารที่มีความสําคัญสูง
3. การบูรณะ (restoration) เป็นการนํากลับสู่สภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นมา
4. การฟื้นฟู (rehabilitation) เป็นการบูรณะและนํากลับมาใช้ใหม่
5. การสร้างขึ้นใหม่ (reconstruction) เป็นการสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของเดิมที่สูญหายไป
6. การย้ายที่ตั้ง (relocation) เป็นการย้ายอาคารไปยังที่ตั้งใหม่
7. การสื่ อ ความหมาย (interpretation)
เป็ น การนํ า เสนอคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการทําป้ายสื่อความหมาย จัดนิทรรศการ จัดทําสื่อต่างๆ
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมในเมืองและย่านประวัตศิ าสตร์มี 6
ประการ ซึ่งมีรายละเอียดของแนวปฏิบัติดังนี้
(นิจ หิญชีระนันท์, 2520,อ้างถึงใน (http://wetland.onep.go.th/)
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.1 การจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
1.2 การฟื้นฟูบูรณะชุมชนให้กลับคืนสู่ชีวิต 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 ซึ่งคุณค่าที่
คุ้มครอง ควรมี 3 ลักษณะ คือคุณค่าทางวิทยาการ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าความงามตาม
ธรรมชาติ
3.2 การอนุ รั ก ษ์ ส มบั ติ วั ฒ นธรรม จะต้ อ งควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒนาเมื อ งและภาค โดย
พยายามธํารงรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่
3.3 แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง เป็นที่โล่งและเป็นแหล่งที่งดงามให้ความรื่นรมย์แก่เมือง
3.4 ต้นไม้ ควรเก็บรัก ษาไว้ รวมทั้งให้มีการรั กษาหน้าดิน ไว้ ในบางประเทศมีก ารขอ
อนุญาตตัดต้นไม้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของเอกชน
3.5 โครงการพัฒนา เช่น สะพานลอย ถนนคร่ อมคลอง ควรมีก ารพิจารณาก่ อนการ
ดําเนินการ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทัศนียภาพของเมือง
4. การสัญจร
4.1 ถนนและอุปกรณ์ ควรมีทางเท้ากว้าง และบริเวณปลูกต้นไม้ อุปกรณ์ประกอบถนน
และบริการสาธารณะ อาจจัดให้อยู่ในอาคารสถานที่ราชการ รวมทั้งการนําสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายโทร
เลข ลงใต้ดินในถนนบางสาย
4.2 ระบบถนน ควรสร้ า งถนนเลี่ ย งบริ เ วณที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ และปรั บ เปลี่ ย นถนนเดิ ม ใน
บริเวณอนุรกั ษ์ให้เป็นทางเท้า
4.3 ทางเท้าใต้ชายคา ควรจัดให้มีเฉพาะในย่านพาณิชยกรรม
4.4 ทางเดินและทางจักรยานในเขตอนุรักษ์ ควรลดการจราจรสําหรับรถยนต์ โดยเฉพาะ
รถยนต์ส่วนตัว และคืนเมืองให้กับคนและจักรยาน ถนนบางแห่ง อาจให้มีการปิดการจราจรแล้วเปิดให้เป็น
ทางเท้า เพื่อเสริมการจับจ่ายซื้อของ โดยอาจให้มีหาบเร่แผงลอยที่เป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมอยู่ด้วยเป็น
สัดส่วน
5. บริการสาธารณะ
5.1 ปัจจัยพื้นฐาน บริการสาธารณะจะต้องจัดให้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีการวางแผน
พัฒนา และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
5.2 การรณรงค์ต่อต้านความไม่น่าดู โดยใช้วิธีการชักชวนและวิธีการทางกฎหมาย
5.3 ที่สาธารณะและบริการในเมือง ต้องจัดให้มีสาธารณูปการกระจายอยู่ในระยะ และ
บริเวณอันเหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด สวนสาธารณะ ลานกลางเมือง
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5.4 การควบคุมสิ่งโฆษณา กําหนดให้มีได้เฉพาะในย่านพาณิชยกรรม และต้องคํานึงถึง
ผลกระทบทางการมองเห็นด้วย
5.5 ความเงียบสงบ จะต้องมีการควบคุมระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบการ กิจการ
อุตสาหกรรมยานพาหนะ และจากกิจกรรมต่างๆ
6. คณะกรรมการเฉพาะกิจ
หน่วยงานท้องถิ่นควรตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อปกป้องและส่งเสริมคุณภาพและความ
งามของสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตน และควรมีการตั้งรางวัลสําหรับมอบให้แก่องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนใน
การปกป้องและส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้น
7. การกําหนดพื้นที่และประเมินคุณค่าความสําคัญของเมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์
7.1 เกณฑ์พิจารณากําหนดพื้นที่เพื่อประเมินคุณค่าความสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐานสําหรับการพิจารณากําหนดพื้น ที่เมืองและย่านประวัติศาสตร์เ พื่อทําการ
อนุรักษ์ อาจพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา รวมไปถึง
องค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ อันเป็นองค์ประกอบเสริม ภายใต้บริบทที่ตั้ง ของเมืองและย่านประวัติศาสตร์
หรื อ ชุ ม ชนเก่ า นั้ น ๆ เกณฑ์ สํ า หรั บ การพิ จ ารณาดั ง กล่ า วมี 3 ข้ อ ดั ง นี้ (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555)
1. การพิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ อาคาร
(รู ป แบบความหนาแน่ น และความสู ง ) สถาปั ต ยกรรม และองค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ อื่ น ๆ อั น ได้ แ ก่ ช่ ว ง
ระยะเวลาของการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งทําให้เกิดองค์ประกอบทางกายภาพที่ต่างยุคสมัยกัน แต่สร้างคุณค่าโดยรวม
ให้แก่ ย่านชุมชนเก่า ลักษณะของภูมิทัศน์ และระบบที่โ ล่งว่าง การดํารงอยู่ของกิจกรรมทางการค้าและ
วัฒนธรรม การใช้ที่ดิน การครอบครองที่ดิน เป็นต้น โดยมีหลักการพิจารณา ได้แก่
1.1 ลักษณะโครงสร้างของชุมชนยังคงอยู่ ได้แก่ เส้นทางสัญจร (path) เส้นทางน้ํา ถนน
สายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย ทางเดิน ที่รวมกิจกรรม (node) ลาน ข่วง แยก ลักษณะของกลุ่มอาคาร
ที่สะท้อนลักษณะโครงสร้างของชุมชน ได้แก่ การวางตัวของกลุ่มอาคารตึกแถวเก่าในย่านการค้าเก่า การ
วางตัวของกลุ่มเรือนพักอาศัยในย่านชุมชนหมู่บ้าน ที่มีความสัมพันธ์กับเส้นทางและระบบที่ว่าง เป็นต้น
1.2 ลักษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยังคงอยู่ ได้แก่ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถ
อ้างอิงถึงยุคสมัยแห่งการก่อกําเนิดและลักษณะสําคัญของย่านชุมชนเก่านั้นเอาไว้ได้ โดยถึงแม้ว่าลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซม หรือมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ต่างยุคสมัยอยู่
ร่วมกันแต่ยังคงสะท้อนให้เห็นลักษณะโดดเด่นทางศิลปสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้
1.3 ลักษณะทางภูมิทัศน์และระบบนิเวศธรรมชาติในย่านชุมชนเก่า ได้แก่ ภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง และส่งเสริมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนเก่าและบริเวณ
โดยรอบ จินตภาพของเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งของที่หมายตาของชุมชนเก่ากับโครงข่ายของ
เส้นทางและธรรมชาติ
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1.4 ลักษณะความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับมุมมอง ได้แก่ การรักษาภาพมุมกว้างของย่าน
ชุมชนเก่าเอาไว้ การรักษาเส้นขอบฟ้าของเมืองที่ไม่ทําลายลักษณะที่สําคัญของย่านชุมชนเก่า และรวมไปถึง
การรักษาพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของภูมิสัญลักษณ์ที่สําคัญของย่านชุมชนเก่า เป็นต้น
2. การพิจารณาลักษณะขององค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ ที่ส่งเสริมลักษณะทางกายภาพที่
เป็ น ลั ก ษณะหลั ก ที่ ม องเห็ น ได้ ด้ ว ยสายตาอั น เป็ น ประจั ก ษ์ ข องการดํ า รงอยู่ ข องย่ า นชุ ม ชนเก่ า โดย
องค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรม ผู้คน และการดํารงอยู่
ของวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีหลักการพิจารณา ได้แก่
2.1 ลักษณะของกิจกรรมในย่านชุมชนเก่า
2.2 ลักษณะทางความหมายทางประวัติศาสตร์ของย่านชุมชนเก่า
2.3 การสืบสานการปฏิบัติทางขนบประเพณี
2.4 ความทรงจํา
3. การพิจารณาลักษณะของบริบทที่ตั้ง บริบทที่ตั้งของย่านชุมชนเก่า หมายรวมถึงทั้งบริบท
แวดล้อมที่ตั้งทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการคงอยู่หรือพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ย่าน
ชุมชนเก่าเหล่านี้จะต้องเผชิญและผ่านประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อย่านชุมชน
เก่าทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
7.2 เกณฑ์พิจารณาสําหรับการประเมินคุณค่าความสําคัญ
กฎบัตรการอนุรักษ์ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Burra Charter ได้กําหนดเกณฑ์สําหรับการ
พิจารณาประเมินคุณค่าความสําคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเมืองและย่านประวัติศาสตร์ ไว้ดังนี้ (Burra
(Australia ICOMOS, 1992: 73 , อ้างถึงใน เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ, 2553: 20)
1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) อิทธิพลของสถานที่นั้นจะส่งผลต่อรูปภาพ
ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ ระยะเวลา กิจกรรม หรือไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์ที่สําคัญนั้นคือหลักฐาน
ที่ได้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
2. คุณค่าทางด้านสุนทรีย์ (aesthetic value) ลักษณะที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความเข้าใจ ที่วัด
ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพเช่นเดียวกันกับรูปทรง ขนาด สีสัน พื้นผิว
3. คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (scientific value) การสะท้อนความสําคัญของข้อมูล รวมถึง
ความหายาก คุณภาพหรือความเป็นตัวแทน รวมทั้งคุณภาพของที่ตั้งที่สามารถสนับสนุนมากกว่าข้อมูล
4. คุณค่าทางด้านสังคม (social value) สถานที่ที่มีคุณภาพสามารถสื่อให้เห็นถึงความเชื่อ
การเมือง ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมความเชื่อของกลุ่มชนหรือชนกลุ่มน้อย
ภู มิ ทั ศ น์ เ กิ ด จากหลายองค์ ป ระกอบ ซึ่ ง ส่ ว นประกอบของภู มิ ทั ศ น์ มี ค วามสํ า คั ญ จากการ
วิเคราะห์และประเมินค่า ซึ่งจะต้องดําเนิ นการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการประเมินโดยรวม การ
ประเมินความสําคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงอาจมีการประเมินของแต่ละองค์ประกอบรวมทั้งการประเมิน
คุณค่าโดยรวม
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8. การศึกษากฎหมาย กฎบัตร งานวิจัย และกรณีศึกษา
8.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมือง ย่านชุมชน และอาคาร
กฎหมายแม่บทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมือง ย่านชุมชน และอาคาร มีทั้งหมด
4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการผังเมือง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ซึ่งมีสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ
แนวทางนํ า ไปใช้ ส นั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละควบคุ ม การพั ฒ นา และตั ว อย่ า งการนํ า ไปใช้ ของแต่ ล ะ
พระราชบัญญัติ ดังนี้
8.1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้ให้
ความสําคัญต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ เช่นคุณภาพของน้ําอากาศเสียงกลิ่นควันเป็นต้นโดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เป็นองค์กรบริหารด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดระดับชาติ ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ การใช้อํานาจ
ตามกฎหมายนี้ เหมาะสมต่อการนํามาใช้ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน
โดยใช้เป็นมาตรการเสริมกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นมาตรการหลักในกรณีที่จําเป็นต้องรีบแก้ไข
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนและกฎหมายอื่นไม่มี อาจ หรือมี แต่ไม่ใช้อํานาจกําหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหานั้นไว้ล่วงหน้า
เนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นที่เมืองโบราณ
และบริเวณที่ตั้งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มีดังนี้ (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,2558d)
หมวดที่ 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 33 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตาม มาตรา 32 เป็นพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษ์หรือเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 43 หรือเขตพื้นที่ตาม มาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา
59
หมวดที่ 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มาตรา 43 รั ฐ มนตรีโ ดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี อํา นาจออก
กฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ต้นน้ําลําธาร หรือมีระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรือ
อาจได้ รั บ ผลกระทบกระเทื อ นจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ ไ ด้ โ ดยง่ า ย หรื อ เป็ น พื้ น ที่ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
มาตรา 44 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 43 ให้กําหนดมาตรการคุ้มครองดังต่อไปนี้
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1. กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
2. ห้ามกระทํ าการหรื อกิจกรรมใด ๆ ที่อ าจเป็นอั นตรายหรื อก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบในทาง
เปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศน์ ข องพื้ น ที่ นั้ น จากลั ก ษณะตามธรรมชาติ ห รื อ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ า ของ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
3. กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิส าหกิจ หรื อ
เอกชนที่จะทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
4. กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกําหนดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ห รื อ ระบบนิ เ วศน์ ต ามธรรมชาติ ห รื อ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
5. กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น
มาตรา 45 พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขต
ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษแล้วแต่มีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรง
เข้าขั้นวิกฤตซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขปัญหาได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดําเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 44 เพื่อควบคุมและ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้”
2. ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรกั ษ์ และควบคุมการพัฒนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนําใช้ในรูปประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4. ตัวอย่างการนําไปใช้
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม ตําบลบ่อผุด ตําบลมะเร็ต ตําบลแม่น้ํา ตําบลหน้าเมือง
ตําบลอ่างทอง ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย และตําบลเกาะพะงัน ตําบลบ้านใต้ ตําบลเกาะเต่า อําเภอ
เกาะพะงั น จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ม 131 ตอนพิ เศษที่ 91ง
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้ม
ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษที่ 219ง ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558
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8.1.2 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้อํานาจให้จัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในบริเวณ
เมืองและบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง หรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมือง หรือส่วนหนึ่งของเมืองใหม่หรือแทนเมือง
หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิ จ มี ก ารดํ า รงรั ก ษาหรื อ บูร ณะสถานที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ โบราณคดี หรื อ การบํ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผังเมืองรวม ใช้บังคับ ใน รูป
กฎกระทรวงมหาดไทย ผังเมืองเฉพาะ ใช้บังคับในรูปพระราชบัญญัติ
เนื้อหาที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และควบคุมการพัฒนาในเมืองโบราณและ
ย่านประวัติศาสตร์ มีในมาตรา 4 ดังนี้ (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558b)
การผังเมือง คือ การวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใน
บริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทน
เมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทําให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
ผังเมืองรวม คือ แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดย ทั่วไป เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ใน
ทรั พย์ สิ น การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูป โภค บริ การสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง
ผังเมืองเฉพาะ คือ แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะ
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
2. ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยการเสนอจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเจ้าพนักงานการผัง
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรกั ษ์ และควบคุมการพัฒนา
กระทรวงมหาดไทยใช้ในรูปกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด เมือง และชุมชนต่างๆ
สภานิติบัญญัติใช้ในรูปพระราชบัญญัตผิ ังเมืองเฉพาะ ซึ่งยังไม่เคยปรากฎการนําไปใช้เลย
แม้แต่ครั้งเดียว
4. ตัวอย่างการนําไปใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
128 ตอนที่ 76 ก ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2554
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กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
132 ตอนที่ 56 ก ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558
8.1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือควบคุมการก่อสร้างอาคาร 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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 และ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 พ.ศ.2515 จนกระทั่งถูกยกเลิกไปโดยพ.ร.บ ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
เนื้อหาที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และควบคุมการพัฒนาในเขตพื้นที่เมืองเก่า
เมืองและย่านประวัติศาสตร์ เช่น เมืองเก่าแพร่ มีดังนี้ ( สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,
2558a)
มาตรา 7 รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเว้นผ่อนผันหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับอาคาร โบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารต่างๆที่ใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมี
กฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารในเรื่องต่างๆ ตามมาตรา 8 (1) ถึง (15)
มาตรา 8
(1) กําหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร
(7) กําหนดลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) กําหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่างอาคาร
กับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ
(9) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถสําหรับอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นดังกล่าว
(10) กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือ เปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลและบริเวณโดยรอบ หรือในเขตผังเมืองรวมและให้ส่วนราชการ
ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติเพิ่มเติมตามมาตรา 9 และมาตรา10 เพื่อควบคุม กํากับ ดูแลการก่อสร้าง
อาคารในท้องถิ่นของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการก่อสร้างอาคารรวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 9 ถ้ามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้วให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 10
หากยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได้
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หากมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องใดแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรื่องนั้น ให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้
ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมี
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา 10 แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ
มาตรา 10 หากมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้น เพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่อง
จากมีความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
การออกข้อบั ญญัติท้องถิ่น ให้ มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
มาตรา 13 ในกรณีเร่งด่วนที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือ
เปลี่ย นการใช้อาคารชนิ ด ใดหรือประเภทใดในบริ เวณหนึ่งแต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรื อข้อบั งคั บท้องถิ่น
กําหนดให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา เป็นการชั่วคราวได้และให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ
2. ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าพนักงานใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรกั ษ์ 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
กฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน
ท้องที่บางส่วน ในตําบลต่างๆและบริเวณโดยรอบชุมชนเมืองเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2534 (ยกเลิกการใช้บังคับแล้ว)
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตําบลต่างๆและบริเวณโดยรอบชุมชนปาย อําเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 8 ง วันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2552 (หมดอายุการใช้บังคับแล้ว)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้ รับ การประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ที่ 102 ตอนที่ 64
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2528 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, 2559b)
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลพบุรี เรือ่ งกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารชนิดใด หรือประเภทใด ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ. 2533 ได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 59 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2533 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
และการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2559c)
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่องกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของ
อาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดใน
เขตวงเมือง พ.ศ. 2550 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษที่ 166 ง ประกาศใช้
เมื่ อวั นที่ 31 ตุ ลาคม พ.ศ.2550(ฐานข้อ มู ล ราชกิจจานุ เ บกษาและการพัฒ นากฎหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ,
2559d)
เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่องการกําหนดระยะหรือระดับและบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัด
แปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษที่ 112ง ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2553(ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์,
2559e)
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารบางประเภทในท้องที่ตําบลศรีภูมิ ตําบลสุเทพ ตําบลช้างม่อย ตําบลพระสิงห์ ตําบลช้างคลานและ
ตําบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
132 ตอนพิเศษที่ 33 ง ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558(ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการ
พัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2559f)
8.1.4 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่มีจุดประสงค์ในการคุ้มครองดูแลรักษา การ
บูรณะและซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
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และโบราณคดี และเพื่อมิให้สิ่งที่มีคุณค่าในทางศิลปะอันเป็นทรัพย์มรดกที่มีค่ายิ่งของชาติถูกทอดทิ้ง ทําลาย
สูญหายไป
โบราณสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประว้ติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์
ด้วย
พ.ร.บ.ฉบับนี้มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง การอนุรักษ์ และการควบคุมการพัฒนา ดังนี้
(สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2558e)
มาตรา 7 อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกําหนด
เขตบราณสถานตามที่เห็นสมควร หากจะเพิกถอนหรือแก้ไขภายหลัง ก็กระทําได้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน หากเจ้าของไม่พอใจก็สามารถร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน
หลังจากได้รับแจ้งจากอธิบดี ขอให้ศาลมีคําสั่งระงับการขึ้นทะเบียนหรือการกําหนดเขตได้
มาตรา 7 ทวิ ห้ามปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายใน
เขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีในกรณีที่
มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารนั้น
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคําสั่ง ผู้ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารตามคําสั่งอธิบดี
มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นได้
มาตรา 9 โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและมีเจ้าของ หากชํารุดเสียหายให้เจ้าของ
แจ้งอธิบดีภายในสามสิบวัน
มาตรา 10 ห้ามซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทําลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน
หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้น
แต่จะทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
มาตรา 32 ผู้ บุ ก รุ ก โบราณสถาน หรื อ ทํ า ให้ เ สี ย หาย ทํ า ลายทํ า ให้ เ สื่ อ มค่ า หรื อ ทํ า ให้ ไ ร้
ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท
2. ผู้ได้รับมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ
อธิ บดี กรมศิลปากร ผู้ได้รั บมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติในการนําไปใช้บังคับ โดยการ
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ (มาตรา 7)
3. แนวทางนําไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์ และควบคุมการพัฒนา
พระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนําไปใช้สนับสนุนการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาในเมือง
และย่านประวัติศาสตร์ โดยการประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร ซากอาคาร แหล่งที่ตั้ง หรือพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ในประวัติศาตร์ ให้เป็นโบราณสถาน ซึ่งจะมีผลบังคับไม่ให้มีการรื้อทําลาย ดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร รวมทั้งจะเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ในเขตโบราณสถาน รักษาสภาพแวดล้อม
ของโบราณสถานให้คงอยู่ในสภาพเดิม ป้องกันผู้บุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ อันจะทําให้โบราณสถานเสื่อม
โทรมหรือถูกบดบัง
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4. ตัวอย่างการนําไปใช้
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา
ตัวอย่าง เช่น โบราณสถาน คู และกําแพงเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศของกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 111 ตอนที่ 20 ง ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2537 (ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการ
พัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์, 2559g)
8.2 กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์
การศึกษากฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ ฉบับกฎบัตร
วอชิงตัน หรือ Washington Charter 1987 มีสาระสําคัญที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้
1. กฎบัตรนี้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งเมือง ใจกลางเมืองหรือ
ย่านประวัติศาสตร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ทั้งที่มนุษย์สร้างและธรรมชาติ
2. การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเมืองจะต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือ
แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. คุณลักษณะที่ต้องสงวนรักษาไว้ประกอบด้วย
3.1 รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นได้จากการแบ่งพื้นที่ดินและโครงข่ายถนน
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง
3.3 รูปลักษณ์ภายนอกภายในอาคาร
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือชุมชนเมืองและแหล่งที่ตั้งแวดล้อม ทั้งที่เป็นธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้าง
3.5 การใช้สอยที่หลากหลายที่มีอยู่ในเมือง
4. การวางแผนการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ ควรมีการศึกษาและพิจารณา
ในหลายด้าน ดังนี้
4.1 แผนการอนุรักษ์ต้องให้ความสําคัญกับทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม เทคนิควิทยา สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
4.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของแผนการอนุ รั ก ษ์ ค วรระบุ ใ ห้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ม าตรการทาง
กฎหมาย การบริหารและการเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น
4.3 แผนการอนุรักษ์ควรมีเป้าหมายในการสร้างความต่อเนื่องที่กลมกลืนระหว่างชุมชน
เมืองประวัติศาสตร์และเมืองในส่วนอื่นๆ
4.4 แผนการอนุรักษ์ควรกําหนดว่าอาคารใดควรรักษาไว้ อาคารใดควรรักษาไว้ภายใต้
ข้อจํากัดบางประการ อาคารใดที่น่าจะรื้อถอนได้ในกรณีพิเศษจริงๆ
4.5 การเก็บข้อมูลสภาพที่เป็นอยู่โดยละเอียด
4.6 แผนการอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ประวัติศาสตร์นั้นๆ
5. เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ต้องได้รับการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
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6. การใช้สอยและกิจกรรมใหม่ควรเข้ากันได้กับลักษณะของเมืองและชุมชนประวัติศาสตร์
การประยุกต์การใช้สอยพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงสาธารณูปโภค
ด้วยความระมัดระวัง
7. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยควรเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานข้อหนึ่งของการ
อนุรักษ์
8. การควบคุมการจราจรภายในเมืองหรือชุมชนประวัติศาสตร์เป็นเรือ่ งจําเป็นและควรวางผัง
กําหนดพื้นที่จอดรถเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
หรือสภาพแวดล้อม
9. การก่อสร้างเส้นทางหลักตามผังเมืองต้องไม่ผ่านเข้าไปในพื้นที่ประวัติศาสตร์
10. เมืองประวัติศาสตร์ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัยธรรมชาติและสิ่งรบกวนต่างๆ
เช่นมลภาวะและแรงสั่นสะเทือนต่างๆ จะต้องนํามาตรการในการป้องกันและซ่อมแซมมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
11. การจั ด ทํา แผนงานการเผยแพร่ ข้อ มูล แก่ ผู้ อ ยู่ อาศั ยในพื้น ที่ เ พื่อการมี ส่ ว นร่ วมในการ
อนุรักษ์ และควรมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการอนุรักษ์
8.3 รายงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของเมืองล้านนาและการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมและเมืองประวัติศาสตร์ จํานวน 3 เรื่อง และได้พบข้อสรุปด้านองค์ประกอบของเมืองใน
วัฒนธรรมล้านนา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและเมืองประวัติศาสตร์ เช่น เมืองลพบุรี
และเมืองอยุธยา ซึ่งอาจนําไปพิจารณากําหนดเป็นแนวทางของการเสนอแนะการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใน
เมืองประวัติศาสตร์เช่นเมืองแพร่ ต่อไปได้ การศึกษางานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง ได้สาระสําคัญดังนี้
8.3.1 เชียงตุง: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองโบราณและองค์ประกอบของเมืองร่วมวัฒนธรรมล้านนา
การวิ จั ย เรื่ อ ง เชี ย งตุ ง : ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมเมื อ งโบราณและองค์ ป ระกอบของเมื อ งร่ ว ม
วัฒนธรรมล้านนา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ เมื่อ พ.ศ.2550 เป็นการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการ
ดําเนินชีวิตของคนล้านนาในอดีตที่เมืองเชียงตุง ซึ่งได้ทราบว่ามีการดําเนินชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ การอยู่
อาศัยมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกันในระบบเครือญาติ และมีภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ภายในท้องถิ่น ทั้งนี้สรุปได้ว่าเมืองในวัฒนธรรมล้านนามีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ส่วน คือ
1. พื้นที่ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของเมือง
2. พื้นที่ทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
3. พื้นที่ใช้สอยสาธารณะของเมือง
4. พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนพื้นถิ่น

444

ภาพที่ 11 ลักษณ
ณะที่อยู่อาศัยแลละการตั้งถิ่นฐานนของชาวไตเขิน
ที่มา: เกรียงไกร เกิดศิริ. โครงกาารศึกษาศิลปวัฒนธรรมในภู
ฒ
มภาคอุ
ภิ
ษาคเนย์เรื่อง เชียงตุง: ภูมิทัศน์วัฒนธรรรม
เมืมืองโบราณและองค์ประกอบขอองเมืองร่วมวัฒนธรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: อุษษาคเนย์, 2550)), 88.
8..3.2 การพัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุรี
า รี” โดย ปประสงค์ เอี่ยมอนันต์ เมื่อ พ.ศ.
กาารวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุ
25534 ผู้วิจัยไดด้นิยามการพัฒนาเชิ
ฒ งอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุรีรี ว่า คือการพัฒนาชุ
ฒ มชนเมืองควบคู
ง
่ไปกับกาาร
บูรณะปฏิสังขรณ
ณ์โบราณสถาน และควบคุมบริริเวณที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นที่ใกล้กกัับโบราณสถานนและศาสนสถาาน
โดดยมีข้อกําหนดทที่ชัดเจนในการรพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดควาามเหมาะสมและสอดคล้องกับการอนุรักษ์พื้นนที่
สําาคัญทางประวัติตศิ าสตร์ ผู้วิจัยได้
ไ ทําการศึกษาเนื้อหาและกําหนดกระบวนกา
ห
ารวิจัยดังนี้
1. การศึกษาวิวัวัฒนาการความมสําคัญของชุมชนตั
ช ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เนื่องจากเมืองลพบบุรี
เป็ป็นเมืองที่มีหลักฐานทางโบรา
ก
ณคดีว่ามีการตัตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประะวัติศาสตร์ ยุคประวั
ป ติศาสตร์ใน
ใ
สมมัยทวาราวดี ยุครั
ค ตนโกสินทร์ตอนต้
ต น มาจนถึถึงยุคปัจจุบัน
2. การศึกษากาารเจริญเติบโตของชุมชนเมืองลพบุรี ประกอบด้วยข้อมูลทางด้
ท านลักษณ
ณะ
ภูมิศาสตร์การตังถิ
ง้ ่นฐาน โครงสร้างของเมือง ลักษณะประชากกรและการใช้ประโยชน์
ร
ที่ดิน
3. การศึกษาทิศทางการขยายตั
ศ
ตัวของเมืองลพบบุรี
4. การศึกษาการพัฒนาเมืองเกก่าลพบุรีด้วยวิธีการพัฒนาเชิงออนุรักษ์
จากการวิจัยสรุปได้
ไ ว่าทิศทางการขยายตัวของเเมืองมีแนวโน้มทที่ชัดเจน เกิดการสร้างเมืองใหหม่
ง ก ษา สามารรถ
เพืพื่ อ รองรั บ การ เพิ่ ม ของประชชากร ทํ า ให้ โ บ ราณสถานในตตั ว เมื อ งเก่า ได้ รั บ การปกป้ อ งรั
บูรณะปฏิสังขรณ
ณ์เพื่อให้คงอยู่ในนสภาพที่ประชชาชนเข้าไปประะกอบกิจกรรมตตามประเพณีได้อย่างต่อเนื่อง มี
ก ารกํ า หนด คววบคุ ม แจ้ ง ข้ อ บับ ง คั บ กั บ ลั ก ษ ณะของอาคารรในบริ เ วณใกลล้ เ คี ย งกั บ โบราาณสถานเพื่ อ ใให้
ทััศนียภาพมีความสอดคล้องสวยยงาม
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กี ฒนาเชิงอนนุรักษ์เมืองเก่าลพบุ
ล รี
ภาพที่ 12 ตัวอย่างผังบริเวณที่ตต้้องควบคุมการพัฒนาตามวิธการพั
ที่มา: ประสงค์ เอีอี่ยมอนันต์, "กาารพัฒนาเชิงอนุนรักษ์เมืองเก่าลพพบุรี," หน้าจั่ว, 11 (2534): 102-116
8..3.3 กลยุทธ์การอนุ
ก รักษ์-พัฒ
ฒนาศูนย์กลางเเมืองในนครประะวัติศาสตร์ กรรณีศึกษา เมืองอยุธยา
กาารวิจัยเรื่อง กลลยุทธ์การอนุรักษ์
ก -พัฒนาศูนย์กลางเมืองในนนครประวัติศาสตร์ กรณีศึกษษา
อยุธยา ประเทศไไทย โดย ดุษฎี ทายตะคุ เมื่อ พ.ศ.2549 มีเนื้อหาเพื่อทํากาารศึกษาค้นคว้าในการพั
า
ฒนากกล
ยุทธ์
ท เพื่อสร้างสมมดุลให้กับการอนุรักษ์และกาารพัฒนาเมือง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทํทาการเลือกพื้นที
น ่กรณีศึกษาคืคือ
พระนครศรีอยุธยา
ย เนื่องจากเป็ปนเมืองหลวงเกก่าของประเทศไไทย มีมรดกวัฒนธรรมทั
ฒ
้งที่เป็นอาคาร สถานนที่
ป
น
นประเทศที
่มีการพัฒนาเร็วมาาก
ที่มีคุณค่าทางปรระวัติศาสตร์ปรากฏให้เห็นอยู่ทัท่วเมือง อีกทั้งประเทศไทยเป็
จึงงมีการเติบโตด้้านประชากรแลละเศรษฐกิจสูง ซึ่งทําให้เกิดการเติบโตอย่างรรวดเร็วเช่นนี้ มักจะมีขนาดแลละ
ลััก ษณะที่คุกคามมรดกวัฒนธ รรมอันประกออบไปด้ว ยโบราาณสถานและสิสิ่งแวดล้อมทางงประวัติศาสต ร์วัฒ
ฒนธรรมซึ่งเป็นสิน ทรั พ ย์ ที่หามาทดแทนอี
ห
อี ก ไม่ได้ โดยกาารพัฒนาจะทําให้
า เ กิด ความเสีสีย หายแก่ม รดดก
วัฒ
ฒนธรรมและอาจรุนแรงถึงขั้นสู
น ญสลายไปในนที่สุด ดังนั้นจึงได้เลือกศูนย์กลางเมื
ล องเก่าคู่บ้บ้านคู่เมือง หัวรรอ
แลละเจ้าพรหม มาเป็
ม นกรณีศึกษาเพื่อค้นหาคความเป็นไปได้ในการสร้
ใ
างสมมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับกาาร
พััฒนา
จาากการศึกษากําลั
า งรองรับทางดด้านกายภาพของสิ่งแวดล้อมเมืองในบริเวณ
ณศูนย์กลางหัวรรอ
แลละเจ้าพรหม วิเคราะห์ประเภท พื้นที่ ความสสูงและการกระะจายตัวของมรดดกวัฒนธรรม องค์
อ ประกอบขออง
รูปร่
ป างเมืองอื่นๆและภูมิทัศน์เมือง พบข้อจํากัดในการพั
ด
ฒนาเมืองซึ่งเกิดจากกมรดกวัฒนธรรมที่มีความสูงไไม่
มาากนักกระจายแแทรกตัวอยู่ในศูศนย์กลางเมือง อัอตลักษณ์พื้นถิ่นซึ
น ่งเกิดจากภูมมิิทัศน์เมือง และะความขาดแคลลน
ที่ว่างที่จะรองรับการพั
บ
ฒนาใหม่ๆ เนื่องจากมีมีอาคารและสิ่งปลู
ง กสร้างร่วมสมัยกระจายตัตัวอยู่เต็มแล้ว จึง
ปรากฏเป็น ความขาดแคลนทัั้ งที่ว่างและที่ โ ล่ล งว่า งซึ่งมีสีเขี ยวของต้ น ไม้ แม้จ ะพอมี ที่โ ล่ล งว่า งในบริเ ว ณ
โบบราณสถานและะด้านหลังของกกลุ่มอาคารตึกแถว ข้อจํากัดนี้ได้
ไ ส่งผลในการกกําหนดว่าจะพัฒนาอะไร
ฒ
ได้มาาก
เทท่าไร ในที่ไหนอัอันจะเป็นการดํดํารงรักษามรดกกวัฒนธรรม ข้อจํ
อ ากัดในการพัพัฒนาเมืองเหล่านี้ได้แสดงควาาม
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เป็ป็นไปได้ในการรรองรับการพัฒนาด้วยกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆๆ คือการส่งเสริริมจุดแข็งและโโอกาสการพัฒนา
น
ขอองศูนย์กลางเมืมืองหัวรอในด้านมรดกวั
น
ฒนธรรรมและการท่องเที
อ ่ยว ฟื้นฟูความมีชื่อเสียงภภาพลักษณ์ ทําเล
ที่ตั้งที่โล่งว่างริมน้นํา และการขนนส่งสาธารณะ ขณะที
ข ่ในศูนย์กลางเมืองเจ้าพรรหมนั้นควรฟื้นฟูความมีชื่อเสียง
ย
ภาพลักษณ์ มรดกวัฒนธรรม แลละบทบาทการเเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม ควรส่งเสริมศักยภภาพการท่องเที่ยยว
ม ํา การผสมผผสานของธุรกิจการค้
จ
าที่หลากกหลาย การขนนส่งสาธารณะ เสริมสร้างควาาม
ที่ตั้งที่โล่งว่างริมน้
า งและขยายพืพื้นที่ของผู้มาใช้้ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของตลาด ถนน กาารจราจร ทางเทท้า
สะะดวกในการเข้าถึ
แลละอัตลักษณ์ของเมื
อ อง
งา นวิจัย ซึ่ งพัฒ นากลยุ
น
ท ธ์ ทั้งที่เป็
เ นกระบวนกการสร้ า งสมดุลลให้กั บ การอนุรัร ก ษ์ -พัฒ นาแลละ
ผลลลัพธ์ที่เป็นตัวทางเลื
ท อกนี้ จะชช่วยให้เกิดนโยบบาย แผน และโโครงการสําหรับการอนุ
บ
รักษ์-พัฒนาที่หนักแนน่น
เนืนื่องจากเป็นที่เห็
เ นชอบจากผู้ทีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและอยู
อ
่ในกําลั
า งรองรับการรพัฒนาของสิ่งแวดล้
แ อมเมืองใใน
ศูนย์
น กลางเมืองหัหัวรอและเจ้าพรรหม แนวความมคิดการอนุรักษษ์-พัฒนาที่สมดุล (balanced conservatioon
cooncept) ซึ่งไดด้พัฒนาในงานวิิจัยนี้จะเอื้อให้ห้เกิดความเข้าใจจว่าการอนุรักษษ์เมืองเป็นเรื่องของสังคมและไไม่
สาามารถประสบคความสําเร็จได้หากขาดการมี
ห
ส่สวนร่วมในการตัดสินใจจากสาาธารณชน งานนวิจัยได้มีบทบาาท
สาาคัญในจุดเปลียนของพั
ย่
ฒนากาารปรัชญาการออนุรักษ์ว่านอกจจากวิธีการทางผัผังเมืองแล้วยังมีีกระบวนการใหหม่
คือการวางแผนใ
อ
ห้เกิดความร่วมมื
ม อ (collaborrative planninng process) ที่จะช่วยเพิ่มโออกาสในการสร้าง
า
นโโยบายการอนุรัรกษ์-พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ และจะนําไปสู่ความร่
ค วมมือในนทางปฏิบัติอันจะทํ
น าให้เกิดกาาร
บรรลุความมุ่งหมมายร่วมกันในการดํารงรักษามรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์เมืออง และคุณภาพพสิ่งแวดล้อมเมือง
อ
ที่ดีไว้ได้ ก่อให้เกิิดการจ้างงานแและรายได้ในท้องถิ
อ ่น รวมทั้งกาารเป็นชุมชนเข้มแข็
ม งและน่าอยูยู่ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็ป็น
อย่างยิ่งในการสร้ร้างความรุ่งเรืองมั
ง ่งคั่งให้กับปรระเทศชาติ

ภาพที่ 13 นครปประวัติศาสตร์พระนครศรี
ร
อยุธยา
ย
ที่มา: ดุษฎี ทายตตะคุ, "กลยุทธ์ในการอนุ
น
รกั ษ์พฒ
ั นาศูนย์กลางเมืองในนครประวัติศาสตร์," สถาปั
ส ตยกรรม , 9
(22549): 231-248
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ภาพที่ 14 ศูนย์กลางเมื
ก
องหัวรอ และเมืองเจ้าพรหม
พ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา: ดุษฎี ทายตตะคุ, "กลยุทธ์ในการอนุ
น
รกั ษ์พฒ
ั นาศูนย์กลางเมืองในนครประวัติศาสตร์," สถาปั
ส ตยกรรม , 9
(22549): 231-248
8..4 กรณีศึกษา: การอนุรักษ์มรดกวั
ม
ฒนธรรมมและสถานที่สาคั
าํ ญทางประวััติศาสตร์ในประะเทศสิงคโปร์
ฐ
งคโปร์ ได้จัด ตั้งหน่ว ยงงานที่ เ กี่ย วข้ องงกับ การฟื้น ฟู และพั
แ ฒ นาพื้ นที่เ มือ งเดิม หรืรื อ
รัฐบาลสิ
องงค์การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง (Urban Redevvelopment Authority;
A
URA) เมื่อปี พ.ศศ. 2509 และเริริ่ม
นโโยบายการฟื้นฟูฟและอนุรักษ์เมืองและย่านปรระวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมมเมื่อประมาณกกลางปี พ.ศ.25223
เนืนื่องจากในช่วงเเวลาที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้เผชิญกั
ญ บปัญหาการรขยายตัวของปประชากรอย่างรรวดเร็วทําให้เกิด
คววามต้องการทีอยู
อ่ ่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากก การพัฒนาพื้นที
น ่เริ่มบุกรุกเข้ามาในบริ
า
เวณย่านประวัติศาสตตร์
ส่งงผลกระทบทางงกายภาพก่อให้ห้เกิดชุมชนแออัอัดกระจายอยู่ตามพื
า ้นที่ต่างๆซึ่งมีผลทําให้อาคคารที่มีคุณค่าทาาง
ประวัติศาสตร์ถูกทํ
ก าลายลงเป็นจํจานวนมาก
วัตั ถุประสงค์ของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมมและย่านประวัวัติศาสตร์
กาารอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแและย่านประวัติติศาสตร์ของสิงคคโปร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวั
ล ฒนธรรมแลละสถาปัตยกรรรมที่มีคุณค่าทางงประวัติศาสตร์์
2. เพื่อกําหนดกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องในการคุ้มคครองโบราณสถานและสถานนที่
สําาคัญทางประวัติตศิ าสตร์
3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกของประชชาชนให้เห็นความสําคัญของกการปกป้องรักษษา
โบบราณสถานและะสถานที่สําคัญททางประวัติศาสสตร์
4. เพื่อกําหนดมาาตรการที่เหมาะะสมและถูกต้องในการเก็
ง
บรวบบรวมข้อมูลทางปประวัติศาสตร์
กรระบวนการฟืนฟู
น้ เมืองของสิงคโปร์
ค
กรระบวนการฟื้นฟูเมืองของสิงคโปร์ประกอบด้วยขั้นตอนในการรดําเนินการ ดังนี
ง ้
1. การวางแผนแและดําเนินการวิวิจัยเพื่อหาข้อสรุ
ส ปในการกําหนดคุ
ห ณลักษณะของอาคารแลละ
โบบราณสถานที่ควรค่
ว าแก่การอนุนุรักษ์
2. การประสานงานร่วมกับภาคเเอกชนในการดําเนินการอนุรกษ์
กั
3. การกําหนดกรรอบการควบคุมทางกฎหมาย
ม
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีกรรมสิสิทธิ์ในอาคารทีที่มี
คุณค่
ณ าทางประวัติติศาสตร์ในการดดูแลรักษาอย่างถู
ง กต้อง
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4. การกําหนดนโยบายและแนวทางการอนุรักษ์โดยความเห็นร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและผู้มีกรรมสิทธิ์ในการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
5. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วิธีการฟื้นฟูและการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม
แนวความคิดหลักของแผนแม่บท
องค์การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง (Urban Redevelopment Authority :URA) ได้ประกาศใช้
แผนแม่บทการอนุรักษ์เมืองกับการวางผังเมือง โดยการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและแผนแม่บทสําหรับการ
พั ฒ นาทางกายภาพของประเทศในระยะกลางและระยะยาว ผั ง แม่ บ ทแนวความคิ ด หลั ก หรื อ The
Concept Plan ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ. 2001) ได้กําหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังคมนาคม
ขนส่งเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะ 40 - 50 ปี โดยมีการทบทวนนโยบายทุกๆ 10 ปี แนวคิดหลักในการ
พัฒนามี 7 ข้อดังนี้
1. การมุ่งเน้นเพื่อการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์
2. การสร้างที่พักอาศัยใหม่ในพื้นที่ดั้งเดิม
3. อาคารสูงสําหรับการอยู่อาศัยมุ่งเน้นให้แต่ละห้องพักสามารถเห็นทัศนียภาพภายนอกได้
4. การสร้างความหลากหลายสําหรับพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
5. สถานที่แต่ละแห่งสามารถดําเนินการทางด้านธุรกิจได้อย่างหลากหลาย
6. การสร้างความเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ
7. การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและความสําคัญ
ในการประเมิ น คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ อาคาร และสถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าทางด้านความงาม (aesthetic value) หลักเกณฑ์ที่พิจารณาคุณค่าความงามทาง
สถาปัตยกรรม บริบทของพื้นที่ รวมถึงการพิจารณารูปแบบ ความเก่าแก่ของสถานที่ ขนาด สี และวัสดุกรุ
อาคาร
2. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) คุณค่าทางประวัติศาสตร์อาจพิจารณาจาก
เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้น ซึ่งอาจประกอบด้วย พื้นที่ว่าง อาคาร และ
ชุมชน
3. คุณค่าทางสังคม (social value) หรือค่านิยมทางสังคม เป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นถึงการ
พิจารณาความสําคัญทางด้านจิตใจ หรือเป็นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม
4. คุณค่าทางด้านเทคโนโลยี (technological value) เทคโนโลยีการก่อสร้างแสดงถึงวิวัฒนาการ
และความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารหรือสถาปัตยกรรมต่างๆในแต่ละช่วงเวลา ตรวจสอบได้จากความ
เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
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ภาพที่ 15 ย่านอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ประเทศสิสิงคโปร์
ที่มา: Urban Reedevelopmennt Authority ; URA [ออนไลน์น์], เข้าถึงเมื่อ 220 มค. 2558 เขข้าถึงได้จาก,
htttp://www.urra.gov.sg/uol//

ภาพที่ 16 ตัวอย่างรูปแบบกการปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารโบราณตามข้้อกําหนดของอองค์การฟื้นฟูและ
ล
พััฒนาเมืองสิงคโโปร์ (Urban Reedevelopmennt Authority; URA)
ที่มา: Urban Reedevelopmennt Authority ; URA [ออนไไลน์], เข้าถึงเมื่ือ 20 มค. 25558 เข้าถึงได้จาก,
htttp://www.urra.gov.sg/uol//
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ภาพที่ 17 ลักษณะการปรับปรุรุงและอนุรักษ์อาคารโบราณตาามข้อกําหนดขอององค์การฟื้นฟูและพัฒนาเมือง
อ
สิงงคโปร์
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
9.. สรุป
กาารวิจัยในบทนี้เป็นการศึกษาทฤฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัยและประสบกาารณ์เพื่อนํามาจัจัด
ทํากรอบและแนนวทางการวิจัย ในการค้นหาโคครงสร้างและองงค์ประกอบของงเขตเมืองเก่าแพร่
แ เพื่อประเมิมิน
เ
คุณค่าความสํ
ค าคัญในปัปัจจุบันไปจนถึงการเสนอแนะแแนวทางการอนุรัรกษ์และควบคุมการพั
ม ฒนา กาาร
วิเคราะห์
ศึกษาได้ผลสรุปในหลายๆ
ใ
ด้าน ดังนี้
จากทฤษฎีและแนนวคิดด้านมรดกกวัฒนธรรม ภูมิมิทัศน์วัฒนธรรมม และสิ่งแวดล้อมวั
อ ฒนธรรม ททั้ง
สาามเรื่องมีเนื้อหาาโดยรวมคล้ายคลึงกัน คือ สิ่งที่เกิดจากมนุษย์
ษ ปรับสภาพแววดล้อมเพื่อดํารงงชีพ โดยเกิดกาาร
รววมตัวเป็นชุมชนน มีความเชื่อ ประเพณี
ป
วัฒนธธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอดจากรุ
บ
่นสู่รุรุ่น
กาารจําแนกโครงสสร้างมักจําแนกกเป็น (1) วัฒนธธรรมที่เป็นรูปธรรรม คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่ช่น รูปแบบการใใช้
ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะสถาปัตยกรรมของโครง
ย
งสราง อาคารบ้บ้านเรือน ศาสนนสถาน งานศิลปกรรม
ป
จิตรกรรรม
ประติมากรรม และสิ่งที่เกี่ยวข้องกั
อ บธรรมชาติซึซ่ึงสามารถสัมผัสได้ ได้แก่ ลักษษณะภูมิประเททศ ภูมิอากาศ พืช
อ ตจนถึงปัจจุบบััน
พรรณ (2) วัฒนธธรรมที่เป็นนามมธรรม เช่น ขนนบธรรมเนียมปรระเพณีที่สืบทออดกันมาตั้งแต่อดี
ภาษา ศาสนา คติติความเชื่อ จารีรีต พิธีกรรม วิถถีชี ีวิต การประกกอบอาชีพ เป็นตต้น
เมืองแพร่เป็นเมืองเก่
อ าหรือเมืองประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดีและวััฒนธรรมล้านนนา
ษ
ภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีใในภาคกลางส่วนใหญ่
ว
มีรูปทรรง
รูปปแบบและลักษณะทางกายภ
เรรขาคณิตและ อาจจั
อ ดกลุ่มประเภทได้ตามลักษณะของ
ษ
คูน้ํา คันดิน หรือกําแพงเมือง ในขณ
ณะที่ลักษณะทาาง
กาายภาพของเมืองโบราณในปร
อ
ระเทศไทยมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ
ก ่มรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับลักษณ
ณะภูมิประเทศ ซึ่ง
เป็ป็นเมืองที่สร้างโโดยไม่คํานึงถึงรูปลักษณะภูมิประเทศ
ป
และกกลุ่มรูปแบบที่ขึ้นอยู
น ่กับลักษณะภูมิประเทศ คือ
เมืมืองที่สร้างโดยกการปรับรูปร่างใให้เข้ากับบริบทของพื
ท
้นที่
ในเรื่องคติความเชืชื่อของการสร้างเมื
ง องชุมชนและเมืองภายใต้อารยธรรมอินเดียมักก่อสร้างตาาม
แบบบอย่างที่เป็นสัสญลักษณ์แผนภภาพศักดิ์สิทธิ์ทีท่ีเรียกว่า "วัสดุปุปรุษมณฑล" ซึ่งงเป็นรูปแบบจําลองจักรวาลหรืรือ
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คติจักรวาล และการใช้แบบจําลองคัมภีร์ศิลปะศาสตร์ การสร้างเมืองของชุมชนพื้นเมืองลัวะ ชาวลัวะมีคติ
ความเชื่อในการสร้างเวียงที่เชียงใหม่โดยให้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ที่ถือเป็นภูเขาศักดิ์
สิทธิ์อันเป็นสถานที่สถิตย์ของผีบรรพบุรุษและมีความเชื่อในการบูชา"อินทขีล"หรือ“เสาหลักเมือง” การสร้าง
เมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชย เช่นเมืองลําพูน มีลักษณะเด่นตามคติพระบรมธาตุ และคติโลกศาสตร์
แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ (component) ของเมือง มี 5 แนวทางที่แตกต่างกัน
คือ แนวทางแรกกําหนดจากลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวทางที่ 2 ใช้ขอบเขตทางกายภาพ
และแนวที่ 3 ใช้รูปร่างคันดิน คูเมือง กําแพงเมืองเป็นตัวกําหนด แนวทางที่ 4 กําหนดจากองค์ประกอบทาง
กายภาพและจิตวิญญาณ และแนวทางที่ 5 กําหนดจากปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน
องค์ประกอบที่เป็นพื้นที่สําคัญของเมืองในวัฒนธรรมล้านนามี 5 พื้นที่ คือ พื้นที่ยุทธศาสตร์
และความมั่นคงของเมือง พื้นที่ทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พื้นที่ใช้สอยสาธารณะของเมือง
และพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนพื้นถิ่น องค์ประกอบที่เป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองโบราณล้านนา จะพบที่
คล้ายคลึงกัน 5 อย่าง คือ หลักเมือง สะดือเมือง มิ่งเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง และข่วงเมือง
เมืองประวัติศาสตร์อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่นเป็นเมืองร้าง หรือเมืองโบราณ
ทิ้งร้างและฟื้นฟูกลับมาเจริญเติบโตใหม่ หรือเมืองประวัติศาสตร์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ย่านประวัติศาสตร์ คือพื้นที่บางส่วนของเมืองหรือชนบท ที่กําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่ตั้งสําคัญที่เชื่อมโยงหรือแสดงความต่อเนื่องของพื้นที่ สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง หรือวัตถุที่มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพในอดีต
เกณฑ์ที่จะใช้พิจารณากําหนดพื้นที่เพื่อนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญ อาจใช้เกณฑ์ เช่นการ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน การพิจารณาลักษณะองค์ประกอบที่ไม่
ใช่กายภาพ และการพิจารณาลักษณะของบริบทที่ตั้ง ส่วนเกณฑ์พิจารณาสําหรับการประเมินคุณค่าความ
สําคัญมีหลายด้าน ได้แก่ การพิจารณาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้านสังคม
และคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบเขตของการอนุรักษ์ ควรกําหนดให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกว้างที่เป็นบรรยากาศโดยรวม
ทั้งหมด (atmosphere) ไปจนถึงบริเวณที่เป็นแหล่งอันควรอนุรักษ์ พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มข้น
และพื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา ซึ่งจะมีระดับความเข้มข้นในการอนุรักษ์ต่างกัน ส่วนขนาดของ
พื้นที่และสิ่งที่ควรอนุรักษ์มีตั้งแต่บริเวณธรรมชาติ เมืองเล็กและหมู่บ้าน เส้นขอบฟ้าและช่องมองทิวทัศน์
ย่านและชุมชนย่อย ภูมิทัศน์ถนน รูปด้านหน้าอาคาร อาคาร ไปจนกระทั่งเล็กที่สุด คือ วัตถุและชิ้นส่วนที่
หลงเหลืออยู่ นอกจากนี้แล้วยังอาจทําการอนุรักษ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเมืองและย่านประวัติศาสตร์ เช่น การ
อนุรักษ์แนวความคิดในการออกแบบ การอนุรักษ์รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การอนุรักษ์ฝีมือช่าง และ
การอนุรักษ์วัสดุก่อสร้าง
วิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ประกอบด้วย การป้องกัน ซึ่งเป็นวิธีการจํากัดการ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานที่สําคัญ ส่วนใหญ่ใช้กับแหล่งโบราณคดี การสงวนรักษาเป็นการรักษาของเดิมให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะใช้กับอาคารที่มีความสําคัญสูง การบูรณะ การฟื้นฟู การสร้างขึ้นใหม่ การ
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ย้ายที่ตั้ง การสื่อความหมายที่เป็นการนําเสนอคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยการทําป้ายสื่อข้อมูล
ข่าวสาร การจัดแสดง นิทรรศการ และจัดทําสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
หลักการสําคัญของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์เป็นการพัฒนาโดยแยกพื้นที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
ออกจากพื้นที่เมืองที่ควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของพื้นที่
พัฒนาทั้งสองลักษณะ โดยให้เห็นการคลี่คลายที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อนุรักษ์ ไปสู่พื้นที่พัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ พื้นที่อนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งรูปแบบอาคาร
ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของทั้งพื้นที่ ส่วนพื้นที่เมืองที่ต้องการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องให้มีระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวน
พื้นที่อนุรักษ์ หลักการสําคัญสําหรับการวางแผนแม่บทอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่ การผนวก
การอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน และการ
บริหารจัดการ
แนวทางการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ กฎบัตร Washington Charter เสนอแนะ
ให้พิจารณาทางด้านคุณลักษณะที่ต้องสงวนรักษาไว้ รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นได้จากการแบ่งพื้นที่ดิน
และโครงข่ายถนน ความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่ง รูปลักษณ์ภายนอกภายในอาคาร
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแหล่งที่ตั้งแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น และการใช้สอยที่
หลากหลายที่มีอยู่ในเมือง
พื้นฐาน (basis) ที่จําเป็นสําหรับการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ได้แก่ หลักการ
อนุรักษ์ เมืองประวัติศาสตร์ เมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ที่ดี และการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ข้อควรคํานึงในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ในแผนการอนุรักษ์
จะต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอาคารใดบ้างควรอนุรักษ์ การอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น ภายหลังการดําเนินการอนุรักษ์สิ้นสุดลงควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่องไปอีก อาคารที่
สร้าง ขึ้นใหม่ในบริเวณย่านประวัติศาสตร์ต้องมีลักษณะอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
ที่สอด คล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในพื้นที่ การปรับปรุง
อาคารบ้านอยู่อาศัยควรอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์เป็นสําคัญ
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ จะต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติการด้าน
ต่างๆให้ผู้ดําเนินการนําไปใช้ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาและก่อสร้าง การอนุรักษ์ การวางโครง
ข่ายการสัญจร บริการสาธารณะ และการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมากํากับดูแล
กฎหมายแม่บทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและย่านประวัติศาสตร์ คือ (1)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นําใช้ในรูปประกาศกระทรวงในการกําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณ (2) พระราชบัญญัติการผังเมืองให้อํานาจออกกฎ
กระทรวงผังเมืองรวม กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองเก่า ให้เป็นประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ให้อํานาจออกกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
ควบคุมความสูงและระยะถอยร่นของสิ่งก่อสร้างอาคารในย่านประวัติศาสตร์หรือบริเวณใกล้กับโบราณสถาน
หรืออนุสรณ์สถานที่เป็นภูมิสัญลักษณ์ของเมือง (4) พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้อํานาจขึ้นทะเบียนสิ่งก่อสร้าง อาคาร ซากอาคาร แหล่งที่ตั้ง หรือพื้นที่สําคัญใน
ประวัติศาสตร์ เช่น วัด คูเมือง กําแพงเมือง ที่มีคุณค่าและเห็นสมควร ให้เป็นโบราณสถาน
ทฤษฎีแนวคิดเหล่านี้จะได้นําไปสรุปรวมและประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางการวิจัยในบท
ที่ 3 ทําการค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบในบทที่ 4 ไปจนถึงการวิจัยภาคสนามประเมินสภาพปัจจุบัน
และวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญในบทที่ 5 การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเมืองเก่า
แพร่ที่เหมาะสมกับบริบททางประวัติศาสตร์ ในบทที่ 6 ต่อไป
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บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิ จั ย ในบทที่ 3 นี้ มี เ นื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ประกอบไปด้ ว ย การออกแบบ
กระบวนการวิจัย การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดจากที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 สําหรับนํามาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการวิจัย กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ และเกณฑ์ในการ
ประเมิ นสภาพปั จจุ บั น และคุณ ค่ าความสํ าคั ญ การกํา หนดประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ า งในการวิ จัย การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือสําหรับใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือ แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามในพื้นที่วิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
1. การออกแบบกระบวนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเพื่อใช้ดําเนินการวิจัยภาคสนาม ให้เป็นการทํางานต่อเนื่อง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ขั้น ตอนที่ 1 การกําหนดกรอบการวิจัย
การกําหนดกรอบด้านทฤษฏี แนวคิด วิธีการวิจัย เครื่องมือที่จะใช้ ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
3.1.1 การกํ า หนดกรอบทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ด้ า นมรดกวั ฒ นธรรม ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม การอนุรักษ์เมืองโบราณและย่านประวัติศาสตร์ โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเมือง
3.1.2 การกํ า หนดประเภทของโครงสร้ า งทางกายภาพของเขตเมื อ งเก่ า แพร่ และ
องค์ประกอบในโครงสร้างประเภทนั้นๆตามกรอบทฤษฎีที่กําหนด
3.1.3 การกําหนดตัวแปรในการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ต้องการจะศึกษา คําถามที่
ต้องการจะถาม ประเภทโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ที่ต้องการจะให้
ประชากรประเมิน
3.1.3.1 การกําหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
3.1.3.2 การกําหนดเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย
การสํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัยเพื่อทําการศึกษาสภาพปัจจุบัน สร้างความเข้าใจและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแผนที่จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกับสภาพความเป็นจริง ทําการสํารวจ
โดยผู้วิจัยดังนี้ คือ
3.2.1 สภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนในเขตเมืองเก่าแพร่ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การวางผังเมือง การอนุรักษ์ และการพัฒนาเมือง
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3.2.2 สภาพปัจจุบันในสถานที่ตั้งของแต่ละองค์ประกอบในทุกประเภทโครงสร้างทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ตามกรอบแนวคิดและนิยามที่กําหนดไว้แล้ว
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมร่างแบบสอบถามไปจนถึงทําการทดสอบ
ก่อนนําไปใช้จริง ดังนี้
3.3.1 การจัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การกําหนด
โครงสร้าง และรายละเอียดของแบบสอบถาม คําถามที่ต้องการจะถาม พร้อมคําอธิบายและภาพประกอบ
แบบสอบถามสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานจากเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อประเมินความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อและประเภท
ของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
3.3.2 การทดสอบแบบสอบถาม โดยทําการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่ง หาก
พบข้อบกพร่องจากคําถามในแบบสอบถาม หรือผู้ตอบไม่เข้าใจคําถาม หรืออื่นๆก็ดําเนินการแก้ไข
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัยภาคสนาม
การดําเนินการแจกแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งในพื้นที่วิจัยและนอกพื้นที่วิจัยตามช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ โดยการใช้
แบบ สอบถาม 3 แบบสําหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
3.4.2 การรวบรวมผลที่ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ตามสถานที่ตั้ง
หรือที่อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
3.5 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การทํางานในขั้นตอนที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการ
ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง ที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม เริ่มตั้งแต่
3.5.1
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในรูปแบบตารางสถิติ และการบรรยาย
สาระสําคัญของการค้นพบด้วยสถิติพรรณา
3.6 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยเป็นการสรุปผลการวิจัย ซึ่งจะประกอบด้วย
3.6.1 การสรุปผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และนัยของสิ่งที่
ค้นพบ การจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ในการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่
เมืองเก่า โดยคํานึงถึงการดํารงรักษาบริบทของเมืองประวัติศาสตร์เป็นสําคัญ
3.6.2 การสรุปผลการวิจัย การจัดทํารายงาน บทความวิจัย และทําการเผยแพร่งานวิจัย
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2. การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย
ผลสรุปจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้นํามาประมวล สังเคราะห์ และกําหนด
เป็นกรอบทฤษฎีและแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยภาคสนามของผู้วิจัยในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
2.1 มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ทั้งสาม
เรื่องมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกันคือ สิ่งที่เกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อดํารงชีพโดยเกิดการรวมตัว
เป็นชุมชน มีความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ใน
รายละเอียดเนื้อหามีความแตกต่างคือ
“มรดกวัฒนธรรม” ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่าสิ่งดีงามควรสืบทอดจากบรรพบุรุษในพื้นที่ หมาย
ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ทั้งกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต ทรัพยากรที่ไม่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ได้ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชุมชนใน
แง่ของจิตใจและจิตวิญญาณที่แสดงออกทั้งรูปธรรมและนามธรรม
"ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” เน้นไปในการกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อมโดยมี
ธรรมชาติเป็นสือ่ กลาง
“สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม” ให้ความสําคัญในด้านบริบททางภูมิศาสตร์ หรือ พื้นที่โดยรวมที่
สะท้อนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ
สรุปได้ว่าโครงสร้างของ“วัฒนธรรม”ทั้ง 3 เรื่อง จําแนกออกเป็น (1) วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
ได้แ ก่ (1.1) สิ่ งที่มนุษย์ สร้างขึ้น เช่ น รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิ น ลั ก ษณะสถาปัต ยกรรมของอาคาร
บ้านเรือน ศาสนสถาน ผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ (1.2) สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติซึ่ง
สามารถสัมผัสได้ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ (2) วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษา ศาสนา คติความเชื่อ จารีต ตํานาน
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
2.2 รูปร่างเมืองทวารวดีและคติความเชื่อการสร้างเมืองในวัฒนธรรมล้านนา
เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมล้านนา
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง ส่วนใหญ่มีรูปทรง
เรขาคณิต และอาจจัดกลุ่มประเภทได้ตามลักษณะของ คูน้ํา คันดิน หรือกําแพงเมือง ในขณะที่ลักษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทยมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่ง
เป็นเมืองที่สร้างขึ้นโดยไม่คํานึงถึงรูปลักษณะภูมิประเทศ และกลุ่มรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ
คือ เมืองที่สร้างโดยการปรับรูปร่างให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
ในเรื่องคติความเชื่อของการสร้างเมืองภายใต้อารยธรรมอินเดีย มักก่อสร้างตามแบบอย่างที่
เป็นสัญลักษณ์แผนภาพศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า "วัสดุปุรุษมณฑล" ซึ่งเป็นรูปแบบจําลองจักรวาลหรือคติจักรวาล
และการใช้แบบจําลองคัมภีร์ศิลปะศาสตร์ การสร้างเมืองของชุมชนพื้นเมืองลัวะ มีคติความเชื่อในการสร้าง
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เวียงที่เชียงใหม่โดยให้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ที่ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่สถิตย์
ของผีบรรพบุรุษ และมีความเชื่อในการบูชา"อินทขีล"หรือ“เสาหลักเมือง” การสร้างเมืองในวัฒนธรรมหริภุญ
ไชย เช่น เมืองลําพูน มีลักษณะเด่นตามคติพระบรมธาตุ และคติโลกศาสตร์
2.3 ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองล้านนา
แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ (component) ของเมือง มี 5 แนวทางที่แตกต่างกัน
คือ แนวทางแรกกําหนดจากลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวทางที่ 2 ใช้ขอบเขตทางกายภาพ
เท่านั้นเป็นตัวกําหนด แนวที่ 3 ใช้เฉพาะรูปร่าง คันดิน คูเมือง กําแพงเมืองเป็นตัวกําหนด แนวทางที่ 4
กําหนดจากองค์ประกอบทางกายภาพและจิตวิญญาณ และแนวทางที่ 5 กําหนดจากปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน
องค์ประกอบที่เป็นพื้นที่สําคัญของเมืองในวัฒนธรรมล้านนามี 5 พื้นที่ คือ พื้นที่ยุทธศาสตร์
และความมั่นคงของเมือง พื้นที่ทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พื้นที่ใช้สอยสาธารณะของ
เมือง และพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนพื้นถิ่น องค์ประกอบที่เป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองโบราณล้านนาที่
คล้ายคลึงกันมี 5 อย่าง คือ หลักเมือง สะดือเมือง มิ่งเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง และข่วงเมือง
2.4 พื้นที่และเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินคุณค่าความสําคัญของเมืองและย่านประวัติศาสตร์
เมืองประวัติศาสตร์อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดั งต่อไปนี้ เช่น เป็ นเมืองร้าง หรือเมือง
โบราณทิ้งร้างและฟื้นฟูกลับมาเจริญเติบโตใหม่ หรือเมืองประวัติศาสตร์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ย่านประวัติศาสตร์ คือพื้นที่บางส่วนของเมืองหรือชนบท ที่สามารถกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์
ได้ ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งสําคัญที่เชื่อมโยงหรือแสดงความต่อเนื่องของพื้นที่ สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง หรือวัตถุที่มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทาง
กายภาพในอดีต
เกณฑ์ที่จะใช้พิจารณากําหนดพื้นที่เพื่อนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญ อาจใช้เกณฑ์การ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน การพิจารณาลักษณะองค์ประกอบที่
ไม่ใช่กายภาพ และการพิจารณาลักษณะของบริบทที่ตั้ง ส่วนเกณฑ์พิจารณาสําหรับการประเมินคุณค่า
ความสําคัญมีหลายด้าน ได้แก่ การพิจารณาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้าน
สังคม และ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ในบทที่ 2 และการกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย
ในบทที่ 3 นี้ กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ที่จะนําไปใช้ในการศึกษา
บริ บ ทของเขตเมืองเก่ า แพร่ และการประเมินสภาพปั จจุบั นและคุ ณ ค่ า ความสําคั ญ ของโครงสร้า งและ
องค์ประกอบเหล่ านั้ น เพื่อใช้ในการดํ าเนินการวิ จัยภาคสนามตามที่ผู้ วิจัยจะกําหนดขึ้น ประกอบด้ ว ย
โครงสร้าง 3 ประเภท ดังนี้
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น
การป้องกันเมือง
3.11 โครงสร้างทาางกายภาพที่เป็นขอบเขตและก
โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นขออบเขตและการปป้องกันเมือง เป็ป็นโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมแลละ
ถูกกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ ในอดีตทํ
ต าหน้าที่ป้องกกันอันตรายจากกข้าศึกศัตรู โดยยกําหนดการเข้้า-ออก เมืองตาาม
พื้นที่ต่างๆด้วยประตูเมืองที่ตั้งอยู
อ ่โดยรอบกําแพงเมือง และกําแพงเมืองยังมีหน้าที่ป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมตัตัว
เมืมืองภายในกําแพพงเมืองในฤดูน้าํ หลาก เนื่องจาากลักษณะภูมปิประเทศภายในกกําแพงเมืองเป็นแอ่
น งกระทะ
3.22 โครงสร้างทาางกายภาพที่เป็นสถานที
น
่สําคัญของเมืองแพร่ในนอดีต
โครงสร้างทางกายยภาพประเภทสสถานที่สําคัญขอองเมืองแพร่ในออดีต เป็นย่าน พื้นที่ หรือสถานนที่
สําหรั
า บเป็นที่ตั้งขององค์ประกอบเมืองที่สําคััญแสดงความเเป็นเมือง ตามคคติความเชื่อขอองการสร้างเมืออง
ล้านนา สําหรับประกอบพิธีก รรมและกิ
ร
จกรรมต่างๆในอดีตที่มีความสําคัญในระดับเมืองของเมื
อ
อ งแพพร่
ก
อสถานนที่สําหรับการบบริหาร การปกกครอง ที่อยู่อาศศัยของผู้ปกครอง ขุนนางชั้นสูสง
รววมทั้งเป็นสํานักงานหรื
แลละกลุ่มชนที่มความสั
คี
มพันธ์ด้านเครือญาติ
3.33 โครงสร้างทาางกายภาพที่เป็นสถานที
น
่สําคัญทางจิตวิญญาณ
ณและศาสนา
โครงสร้างทางกายยภาพที่เป็นสถาานที่สําคัญทางจิจิตวิญญาณและะศาสนา ได้แก่ ศาสนสถานที่มมีีที่
ตัั้งอยู่รวมกับชุมชนต่างๆกระจายอยู่ทั่วเขตพื้นที
น ่เมืองเก่าแพพร่ เนื่องจากในนอดีต วัด เป็นศูนย์รวมกิจกรรรม
ต่างๆของชุมชน ดังนั้นแต่ละชุมชนจึ
ม งมีการสร้ร้างวัดของตนเอองขึ้นมาและจะะเดินทางมาที่สถานที
ส
่แห่งนี้เพื่อ
ประกอบกิจกรรมมตามประเพณีและวั
แ ฒนธรรมขของท้องถิ่น

ป
ร้างและองค์ประะกอบทางกายภภาพของเขตเมือง
อ
ภาพที่ 18 ตําแหหน่งที่ตั้งสถานทีที่ตามการแบ่งประเภทโครงสร้
เกก่าแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
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4. เกณฑ์การประเมินโครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง
เกณฑ์การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้กําหนดให้พิจารณาจากมุมมองด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ
4.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน (urban environment) คือสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณ
โดยรอบของสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นส่วนที่ส่งเสริม
ความสําคัญและลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม โดยจะพิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้
4.1.1 ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร
4.1.2 การเข้าถึง
4.1.3 ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน
1.1 สุนทรียภาพและความสะอาด
4.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) พื้นที่เมืองเก่าแพร่จัดอยู่ในลักษณะย่าน
ประวัติศาสตร์ ประเภทเมืองที่มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีการใช้งานมาตลอดทําให้
บรรยากาศของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถประเมินได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่
งานทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งงานศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยจะพิจารณาตามหัวข้อ
ย่อยดังนี้
4.2.1 พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
4.2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม
4.2.3 การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม
4.3 ด้านเอกลักษณ์ (uniqueness) คุณลักษณะ (character) และอัตลักษณ์ของชุมชน
(identity) แสดงภาพลักษณ์โดยรวมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment)และสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง(man-made environment) ที่อยู่โดยรอบทั้งหมด (surrounding) ในบริเวณชุมชน ที่จะมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจน จนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมองเห็น จะพิจารณาตาม
หัวข้อย่อยดังนี้
4.3.1 คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ
4.3.2 การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม
4.3.3 ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่
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แผผนภูมิที่ 4 เกณ
ณฑ์การประเมินโครงสร้
โ
างและอองค์ประกอบขอองเมือง
5.. การกําหนดประชากรและกลลุ่มตัวอย่างการรวิจัย
5..1 การกําหนดปประชากรในกาารวิจัย
กาารกําหนดประชชากรในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกประชากรทั
ก
่วไปปที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าแพพร่
แลละประชากรทีเป็
เ่ นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิวิชาชีพด้านการรวางผังและออกกแบบสิ่งแวดล้อม
อ จากนักศึกษษา
สาาขาวิชาภูมิสถาาปัตยกรรมศาสสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพภูมิสถาปนิกกที่สําเร็จการศึศึกษาไปจากคณ
ณะ
สถถาปัตยกรรมศาาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาาลัยแม่โจ้ จังหวัวัดเชียงใหม่
5..2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
กําหนดกลุ
า
่มตัวอยย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุลุ่มที่ 1 กลุ่มคนใในชุมชนเมืองเกก่าแพร่
กลุลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิ
ถ กที่ไม่เคยยไปเมืองเก่าแพร่
กลุลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิ
ถ กที่เคยไปปเมืองเก่าแพร่
กาารกําหนดจํานววนตัวอย่าง
กลุลุ่มที่ 1 กลุ่มคนใในชุมชนเมืองเกก่าแพร่
ปรระชาชนที่อาศัยในเขตเมืองเก่าแพร่
า ทั้งหมดปรระมาณ 16,6688 คน (สํานักบริรหารการทะเบียยน
, 2558 ) ซึ่งกาารกําหนดขนาดดของกลุ่มตัวอยย่าง จะใช้สูตรในนการคํานวณของ ทาโร ยามาเน เนื่องจากเป็ป็น
กรรณีที่ทราบจํานวนแน่
น
นนอน (ffinite populattion) โดยมีสูตรรการคํานวณดังงนี้
n

N
( 1  Ne 2 )

n = จํานวนตั
น วอย่าง , ขนาดของตั
ข
วอย่าง
า
N = ขนาาดของประชากรร
e = ความน่าจะเป็นของงความผิดพลาดดที่ยอมให้เกิดได้ด้
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โดยกําหนดให้ P = 0.1 ( 90% confidence level ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมให้
ความคลาดเคลื่อน 10%
n

16668
( 1  16668(0.12 )

n = 99.403 ประมาณ 100
ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองเก่าแพร่ที่มีจํานวน 16,668 คน สามารถคํานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง และเมื่อเทียบกับสัดส่วนในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะด้าน ที่มีสัดส่วนเนื้อหา
7 ใน 10 ประเด็น คิดเป็น 70 % ของข้อมูลทั้งหมด ทําให้สามารถคิดจํานวนกลุ่มตัวอย่างได้เป็น 70 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่
เนื่องจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะ
ภูมิสถาปัตยกรรม ในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อ
จะได้ มี ค วามเข้ า ใจในบริ บ ทของเมือ งที่ใ กล้ เ คีย งกัน จึ งเลื อ กประชากรจากมหาวิ ท ยาลั ย แม่โ จ้ จั งหวั ด
เชียงใหม่ เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย โดยจะทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะนักศึกษาชั้นที่ปี 3
และ ชั้นปีที่ 4 เนื่องจาก ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้เริ่มแยกรายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะทางทําให้
สามารถใช้องค์ความรู้ในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ได้ ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 55 คน (สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2558) และจะคัดเลือก ภูมิสถาปนิก เพื่อการตอบ
แบบสอบถามเพิ่มเติมอีก รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 65 คน เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนในการจัดเก็บข้อมูล
เฉพาะด้าน ที่มีสัดส่วนเนื้อหา 6 ใน 10 ประเด็น คิดเป็น 60% ของข้อมูลทั้งหมด
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่เคยไปเมืองเก่าแพร่
เนื่องจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะ
ภูมิสถาปัตยกรรม ในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อ
จะได้มีความเข้าใจในบริบทของเมืองที่ใกล้เคียงกัน จึงเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัย โดยจะทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เลือกเฉพาะนักศึกษาชั้นที่ปี 5 ซึ่งได้มีโอกาสลงพื้นที่
เมืองเก่าแพร่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน มีจํานวนทั้งหมด 25 คน (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2558) และจะคัดเลือกภูมิสถาปนิกที่เคยไปสํารวจพื้นที่เมืองเก่าแพร่
เพื่อการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้น 32 คน
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6. การออกแบบและสร้างเครือ่ งมือสําหรับใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบแบบมีโครงสร้าง (structured questionnaire) โดย
ออกแบบให้มีเค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่มีต่อการประเมินคุณค่า
ความสํ า คั ญ ของมรดกวั ฒ นธรรม ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
2. โครงสร้างคําถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนที่ 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
ในแต่ ล ะคํ า ถามจะทํ า การจั ด ช่ อ งให้ แ สดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ไว้ 5 ระดั บ ได้ แ ก่ คุ ณ ค่ า
ความสําคัญ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลําดับ
ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับพื้นฐานการศึกษา ความคุ้นเคยกับพื้นที่วิจัย ภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ที่จะสามารถตอบคําถามได้ จึงได้จัดทําแบบสอบถามแยกเป็น 3 ชุด และกําหนดให้แต่ละกลุ่มตัวอย่าง
ตอบคําถามแต่ละด้าน ตามหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
1.1 ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร
1.2 การเข้าถึง
1.3 ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน
1.4 สุนทรียภาพและความสะอาด
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม
2.1 พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
2.3 การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน
3.1 คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็น
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
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่เคยไปเมืองเก่าแพร่ เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
1.1 ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร
1.2 การเข้าถึง
1.3 ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน
1.4 สุนทรียภาพและความสะอาด
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม
2.1 พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน
3.1 คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ
3.2 การอนุรกั ษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม
3.3 ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่
7. การทดสอบเครื่องมือวิจยั
ก่อนดําเนินการเก็ บข้ อมูลในเขตเมืองเก่ าแพร่ ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบแบบสอบถาม เพื่ อ
ทดสอบความเข้ า ใจด้ า นภาษา การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และการแยกประเภทของข้ อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ
ความหมายให้สอดคล้องและตรงกับคําตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่
2 คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองแพร่ เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่วิจัยมาก่อน ซึ่ง
ต้องการความชัดเจนในคําถามและรูปภาพประกอบการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะชี้
วัดความเหมาะสมของแบบสอบถามได้มากที่สุด เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ตัวอย่าง ทําการตอบ
แบบสอบถาม และพบว่าการจัดลําดับความสําคัญและการสื่อความหมายยังไม่ชัดเจน ในการแยกประเภท
ของหัวข้อแบบสอบถาม รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อก็ไม่ชัดเจน เกิดความสับสนในการตอบ หลังจากนั้นจึงทํา
การปรับปรุงแบบสอบถามโดยแยกประเภทของการประเมินคุณค่าความสําคัญออกเป็นหัวข้อย่อยและแยก
ประเภทของโครงสร้างเขตเมืองเก่าออกเป็นกลุ่มย่อย เมื่อได้รูปแบบของแบบสอบถามใหม่แล้วได้ทําการ
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ทดลองแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 3 ตัวอย่างตอบอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเมืองลงพื้นที่จริง
8. แผนการดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
การดําเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้วางแผนการแบ่งช่วงเวลาการแจกแบบสอบถามดังนี้
กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยวางแผนจะลงพื้นที่เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มคนใน
ชุมชนเมืองเก่าแพร่ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 โดยจะมีผู้ช่วยแจกแบบสอบถาม 1 คน และจะทําการ
แจกแบบสอบถามเฉพาะภายในเขตเมืองเก่าแพร่
กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาผู้วิจัยจะทํา
การติดต่อไปยัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และจะขอรับแบบสอบถามคืนภายใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มภูมิสถาปนิกที่ไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยจะทําการแจกและ
เก็บแบบสอบถามจากภูมิสถาปนิกในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่เคยไปเมืองเก่าแพร่ ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาผู้วิจัยจะทําการ
ติดต่อไปยัง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิ ทยาลัยแม่โ จ้ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และจะขอรับแบบสอบถามคืนภายใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มภูมิสถาปนิกที่เคยไปเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยจะทําการแจกและ
เก็บแบบสอบถามจากภูมิสถาปนิกในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
อนึ่ ง ในการดํ า เนิ น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น โดยใช้ แ บบสอบถาม ผู้ วิ จั ย จะทํ า การอธิ บ าย
องค์ประกอบของแบบสอบถามและวิธีการในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ก่อนที่จะดําเนินการกรอกข้อมูลและเริ่มประเมิน
9. วิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ จะใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (mean) ในการหาความเป็นกลางของระดับความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม การหา
อัตราส่วนร้อยละ (percentage) เพื่อแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบแต่ละคําถาม และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อหาการกระจายของน้ําหนัก
9.1 การกําหนดมาตราส่วนค่าระดับ (R.A. Likert Scale)
เกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ค่ า ความสํ าคัญ ขององค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่า แพร่
ได้กําหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
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คุณค่าความสําคัญมากที่สุด
ให้
5 คะแนน
คุณค่าความสําคัญมาก
ให้
4 คะแนน
คุณค่าความสําคัญปานกลาง
ให้
3 คะแนน
คุณค่าความสําคัญน้อย
ให้
2 คะแนน
คุณค่าความสําคัญน้อยที่สุด
ให้
1 คะแนน
9.2 เกณฑ์การแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( mean )
ในการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณา (descriptive
statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ x และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) หรือ S.D. การแบ่งระดับคะแนนตามค่าเฉลี่ย ( x ) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนจากอันตรภาคชั้น (class interval) ใน 5 ระดับ ซึ่งค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ย
คํานวณได้ ดังนี้
ความกว้างอันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
ดังนั้นระดับคะแนนของค่าเฉลี่ย ( x ) แต่ละช่วง จึงมีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00
มีระดับคุณค่าความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20
มีระดับคุณค่าความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
มีระดับคุณค่าความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อยที่สุด
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณได้จากสูตร
N

SD  S 

เมื่อ

(X
i 1

i

 X )2

N

SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
X คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละตัว
X คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
 คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
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10. สรุป
การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ได้ทําการออกแบบกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยการทํางาน 6
ขั้นตอน ตั้งแต่ การกําหนดกรอบการวิจัย การสํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่วิจัย การออกแบบและสร้าง
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย การดําเนินการวิจัยภาคสนาม การวิคราะห์ข้อมูล จนถึงสรุป
ผลการวิจัย
กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ ประกอบด้วยโครงสร้าง
3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มขอบเขตและการป้องกันเมือง กลุ่มสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต และกลุ่ม
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
เกณฑ์การประเมินคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขต
เมื อ งเก่ า แพร่ ได้ กํ า หนดให้ พิ จารณาจากมุม มองด้านต่างๆ 3 ด้ าน คื อ ด้ า นสภาพแวดล้อ มชุ ม ชน เช่น
ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร การเข้าถึง ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน และสุนทรียภาพ
และความสะอาด ด้านมรดกวัฒนาธรรม เช่น พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย กรรม และการใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม และด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัต
ลักษณ์ของชุมชน เช่น คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม /
ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม และความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่
การกําหนดประชากรในการวิจัย ได้เลือกประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และประชากร
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อม จากนักศึกษาสาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพภูมิสถาปนิก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ให้ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ กลุ่ม
นักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่เคยไปเมืองเก่าแพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่เคยไปเมืองเก่าแพร่
รวมทั้งหมดจํานวน 167 คน
เครื่องมือในการวิจัยจะใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความ
คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ การประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ของโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ โครงสร้างของคําถามจะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามแบบวั ด เจตคติ ในการประเมิ น
เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน ในแต่ละคําถามจะจัดช่องให้แสดง
ความคิดเห็นไว้ 5 ระดับจาก “น้อยที่สุด” ไปจนถึง “มากที่สุด”ตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จึงได้จัดทําแบบสอบถามแยกเป็น 3 ชุด และกําหนดให้แต่ละกลุ่มตัวอย่างตอบ
คําถามแต่ละด้าน ตามหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนดไว้แตกต่างกัน
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ได้ทําการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มภูมิสถาปนิกที่ไม่เคยไป
เมืองเก่าแพร่
เพื่อทดสอบความชัดเจนของคําถามและดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม โดยแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
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ผู้วิจัยได้วางแผนจะดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในพื้นที่วิจัยและที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 “น้อยที่สุด”เท่ากับ 1 และค่า“มากที่สุด” เท่ากับ 5 ส่วนการวัดระดับ
ค่าเฉลี่ยมีจํานวน 5 ระดับ โดยค่าเฉลี่ย“น้อยที่สุด”อยู่ระหว่าง 1.00 - 1.80 และค่า“เฉลี่ยมากที่สุด”อยู่
ระหว่าง 4.21 - 5.00
หลังจากการออกแบบกระบวนการวิจัย กําหนดกรอบการวิจัยด้านทฤษฎีและแนวคิดของ
มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม รวมทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพ ไปจนถึงการออกแบบเครื่องมือและวิธีการสําหรับประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
บทนี้ แ ล้ ว ในบทที่ 4 ผู้ วิ จัย จะทํ า การสํ า รวจภาคสนามบริ เ วณพื้ น ที่ วิ จั ย และดํ า เนิ น การประเมิ น ด้ ว ย
แบบสอบถามในบทที่ 5 ต่อไป
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บทที่ 4
พืนที
น้ ่วิจัยเมืองแพพร่
กาารศึกษาข้อมูลจังหวัดแพร่และะพื้นที่เขตเมืองเก่าแพร่ เป็นกกระบวนการเริ่มต้
ม นของการวิจัจัย
ภาคสนาม ในบทนี้ส่วนแรกจะะเป็นการรวบรววมข้อมูลด้านเออกสารที่เกี่ยวข้อองพื้นที่เมืองเก่าแพร่ การศึกษษา
ตํ าแหน่ ง ที่ ตั้ ง แลละสภาพทั่ ว ไปปของจั ง หวั ด แพพร่ ชุ ม ชนโบร าณในจั ง หวั ด แแพร่ ประวั ติ ค วามเป็ น มาแลละ
คววามสําคัญของเเมืองแพร่ในยุคต่ตางๆตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอ
น
าณาจักรล้านนา หลังอาณาจักรล้
ก านนา ยุคกรรุง
ธนนบุรี มาจนถึงเมื
เ องแพร่ยุครัตนโกสิ
ต
นทร์ ส่วนที
ว ่ 2 จะเป็นการศึ
น
กษาสภาาพปัจจุบันของงชุมชนเมืองแพพร่
สถถานที่สําคัญทาางประวัติศาสตร์ของเมืองแพรร่ โครงสร้างแและองค์ประกออบของเขตเมืองเก่
ง าแพร่ การขึขึ้น
ทะเบียนโบราณสสถาน การวางแและจัดทําผังเมืองรวมเมืองแพร่ โครงการเมืองเก่าแพร่ และสสรุป
1.. ตําแหน่งที่ตั้งจังหวัดแพร่และอาณาเขตติ
ล
ด อ
ดต่
จังหวัดแพร่เป็นจัังหวัดหนึ่ง ใน 17 จังหวัดภาาคเหนือของปรระเทศไทย ตั้งอยู
อ ่ระหว่างเส้นรรุ้ง
เหหนือที่ 14.70 ถึง 18.44 องศาา กับ เส้นแวงทีที่ 99.58 ถึง 1000.32 องศา อยู่สูงจากระดับน้นําทะเลประมาณ
1555 เมตร ตั้งอยูยู่ห่างจากกรุงเททพมหานคร ตามทางหลวงหมาายเลข 11 และะ 101 ประมาณ
ณ 551 กิโลเมตตร
แลละทางรถไฟ 550 กิโลเมตรร (ถึงสถานีรถไฟฟเด่นชัย) มีเนื้อที
อ ่ประมาณ 6,768.94 ตารางกิโลเมตร หรืรือ
ประมาณ 4,086,,625 ไร่ และมีอาณาเขตติ
อ
ดต่อกั
อ บจังหวัดใกล้้คียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่ตอกับจังหวัดพะเยา
ทิศใต้
ติดต่ตอกับจังหวัดอุตรดิ
ต ตถ์ และจังหหวัดสุโขทัย
ทิศตะวัวันออก ติดต่ตอกับจังหวัดน่าน
า
ทิศตะวัวันตก
ติดต่ตอกับจังหวัดลําปาง
า

ภาพที่ 19 แผนทที่จังหวัดแพร่
ที่มา: Google แผนที่ [ออนไลน์น์] , เข้าถึงเมื่อ 02
0 พค. 2559 เข้
เ าถึงได้จาก htttps://maps.google.co.th/
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2. สภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่
สภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ (สํานักงานจังหวัดแพร่, 2557: 2-4) ดังนี้
2.1 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มี
พื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ํายม คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบ
ของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อําเภอร้องกวาง อําเภอหนองม่วงไข่
อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น และอําเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณอําเภอลอง และอําเภอวังชิ้น
ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร
2.2 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ อยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบ
ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (tropical savanna) บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical
Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้ฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นําเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
ประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัด
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 จนถึงยุคของการรวมกลุ่มตั้งเป็นชุมชนต่างๆในพื้นที่ 8 อําเภอของ
จังหวัดแพร่ ปรากฏร่องรอยของชุมชนโบราณเกือบทุกอําเภอ รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง และชุมชนของคนกลุ่ม
น้อยที่มีบทบาทในท้องถิ่นอีก 4 แห่ง คือ ชุมชนเงี้ยว พม่าในเมืองแพร่ ชุมชนไทยลื้อบ้านถิ่น ชุมชนไทยพวน
บ้านทุ่งโฮ้ง และชุมชนก้อบ้านดง ซึ่งอายุของชุมชนกลุ่มนี้ไม่มากนัก แต่เกิน 100 ปีขึ้นไป แหล่งชุมชนโบราณ
ทั้ง 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 ซึ่งชุมชนนี้บางส่วนตั้งอยู่ในเขตของ
พื้นที่อําเภอเมืองแพร่ และชุมชนโบราณบ้านปากยาง
อําเภอสูงเม่น ได้แก่ เวียงทอง บ้านพระหลวง บ้านสูงเม่น
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อําเภอเด่
า
นชัย ได้แแก่ บ้านเด่นชัย และบ้านบ่อแกก้ว
อําเภอลอง
า
ได้แก่ เมืองลอง เวียงต้
ง า เวียงเชียงชืชื่น เมืองโกณหลลวง เมืองลัวะ เหล่าเวียง ชุมชน
ช
โบบราณบ้านแม่รงั
อําเภอวั
า งชิ้น ได้แก่ก เมืองตรอกสลลอบ ชุมชนโบรราณบ้านแม่บงเหหนือ
อําเภอที
า ่มีแหล่งชุมชนโบราณตั้งอยู
ง ่มากที่สุดคืออํ
อ าเภอลอง แลละรองลงมาคืออํ
อ าเภอเมืองแพพร่
นอกนั้นกระจายอยู่ตามอําเภอตต่างๆ ซึ่งถือว่าเปป็นสิ่งยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืรืองของพื้นที่ในบริ
น เวณต้นแม่น้นํา
ยมม อันเป็นที่ตั้งของจั
ข งหวัดแพร่ในปั
ใ จจุบัน

ภาพที่ 20 ที่ตั้งแหล่
แ งชุมชนโบรราณในจังหวัดแพร่
ที่มา: คณะกรรมการฝ่ายประมววลเอกสารและจจดหมายเหตุ .วัวัฒนธรรม พัฒนนาการทางประะวัติศาสตร์
เออกลักษณ์และภูภูมิปัญญาจังหวัวัดแพร่ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 677.
เมืองโบราณที่มีหลั
ห กฐานเป็นคันดิ
น นและคูน้ําขนาดไม่
ข
เท่ากันเหล่านี้ มีลักษณ
ณะคล้ายคลึงกัน
(อองค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพรร่, 2550: 8-9) คือ
1. ตั้งอยู่บนฝั่งแมม่น้ําหรือลําห้วย ยกเว้นเวียงแมม่คํามีท่าล้อ ที่ตตัั้งควบทั้งสองฝังลํ
ง่ าน้ําแม่คํามี
2. นอกจากตัวเวียงแพร่แล้ว เวียงอื
ย ่นๆ จะมีขนนาดพื้นที่อยู่ระหหว่าง 120 – 2550 ไร่
3. เวียงที่มีความสําคัญ จะตั้งอยยู่บนฝั่งแม่น้ํายม หรือไม่ห่างจจากฝั่งแม่น้ํายมมากนัก ซึ่งแสดดง
ว่า ชุมชนเหล่านี้ใช้แม่น้ํายมเป็นนเส้นทางคมนาคคม
ในนจํานวนเมืองโบบราณมีเวียงที่น่นาสนใจซึ่งใช้เปนเครื
ป็ ่องบ่งชี้ถึงงการตั้งถิ่นฐานนของมนุษย์ในยยุค
ก่อนจะพั
อ
ฒนาเป็นเมืองแพร่ ในพพุทธศตวรรษที่ 14 ดังต่อไปนี้
1 เวียงแพร่
2 เวียงสรองแและเวียงเทพ
3 เวียงสัยทราย
4 เวียงแม่คํามีท่าล้อ
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5 เมืองมานด่านใใต้
6 เมืองลอง (ไไฮสร้อย)
7 เวียงตรอกสลออบ
อําเภอที
า ่มีแหล่งชุมชนโบราณตั้งอยู
ง ่มากที่สุดคืออํ
อ าเภอลอง แลละรองลงมาคืออํ
อ าเภอเมืองแพพร่
นอกนั้นกระจายอยู่ตามอําเภอตต่างๆของจังหวััดแพร่ ทั้งนี้หากพิจารณาถึงขนาดของพื้นที่ชุชุมชนโบราณแล้ล้ว
ฐ ว่า เวียงแพร่ เป็นเมืองหลวงและมีเมือง
อ
นั้ัน เวียงแพร่จะมีขนาดพื้นที่มาากกว่าเวียงอื่นๆ ทําให้สันนิษฐานได้
บริิวารต่างๆอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งแสดงถึงควาามเจริญรุ่งเรืองใในอดีตได้อย่างชชัดเจน
จากชัยภูมิที่ตั้งแลละสภาพภูมิประะเทศของจังหวัวัดแพร่ เชื่อว่าใในบางยุคที่นอกกจากจะเป็นเมืออง
หน้ า ด่ า นแล้ ว ยั ง อาจเป็ น ชุ ม ทางทางการค้
ท
า
าสายแพรไหม
ของภู มิ ภ าคนี้ ทที่ เ ชื่ อ มจี น ล้ า นนา
น สู่ ลุ่ม แม่ นน้ํ า
ง ่ราบสูงของอีสาน
ส และกัมพูชา
ช ทั้งนี้จากเส้นทางคาราวานที
น
ที่เป็นบันทึกของนายราล์ฟ ฟิทช์
ท
เจ้จ้าพระยา จนถึงที
พ่อค้าชาวอังกฤษษ ผู้เขียนรายงาานเส้นทางนี้ระหว่
ะ างเดินทางออยู่ในเส้นทางแลละภูมิภาคนี้ กลล่าวไว้ว่าเส้นทาาง
คาาราวานนี้มีพ่อค้คาสัญจรไปมาเเป็นจํานวนมากก เพื่อลําเลียงสิสินค้ามากมายจจากเมืองซือเหมมา ประเทศจีน ที่
ขณ
ณะนั้นมีความเป็ป็นศูนย์กลางทาางการค้าสําคัญของจี
ญ นตอนใต้ จะมีเส้นทางคาาราวานแยกเป็น 3 เส้นทาง โดดย
ทั้ังหมดจะมาบรรรจบที่เมืองแพรร่ เพราะจากเมืองแพร่
อ ลงไปจะะสามารถใช้ทั้งเสส้นทางบกและเส้นทางน้ํา เชื่ออม
ลงงสู่อาณาจักรและแคว้นต่างๆใในภาคกลาง ภาคอี
ภ สาน รวมถึงอาณาจักรและแคว้นต่างๆของขอมได้อย่าง
า
สะะดวก สอดคล้องกั
อ บบันทึกในปประวัติศาสตร์วา่ ขอม ได้เข้ามาตีเมืองแพร่ แลละเปลี่ยนชื่อเมืองแพร่เป็น เวียง
ย
โกกศัย หรือเมืองแแห่งผ้าแพร ซึ่งขอมคงตั
ข
้งตามเเส้นทางขนสินค้าประเภทผ้าแพพร (วีระ สตารร์, 2548: 109115)

ภาพที่ 21 เส้นทาางการค้าในสมัยโบราณแถบภา
ย
าคเหนือ
ง องแพร่ (แพพร่: ไทย
ที่มา: วีระ สตาร์ . แพร่: เส้นทางการค้านานาชชาติแห่งล้านนา สาวความเรื่องเมื
ต
25548), 115.
อุตสาหกรรม,
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4. ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของเมืองแพร่
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้ปรากฎไว้ตามตํานานวัดต่างๆในเมืองแพร่ พบว่าจังหวัด
แพร่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยมีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของ
เมือง ทําให้บริเวณดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการกระจายตัวของบ้านเรือน ทั้งนี้การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของ
ชาวเมืองแพร่เริ่มจากภายในขอบเขตแนวกําแพงดินยาวที่ล้อมรอบเมือง รูปแบบของผังเมืองโบราณแพร่ มี
ลักษณะเป็นรูปหอยสังข์หรือน้ําเต้า โดยมีความกว้างของเมืองประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 1500 เมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกริมฝั่งแม่น้ํายม โดยปัจจุบันเขตเมืองเก่าแพร่จะเป็นที่ตั้งของพื้นที่ราชการ เรียกพื้นที่
ดังกล่าว่า ในเวียง มีวัดพระธาตุช่อแฮตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากตัวเมืองแพร่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8
กิโลเมตร พระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแพร่ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2542: 63-75)
4.1 เมืองแพร่ยุคก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนา
4.1.1 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนาเป็นชุมขน
จากการศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งอาณาจักรล้านนาพบว่าระยะแรกดินแดนในแถบนี้มีนครรัฐ
อิสระก่อตั้งขึ้นมาก่อนการตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองพะเยา เมืองน่าน เมืองลําพูน เมืองแพร่ เมืองต่างๆ
เหล่านี้ มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขายและการเมืองแตกต่างกันไป
ในตํานานเรียกชื่อเมืองแพร่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ ในพงศาวดารโยนกเรียกเมืองแพร่ว่า
"พละนคร" (พระยาประชากิจกรจักร์, 2504: 13 อ้างถึงใน จินตนา ยอดยิ่ง, 2519: 16) ส่วนในหนังสือ
ตํานานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และอดีตเจ้าคณะตรวจการภาค 5
ได้เรียบเรียงไว้ว่า เพราะมีขุนลั๊วะผู้หนึ่งชื่ออ้ายก๊อม หรืออ้ายค่อม ได้นําเอาธงแพรไปถวายพระพุทธเจ้าที่
โกสัยธชัคคบรรพต พระองค์ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่า ต่อไปนี้จะมีผู้สร้างเมืองขึ้น ณ ที่นี้ และให้นามเมืองว่า
เวียงโกศัยหรือเมืองพลนคร อันหมายถึงเมืองที่มีพละกําลังมาก (สงวน โชติสุขรัตน์, 2505: 791 อ้างถึงใน
จินตนา ยอดยิ่ง, 2519: 16)
ตํานานเมืองเหนือฉบับใบลาน พ.ศ. 1824 ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าเมืองลําปางได้ส่งคนมา
ติดต่อกับเจ้านครพลให้ไปร่วมงานนมัสการและฉลองวัดพระธาตุลําปางหลวง และจากตํานานพระธาตุลําปาง
หลวงตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเจ้าเมืองพล ได้มีคําสั่งให้ทําการค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็ไม่พบและเมื่อทํา
การตรวจสอบที่ตั้งของเมืองพลตามตํานานที่กล่าวถึงแล้ว พบว่าคือเมืองแพร่ในปัจจุบัน โดยชื่อของนครพล
ยังได้ปรากฎเป็นชื่อวิหารในวัดหลวง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมือง
แพร่และวัดนี้ยังได้รับการทํานุบํารุงจากเจ้าเมืองแพร่อีกด้วย ดังนั้นชื่อที่เก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่สามารถตรวจพบ
ในตํานานคือ เมืองพล นครพล หรือ พลรัฐนคร อีกทั้งยังมีชื่อเรียกเมืองแพร่ที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมือง
เงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นยุคสมัยขอมเรืองอํานาจ เมืองในประเทศไทยนิยมเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาบาลี เช่น
เชียงใหม่ เปลี่ยนเป็น นครพิงค์ ลําปาง เปลี่ยนเป็น เขลางค์นคร ลําพูน เปลี่ยนเป็น หริภุญไชย น่าน
เปลี่ยนเป็น นันทบุรี และแพร่ เปลี่ยนเป็น เวียงโกศัย แปลว่า เมืองแห่งผ้าแพร และคําว่า "ช่อแฮ" ซึ่งเป็นชื่อ
ของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ น่าจะเลือนมาจาก "ช่อแพร" ซึ่งแปลว่าธงผ้าแพร นั้นเอง
ต่อมาเมื่อขอมเสื่อมอํานาจลง เมืองต่างๆข้างต้นก็กลับไปใช้ชื่อเดิม และจากลักษณะผังเมืองเมืองแพร่ที่มี
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รูปร่
ป างเป็นวงรีไม่มสม่ําเสมอ มีสัสัณฐานคล้ายกับหอยสั
บ
งข์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกั
ย บผังเมืองของงเมืองหริภุญไชชย
หรืือเมืองลําพูน ทําให้สันนิษฐาานว่าเมืองแพร่และเมื
แ องลําพูนเป็
น นเมืองที่สร้าางมาในระยะเววลาที่ใกล้เคียงกักัน
(คคณะกรรมการฝ่ฝายประมวลเอกกสารและจดหมมายเหตุ, 2542: 63-75)

ภาพที่ 22 ลักษณะผั
ษ งเมืองแพร่เปรียบเทียบกักับลักษณะผังเมืมืองหริภุญไชย
ที่มา: สุรพล ดําริห์กุล, ข่วงเมืองและวั
ง ดหัวข่วงกกับแบบแผนขอองเมืองในดินแดดนล้านนา รายงงานการวิจัย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชชียงใหม่ (เชียงงใหม่: มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่, 22544), 48,73.
4..1.2 ลักษณะภูภูมิประเทศและกการตั้งถิ่นฐาน
เมื องแพร่ ใ นช่ ว งงแรกมี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานบริ เ วณ
ณสั น ดอนระหว่ างแม่ น้ํ า ยมแลละแม่ น้ํ า แม่ แ คคม
บริิเวณตั้งแต่ด้านเหนื
น อวัดหัวข่วงต่
ว อเนื่องมาจนนถึงบริเวณวัดหลวงด้
ห านทิศใต้ต้เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีระดัดับ
คววามสูงมากกว่าบริ
า เวณอื่นทําใหห้สะดวกต่อการรนําน้ําจากแหลล่งน้ําธรรมชาติมมาใช้ในการอุปโภคบริ
โ
โภค แลละ
ประกอบอาชีพเกกษตรกรรม

ภาพที่ 23 ลักษณ
ณะผังเมืองแพรร่ในยุคเริ่มต้น พุพทธศตวรรษที่ 14
ย พนธ์ปริญญา
ที่มา: ธีรวุธ กล่อมแล้ว, “แนวทาางการอนุรักษ์เรือนไม้พื้นถิ่นในนเขตเทศบาลเมืมืองแพร่” (วิทยานิ
มหหาบัณฑิต สาขขาสถาปัตยกรรรม บัณฑิตวิทยาาลัย มหาวิทยาลลัยเชียงใหม่, 25552), 20.
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ภาพที่ 24 ตําแหน่งสถานที่สําคัญเมืองแพร่ยุคก่อนการสถาปปนาอาณาจักรล้านนา ในบริริบทเมืองเก่าแพพร่
ปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
4..1.3 ลักษณะเศศรษฐกิจชุมชนน
สภภาพความเป็นอยู
อ ่ของชาวเมืองแพร่
ง ในยุคก่อนการสถาปนาอ
น
อาณาจักรล้านนนานี้สันนิษฐานวว่า
ทํามาหากินจากออาชีพเกษตรกรรรมเช่นเดียวกับปั
บ จจุบัน และเนื่องจากสภาพพพื้นที่ป่าไม้มีความอุ
ว ดมสมบูรณ์
เป็ป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ชาวเมืองจึจึงล่าสัตว์เพื่อการยั
ก งชีพและจัจับปลาในแม่น้ําายม ส่วนความมสัมพันธ์กับเมืออง
อิสระอื
ส ่นๆยังคงไไม่มากนัก เนื่องจากเมืองแพร่ตัต้ังอยู่ห่างไกลเป็นอุปสรรคต่อกการคมนาคม
4..2 เมืองแพร่ยุคอาณาจั
ค
กรล้านนา
น
4..2.1 วิวัฒนากาารของชุมชน กการเมืองการปกกครอง
อาาณาจักรล้านนาา ได้รับการสถาาปนาขึ้นเมื่อราววพุทธศตวรรษทีที่ 19 ในบริเวณ
ณพื้นที่ภาคเหนืนือ
ตออนบนของประเทศไทย รวมทั้งพื
ง ้นที่บางส่วนขของประเทศพมม่า จีน ลาว อดีตตเคยเป็นที่ตั้งของกลุ่มบ้านเมือง
อ
ที่มีการปกครองเเป็นแคว้นอิสระะ โดยอาณาจักรล้
ร านนามีความเจริญรุ่งเรื่องมาากในช่วงระหว่างพุ
า ทธศตวรรษษที่
200 – 21 ซึ่งตามหลั
ง
กฐานททางประวัติศาสตตร์ที่ได้มีการจาารึกไว้ในหลักศิลลาจารึกหลักที่ ชม/7 วัดเชียงสสา
อําเภอเชี
า
ยงของ จังหวัดเชียงราาย ซึ่งจารึกใน พ.ศ.
พ 2096 หลลักฐานจากพงศศาวดารโยนก โคลงนิ
โ
ราศหริภุญ
ไชชย บทที่ 108 ฉบั
ฉ บกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดินแดนล้้านนาอยู่ในเขตตภาคเหนือของปประเทศไทย ประกอบด้วยเมือง
อ
ต่ างๆ แบ่ ง ตาม สภาพภู มิ ศ าสสตร์ อ อกเป็ น ส องกลุ่ ม คื อ กลุ
ก ่ ม เมื อ งล้ า นนนาตะวั น ตกซึ่ งเป็
ง น ส่ ว นสาคัั ญ
ประกอบด้วยเมืองเชี
อ ยงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะะเยา เนื่องจากถถูกผนวกเข้าด้วยกั
ว น ตั้งแต่สมัย
ม วมกัน ในสมัมัยฟื้นฟูล้านนา เมืองดังกล่าวมีมีเจ้านายเชื้อสาาย
ราาชวงศ์มังรายตอนต้น จึงมีประะวัติความเป็นมาร่
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เจ้จ้าเจ็ดตน แยกย้ย้ายกันเข้าปกครรองแต่ละเมือง จึงมีความสัมพันธ์กันเรื่อยมา ส่วนกลุ่มเมืองล้ล้านนาตะวันอออก
ประกอบด้วยเมืองแพร่
อ
และเมืองน่าน ทั้งสองงเมืองตั้งอยู่บนที่ราบขนาดเล็ก ในสมัยแรกตต่างมีฐานะเป็นรัฐ
อิสระมี
ส ราชวงศ์ของตน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับอาณ
ณาจักรสุโขทัยและถู
แ กผนวกดินนแดนเข้าด้วยกักันในสมัยพระเจจ้า
ติโลกราช
โ
จึงไม่ค่คอยผูกพันกับล้านนาเชี
า
ยงใหม่ (สุรพล ดําริห์กุกลุ , 2545: 8 – 11)
ปัจจุ
จ บัน ล้านนา หมายถึ
ห ง ดินแดดน 8 จังหวัดภาาคเหนือ ประกออบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน
ลําปาง เชียงราาย พะเยา แพพร่ น่าน และะแม่ฮ่อ งสอน ซึ่งศูน ย์ก ลางทาางการเมือ งและวัฒนธรรมขออง
อาาณาจักรล้านนนา ตั้งแต่อดีตถึงปั
ง จจุบัน คือ เมื
เ องเชียงใหม่ (ศิริชัย นฤมิตรรเรขาการ, 25443: 90 อ้างถึงใน
ใ
ช วิิ ศ า ศิ ริ , 25550:10) โดยมี เเมื อ งเชี ย งใหมม่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาางของอารยธรรรมล้ า นนา ซึ่ ง มี ก ารสื บ ทออด
ศิลปะวั
ล ฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต จนถึ
จ งปัจจุบัน
อาาณาจักรล้านนาาได้เข้ามามีอิทธิ
ท พลทางด้านกการเมืองการปกกครองของเมืองแพร่
อ
มากยิ่งขึ้น
เห็ห็นได้จาก พ.ศ.. 2049 สมัยพรระเมืองแก้วครอองเมืองเชียงใหหม่ ได้ให้ท้าวเมืมืองคําข่ายมาปกครองเมืองแพพร่
พ.ศ. 2053 ให้เจ้าเมืองแพร่สร้อยไปครองเมื
อ
องน่
ง าน พ.ศ. 20559 ให้เจ้าเมืองแแพร่คํายอดฟ้าไปครองเมื
ไ
องน่าน
า
โดดยเมืองแพร่ยังคงมี
ค ฐานะเป็นเมืมืองประเทศราชชของล้านนา จนนถึงสมัยกรุงรัตตนโกสินทร์ที่ประเทศมี
ร
ความเป็ป็น
ปึกแผ่น บทบาททในด้านการปกกครองของล้านนาที
น ่มีต่อเมืองแพร่จึงสิ้นสุดลลง (คณะกรรมกการฝ่ายประมววล
เออกสารและจดหหมายเหตุ, 25422: 85-86)
4..2.2 ลักษณะภูภูมิประเทศและกการตั้งถิ่นฐาน
ในยุคของอาณาจัักรล้านนาจะมีการตั
ก ้งถิ่นฐานบบนพื้นที่ที่มีภูมิสัสัณฐานเป็นทิวเขาสลั
เ บที่ราบหุหุบ
เขขา เป็นแนวยาววขนานจากเหนือลงใต้และมีความสู
ว งเหนือระดดับน้ําทะเลเฉลีลี่ยตั้งแต่ 1000 เมตรขึ้นไป ทั้งงนี้
ในนพื้นที่ราบระหว่างภูเขายังมีแม่น้ําสายสําคัญหลายสายที
ญ
่จะะไหลไปรวมกันที่แม่น้ําเจ้าพระะยาบริเวณที่ราบ
า
ภาคกลางของปรระเทศไทย

ษ มิประเทศศและขอบเขตพืพืน้ ที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ข
ยที่ต่อมามีพัฒนาการเป็
น
นรัฐ
ภาพที่ 25 ลักษณะภู
เรีรียกว่า ล้านนา
ที่มา: ทศพร โสดดาบรรลุ,"คติการรสร้างเมืองเชียงใหม่
ง ในวัฒนธรรรมล้านนา" (วิททยานิพนธ์ปริญญามหาบั
ญ
ณฑิต
ิ
สถาปัตยกรรม
ย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 9.
สาาขาวิชาประวัตศาสตร์
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เนื่องจากที่ราบระหว่างภูเขาซึ่งมีแม่น้ําไหลผ่านจะทําให้เกิดการทับถมของตะกอนและโคลน
ตมจากบริเวณไหล่เขา ทําให้บริเวณดังกล่าวมีทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการเพาะปลูก
ทั้งนี้ประกอบกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้ชนิดต่างๆ ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ในเกณฑ์สูง จึงเกิดการดัดแปลงทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตและกลายเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของชุมชน
4.3 เมืองแพร่ยุคหลังอาณาจักรล้านนาจนกระทั่งสิ้นยุคกรุงธนบุรี (พุทธศตวรรษที่ 19 - พ.ศ. 2325)
4.3.1 เหตุการณ์สําคัญและการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง
เมื่อสุโขทัยเริ่มสถาปนาอาณาจักร เมืองแพร่ในขณะนั้นเป็นนครรัฐอิสระ ตั้งอยู่ระหว่าง
อาณาจักรสุโขทัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และอาณาจักรล้านนาของพระยาเม็งราย ทั้งนี้ในช่วงรัชสมัยพ่อ
ขุ น รามคํ า แหงมหาราช มี ก ารขยายเขตแดนออกไปมาก โดยทรงใช้ น โยบายทางการเมื อ งผู ก มิ ต รกั บ
อาณาจักรอื่นๆ ทําให้หัวเมืองทั้งหลายซึ่งเคยเป็นอิสระมาก่อนยอมยกให้สุโขทัยเป็นใหญ่ และยอมรับรอง
อํานาจของสุโขทัย โดยแต่ละเมืองยังคงมีการปกครองตนเอง เมืองแพร่เป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
สุโขทัยจึงทําให้อิทธิพลทางศิลปะของสุโขทัยแผ่เข้ามาในเมืองแพร่ จนกระทั่ง พ.ศ. 1986 เมื่อพระเจ้า
ติโลกราชกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนายกทัพมาโจมตีเมืองน่าน และได้ส่งกองทัพที่มีพระมหาเทวีซึ่งเป็นพระ
ราชมารดาเป็นแม่ทัพยกกําลังโจมตีเมืองแพร่จนเจ้าเมืองแพร่ต้องยอมอ่อนน้อมต่อทัพอาณาจักรล้านนา และ
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในฐานะเมืองประเทศราช (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ, 2542: 86-87)
อาณาจักรล้านนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของเมืองแพร่มากยิ่งขึ้น เห็นได้
จาก พ.ศ. 2049 สมัยพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่ ได้ให้ท้าวเมืองคําข่ายมาปกครองเมืองแพร่ พ.ศ.
2053 ให้เจ้าเมืองแพร่สร้อยไปปกครองเมืองน่าน พ.ศ.2059 ให้เจ้าเมืองแพร่คํายอดฟ้าไปครองเมืองน่าน
โดยแพร่ยังคงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของเมืองล้านนา ดังนั้นเมืองแพร่จึงมีความเกี่ยวข้องกับล้านนาอยู่
มาก เป็นเหตุให้การถ่ายทอดรูปแบบศิลปะล้านนาเข้ามายังเมืองแพร่ อีกทั้งยังมีคติและความเชื่อต่างๆ ที่ได้
รับมาจากล้านนา ได้แก่ความเชื่อเรื่องการสร้างพระธาตุบนดอย ประตูเมือง สะดือเมืองหรือหลักเมืองพรือ
เสาอินทขีล ข่วงเมือง คุ้มเจ้าหลวง พระมหาธาตุกลางเมือง เป็นต้น (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ, 2542: 86-87)
เมืองแพร่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2112 ถึง พ.ศ. 2127 ก่อนที่จะกลับมาอยู่ภายใต้
การปกครองของกรุงศรีอยูธยาอีกครั้งจนถึง พ.ศ. 2304 ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ละอาณาจักรสลับสับเปลี่ยน
กันขึ้นมาปกครองเมืองแพร่ จนกระทั่ง พ.ซ. 2313 เจ้าเมืองแพร่ได้เข้าไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี
ในขณะที่กําลังยกกองทัพมาขับไล่พม่าที่เชียงใหม่ ในระยะหลัง เมืองแพร่ตกอยู่ใต้อํานาจของอาณาจักรที่
เข้ ม แข็ ง ซึ่งผลัดเปลี่ ย นกั นมี อํ านาจเหนือดิ นแดนในภาคเหนือ ได้ แ ก่ อาณาจัก รล้ านนา กรุงศรีอยุ ธ ยา
อาณาจักรพม่าและกรุงธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสิน ทร์ที่ประเทศมีความเป็นปึ กแผ่น บทบาทในด้านการ
ปกครองของอาณาจักรล้านนาที่มีต่อเมืองแพร่จึงสิ้นสุดลง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุ, 2542: 88-89)
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4..3.2 การตั้งถินฐานและการเติ
่น
ติบโตของชุมชนน
รูปแบบของผั
ป
งเมืองแพร์ในสมัยนีน้มีความคล้ายกับเมืองแพร่ในยุ
น คอาณาจักรลล้านนาคือยังคงงมี
การใช้งานคูเมืองและกําแพงเมืมืองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งชุมชนนเดิมที่เคยอาศัศัยอยู่เฉพาะบริริเวณทางด้านทิทิศ
า แคมนั้น ในนยุคสมัยนี้จํานวนประชากรในนชุมชนมีปริมาณ
เหหนือของเมืองทีที่อยู่ใกล้กับแม่น้นํายมและแม่น้ําแม่
เพิพิ่มมากขึ้นทําให้ห้เริ่มมีการขยายยพื้นที่การตั้งถินฐานกระจายอย
น่
ยู่โดยรอบแนวเเขตกําแพงเมืองและขยายตั
ง
วเขข้า
ไปปในบริเวณพื้นที่ราบภายในกําแพงเมือง

ภาพที่ 26 ลักษณะผั
ษ งเมืองแพร่สมัยสุโขทัยแลละล้านนา พ.ศ. 1839 – 21011
ที่มา: ธีรวุธ กล่อมแล้ว, "แนวทาางการอนุรกั ษ์เรือนไม้พื้นถิ่นในนเขตเทศบาลเมืองแพร่" (วิทยาานิพนธ์ปริญญา
มหหาบัณฑิต สาขขาสถาปัตยกรรรม บัณฑิตวิทยาาลัย มหาวิทยาลลัยเชียงใหม่, 25552), 22.

ภาพที่ 27 ตําแหหน่งสถานที่สําคััญเมืองแพร่ยุคอาณาจั
อ
กรล้านนนา ในบริบทเมือองเก่าแพร่ปัจจุบับน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
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4.3.3 ลักษณะชุมชน ศิลปะสถาปัตยกรรม
เนื่องด้วยเมืองแพร่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย ทําให้ได้รับอิทธิพลทางศิลปะ
ของสุโขทัยแผ่เข้ามาในเมืองแพร่ในรูปแบบของการสร้างวัดที่มีลักษณะของอาคารภายในวัดเป็นศิลปะสมัย
สุโขทัย และเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมภายในเมืองให้สะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา จากนั้นเมืองแพร่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา ทําให้เกิดความชัดเจนในการใช้งาน
ประตูเมืองตามลักษณะความเชื่อของล้านนา รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมืองจึงมีความสอดคล้อง
กับลักษณะการใช้งานของประตูเมือง และเริ่มมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมล้านนาในพื้นที่ศาสนสถานซึ่ง
สะท้อนอัตลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากสถาปัตยกรรมในยุคของอาณาจักรสุโขทัยอย่างชัดเจน
4.4 เมืองแพร่ยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2325 – 2453)
4.4.1 เหตุการณ์สําคัญและการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง
ในช่วงการเริ่มต้นรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแพร่ยังคงมีการปกครองโดยเจ้าหลวงเป็นผู้
ครองเมืองต่อกันมาอีกหลายคน จนกระทั่ง พ.ศ.2445 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เจ้าหลวงเมืองแพร่ในยุคนั้นคือ เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์อุดร ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญในเมืองแพร่
ได้แก่ เหตุการณ์กบฏเงี้ยวเมืองแพร่ เนื่องจากชาวเงี้ยวเกิดความไม่พอใจที่ข้าราชการไม่ยอมให้ซื้อที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ทั้งยังไม่ดําเนินการออกหนังสือเดินทางให้เงี้ยว จึงได้ก่อการกบฎขึ้น ทําให้
หลังจากเหตุการณ์นี้สงบลง ได้มีการนํารูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มาใช้ในการปกครอง
เมืองแพร่เป็นเมืองแรกในภาคเหนือ ทําให้เจ้าเมืองแพร่พร้อมทั้งคนสนิทได้หลบหนีไปอยู่ยังเมืองหลวงพระ
บาง ประเทศลาว และถูกถอดออกจากการเป็นเจ้าเมืองแพร่เนื่องจากขาดราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็น
เหตุให้การปกครองโดยมีเจ้าเมืองเป็นผู้นําสิ้นสุดลง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,
2542: 89-96)
4.4.2 การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของชุมชน
จากข้ อ ตกลงในสนธิ สั ญ ญาเบาว์ ริ่ ง ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ละเพิ่ ม ความสะดวกในการเข้ า มา
ดําเนินการทางธุรกิจภายในประเทศไทย ทําให้ในปี พ.ศ.2428 บริษัทบอมเบเบอร์ม่าของอังกฤษและบริษัท
อีสต์เอเชียติกของเดนมาร์คเข้ามาทําสัมปทานไม้สักในเมืองแพร่ ชาวพม่าและชาวไทใหญ่ซึ่งเป็นคนในบังคับ
ของอังกฤษ เริ่มติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทั้งในฐานะของลูกจ้างบริษัทและลูกจ้างทําไม้ ตลอดจนเข้ามาทํา
สัมปทานไม้เอง นอกจากนี้ชาวไทใหญ่ที่เคยเป็นนายกองคาราวานนําสินค้าบรรทุกโคต่างเร่ขายแลกเปลี่ยน
ไปตามเมืองต่างๆทั่วล้านนา เริ่มลงหลักปักฐานทําการค้าประจําอยู่ตามเมืองต่างๆ ดังนั้นชาวไทใหญ่ หรือ
เงี้ยว จึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่นอกเขตกําแพงเมืองแพร่โดยอาศัยปะปนกับคนเมืองแพร่

880

ภาพที่ 28 แผนนผังที่ตั้งชุมชนเชืชื้อสายไทใหญ่และพม่
แ
า
ที่มา: ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัลัยลักษณ์ ทรงศิศิริ .นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัวัฒนธรรม ระบบบ
อ ่น (กรุงเทพพฯ: สํานักงานกอองทุนสนับสนุนนการวิจัย, 25511), 133.
ความเชื่อและปรระวัติศาสตร์ท้องถิ
แหหล่ งน้ํา สายสํ า คัคญ ของเมื อ งแ พร่ยัง คงเป็น แม่
แ น้ํา ยม และหห้ ว ยแม่ แ คมซึ่งยั
ง ง คงความอุ ดม
ด
บ กไว้ภายในกํกําแพงเมืองโดยแบ่งเป็น 2 แห่งคือบึงที่ตั้งอยู่ทางด้
ท านทิศเหนืนือ
สมมบูรณ์จึงมีการผผันน้ําเข้ามาเก็บกั
เรีรียกว่า "บึงเหนือ"
อ และบึงที่ตั้งอยู
อ ่ทางด้านทิศใต้
ใ เรียกว่า "บึงใต้
ใ " ทําให้พื้นที่ใในเมืองถูกแบ่งออกเป็
อ นสามส่ววน
ทางด้านทิศตะวันออกของเมื
น
องเรียกว่า "สันพรระร่วง" ส่วนกลางเมือง เรียกว่า "สันกลาง" ส่วนทางด้
ว
านทิศใใต้
เรีรียกว่า "สันพระะนอน" ทําให้สนนิ
นั ษฐานได้ว่ากาารตั้งถิ่นฐานภายในกําแพงเมือองได้ว่า พื้นที่ที่ใช้
ใ ในการอยู่อาศัศัย
จะะเป็นพื้นที่ที่เหลลือจากพื้นที่ บึงเหนือและบึงใต้
ใ ซึ่งเป็นพื้นที่ใในที่ดอนน้ําท่วมไม่
ม ถึง โดยมีลัลกษณะการสร้าง
า
หมู่บ้านเป็นกลุ่มและมีวัดเป็นศูนย์
น กลางชุมชน (ข่ายลูกหลานเมืองแพร่, 25488: 46-47)

ภาพที่ 29 ตําแหน่
แ งแอ่งน้ําภายยในเมืองแพร่ในอดี
น ต
ที่มา: ข่ายลูกหลาานเมืองแพร่, ศึกษาเมืองแพร่ (แพร่: ไทยอุตสาหการพิ
ส
มพ์, 2548),
2
38.
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4.4.3 ลักษณะชุมชนและย่านสําคัญของเมือง
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์และได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี
กรุงเทพฯเป็นราชธานีในปีพ.ศ.2325 ซึ่งทําให้เมืองแพร่เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ด้วย
สภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ ในรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2398 ทรงได้ลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ซึ่งเป็นระบบการค้าเสรี เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่
อังกฤษและชาวต่างชาติในการเข้ามาทําการค้ากับประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ได้เริ่มมีการทํา
กิจการป่าไม้โดยมีเจ้าเมืองต่างๆ เป็นนายทุนใหญ่ ส่งผลให้มีการทํานุบํารุงพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัด
ประจําตระกูลขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้อุปัฏฐากวัดประจําตระกูลดังนี้( องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่, 2550: 217-221 )
กลุ่มวัดหัวข่วง – วัดศรีบุญเริง (ในอดีตเป็นวัดร้าง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเรือนจําจังหวัดแพร่)
ชุมชนนี้อยู่ติดกําแพงเมืองแพร่ทางด้านทิศเหนือ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดแพร่ และศาลจังหวัดแพร่ สกุล
ใหญ่ในกลุ่ม “เจ้า” ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้แก่ กลุ่มตระกูลอุตรพงษ์ กลุ่มขัติยะวรา อินทราวุธ กันกา และ
วังใน เป็นต้น
กลุ่มวัดศรีชุม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลจังหวัดแพร่ ชุมชนด้านหลังและด้านข้างเป็นชุมชน
เล็กๆ สกุลเจ้าที่อยู่บริเวณนี้ได้แก่ ตระกูลบุตรรัตน์ วังซ้าย เมืองพระ ใยญาณ แก่นหอม (แก่นจันทร์หอม)
และวงศ์พระถาง
กลุ่มวัดพระนอน – วัดพงษ์สุนันท์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกําแพงเมืองแพร่ สกุลเจ้า
กลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มตระกูลวงศ์พระถาง และตระกูลวงศ์บุรี
กลุ่มวัดหลวงสมเด็จ ปัจจุบันคือวัดหลวง เจ้าที่อยู่บริเวณนี้คือ กลุ่มรัตนวงศ์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เดิมเป็นสองวัด คือวัดไชยอารามพระบาท และวัดสวนมิ่ง ต่อมา
รวมกันเป็นวัดเดียว จึงมีชื่อว่าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร กลุ่มเจ้าที่เป็นโยมอุปัฏฐากคือ ต้นสกุลของเจ้า
หลวงพิมพิสารและเจ้าพิริยะเทพวงศ์ ตระกูลมหายศปัญญา วงศ์เมืองแก่น อิ่นคําลือ ขัติยะวรา นามวงศ์
และวงศ์พระถาง
กลุ่มวัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ติดกับกําแพงเมืองทางทิศใต้ ชุมชนศรีบุญเรืองมีสายสกุลพระไชย
ราชา พระวิชัยราชา ต่อมาเป็นสกุลแสนศิริพันธุ์ สกุลผาทอง และสกุลวงศ์วรรณ
กลุ่มวัดพระร่วง ตั้งอยู่ใกล้กําแพงเมืองด้านทิศตะวันออกและใกล้กับศาลหลักเมืองแพร่ กลุ่ม
เจ้าที่อยู่บริเวณนี้ได้แก่ กลุ่มตระกูลหัวเมืองแก้ว วงศ์เมืองแก่น มหายศปัญญา เตมีย์ วังซ้าย และสารศิริวงศ์
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ภาพที่ 30 ตําแหหน่งวัดตามสายตตระกูลผู้เป็นโยมมอุปัฏฐาก
ที่มา: Google แผนที่ [ออนไลน์น์] , เข้าถึงเมื่อ 20
2 กพ. 2558 เข้าถึงได้จาก htttps://maps.google.co.th/
ทั้งนี
ง ้จากการพิจารณาตํ
า
าแหน่งที่ตั้งกลุ่มวัดที่มีสายตระกูลขอองเจ้าเป็นโยมอุอุปัฏฐากนั้นทําให้
ใ
ทราบถึงลักษณะะการอยู่อาศัยคือ กลุ่มเชื้อสาายเจ้าเมืองและะเจ้านายสายตต่างๆอยู่บริเวณ
ณกลางเมือง แลละ
อ
วยกลุ่มของข้าทาสบริวาร เหล่าราษษฎรที่ยังคงเคารพต่อสกุลต่างๆ ส่วนผู้คนที่มาจากต่างถิ่นเพืพื่อ
ล้อมรอบด้
กาารสัมปทานไม้และมาประกอบ
แ
บอาชีพภายในเมืองแพร่นั้นอาาศัยอยู่บริเวณนนอกเขตกําแพงงเมืองแพร่ โดยยมี
กาารสร้างที่อยู่อาศั
า ยตามเส้นทางงการคมนาคมแและกระจายตัววรอบแนวเขตกําแพงเมืองแพรร่ออกไปตามถนนน
ยัันตรกิจโกศลซึ่งเป็
ง นเส้นทางสสายหลักในการสสัญจรและทําการค้
ก าทําให้รูปแแบบการใช้ประะโยชน์ที่ดินเริ่มมี
ม
คววามหลากหลายมากขึ้น เช่นมีการจัดการพื้นที
น ่ส่วนราชการรให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นเพื่อความสะดวกในกาาร
บริิหารงานและกการเข้ามาติดต่อราชการ
อ
พื้นทีเพื
เ่ ่อการติดต่อการค้
ก า

ภาพที่ 31 ลักษณ
ณะผังเมืองแพร่สมั
ส ยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2317 – 2445
ที่มา: ธีรวุธ กล่อมแล้ว, "แนวทาางการอนุรกั ษ์เรือนไม้พื้นถิ่นในนเขตเทศบาลเมืองแพร่" (วิทยาานิพนธ์ปริญญา
มหหาบัณฑิต สาขขาสถาปัตยกรรรม บัณฑิตวิทยาาลัย มหาวิทยาลลัยเชียงใหม่, 25552), 24.
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ภาพที่ 32 ตําแหหน่งสถานที่สําคัญเมืองแพร่ยุครั
ค ตนโกสินทร์ตตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 5 ในบริบทเมือง
อ
เกก่าแพร่ปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
4..5 เมืองแพร่ยุครั
ค ตนโกสินทร์ตัต้งั แต่รัชกาลที่ 6 ถึง รัชกาลทีที่ 9 (พ.ศ. 2453 – ปัจจุบัน)
4..5.1 เหตุการณ์
ณ์สําคัญและการรเปลี่ยนแปลงดด้านการเมืองการปกครอง
หลัลังจากเหตุการณ
ณ์ กบฎเงี้ยวเมืองแพร่
อ
พ.ศ.24445 ประเทศสยาามได้เข้ามาจัดการปกครองเมื
ก
อ
อง
แพพร่ด้วยการส่งข้ขาราชการจากส่วนกลางมาปประจําที่เมืองแพพร่ โดยมีข้าหลลวงเมืองแพร่เป็นผู้บริการสูงสสุด
แลละในรัชสมัยขอองสมเด็จพระปปกเกล้าเจ้าอยู่หัหว พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนนแปลงการปกคครองจากระบออบ
สมมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบบอบประชาธิปไตยและมี
ป
การปปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครรองโดยให้ยกเลิลิก
กาารปกครองระบบบเมืองเอก โท ตรี แต่ให้รวมหหัวเมืองภาคเหนืนือ ภาคใต้ และะเมืองท่า ตั้งเป็ปน มณฑล ขึ้นกับ
กรระทรวงมหาดไทย เมืองแพร่จึงมีสถานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของปรระเทศไทย (คณ
ณะกรรมการฝ่าาย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหหตุ, 2542: 96-997)
่น
ติบโตของชุมชนน
4..5.2 การตั้งถินฐานและการเติ
ลักษณะการตั
ก
้งถิน่นฐานของประชชากรในเมืองแพพร่ยังคงมีรูปแบบบต่อเนื่องจากออดีตคือยังคงเป็ป็น
สังั คมชนบท ชาววบ้านในแต่ละชุชมชนมีความคุนเคยและช่
น้
วยเหหลือพึ่งพากันในช่วงที่มีการจัดงานหรื
ง
อประเพณี
ต่างๆ
า ประชากรสส่วนหนึ่งยังคงปประกอบอาชีพทางด้
ท านเกษตรรกรรมเป็นหลักและอีกส่วนดําเนินการประกออบ
อาาชีพค้าขายสินค้คาต่างๆ ทั้งนี้สืสืบเนื่องจากการรที่ภาครัฐเปิดสัมปทานป่าไม้ในนช่วงที่ผ่านมา ทําให้เกิดการตัตัด
ไม้ม้เพื่ออุตสาหกรรรมการผลิตไม้แปรรูปเติมโตออย่างรวดเร็ว ทาางรัฐบาลจึงอนุนุมัติให้ก่อตั้งโรงงเรียนป่าไม้ขึ้นใน
ใ
จังงหวัดแพร่ เพื่อการศึกษาวิชาปป่าไม้หรือวนศาาสตร์โดยเฉพาะะ แต่ภายหลังเมืมื่อจํานวนป่าไม้ม้ได้ลดปริมาณลลง
อย่างมาก ทําให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนที
ย ่โรงเรียนป่าไม้ลดจํานวนลลงจนในที่สุดโรรงเรียนป่าไม้แพร่
พ ได้ยุติการเรียน
ย
น พิธภัณฑ์การปป่าไม้และวิทยาาลัยชุมชนจังหวัวัด
กาารสอนลงในปี พ.ศ. 2538 แลละเปลี่ยนการใใช้งานพื้นที่เป็นพิ
แพพร่แทน
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ภาพที่ 33 ลักษณะผั
ษ งเมืองแพร่ พ.ศ. 2503
ที่มา: สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, ลักษณะไทย ภูมิหลัง (กรุงเทพพฯ: ไทยวัฒนาพพานิช, 2551), 275.
จาากลัก ษณะภูมิ ประเทศและตํ
ป
าแหน่ งที่ตั้ง ขอองชุ ม ชนเมื อ งแแพร่ ที่ ตั้ ง อยู่ ห่ห่า งจากแม่น้ํ า ยม
ย
อ งล้อมรอบตตัวเมือง ทําให้พืพื้นที่ภายในเมืองแพร่
อ
กลายเป็ป็น
ประมาณ 800 เมมตร ประกอบกกับมีกําแพงเมืองสู
า
องอีกประการหนึ่งคือเป็
เ นแนวป้องกันอุ
น ทกภัยให้กับตั
บ วเมืองในฤดูน้นํา
แออ่งกระทะ ทําให้การใช้งานกําแพงเมื
หลาก แต่ในปี พ.ศ.2538
พ
มีฝนตกหนั
น
กต่อเนื่องหลายวั
อ
นทําให้
ใ ปริมาณน้ําจาากแม่น้ํายมเพิ่มมากขึ
ม
้นและไหหล
เข้ข้าท่วมภายในกําแพงเมืองแพร่ร ซึ่งลักษณะการรท่วมเริ่มจากพืพืน้ ที่บริเวณติดกับแม่น้ํายมทางงด้านทิศตะวันตตก
ขอองกําแพงเมืองแพร่และไหลอ้อมกํ
อ าแพงเมืองไไปทางด้านทิศตะวั
ต นออกเฉียงงเหนือ ตามแนววของห้วยแม่แคคม
จนนกระทั่งเข้าท่วมพื
ว ้นที่รอบเมืมืองแพร่ จากนัั้นน้ําได้ไหลเข้าภายในกํ
า
าแพงงเมืองจากทางด้านประตูศรีชชุุม
เนืนื่องจากกําแพงถูกน้ํากัดเซาะจจนพังทลาย และท้ายที่สุดพื้นที่บริเวณทางทิศศตะวันตกเฉียงใใต้เป็นบริเวณทีที่มี
น้ํ้าท่วมขังนานทีสุส่ ดก่อนที่ทางเจ้จ้าหน้าที่จะดําเนินินการสูบน้ําอออกจากพื้นที่ภายยในกําแพงเมือง (คณะกรรมกาาร
ฝ่าายประมวลเอกสารและจดหมาายเหตุ, 2542: 102-107)

ภาพที่ 34 ทิศทางการไหลของ
ท
งน้ําที่เข้าท่วม ภายในบริ
ภ
เวณเมืมืองแพร่ พ.ศ.25538
ที่มา: คณะกรรมมการฝ่ายประมมวลเอกสารและะจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทาางประวัติศาสตตร์
เออกลักษณ์และภูภูมิปัญญาจังหวัวัดแพร่ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปาากร, 2542), 1005.
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4..5.3 ลักษณะแและรูปแบบการรใช้ประโยชน์ทดิี่ น
ลักษณะและรู
ก
ปแแบบการใช้ประะโยชน์ที่ดินในแแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่
น างชัดเจน คือ
พื้นที่พาณิชยกรรรมที่มีการก่อสร้ร้างอาคารคอนกกรีตเสริมเหล็กสูง 2 - 4 ชั้นถูกสร้างไว้ในบริริเวณใกล้เคียงกักัน
ตามถนนสายหลัลักนอกเขตกําแพงเมื
แ องแพร่ โดยทั
โ ่วไปแล้วใชช้เพื่อการประกกอบกิจการทางงด้านการค้าปลีลีก
ช
วกลลายเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยยรวมกลุ่มกันเป็ปนชุมชนซึ่งแต่ละ
ล
แลละถัดจากพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมแล้
ชุมมชนมีการตั้งถิ่นฐานกระจายตั
น
ตัวอยู่โดยรอบเขขตกําแพงเมืองแแพร่และใกล้กับบถนนสายหลักเพื่อความสะดววก
ในนการคมนาคม ทั้งนี้ในส่วนขอองพื้นที่ศูนย์กลาางเมืองแพร่ ยังคงมี
ง การใช้ประะโยชน์ที่ดินเป็นสถานที
น
่ราชกาาร
ต่างๆ
า และอยู่ใกลล้กับพื้นที่สาธารรณะของเมืองเพืพื่อการพักผ่อนและการประกออบกิจกรรมของจังหวัด

ภาพที่ 35 ตําแหหน่งสถานที่สําคัคญเมืองแพร่ยุครั
ค ตนโกสินทร์ตัตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ถึง ปัจจุบัน ในบริ
ใ บทเมืองเกก่า
แพพร่ปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
นั
มชนเมืองเก่
อ าแพร่
5.. สภาพปัจจุบนของชุ
5..1 ลักษณะทางงกายภาพของชชุมชนเมืองเก่าแพร่
ชุมชนเมื
ม องเก่าแพพร่ในปัจจุบันยังคงรั
ง กษาสภาพโโครงสร้างทางกกายภาพที่สามาารถเห็นได้ชัดเจจน
คือ รูปแบบของกกําแพงเมืองล้อมรอบพื
ม
้นที่ชุมชชนเก่า ทําให้พื้นที
น ่ภายในแนวเเขตกําแพงเมืองยั
ง งคงมีสภาพภูภูมิ
ประเทศเป็นแอ่งที
ง ่ราบก้นกระททะ และการตั้งงถิ่นฐานของคนนในพื้นที่มีการกกระจุกตัวกันอยยู่ภายในแนวเขขต
กําแพงเมื
า
องเป็นหลั
น ก โดยเริ่มมีการขยายตัวขอองชุมชนใหม่บริิเวณภายนอกของกําแพงเมือง
อ ซึ่งเกิดขึ้นตาาม
เส้ส้นทางการสัญ จรที่ถูก พัฒนาขึ้นตามนโยบาายของภาครัฐ ทั้งนี้ตําแหน่ง ของการสร้
ข
างบ้บ้า นเรือนมีควาาม
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หนาแน่นค่อนข้างมากในบริ
า
เวณ
ณที่ใกล้กับเส้นทางการสั
ท
ญจร เช่
เ น ถนนเจริญเเมือง ถนนเหมืองหิ
อ ต ถนนยันตตร
กิจโกศล
จ
และถนนนราษฎร์อุทิศ ส่สวนในพื้นที่ถัดออกไปมี
อ
ความหหนาแน่นน้อยผสสมกับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
จากการสํารวจคววามหนาแน่นขอองสิ่งปลูกสร้างปัจจุบันในเขตพืพื้นที่เมืองเก่าแพร่พบว่า ในส่ววน
ที่เป็นที่ดินที่ถือครองโดยประช
ค
าชนทั่วไปมีการพัฒนาที่ดินโดดยการปลูกสร้าางอาคารบ้านเรืรือนปกคลุมที่ดดิิน
อ างเต็มพื้นที่ ปัจจุบันพื้นทีเปิ
่ ดโล่งเหลือเพีพียงที่ดินในส่วนของราชการแลละที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ตติิด
ค่อนข้
กัับแม่น้ํายมเท่านัน้น

ภาพที่ 36 การตััง้ ถิ่นฐานของปรระชากรโดยรอบบเมืองแพร่
2 กพ. 2558 เข้าถึงได้จาก htttps://maps.google.co.th/
ที่มา: Google แผนที่ [ออนไลน์น์] , เข้าถึงเมื่อ 20

ภาพที่ 37 ความหหนาแน่นของสิ่งก่อสร้างเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558

87
5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เนื่องจากวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่จะมีความผูกพันกับทางศาสนา
ทําให้กิจกรรมที่มีการพบปะผู้ชนในอดีตส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในวัด และเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางของคน
ในพื้นที่ทําให้แต่ละชุมชนมีวัดของชุมชนเป็นสถานที่สําคัญกระจายอยู่ตามชุมชนโบราณของเมืองแพร่ ได้แก่
วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และ
วัดศรีบุญเรือง
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสถานที่สําคัญอยู่ 2
แห่ง คือ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (สนามหลวง) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแพร่ ใกล้กับคุ้มเจ้าหลวง
กิจกรรมในบริเวณนี้คือสถานที่สําหรับการพักผ่อนออกกําลังกาย และการจัดงานประเพณีประจําเมืองหรือ
ตามเทศกาลสําคัญต่างๆ และอีกสถานที่คือ สวนสาธารณะประตูมาร ตั้งอยู่ใกล้กับกําแพงเมืองแพร่บริเวณ
ประตูมาร ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง กิจกรรมที่เกิดขึ้นคือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนสาธารณะ แต่ไม่มี
การใช้เพื่อการจัดกิจกรรมทางประเพณี
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ภายในบริเวณเขตพื้นที่เมืองแพร่ มีสถานศึกษา 2 แห่ง แห่ง
แรกคือโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนถนนคุ้มเดิม ติดกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเยื้องกับ
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงกับสนามหลวง ทําการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สถานศึกษาแห่งที่ 2 คือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
แพร่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นกัน มีสถานที่ตั้งอยู่นอกเขตกําแพง
เมืองแพร่ เยื้องกับประตูมารและสวนสาธารณะประตูมาร
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม สถานที่เพื่อการประกอบการเกษตรกรรมมีพื้นที่ตั้งอยู่
นอกแนวเขตกําแพงเมืองแพร่ บริเวณใกล้กับแหล่งน้ําสายหลักของเมืองแพร่ คือแม่น้ํายม ทําการปลูกพืชผัก
ทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งการเลี้ยงโคกระบือร่วมด้วย
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและที่ดินประเภทพาณิชย
กรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันพบว่ามีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อการ
อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นมากในบริเวณที่ติดกับถนนสายหลัก เช่น ถนนเจริญเมือง ถนนไชยบูรณ์-ถนนคุ้ม
เดิม และสายรอง เช่น ถนนรอบเมือง ถนนคําแสน-ถนนคําลือ ถนนพระร่วง ถนนวิชัยราชา เป็นต้น ทั้งนี้จะมี
ความหนาแน่นมากที่สุดภายในเขตกําแพงเมือง และค่อยๆกระจายตัวเบาบางลงเมื่อมีที่ตั้งห่างจากเส้นทาง
การคมนาคม อีกทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ติดกับแนวเส้นทางการคมนาคมยังมีการเปลี่ยนสภาพการใช้งานอาคาร
เป็นเพื่อการพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่
พาณิชยกรรมไปตลอดแนวถนนคําลือ – คําแสน
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ภาพที่ 38 การใช้ช้ประโยชน์ที่ดนปั
นิ จจุบันเขตพืนที
น้ ่เมืองเก่าแพรร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
5..3 การคมนาคมมขนส่ง
โครงข่ายเส้นทางงการคมนาคมขขนส่งภายในเขตตเมืองเก่าแพร่มมีีเส้นทางการสัสัญจรสายหลักซึ่ง
ยัังคงมีความสอดดคล้องกับเส้นทางการสั
ท
ญจรในนอดีต โดยสังเกกตได้จากถนนทีที่ตัดผ่านเส้นทาาง เข้า-ออก ผ่าน
า
ประตูเมืองทั้ง 4 ทิศของกําแพงเมือง
1. ถนนสายหลััก มีเส้นทางผ่านสถานที่สําคััญต่างๆ มีโครงสร้างของเส้นทางการสั
ท
ญจรยาาว
ไปปตามทิศทางตะะวันออกเฉียงใตต้ถึงทางด้านทิศตะวั
ศ นตก และะยาวตลอดแนววด้านทิศตะวันออกเฉี
อ ยงเหนือถึง
ทางด้านทิศตะวันตกเฉี
น ยงใต้ มีดัดังนี้
1.1 ถนนเจริญเมื
ญ อง มีแนวถนนวางตามทิศตะวั
ศ นออกเฉียงใต้
ย เริ่มจากบริิเวณประตูชัยไป
ไ
จนนถึงบริเวณประะตูศรีชุมที่อยู่ที่ด้ดานทิศตะวันตก ซึ่งตัดผ่านใจกลางเมือง ถนนนเส้นนี้ใช้เป็นเสส้นทางการสัญจจร
หลัก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ผผ่่านสถานที่สําคัญทางราชการร ได้แก่ ที่ว่ากาารอําเภอเมืองแพร่ ศาลากลาาง
จังงหวัดแพร่ ศาลจังหวัดแพร่ แลละที่ทําการไปรษษณีย์ ทําให้มีการจราจรค่
า
อนข้างหนาแน่
า
นในชช่วงเวลาราชการร
1.2 ถนนไชยบบูรณ์ – ถนนคุมเดิ
ม้ ม ถนนเส้นนี้ตั้งชื่อตามสถาานที่สําคัญของเมืองแพร่ คือ ค้คุ้ม
เจ้จ้าหลวงเมืองแพพร่ ทั้งนี้ถนนเส้ส้นนี้ยังผ่านสถาานที่สําคัญอีกหลายแห่
ห
งคือ โรรงเรียนนารีรัตน์ ศาลหลักเมืออง
ห้้องสมุดประชาชชน และสํานักงานสาธารณสุ
ง
ข เส้นทางนี้ยังใช้เพื่อการสัญจรระหว่างชุมชนนต่างๆที่อาศัยออยู่
ในนบริเวณดังกล่าว คือ ชุมชนบ้านศรี
า บุญเรือง ชุชมชนบ้านพระนนอน ชุมชนบ้านนพระร่วง และชชุมชนบ้านศรีบุญ
เรืรือง
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2. ถนนสายรองง ทําหน้าที่เชื่อมโยงกั
ม บถนนสาายหลัก มีดังนี้
2 ถนนรอบเมือง ถนนสสายนี้ใช้แนวกําแพงเมื
2.1
า
องแพร่เเป็นเส้นทางการสัญจรเพื่อเชื่ออม
พื้นที่ที่ตั้งอยู่โดยรรอบกําแพงเมือองให้สามารถสัญจรถึ
ญ งกันโดยทีีไ่ ม่ต้องผ่านเข้าไไปในเขตตัวเมือง
อ และเส้นทางงที่
อยู่สองข้างทางสส่วนมากเป็นที่อยู
อ ่อาศัยของชาาวเมืองในพื้นที่และวัดประจําชชุมชน ทําให้การสั
า ญจรค่อนข้าง
า
เบบาบาง ต่างกับเส้นทางสายหลักกที่ตัดผ่านเขตเมมือง
2 ถนนคําแสน – ถนนคําลือ ถนนสายนีนี้ตั้งชื่อตามผู้สืบเชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็ป็น
2.2
เส้ส้นทางสัญจรระะหว่างชุมชนในเเขตเมืองเก่าทําให้
ใ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างสอองข้างทางถนนสส่วนมากจะเป็นนที่
อยู่อาศัยของชาววเมือง
2 ถนนพระร่วง ถนนวิชัยราชา
2.3
ร
เป็นเส้นททางที่ตัดผ่านชุมมชนบ้านพระร่วงและชุ
ว
มชนบ้าน
า
ก า-ออก ทํําให้ความหนาแแน่นในการสัญจรค่
จ อนข้างเบาบบาง
ศรีรีบุญเรือง เพื่อการเข้
3. ถนนสายย่อย เป็นเส้นทางถนนซอยที
น
ที่ใช้เพื่อการเดินนทางเข้าสู่ชุมชนนต่างๆที่มีการตตั้ง
บ้้านเรือนกระจายอยู่โดยรอบในนเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ โดยแตต่ละเส้นทางเชื่ออมการสัญจรเข้ข้าสู่ถนนสายหลัลัก
แลละถนนสายรองงของเมือง

ภาพที่ 39 เส้นทาางคมนาคมเขตตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
แ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
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ภาพที่ 40 ตําแหหน่งสถาบันราชกการ สาธารณูปโภค
โ สาธารณูปปการในปัจจุบันเเขตพื้นที่เมืองเกก่าแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
ณูปการ
5..4 สาธารณูปโภภคและสาธารณ
พืนที
น้ ่สถาบันราชกการส่วนมากมีสถานที
ส
่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง
อ ได้แก่ ศาลจังหวัดแพร่ สววน
สุขภาพ
ข ศาลากลลางจังหวัดแพรร่ ที่ว่าการอําเภภอเมืองแพร่ สํานั
า กงานเทศบาาลเมืองแพร่ ที่ทําการไปรษณี
ณีย์
ตลลาดสดเทศบาลลเมืองแพร่ ห้องสมุ
อ ดประชาชชน โรงเรียนนาารีรัตน์ วิทยาลััยชุมชน โรงเรียนสาธิ
ย
ตเทศบาาล
บ้้านเชตะวัน สวนสาธารณะปรระตูมาร สํานักงานสรรพากร
ง
สํานักงานสาธาารณสุขแพร่ การท่
ก องเที่ยวแหห่ง
ประเทศไทย โรงงเรียนวัดเมธังกราวาส
ก
และสถานีตํารวจภูธรออําเภอเมืองแพรร่
6.. สถานที่สําคัญของเมื
ญ
องแพร่ร่ในอดีต
เมื องแพร่ มี ส ถานนที่ สํ า คั ญ ของ เมื อ งในอดี ต ที่ เ ป็ น ตั ว แทนขของมรดกวั ฒ นธรรม
น
ภู มิ ทั ศศน์
วัฒนธรรม
ฒ
และสิสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
น
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกการกระทําของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตและสืบทออด
มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องบ่งชี
ง ้วิวัฒนาการขของการดําเนินชี
น วิต แสดงให้เเห็นถึงมรดกวัฒนธรรมภู
ฒ
มิทัศศน์
วัฒ
ฒนธรรม และสิสิ่งแวดล้อมวัฒ
ฒนธรรม ที่เป็นลัลกษณะโครงสร้างทางกายภาาพและรูปแบบของผังเมืองแพพร่
ดัังนี้
6..1 กําแพงเมืองแพร่
ง
กําแพงเมื
า
องล้อมรรอบตัวเมืองเก่า มีความสูงประมาณ 5 – 6 เมตร ฐานกกว้างประมาณ 110
เมมตร ชาวบ้านเรีรียกว่า เมฆ ซึ่งผู้อาวุโสในเมืองแพร่
ง กล่าวว่า เมฆ เป็นภาษาเมืองเหนือหมาายถึง กั้น กําแพพง
เมืมืองแพร่นอกจาากใช้เพื่อการป้องกั
อ นการบุกรุกของศั
ก ตรูแล้วยัังทําหน้าเป็นแนนวป้องกันน้ําท่วมในฤดู
ว
น้ําหลาาก
จาากฝั่งแม่น้ํายมไไม่ให้ไหลเข้าเมือง
อ (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลััยลักษณ์ ทรงศิรริิ, 2551: 87-888)
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ภาพที่ 41 ผังเมืองโบราณเมื
อ
องแแพร่
ง
ดหัวข่วงองค์ประกอบสสําคัญของเมืองในดินแดนล้านนา.
ที่มา: สุรพล ดําริห์กุล, ข่วงเมืองและวั
ก มพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 6.
(กกรุงเทพฯ: สํานักพิ
จากการขุดค้นทางงโบราณคดีที่วดศรี
ดั ชุมซึ่งอยู่ภายในเวี
า
ยงแพร่ได้สรุปผลไว้ว่า บริ
บ เวณที่ตั้งวัดศศรี
ชุมมนั้นเริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยตั้งชุชมชนตั้งแต่ช่วงพุ
ง ทธศตวรรษทีที่ 19 – 20 เป็นนอย่างน้อย ร่องรอยของกํ
อ
าแพพง
เมืมืองที่ปรากฎในนปัจจุบันเป็นแนนวคันดินที่ค่อนข้
น างสมบูรณ์ ตัตวคันดินมีอิฐขนาดใหญ่และก้ก้อนหินปะปนออยู่
สัันนิษฐานว่าก้อนอิ
อ ฐและหินเหหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่ชวยยึดดินไม่ให้พังทลายได้ง่าย และเนื่องด้วยแนวคั
ย
นดินนี้ทํทา
หน้าที่เพื่อป้องกักันน้ําจากแม่น้ํายมไหลเข้
า
าท่วมตัวเมืองจึงทําให้
า พื้นที่ในเมือองมีลักษณะเป็นแอ่งกันกระททะ
(สสุรพล ดําริห์กุล, 2549: 68-69)
6..2 คูเวียง
เมืองแพร่
อ มีคูน้ําล้ออมรอบเมืองชันเดี
น้ ยว ชาวบ้านเรียกคูเวียงนี้ว่า น้ําคือ โดยมีทีท่ีมาของคําว่า คือ
หมายถึง คู ลักษณะของคู
ษ
เวียงงจะเป็นแหล่งน้นําที่เชื่อมต่อกับห้
บ วยแม่แคม แนวของคูเมืองนี
อ ้โอบล้อมแนนว
า
องทางด้านทิศตะวันออกเฉี
อ ยงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ไว้ ส่วนด้านที่เหลืลือ
กําแพงเมื
โดดยเฉพาะด้านเหนือไม่มีคูเมือง แต่อาศัยลําน้นําแม่แคมที่ไหลเลียบกําแพงเมืองเป็นคูเมืองธรรมชาติ
อ
ซึ่งงมี
ระะยะทางยาวประมาณ 1,000 เเมตร ในอดีตคูเวียงเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภภคบริโภคของคคนในชุมชน ซึ่งใน
ใ
ปัจจุบันได้รับการรปรับเปลี่ยนสภภาพแวดล้อมใหห้เป็นสวนสาธารณะของเมือง มีความกว้างปรระมาณ 10 เมตตร
ษ ทรงศิริ, 25551: 89)
(ศศรีศักร วัลลิโภดดม และวลัยลักษณ์

ภาพที่ 42 บริเวณ
ณคูเมืองแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
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6..3 ประตูเมือง
ปรระตูเมืองแพร่ในสมั
น ยโบราณปรระกอบด้วยประะตูเมือง 4 ประตูตู คือ
1. ประตูชัย ตั้งอยยู่ทางทิศตะวันออกเฉี
อ ยงใต้ของงตัวเมือง มีควาามเชื่อว่าประตูนีน้ีเป็นประตูมงคคล
แลละเป็นชื่อมาแตต่ดั้งเดิม ในอดีตมีการใช้ประตตูนี้เพื่อการออกกรบ หรือรบกลลับมาแล้วผ่านปประตูนี้เพื่อสร้าาง
คววามเป็นมงคลแและขวัญกําลังใจแก่
ใ ทหาร อีกทัท้งยังใช้เพื่อการรต้อนรับแขกบ้บ้านแขกเมือง เปป็นประตูที่ต่อกับ
ถนนนโบราณซึ่งตัดตรงไปสู
ด
่พระธาตุช่อแฮ อันเป็ปนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือองแพร่
2. ประตูศรีชุม ตั้งงอยู่ทางทิศตะวัวันตกตรงข้ามกัับประตูชัย บริเวณกําแพงบางสส่วนใกล้กับวัดศศรี
ชุม เป็นประตูที่มีมเี ส้นทางเชื่อมสูสู่ท่าน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านเมืมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหหนือ
3. ประตูยั้งม้า หรืรือประตูเลี้ยงม้า หรือประตูเวียยง อยู่ทางทิศเหหนือใกล้กับวัดหัวข่วงตรงข้ามกักับ
ประตูมาร เป็นประตูขนาดเล็กใช้เพื่อให้ช้างและม้าเข้าออกเชือมต่
อ่ อเส้นทางไปปยังเมืองสอง ที่มาของชื่อประะตู
เลีลี้ยงม้าเกิดจากใในอดีตพื้นที่ดังกล่
ง าวมีสภาพเป็นลานกว้างเหหมาะแก่การเลี้ยงม้าหรือวัว และชาวบ้
แ
านส่ววน
ใหหญ่ใช้ประตูนี้เพื่อการเข้าออกกเมือง เมื่อเดินทางมาถึ
น
งเมืองต่
ง างก็จะปลดพพักม้าไว้ที่บริเวณนี
ว ้เพราะมีลาน
า
กวว้างขวาง และเมมื่อทําธุระในเมือองเสร็จแล้วก็จะกลั
ะ บมานําม้าที่ปล่อยเลี้ยงไว้บริ
บ เวณนี้เดินทาางกลับ
4. ประตูมาร ตตั้งอยู่ทางทิศใต้ต้ของเมือง คําวว่า มาร เป็นคําท้องถิ่น เรียกกการเผาผีหรือกาาร
ฌ
ฌาปนกิ
จศพ ในออดีตของเมืองแพร่ หากผู้ใดกรระทําผิดจะมีการรประหารที่สนาามสนามหลวงแแล้วนําศพออกมมา
ทิ้งไว้ที่ประตูมาร หรือทําการปรระหารที่ประตูมาร
บริริเ วณที่ตั้ง ของปประตูเ มือ งทั้งสี่ว่ามี แ นวก่อ อิฐ อยู่บ ริเ วณช่อองประตู แ ละบบนสั น กํา แพง ซึ่ ง
สัันนิษฐานว่าส่วนที่เป็นช่องปรระตูเมืองในสมัยโบราณ
ย
น่าจะะก่อเป็นกําแพงงอิฐเพื่อให้มีควาามมั่นคงแข็งแรรง
ปัจจุบันกําแพงเมืมืองแพร่ถูกเจาะะเป็นช่องทางเพืพื่อความสะดวกกในการสัญจรหลายแห่ง โดยเฉฉพาะทางด้านทิทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับประตูยัย้งม้า ถูกเจาะเพื่อเป็นเส้นทางงในการเชื่อมต่ออกับถนนยันตรกิจโกศลมาตั้งแแต่
พ.ศ. 2482 จึงมีชืช่อื เรียกว่า ประะตูใหม่
ต่อมาในปี
อ
พ.ศ. 22523 ทางเทศศบาลเมืองแพร่รได้สร้างกําแพงงและประตูก่ออิฐขึ้นมาใหม่ โดดย
จําลองแบบมาจ
า
จากประตูเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งขุดคูเมืองแ ละปรับปรุงพื้นนที่ให้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งยยัง
ปรากฎสืบต่อมาจจนถึงทุกวันนี้ (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์
ก ทรงศิริ, 2551:90
2
- 95)

ณประตูยั้งม้า เมืมืองแพร่
ภาพที่ 43 บริเวณ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
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ภาพที่ 44 บริเวณ
ณประตูมาร เมืองแพร่
อ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557

ณประตูใหม่ เมืองแพร่
อ
ภาพที่ 45 บริเวณ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
6..4 คุ้มเจ้าหลวงง
คุ้มเจ้
ม าหลวงเป็นสถานที
ส
่พํานักของเจ้
ข าผู้ครองนนครแพร่ซึ่งเจ้าผู้ครองนครแพพร่องค์สุดท้ายคืคือ
เจ้จ้าพิริยะเทพวงศ์ ก่อนสมัยเงี้ยวปล้
ย นเมืองแพพร่ เมื่อ พ.ศ. 24435 เป็นอาคารรแบบกึ่งตะวันตกที
ต ่นิยมสร้างใใน
สมมัยนั้น ตัวอาคาารก่อด้วยอิฐฉาาบปูน 2 ชั้น หลั
ห งคาทรงปั้นหหยา มีลวดลายขขนมปังขิงประดดับ เช่นที่หน้าจั่ว
ช่อองลม ประตู หนน้าต่างมีทั้งหมดด 72 บาน ไม่มการตอกเสาเข็
ี
ม แต่ใช้ไม้ซุงที่เป็
เ นไม้เนื้อแข็งรองรั
ร บฐานเสาททั้ง
หลัง ด้านหน้ามีมุมขและทางขึ้นทัท้งสองด้าน และะบริเวณภายใต้ต้ตัวอาคารซึ่งสูงงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร มี
ห้้องสําหรับคุมขััง ข้าทาส บริวาร ซึ่งกระทําความผิด จํานวนน 3 ห้อง เคยใชช้เป็นที่คุมขังทาสมาไม่น้อยกวว่า
500 ปีจนกระทั่งพระบาทสมเด็
พ
จ
จพระจุ
ลจอมเกกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประะกาศเลิกทาส คุคกทาสแห่งนี้เลลย
กลลายมาเป็นที่คมขั
มุ งนักโทษทั่วๆไปของเจ้
ๆ
าเมืองหรื
ง อข้าหลวงในนสมัยต่อๆมาจนนกระทั่งมีการสสร้างเรือนจําเมืออง
แพพร่ขึ้นจึงได้หยุดใช้
ด ที่คุมขังดังกลล่าว (ศรีศักร วััลลิโภดม และววลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2551: 97--98)
คุ้มเจ้
ม าหลวงเมืองแพร่เคยเป็นที่ประทั
ป บแรมของงพระบาทสมเด็ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพรระ
นางเจ้าฯ พระบรรมราชินีนารถ คราวเสด็
ค
จเยี่ยมราษฎรจั
ม
งหวัดดแพร่เมื่อ พ.ศ.22501 และอาคคารหลังนี้ยังได้รัรับ
ราางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรรมดีเด่นของสสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ภประเภทอาคาาร
สถถาบันและสาธาารณะเมื่อปี พ.ศศ.2547 จากสมมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดา สยาามบรมราชกุมารี
า ปัจจุบันคุ้มเจจ้า
หลวงเมืองแพร่มีมฝี ่ายที่ดูแลรับผิดชอบคือ กองงการศึกษา ศาสสนาและวัฒนธรรรม องค์การบริิหารส่วนจังหวัวัด
แ พร่ และได้ จั ดตั
ด ้ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ งแพพร่ "คุ้ ม เจ้ า หลลวง" อย่ า งเป็ป็ น ทางการเมื่ อปี พ.ศ. 25448
(คคณะกรรมการฝ่ฝายประมวลเอกกสารและจดหมมายเหตุ, 2542: 123-124)
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ภาพที่ 46 บริเวณ
ณด้านหน้าคุ้มเจ้จ้าหลวง
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557

ภาพที่ 47 ภายในนเรือนคุ้มเจ้าหลลวง จัดแสดงรูปแบบการดํ
ป
าเนินินชีวิตในอดีตและบทลงโทษสําหรั
า บผูก้ ระทํา
ผิด
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
6..5 สนามหลวง
ลาานสนามหลวงออยู่ใกล้กับคุ้มเจ้้าหลวงกลางเวียงแพร่ สภาพพพื้นที่เป็นลานกว้างใช้สําหรับฝึก
ทหาร สนามหลววงใช้เรียกทั้งพืน้นที่ที่ใช้สําหรับทํากิจกรรมของเเจ้าผู้ครองนคร โดยเฉพาะในเรื่ืองทางการเมือง
อ
นอกจากนี้ตําแหหน่ง “เค้าหรือเก๊
เ าสนามหลวงง” ใช้เรียกโดยรรวมสําหรับตําแแหน่งทางการปปกครองเมืองทีที่มี
ลําดั
า บลดหลั่นต่างๆ
า โดยอ้างอิงพื
ง ้นที่ทางการเมืองคือสนามหหลวง ดังนั้นสนามหลวงจึงมีความเกี่ยวข้องกักับ
กิจกรรมทางกา รปกครองของ เจ้าหลวง เครือญาติ และเส นาบดีข องเมือองอย่างชัด เจน ปัจจุบัน บริเว ณ
สนนามหลวงได้รับการปรั
บ
บเปลี่ยนเป็
ย นสวนสุขภาพ
ภ หรือสวนหหลวง ร.9 ซึ่งเป็ป็นสวนสาธารณ
ณะประจําจังหวัวัด
แพพร่ (ศรีศักร วัลลิ
ล โภดม และวลัลัยลักษณ์ ทรงศิศิริ, 2551: 98-999)
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ภาพที่ 48 บริเวณ
ณด้านหน้าสนามมหลวง
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557

ณภายในสนามหหลวง ปัจจุบันใชช้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะกลางงเมือง
ภาพที่ 49 บริเวณ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
6..6 อาคารน้ําเพพชร
ในปี พ.ศ. 2464 ไได้มีการจัดตั้งโรรงเรียนนารีรัตน์นจังหวัดแพร่ (ปัปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ษ
ขนนาดใหญ่ สังกััดสํานักงานคณ
ณะกรรมการการรศึกษาขั้นพื้นฐาาน กระทรวงศึศึกษาธิการ) ณ เลขที่ 1 ถนนค้คุ้ม
เดิดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่
ง จังหวัดแพพร่ โดยในอดีตพื
ต ้นที่บริเวณนี้มีมีศาลาหลังใหญ
ญ่ เป็นคอกม้าเกก่า
ต่อมาในสมัยพรระบาทสมเด็จพระมงกุ
พ
ฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที
ก ่ 6 ได้ด้มีประกาศพระะราชบัญญัติกาาร
ประถมศึกษาขึ้นบริเวณคอกม้าเก่าจึงเป็นที่ตั้งขของโรงเรียนปรระจําจังหวัดชาย เรียกกันสมัยนั
ย ้นว่า “โรงเรียยน
ว ถนนยันตรกิกิจโกศล หลังจาาก
คออกม้า” ซึ่งปัจจุจบันคือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหววัดแพร่ และได้้ย้ายไปอยู่บริเวณ
นั้ันจึงได้จัดตั้งโรงงเรียนนารีรัตน์ขึข้นมาแทนที่ ทัั้งนี้อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรีรียนนารีรัตน์คือ อาคารน้ําเพชชร
อาาคารนี้เป็นอาคคารไม้เพียงอาคารเดียวของโรงงเรียนสูง 2 ชั้น ชั้นละ 6 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ.. 2460 ซ่อมแซซม
เมืมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเป็นอาคารเกี
น
ยรติยศและเป็
ย
นที่ตั้งงขององค์กรที่สนั
ส บสนุนการศึกษาของโรงเรี
ก
ยยน
ได้ด้แก่ คณะกรรมมการสถานศึกษาขั
ษ ้นพื้นฐานโรรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สมมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียยน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
แ สมาคมศิษษย์เก่านารีรัตน์ มูลนิธิคุณหญิ
ญิงบัวเขียว รังคสิริ และมูลนิธิศิศิษย์เก่านารีรัตตน์
ห้้องประชุมน้ําเพพชร ห้องนําเสนนอ และ พิพิธภัณฑ์
ณ การศึกษาโรรงเรียนนารีรัตนน์จังหวัดแพร่ อีกทั้งอาคารแห่งงนี้
ยัังได้รับการคัดเลืลือกจากจังหวัดแพร่
ด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมม 2558 โดยคณ
ณะกรรมการดําเนิ
า นงานคัดเลืออก
แหหล่งมรดกวัฒนธรรมให้
น
ขึ้นทะะเบียนเป็นแหลล่งมรดกของหวััดแพร่ ประกาศศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.
25558 (กลุ่มสารสสนเทศ สนผ.สพพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, 25558 )
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ภาพที่ 50 สภาพพอาคารน้ําเพชรร โรงเรียนนารีรัรัตน์ จังหวัดแพรร่ในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
6..7 บ้านวงศ์บุรี
บ้านวงศ์
า บุรี ตั้งอยูยู่เลขที่ 50 ถนนนคําลือ สี่แยกพรระนอนเหนือ อําเภอเมือง จังหวั
ห ดแพร่ ก่อสร้าง
า
ในนปี พ.ศ.2440 เป็นบ้านของงเจ้าพรหม(หลววงพงษ์พิบูลย์) ผผู้สืบเชื้อสายมาาจากอดีตเจ้าเมืมืองแพร่ และ เจจ้า
สุนันนทา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี มีลัลักษณะอาคารเเป็นเรือนปั้นหยยา 2 ชั้น แบบยุโรปประยุกต์ ตกแต่งลวดลาาย
แบบบเรือนขนมปัปังขิง มีลวดลายยไม้แกะสลักปรระดับตัวบ้านทัทั่วไปที่บริเวณหหน้าจั่ว ชายคา ระเบียง ช่องลลม
ชาายน้ํา หน้าต่างและประตู
ง
บ้านวงศ์บุรี ได้รับการพิ
บ
จารณารรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาาปัตยกรรมดีเดด่น
จาากสมาคมสถาปปนิกสยามในพรระบรมราชูปถัมภ์
ม ในปี พ.ศ.25536 (สํานักงานจจังหวัดแพร่, 25555)

ภาพที่ 51 บ้านวงศ์บุรี จังหวัดแพร่
แ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
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6..8 คุ้มวิชัยราชา
คุ้มวิ
ม ชัยราชา สร้างขึ
า ้นระหว่างปีป พ.ศ.2434 - 22438 สันนิษฐาานว่าเป็นคุ้มขอองพระยาแสนศศรี
ขววาและสืบทอดดมาจนถึงยุคขอองพระวิชัยราชชา ในยุคนั้นพรระวิชัยราชาได้นนําคนไทยที่เป็นข้
น าราชการจาาก
ส่วนกลางไปหลบ
ว
บซ่อนตัวอยู่บนเพดานคุ
น
้มวิชัยราชาจนรอดพ้
ย
พ้นจากการติดตามไล่
ต สังหารขอองกลุ่มกบฏเงี้ยยว
เมืมื่อวันที่ 25 กรกกฎาคม พ.ศ.24445 ลักษณะรูปแบบสถาปั
ป
ตยกรรมผสมระห
ย
หว่างเรือนไม้แบบขนมปั
บ
งขิงแลละ
สถาปัตยกรรมล้ล้านนา โดยอาคคารหลังนี้เป็นอาคารไม้ 2 ชัั้น สร้างด้วยไม้ม้สักทั้งหลังและะมีความโดดเดด่น
ทางด้านการฉลุลวดลายประดั
ล
บ ในบริเวณต่างๆของบ้
บไว้
า
าน ได้ด้แก่ จั่วบ้าน บังงลม ระเบียง ช่องลมเหนื
อ
อประะตู
หน้าต่าง นอกจากนี้ คุ้มวิชัยราชชา ยังได้รับรางวัวัลสมควรเผยแพพร่ อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
ต
ประเภภท
ก
งหวัดแพพร่
บ้้านพักอาศัย จากสมาคมสถาาปนิกสยามในพพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศศ.2555 (สํานักงานจั
,22555)

ภาพที่ 52 คุ้มวิชัชยั ราชา จังหวัดแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
6..9 บ้านเจ้าหนาานไชยวงศ์
บ้ านเจ้
า า หนานไชชยวงศ์ ตั้ ง อยู่ เลขที
เ ่ 6 พระร่ร่ ว ง ซอย 1 ถนนนรอบเวี ย ง อํอ า เภอเมื อ งแพพร่
ก่อสร้
อ างประมาณ
ณปี พ.ศ.2450 โดยเจ้
โ าบุรีรัตน์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็
ต
นแบบบขนมปังขิงสร้ร้างจากไม้สักทออง
ทั้ังหลังทาด้วยสีครี
ค มน้ําตาลหลังงคาเป็นทรงมะนิลามุงด้วยไม้แป้
แ นเกล็ดมีลวดดลายไม้ฉลุประดับทั้งหลัง ทําให้
ใ
บ้้านเจ้าหนานไชชยวงศ์ ได้รับราางวัลชมเชย อาาคารอนุรักษ์ศิลลปสถาปัตยกรรม ประเภทบ้านพั
า กอาศัย จาาก
สมมาคมสถาปนิกสยามในพระบร
ส
รมราชูปถัมภ์ ในนปี พ.ศ.2555 (สํ
( านักงานจังหววัดแพร่, 2555)
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ภาพที่ 53 บ้านเจจ้าหนานไชยวงศ์ จังหวัดแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
6..10 พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
พิพิพิธภัณฑ์การป่าไม้
า ตั้งอยู่ภายใในบริเวณศูนย์ฝึฝึกอบรมที่ 1 ประกอบด้
ป
วยอาาคาร 3 หลังเดิดิม
เป็ป็นอาคารของบบริษัทอิสต์เอเชียติก ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้ด้รับสัมปทานทําาไม้สักใน จังหววัดแพร่ในปี พ.ศ.
24449 เมื่อหมดสััปทานจึงได้มอบบอาคารทั้ง 3 หลั
ห ง ให้กับรัฐบาาลไทย และกรมมป่าไม้ได้มีการจจัดตั้งสถานที่แหห่ง
นี้เป็นกองโรงเรียนป่
ย าไม้ขึ้นในปี พ.ศ.2479 และได้
แ รับเปลี่ยนการใช้
ย
เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ม้ในปี พ.ศ.25441
(สํสํานักงานจังหวัดแพร่
ด , 2555)

ภาพที่ 54 พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ อาคคารที่ 1 จังหวัดแพร่
แ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
ง อหลักเมือง
6..11 สะดือเมืองหรื
เมืองแพร่ในอดีตไม่
ไ มีเสาหลักเมืองหรื
อ อเสาอินทขิลมาแต่ดั้งเดิมแต่
ม อย่างใด ราาวปี พ.ศ. 25366 พ .ศ. 2537 กระะทรวงมหาดไททยได้มีนโยบายยให้จังหวัด ต่างๆสร้
ง างเสาหลัลัก เมือ งให้เป็นมาตรฐานขึ้นทั่ว
ประเทศโดยนําคติ
ค มาจากการสรร้างเสาหลักเมืองที
อ ่กรุงเทพฯ เมื
เ องแพร่จึงขอพระราชทานไม้ม้มะยมหินซึ่งเป็ป็น
ต้นไม้
น ประจําจังหวั
ห ดมาทําเป็นเสสาหลักเมืองจากกเด่นชัยเมื่อ พ.ศ. 2536 ก่อนหน้านั้นถือเอากกลางเวียงบริเวณ
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ด้านใต้โรงเรียนนนารีรัตน์เป็นที่ตัต้งเรียกว่าสะดือเมือง ซึ่งมีต้นโพธิ
น ์ใหญ่ แผ่นหิ
น นศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาาม
ศัักราช พ.ศ. 20440 ที่กล่าวถึงกาารสร้างวัดศรีบุญเรืองซึ่งอยู่บริเวณเรือนจําจังหวั
ง ดแพร่ปัจจุบับนั นํามาเป็นหลัลัก
เมืมือง นอกจากนี้ยัยงมีการลงทรงเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งกลายเป็นผีเมืองอย่างเป็นนทางการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมมา
นี้อีกด้วย แต่ชาววบ้านรุ่นก่อนๆไม่ได้ให้ความสสําคัญกับหลักเมมืองมากนักเนื่อองจากเป็นสถาานที่ที่สร้างขึ้นมมา
ภายหลัง (ศรีศักร วัลลิโภดม แลละวลัยลักษณ์ ทรงศิ
ท ริ, 2551: 1104-105)

ด
ภาพที่ 55 ศาลหหลักเมือง จังหวัดแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
7.. วัดในเวียงแพพร่
วัดในเวี
ด ยงแพร่ส่วนใหญ่
ว
ได้รับกาารเอาใจใส่และะทํานุบํารุงโดยยชาวเมือง ทําให้
ใ วัดแต่ละแห่งงมี
ขนนาดใหญ่ ก ว่าวัด ประจํ า ชุ ม ชนนนอกเมือ ง ส่วนมากเป็
ว
น วัดดประจําชุม ชนถถูก สร้ า งเพื่ อ เป็ป็ น ศาสนสถานนที่
ประกอบพิธีกรรมมสําหรับชาวบ้านในละแวกใก
า
ล้เคียง ศรัทธาววัดส่วนใหญ่สืบบทอดตามสายตตระกูลเป็นสาเหหตุ
ใหห้มีการก่อสร้างววัดหลายแห่ง ดังนี้
7..1 วัดศรีชุม
วัดศรี
ด ชุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉีฉียงเหนือของคุคุ้มเจ้าหลวง บนนถนนเจริญเมืองใกล้
ง กับประตูศศรี
ชุม แต่เดิมนั้นบริิเวณที่ตั้งวัดศรีีชุม คงเป็นป่าไม้
า สักที่มีความมร่มเย็นและอุดดมสมบูรณ์ มีฤๅษี
ฤ จํานวน 5 ตตน
บําเพ็ญตบะอยู่ทแห่
ี่ งนี้จึงได้ชื่อว่วา "วัดฤาษีชุม" โดยวัดแห่งนี้มีเจดีย์ที่ห่มด้วยททอง ก่อนโดนพพม่าเข้าโจมตีและ
ล
ลออกทองออกไปพร้อมกับเผาทํําลายวัด จากกการบันทึกหลักฐานทางประวั
ฐ
ติติศาสตร์ทราบวว่าวัดศรีชุม สร้าง
า
เมืมื่อ พ.ศ.1322 (จุ
( ลศักราช 6877) โดยอุปราชเมมืองสุโขทัยซึ่งเสด็จมาสร้างเจดีย์ช่อแพร (พรระธาตุช่อแฮ) กับ
เจ้จ้ าเมือ งแพร่บูรณะวั
ร ด ขึ้นตามมลักษณะวัด สมัมัยสุโ ขทัย ในคครั้งนั้นได้บูรณะะเจดีย์ส ร้างพรระวิหาร พระยืยืน
กําแพงวัดด้านหหน้าซึ่งเป็นรูปปั้นรูปเทพนมสลลับกับแจกันดออกไม้ปั้นรูปฤาษษีบําเพ็ญตบะไไว้ด้านหน้าประะตู
ทางเข้าและบนจัจั่วหน้าวิหาร โดดยใช้ช่างฝีมือดีจจากเมืองพางคํําหรือเมืองเชียงแสน และขนาานนามว่า "วัดศศรี
ชุมม" (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลััยลักษณ์ ทรงศิริริ, 2551: 116-118)
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วัดศรี
ด ชุมนับว่าเป็นวั
น ดที่มีความสําาคัญทางศาสนาาและสังคมเพราาะแต่เดิมการถววายสลากภัตรถืถือ
ว่าาเป็นธรรมเนียมว่
ม าต้องถวายวัวัดศรีชุมก่อนวัดอื
ด ่นๆในเมืองแพร่ ชาวบ้านจะะนิยมนําบุตรหลานมาบวชเรียน
ย
ด้วยถื
ว อว่าเป็นวัดแห่
ด งแรก ในเขตอําเภอเมืองทีที่ได้รับพระราชททานวิสุงคามสีมมาพระเจดีย์มีรูปแบบศิ
ป
ลปะแบบบ
ล้านนา
า สร้างประมาณพุทธศตววรรษที่ 20 มีลักษณะทรงปราาสาทยอดทรงรระฆัง มีฐานย่อมุมม 28 มุม กว้าง
า
ด้านละ
า 4 วา ด้านบนมี
า
ซุ้มประดิดิษฐานพระพุทธรู
ท ปปางประทัับยืนซึ่งปัจจุบันชํ
น ารุด พระเจดีดีย์นี้กรมศิลปากกร
ได้ด้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตามปรระกาศในราชกิจจานุ
จ เบกษา เลล่มที่ 93 ตอนที่ 159 ลงวันที่ 114
ตุลาคม
ล พ.ศ. 25222

ภาพที่ 56 วัดศรีชุชม จังหวัดแพรร่
อ ลสารสนเทศศและการสื่อสารร สํานักงานจังหหวัดแพร่ [ออนไไลน์], เข้าถึงเมือ่ 25 มค. 25588
ที่มา: กลุ่มงานข้อมู
เข้ข้าถึงได้จาก htttp://www.phrrae.go.th/
7..2 วัดหลวง
ด
้งอยู่ทางด้
า านทิศตะวันตกเฉี
น ยงเหนือ ใกล้กับแนวกกําแพงเมืองบริริเวณประตูศรีชชุุม
วัดหลวงตั
ตัั้งอยู่ที่หมู่บ้านวััดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แแพร่ สร้างเมื่อ พ.ศ.
พ 1372 กรมมศิลปากรได้ประะกาศขึ้นทะเบียยน
ใหห้วัดหลวงเป็นโบบราณสถานขอองชาติที่มีอายุเก่กาแก่นับพันปี แแม้ว่าวัดหลวงจจะเป็นวัดที่มีประวั
ร ติการก่อสร้าง
า
มาานาน แต่สภาพพปัจจุบันของวัดยั
ด งคงความสมบบูรณ์ วิหารด้านนในมีพระเจ้าแสสนหลวง พระพุพุทธรูปขนาดใหหญ่
ประทับนั่งปางสมาธิสร้างโดยศิศิลปะล้านนาผสสมกับสุโขทัย สภาพวิ
ส
หารหลววงอยู่ในสภาพสสมบูรณ์เนื่องจาาก
ได้ด้รับการบูรณปฏิฏิสังขรณ์มาตลออด ด้านหลังขอองวิหารเป็นที่ตงของพระธาตุ
งั้
หลวงไชยช้างค้ําเป็
เ นที่ประดิษฐาาน
พระธาตุที่นํามาจจากเมืองหงสาววดีวัดหลวง มีประตู
ร วัดที่เก่าแก่เรียกว่า "ประตูโขง" ใช้เป็นที่ประดิ
ป ษฐานรูปปั้น
ขอองเจ้าเมืองแพรร่ สําหรับโบสถ์ของวั
ข ดหลวงมีชอว่
ชื่ า "โบสถ์เจ้าผู้ครองนคร"
โบราณวัตถุที่น่าสนใจของวั
ส
ดหลลวง ได้แก่ กลุ่มพระพุ
ม
ทธรูปซึึ่งมีจํานวนหลายองค์ จารึกอาายุ
5000 ปี ศิลาจารึรึกเจ้าผู้ครองนคครวัดหลวง มีอาคารไม้
อ
สักหลัลังหนึ่งชื่อว่า "หหอวัฒนธรรมเมืองแพร่" เป็นนที่
รววบรวมศิลปะพื้นบ้าน เช่น หีบสมบั
บ ติโบราณ โลงไม้แกะสลัก และสิ่งที่น่าสสนใจในวัดหลววง คือ คุ้มพระลลอ
ซึ่งเป็
ง นบ้านไม้หลังกะทัดรัดตั้งออยู่ใกล้ๆ กับหออวัฒนธรรมเมืองแพร่ เป็นอนุสสรณ์สถานครั้งที่สมเด็จพระเททพ
รัตนราชสุ
ต
ดาฯ เสสด็จทัศนศึกษาา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิ
พ กายน พ.ศศ. 2533 ด้านลล่างของคุ้มมีเครืรื่องทอผ้าและล้ล้อ
เกกวียนเก่าจํานวนหนึ่ง ชั้นบนเปป็นที่เก็บของโบบราณ เช่น เตาารีดสมัยโบราณ
ณแบบใช้ถ่าน เครื่องทอฝ้าย ร่รม

1001
โบบราณ ไม้แกะสสลัก ฯลฯ และมีมีรูปถ่ายของแมม่เจ้าบัวถา ชายยาของเจ้าเมืองแพร่องค์หนึ่งรววมทั้งรูปถ่ายขออง
บ้้านเจ้าเมืองแพรร่ซึ่งเป็นต้นตระกูลเจ้าอาวาสวัดั หลวงองค์หนึ่ง
จากบันทึกประวัติติของวัดระบุไว้ว่วา วัดหลวงสร้างมานานนับพันนปีมีการสร้างวัดขึ
ด ้นในบริเวณทิทิศ
ตะวันตกของคุ้มเจ้าหลวงเมื่อปี พ.ศ.1372 คือมี
อ การสร้างวิหารหลวงพลนคร
า
ร เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจจ้า
1 ชนชาติขอมได้ยกทัพเข้้ารุกรานเมืองพพล
แสสนหลวง พระปประธานของเมืืองพลนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 1600
นคร ได้เผาทําลาายเมืองรวมทั้งวัดและได้เผาลออกเอาทองหุ้มพพระเจ้าแสนหลวงไป จากนั้น ขอมได้
ข เปลี่ยนชืชื่อ
เมืมืองเป็น "เมืองโโกศัย" จนถึง พ.ศ.1719
พ
เมื่อพม่าขยายอิทธิพลมาสู่ดินแดนล้านนาและขัขับไล่ขอมออกไไป
พม่าได้เรียกเมืองพลว่
ง า "เมืองแแพล" ต่อมาพญ
ญาพีระไชยวงศ์ เจ้าเมืองแพลไดด้สร้างสัมพันธไไมตรีกับพม่าแลละ
ว บส่างมังกาาระเจ้าเมืองพมม่าทําการบูรณะะวัดหลวง เจ้าเมืมืองแพลและชาาวเมืองแพลได้ร่วมกันสร้างพรระ
ร่วมกั
ธาาตุหลวงไชยช้างค้
ง ําพร้อมกับได้ด้หุ้มทองพระเจ้าแสนหลวงและ
า
ะให้ชื่อวัดเสียใหหม่ว่า "วัดหลวงไไชยวงศ์" ทั้งนี้ววััด
ห ลวงได้ รั บ การรประกาศขึ้ น ททะเบี ย น ตามพพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถานน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ แลละ
พิพิธภัณฑสถานนแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลล่มที่ 115 ตอนน 38 ลงวันที่ 20
2
ตุลาคม
ล 2541 (ศรี
( ศักร วัลลิโภดม
ภ และวลัยลักษณ์
ก ทรงศิริ, 2551:
2 118-1200)

ภาพที่ 57 วัดหลลวง จังหวัดแพร่ร่
ที่มา: จังหวัดแพรร่ [ออนไลน์], เขข้าถึงเมื่อ 25 ธคค. 2557 เข้าถึงได้
ง จาก https:///bambb.worrdpress.com/
7..3 วัดพระนอนน
วัดพระนอนเป็
ด
นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยูยู่ภายในกําแพงเมืองเก่าของเมืมืองแพร่ ปัจจุบบััน
ที่ตั้งแห่งนี้เป็นชุมชนพระนอน
ม
ตํตาบลในเวียง อําาเภอเมือง จังหวั
ห ดแพร่ สร้างขึ้ึนโดยเจ้าพระยาชัยชนะสงคราาม
แลละพระนางเจ้าอูอ่ทองศรีพิมพา เมื่อ จ.ศ. 236 แต่เดิมนั้นวัดนี้มีพระพุทธรูปปปางไสยาสน์คือพระนอน ซึ่งองงค์
จริริงนั้นเป็นหินยาาวขนาด 6 ศอกก ต่อมาเจ้าปู่ท้าวคํ
า าซึ่งเป็นพระะอัยกาของเจ้าพพระยาชัยชนะสสงคราม เห็นว่าไไม่
ปลอดภัยจึงให้สร้
ส างพระนอนอองค์ใ หญ่ครอบองค์เดิมไว้แ ละะช่วยกันตกแตต่งพระพุทธรูปนอนองค์
น
ใ หญ่ใให้
สววยงาม (คณะกรรรมการฝ่ายปรระมวลเอกสารแและจดหมายเหตตุ, 2542: 179)
ภาายในวัดพระนออนมีอุโบสถที่สวยงามเป็
ว
นสถาาปัตยกรรมแบบบเชียงแสน สุโขทั
ข ย และอยุธยยา
ตอนปลายที่ผสมมผสานกันอย่างกลมกลื
ง
น ประะดับด้วยหางหงงส์ ช่อฟ้า ใบระะกา ที่แกะสลักด้
ก วยไม้ลวดลาาย
งดดงาม โดยรอบออุโบสถไม่มีหน้าาต่างแต่มีช่องรับแสงแทน
บ
ส่วนนหน้าบัน แกะสสลักอย่างงดงามมเป็นลายก้านขขด
แลละภาพรามเกียรติ
ย ์ เพดานประะดับด้วยลวดลาายประยุกต์เข้ากักบโคมไฟ ด้านขวามือของอุโบสถมี
บ หอไตรปิฎก
ฎ
ใช้ช้สําหรับเก็บพรระธรรม ด้านหหลังอุโบสถมีองค์
ง พระธาตุสีทอง
อ และอุโบสถอีกหลังหนึ่งภาายในประดิษฐาาน

1002
พระพุทธรูปปางสีสีหไสยาสน์เป็นพระพุ
น
ทธรูปปูนปั
น ้นยาว 9 เมตตร ลงรักปิดทองทั้งองค์โดยวัดพระนอนจะมี
ด
พพิิธี
นมัสการในเดือน 9 ขึ้น 15 ค่ําของทุ
า
กปี และะที่สําคัญวัดพรระนอนนั้นเมื่อมีการเวียนเทียนสามารถเวี
ย
ย
ยน
โดดยรอบ 3 อย่างด้
ง วยกันคืออุโบสถ หอไตร และะองค์พระธาตุ
วัดพระนอนเป็
ด
นแหล่
แ งที่ขึ้นชื่อในเรื่องตีสลุงหรือขันเงิน ในอดีตชาวบ้
ช านยึดอาชีชีพตีสลุงเกือบททุก
หลังคาเรือนมีการทํ
า าเครื่องเงินมาราวร้อยกว่าปี
า ชาวบ้านเชื่อว่
อ าพวกตนมีเชื้อสายไทเขินอพยพมานานมาาก
แลล้วจึงมีความชํานาญในการทํ
า
า ่องเงินสืบทอดมา
าเครื
ท
ชาวเมืองในเขตวั
อ
ดพรระนอน วัดหัวข่วง และวัดศรีชชุุม
ถืออว่าเป็นเขตบ้านเรือนของตระะกูลช่าง ทั้งช่างไม้ ช่างฝีมือต่างๆ เมื่อก่อนตรระกูล “ ช่างทออง ” เป็นตระกูกูล
ใหหญ่และเก่าแก่ของเมื
ข องแพร่ที่เป็
เ นช่างฝีมือ เป็ปนช่างทําทองให้ห้กับเจ้านาย เช่น สร้อยสังวาล กําไล แหวน รับ
ทําทองเป็นเครื่องประดั
อ
บต่างๆๆ แก่คนทั่วไป ส่วนเครื่องเงินจะจ้างชาวบ้านพระนอนสลั
น
ก
กดอกสลั
ก คนใใน
ตรระกูลที่เป็นผู้ชายเป็
า นผู้สืบทอดดและไปเรียนวิชาทํ
ช าแหวนลงยยาที่กรุงเทพฯ มาเพิ
ม ่มเติม ส่วนมากรั
น บทําแหววน
กัับสร้อยคอโดยคคนในเวียงจะทรราบว่าตระกูลนี้รับทําทองก็จะซื
ะ ้อทองรูปพรรรณนํามาให้ทําเปป็นเครื่องประดัดับ
แต่ปัจจุบันไม่ได้รับทําแล้ว การทําเครื่องเงินถื
น อเป็นอาชีพปประจําของชาววบ้านแต่มาซบเซาเมื่อมีการททํา
ภาชนะจากสแตนเลสเมื่อประมมาณ 20 กวว่าปีก่อนเพราะะมีราคาถูก ผลิตได้รวดเร็วกว่ว่า ทําให้ช่างฝีมืมือ
ชาาวบ้านพระนออนต้องสูญเสียรายได้
ร เป็นจํานววนมาก ต่อมาบบ้านวงศ์บุรีซึ่งเเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
ณ ทําเครื่องเงิงิน
เชช่นกันแต่แยกอออกจากบ้านพระะนอนเมื่อมีงานนเข้ามาช่างจากกวัดพระนอนก็ไไปช่วยกันและมีมีโครงการจะทําาส
ลุงงเงินบ้านวงศ์บรีุรี โดยเอาช่างชุมชนวั
ม ดพระนอนเป็นผู้ทําแต่ใช้ชื่อ “สลุงเงินบ้านวงศ์บุรี”
(ศศรีศักร วัลลิโภดดม และวลัยลักษณ์
ษ ทรงศิริ, 25551: 120-122))

ภาพที่ 58 รูปแบบบสถาปัตยนกรรรมวัดพระนอนนในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
7..4 วัดหัวข่วง
วัดหั
ด วข่วงตั้งอยู่บนถนนคํ
น
าแสนใกกล้กบั ประตูยั้งม้า ข่วงหมายถึงลานกว้
ง
าง ๆ เออาไว้เล่นกีฬาหรืรือ
ทํากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในอดีตบริเวณนี้เคยใช้เปนที
ป็ ่พักม้าของพพวกพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี
า
่ยน
ย
สินค้
น าในเมืองแพพร่ มีการบูรณะะวัดหัวข่วงมาเปป็นลําดับในสมัมัยเจ้าหลวงผู้ครรองนครแพร่ ตั้งแต่เจ้าเทพวงงศ์
เจ้จ้าพิมพิสาร (เจ้้าหลวงขาเค) และเจ้
แ าพิริยะเททพวงศ์ฯ เจ้าเมืมืองแพร่องค์สุดท้าย วัดหัวข่วงนี
ว ้ชาวเมืองแพพร่
ถืออว่าเป็นหัววัด หรือวัดหัวเวียงเพราะเป็
ง
นวัดแรกที
แ ่อยู่ทางด้านเหนือ พระธาาตุเจดีย์วัดหัวข่วงมี
ว ลักษณะแบบบ

1003
เจจดีย์ล้านนาเป็นวั
น ดที่มีพระธาตุตุใหญ่ที่สุดในเวีียงแพร่ สมัยก่อนมี
อ คนเห็นลูกพระธาตุ
ก
สีเขียวจะออกมาในวั
ว
วัน
เดืดือนเพ็ญ พระธธาตุวัดหัวข่วงเป็ป็นหนึ่งในพระธธาตุสําคัญสามแแห่งของเมืองแพพร่ คือ พระธาตุช่อแฮ พระธาาตุ
เนินิ้งที่วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง และพระธาตุวัดหััวข่วงซึ่งมีตํานานเรื่องพระธาาตุวิ่งเป็นลูกแก้ก้วสีเขียววิ่งไปมมา
ระะหว่างพระธาตุตุทั้งสามวัด ชาววบ้านเชื่อกันว่าพระธาตุจะไปเเที่ยวในที่ต่างๆ และระยะทางงระหว่างพระธาาตุ
ทั้ังสามเท่ากันคือ 9 กิโลเมตร ถือเป็นสิ่งอัศจรรย์และเป็นมงคคลแก่ผู้พบเห็น และมีงานนมัสการพระธาตุ
ส
เป็น
งาานใหญ่ของเมืองเช่
อ นเดียวกัน งงานประเพณีประจํ
ร าปีจัดในวันขึ
น ้น 15 ค่ํา เดืดือน 5 ในงานมีมีการขึ้นพระธาาตุ
เพืพื่อห่มผ้า ชาวบ้บ้านวัดหัวข่วงส่สวนใหญ่ทําอาชีชีพเกษตรกรรมม ถ้ามีงานระหวว่างวัดต่าง ๆ ทางบ้
ท านหัวข่วงไไม่
ถววายสิ่งของเหมือนชุ
อ มชนอื่น ๆ แต่ถวายเป็นผัักแทน (คณะกรรรมการฝ่ายปรระมวลเอกสารแและจดหมายเหตุ,
25542: 178-179))

ภาพที่ 59 รูปแบบบสถาปัตยนกรรรมวัดหัวข่วงในนปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
7..5 วัดพงษ์สุนันท์
น
วัดพงษ์
ด สุนันท์ตั้งอยู
อ ่ในเขตกําแพงเมืองที่บ้านพงงษ์สุนันท์ ตําบลลในเวียง ได้รับวิสุงคามสีมาในนปี
พ .ศ. 2499 แต่เ ดิม ชื่อ ว่า วัด ปงงสนุก ในพื้นที่ บ้บ้า นสั นกลางซึ่งเป็น ชื่อ หมู่ บ้าานเก่า เมื่อ ปี พ.ศ.
พ 2460 พื้นที
น ่
ดัังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าโปร่ง วัดปงงสนุกเคยเป็นวััดร้าง ชาวบ้านจึจึงเรียกพื้นที่นั้นว่
น า “พงสนุก” แทน ทางทิศใใต้
ขอองวัดมีสระน้ําลึกและในสระมีมีเต่า ตามตํานาานเล่ากันว่า นาางคําพวนเป็นคคนพม่าหงสาวดีดีที่มาอยู่ในชุมชน
ช
อยากได้เต่าจึงลงงไปในสระและจจมน้ําตาย เพื่อนนางคําพวนชื่อ สางตาด จึงสสร้างเจดีย์ขนาดดเล็กและสร้างรูรูป
ร
ย์เพื่อระลึกถึงเพื่อน ต่อมาในปี พ.ศ.
พ 2472 พ่อเจ้
เ าบุรี ศรีปัญญา
ญ ได้บูรณะวิหาาร
เตต่า 4 ตัววางไว้รอบฐานเจดี
นําหญ้าคามามุง เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ และเวลาต่อมาเกิดเหตุน้ําท่วมซ้ํา พญาบุรีรัตน์ บุตรชายพ่อเจ้าบุบรี
จึงงบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลลวงพงษ์พิบูลย์ ((วงษ์พระถาง) และภรรยา (เจ้จ้าสุนันตา) เป็นศรัทธาหลัก แลละ
สรร้างวิหารใหม่ข้นึ กระทั่งปี พ.ศศ. 2477 วัดจึงได้
ไ ชื่อว่า “วัดพงงษ์สุนันท์” ที่มมาของคําว่าพงษษ์สุนันท์มาจากคคํา
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ว่า พงษ์พิบูลกับ สุนันตา โดยแบบ่งที่ของบ้านวงงษ์บุรีครึ่งหนึ่งเป็ป็นวัด ภายในวััดมีพระนอนกลลางแจ้งริมกําแพพง
ซึง่งเป็นสัญลักษณ์
ณ์ของวัด (จักกฤษ จิตพยัค, 25555)
7..6 วัดพระร่วง
วัดพระร่
ด วงและวัดพระบาทมิ
ด
่งเมืองเป็นเหมือนวัวัดพี่วัดน้องกัน เจ้าหลวงบุรีรัตน์ต้นสกุลมหายยศ
ปัญญาเป็นผู้สร้าง ในอดีตเรียกวัวัดพระบาทมิ่งเมื
เ องว่า“วัดเหนืนือ” ต่อมาสร้างงวัดพระร่วงและะเรียกว่า“วัดใต้ต้”
ชุมมชนวัดพระร่วงเป็
ง นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านสีสลอหรือวัดศรีบญเรื
ุ อง บริเวณววัดพระร่วงเป็นแหล่
น งปรุงอาหาาร
พื้นเมืองที่ทําจากกเนื้อสัตว์มีการเลี้ยงและฆ่าหมูมู วัว ควาย แลละนํามาแปรรูปขายเป็นหมูแดดดเดียว แหนม ไไส้
อััว่ แคบหมู แอบบหมู หนังดิบ เพืพื่อส่งขายทั้งภายในเมืองแพร่และนอกเมื
แ
อง โดยเฉพาะไส้อั่วของบ้านพระร่ววง
จะะมีชื่อเสียงมาก อีกอาชีพหนึ่งคือการทํานา แตต่ที่นาก็อยู่ด้านนนอกเมืองออกไไป (จักกฤษ จิตพยั
พ ค, 2555)

ภาพที่ 60 วัดพระร่วง จังหวัดแพพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
7..7 วัดศรีบุญเรืองหรือวัดสีลอ
กาารสร้างวัดศรีบุญเรืองหรือวัดสีลอไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดดแต่เมื่อราว 200 ปี ที่ผ่านมาามี
พญาแสนศรีขวาเป็นผู้บูรณะและพระยาประเสสริฐชนะสงครามมราชภักดีผู้บุตรรซึ่งต่อมาเป็นพระวิ
พ ชัยราชาหรืรือ
เ ่อ พ.ศ. 24455 และแม่เจ้าคําป้อซึ่งเป็นภรรยยา
เจ้จ้าหนานขัติ แสนนศิริพันธ์บุตรชาย ตําแหน่งคลัลังจังหวัดแพร่ เมื
เป็ป็นกําลังสําคัญในการบู
ใ
รณะซ่อมแซม
อ
และอุปการะวั
ป
ดนี้มาตลลอดอายุขัย เชื้อสายของพระวิวิชัยราชาเป็นเชืชื้อ
สาายของเจ้าหลวงงเทพวงศ์ลิ้นตอองหรือลิ้นทองซึงเป็
่ นเจ้าหลวงเเมืองแพร่ในปี พพ.ศ. 2316 – 23373
ในนปี พ.ศ. 2442 พระวิชัยราชาแและแม่เจ้าคําป้้อได้เริ่มบูรณะซซ่อมแซมโบสถ์ใหม่
ใ แต่เมื่อโบสสถ์
สรร้างเสร็จสมบูรณ์
ร เหลือเวลาอีก 1 เดือนจะทํทําการฉลองท่านก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน เมื่อเกิดเหตุเงี้ยวปล้ล้น
เมืมืองแพร่และฆ่าคนไทยกลางทีเ่เป็นข้าราชการเเกือบหมด พระวิชัยราชานําคนนไทยบางส่วนขึ้ึนไปหลบซ่อนออยู่
บนเพดานบ้านของท่านจนปลออดภัยจึงได้รับการปูนบําเหน็จจากพระบาทสม
จ
มเด็จพระจุลจออมเกล้าเจ้าอยู่หหััว
ใหห้เป็น “พระวิชยราชา”
ยั
เมื่อพรระวิชัยราชาถึงแก่
แ อสัญกรรมแลล้วแม่เจ้าคําป้อยังคงดําเนินการบูรณะซ่อมแซซม
วัดดศรีบุญเรืองต่อและฉลองโบส
อ
สถ์เมื่อ พ.ศ. 2457 บุตรชายขของแม่เจ้าคําป้้อ คือ เจ้าวงศ์หรื
ห อเจ้าโว้ง แลละ
ภรรยาคือเจ้าน้อย
อ ได้อุปการะวัวัดต่อมา แต่ไม่ได้
ไ มีการก่อสร้างใด
า ๆ เมื่อสิ้นบุญพระวิชัยราาชาและแม่เจ้าคคํา
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ป้อแล้วก็ขาดผู้อุปการะ ถาวรวัวัตถุต่าง ๆ ก็เสื่อมลงไปตามกาาลเวลา ปี พ.ศศ. 2495 เกิดเหตุน้ําท่วมใหญ่กกััด
เซซาะผนังโบสถ์ด้านทิศตะวันตกกพังลงมาทั้งหมดพร้อมกับฐานนพระพุทธรูปเป็นบางส่วน เสาโโบสถ์ที่เป็นไม้สสััก
ล้มมไป 1 ต้น สภาาพของวัดทรุดโททรมมากชาวบ้านระดมทุ
า
นจัดผ้ผาป่าเพื่อบูรณะะแต่ก็ไม่สําเร็จ เพราะเงินที่ได้มมา
ไมม่เพียงพอ และเกือบจะเป็นวัดร้
ด าง ต่อมามีพระอธิ
พ การจําลออง รกฺขิตสีโล และ
แ อุบาสิกาททวียศ เสนีวงศ์ ณ
อยุธยา ได้มาจําพรรษาที
พ
่วัดศรีบุบญเรืองพร้อมกกับพระอาจารย์ย์ศรีสุข ปัญญาททีโป ทั้งสองท่านเป็นพระปฏิบบััติ
วิปปััสสนากัมมัฏฐานสายหลวงพ่
ฐ
อ
อโอภาสี
พร้อมททั้งคณะสัมมาปฏิบัติ ในระหว่าาง พ.ศ. 2499 - 2520 เป็นสมัมัย
ที่รุ่งเรืองที่สุดเพรราะมีพุทธศาสนินิกชนหลั่งไหลกักันมาปฏิบัติธรรรมทุกสารทิศ สมมัยนั้นวัดศรีบุญเรื
ญ องเป็นวัดใหหญ่
ภายในวัดมีอนุสาวรี
า ย์ของกวีชาววบ้านสีลอหรือศรี
ศ บุญเรือง คือ ศรีไจยโข้ หรือ ศรีวิไจย โข้ (ศรีวิไชย โข้) ผู้แต่ตง
า าคัญๆ หรือคํ
อ าประพันธ์ที่มีมลี ักษณะร้อยสััมผัสสอดเกี่ยวกักันไปแบบร่ายแและจบลงด้วยโคคลงสองหรือโคลลง
ค่าวสํ
สาามสุภาพ หลายยสํานวน เป็นกวีวีผู้มีชื่อเสียงของงล้านนาและเมืองแพร่ เนื้อหาจากค่าวของศรีรีไจยโข้ผู้ร่วมสมัมัย
กัับเหตุการณ์เงี้ยวปล้
ย นเมืองแพพร่จึงเป็นเอกสสารทางประวัติติศาสตร์ที่สําคัญ
ญจากผลงานของกวีตาบอดผูผู้นี้
(จัจักกฤษ จิตพยัค,
ค 2554)

ภาพที่ 61 วัดศรีบุบญเรือง จังหวััดแพร่
พ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มค. 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.wunggfon.com/
ที่มา: สายพันธุ์แพร่
า
7..8 วัดพระบาททมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระบาทมิ
ด
่งเมืมือ งวรวิหารเป็นวัดหลวงของงทางราชการโดดยพฤตินัยเพรราะเป็นทั้งวัดชั้ น
วรรวิหารและวัดที่เจ้าคณะจังหวััดจําพรรษา เดิมแยกเป็
ม
น 2 วัด คือ “วัดไชยออารามพระบาทท” ซึ่งมีรอยพรระ
พุทธบาทประดิษฐานอยู
ษ
่ เป็นวัดของเจ้
ด
าผู้ครองงนคร และ “วัดดมิ่งเมือง” อยู่หห่างกันเพียงตรรอกคั่น ต่อมาเมืมื่อ
เปปลี่ยนแปลงการรปกครองและรระบบเจ้าผู้ครองนครไม่มีแล้ว ทั้งชาวบ้านในเวียงก็อพยพไปปทํามาหากินในนที่
อื่นๆ
น ในปี พ.ศ. 2492 ทางราชชการจึงรวมวัดททั้งสองเข้าด้วยกันเป็นวัดพระบบาทมิ่งเมืองแลละมีการบูรณะวัวัด
ใหหม่เพราะอุโบสถหลังเก่าถูกไฟฟไหม้จนหมด วัดพระบาทมิ่งเมืมืองมีการหล่อพพระพุทธรูปองค์ใหม่ให้เป็นพรระ
คู่บ้บานคู่เมืองของงชาวแพร่เมื่อ พพ.ศ. 2495 คือ “พระพุทธโกศัศัยศิริชัยมหาศาากยมุนี” หรือ “หลวงพ่อพุททธ
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โกกศัยฯ” จน พ.ศศ. 2498 ได้ยกรระดับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ต ชนิดวรวิหารร ส่วนพระเจดีย์ย์หรือพระมิ่งเมือง
อ
เป็ป็นเจดีย์ก่อบุทองเหลื
อ องจังโก เป็
เ นพระเจดีย์โบราณเสมื
บ
อนเป็ป็นเครื่องหมายใใจกลางเมือง และพระพุ
แ
ทธบาาท
เป็ป็นโบราณสถานนของเมืองอีกทั้งเป็
ง นศูนย์กลางของระบบการศึศึกษาของสงฆ์แบบสมั
แ
ยใหม่
สิ่งสําคัญในวัดพรระบาทมิ่งเมืองทีที่แสดงถึงการอุปปถัมภ์พระศาสสนาของเจ้าหลววงเมืองแพร่ต่อวัด
พระบาทก็คือ พระคัมภีร์โบราณ
ณที่ปักด้วยไหมมเป็นภาษาล้านนา
น ปักโดยเจ้าแม่บัวไหล ภรรรยาของเจ้าหลววง
พิริยะเทพวงศ์ฯ เจ้าผู้ครองนครรแพร่องค์สุดท้าย เมื่อ จ.ศ. 12235 หรือประมาณปี พ.ศ. 24116 มีอายุได้ 1331
ปี ซึ่งจัดแสดงไว้ว้ ณ พิพิธภัณฑ์พระวิ
พ หารมิ่งเมือง
อ (จักกฤษ จิตพยั
ต ค, 2556)

ภาพที่ 62 รูปแบบบสถาปัตยกรรมวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารใในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
8.. วัดนอกเวียงแแพร่
วัดที
ด ่ตั้งอยู่ทางนออกเวียงซึ่งเป็นชชุมชนที่ขยายตััวจากการเข้ามมาตั้งถิ่นฐานใหมม่ของกลุ่มคหบบดี
ชาาวพม่าและไทใใหญ่หรือเงี้ยวแลละชุมชนที่ขยายตัวออกนอกเวีวียงเนื่องจากกาารขยายตัวของเมืองไปตามถนนน
ที่ตัดขึ้นใหม่ โดยยมีวัดที่สําคัญดังนี
ง ้
8..1 วัดเมธังกราาวาส
วัดเมธั
ด งกราวาสที่เดิมชื่อ วัดนางเเหลียว เป็นวัดร้างมาก่อนที่จะไได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ สถานนที่
อ ยู่ ติ ดกับ คูเ มือ งหรื
ง อ น้ํา คื อ ชาาวบ้ า นแต่เ ดิม จึงเรี ย กว่า วัด น้ําคื อ ต่อ มาไ ด้ เปลี่ย นชื่ อ ตาามสมณศั ก ดิ์ข ออง
พระราชาคณะคืคือ พระมหาเมธธังกร อดีตเจ้าคณะจั
ค งหวัดแพพร่และเจ้าอาวาาสวัดน้ําคือ ได้ด้รับพระราชทาาน
วิสสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2469 พพระมหาเมธังกรรเป็นภิกษุรูปแรรกที่นําเอาระบบบการศึกษาแบบบสงฆ์และระบบบ
กาารปกครองคณ
ณะสงฆ์มาใช้ในเเมืองแพร่ ได้สร้างโรงเรียนพรระปริยัติธรรมเป็ป็นแห่งแรกในภภาคเหนือและสส่ง
สาามเณรและพระะภิกษุไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ ตต่อมาได้สร้างโรรงเรียนประชาบบาลวัดน้ําคือเมืมื่อ
พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรรกในจังหวัดแพพร่ ปัจจุบันคือโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ง
(เทศรัรัฐ
ราาษฎร์นุกูล) ซึ่งเป็
เ นโรงเรียนเก่าแก่
า ของจังหวัดแพร่ที่มีชื่อเสียงในปั
ง จจุบัน (จักกฤษ
ก จิตพยัค, 2555)
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ภาพที่ 63 รูปแบบบสถาปัตยกรรมวัดเมธังกราวาาสในปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
8..2 วัดจอมสวรรค์
วัดจอมสวรรค์
ด
เป็นวั
น ดโบราณ น่าาจะเป็นวัดของพพวกม่านหรือไททใหญ่สร้างมากก่อน เดิมเป็นวัดที
ด ่
อ ยู่ ใ นป่ารกครึ้ มมี
ม ต้ นไม้ ใหญ่ขึ้นหนาทึ
น
บ และมีลํ าคลองตัด ผ่ผ า น ขณะนั้น ยั งไม่มีหมู่บ้า นแและคนอาศัย ออยู่
จนนกระทั่งมีชาวไไทใหญ่หรือเงี้ยวอพยพครอบค
ว
ครัวมาอยู่ที่ป่าทึบใกล้บริเวณทีที่ตั้งของวัดจอมสสวรรค์เห็นสภาาพ
วัดซึ
ด ่งเป็นศิลปะแแบบของตนจึงเกิดความเลื่อมใใสทําการบูรณะะซ่อมแซมและตต่อเติมตกแต่งลวดลายต่าง ๆ ให้
ใ
สววยงาม นับแต่นัน้นชาวเงี้ยวได้ออพยพมาสร้างทีที่อยู่อาศัยบริเวณรอบวั
ว
ดจอมสสวรรค์กันมากมมายจนกลายเป็ป็น
หมู่บ้านใหญ่เรียกว่
ก า หมู่บ้านใหหม่ ตรงกับสมัยของเจ้
ข าพิมพิสาร
า (เจ้าหลวงขาาเค) เมื่อ พ.ศ. 2415 และมีกาาร
สรร้างเจดีย์ทรงแบบพม่าโดยช่างชาวพม่
า
าเพิ่มเติมในภายหลัง (คณะกรรมการฝ่ายประมมวลเอกสารแลละ
จดดหมายเหตุ, 25542: 180-181)

ภาพที่ 64 วัดจอมสวรรค์ จังหวััดแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
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8..3 วัดสระบ่อแก้
แว
วัดสระบ่
ด
อแก้ว ตัั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนน้ําคือ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ สร้างขึขึ้น
ตัั้งแต่สมัยรัชกาลลที่ 5 เมื่อประมมาณปี พ.ศ. 24419 เป็นวัดที่มีศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบพม่า และเป็นวัดดที่
ชาาวพม่าสร้างขึ้นเพื
น ่อปฏิบัติกิจทางศาสนา
จ
มีประวั
ป ติความเป็ป็นมาจากชาวพพม่า 3 เผ่าคือเผ่
เ าพม่า เผ่าต่ออสู้
แลละเผ่าไทยใหญ
ญ่หรือเงี้ยวที่เข้ามาพึ
า ่งพระบรมมโพธิสมภารเพื่อค้าขาย ทํางานในบริษัทที่ได้รับการสัมปทาาน
การทําไม้และขุดพลอยที่ตําบลลบ่อแก้ว ต่างกก็นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียววกับ คนไทยในจังหวัดแพร่แ ต่ต มี
พิธีกรรมต่างๆ ที่แตกต่างจากชาวไทย ทําให้มีอุปสรรคทั้งการรใช้ภาษาขนบธธรรมเนียม ประะเพณี วัฒนธรรรม
ในนการบําเพ็ญกุศลตลอดจนถึ
ศ
งททํานองในการสสวดมนต์ ์ไหว้พรระแม้แต่ภาษาบบาลีก็ไม่เหมือนกั
น บพระสงฆ์ไทย
ท
ช าวพม่ า จึ ง ได้ด้ ร่ ว มใจกั น สร้้ า งวั ด ของแต่ ละกลุ
ล ่ ม ชนขึ้ นเพื
น ่ อ เป็ น ที่ ทํ า บุ ญ บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลของตนขึขึ้ น
(คคณะกรรมการฝ่ฝายประมวลเอกกสารและจดหมมายเหตุ, 2542: 182 - 183) ดังั นี้
1. วัดจองเหหนือ (วัดจอมสวรรค์) สร้างปรระมาณ พ.ศ. 24437
2. วัดจองกกลาง (วัดสระบ่อแก้
อ ว) สร้างขึ้นนประมาณ พ.ศ.. 2419
3. วัดจองใตต้ (วัดต้นธง) สรร้างขึ้นเมื่อใดไมม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน

ภาพที่ 65 รูปแบบบสถาปัตยกรรมวัดสระบ่อแก้วในปั
ว จจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
ญ ่นๆของเมืองแพร่
ง
9.. สถานที่สําคัญอื
9..1 ตลาด
ก่อนที
อ ่จะมีการทําสั
า มปทานป่าไม้ม้และมีการสร้างทางรถไฟ
ง
การรค้าขายระหว่างบ้
ง านเมืองในเขขต
ล้านนามี
า
พ่อค้าม่านเงี้ยวเป็นผู้กระจายสินค้าต่างๆ
า ใช้ประตูยั้งม้
ง าเป็นทางเข้าาเมือง เมื่อมาถึงเมืองก็เอาม้ามมา
ปลดพักไว้แล้วนําของมาขายหหรือแลกเปลี่ยนสิ
น นค้ากับคนใในเมือง สินค้าเเป็นของป่าและซื้อของในเมืออง
เ ้อผ้า หอก ดาาบ เพราะเมืองแพร่ได้ชื่อว่าผลลิตหอก ดาบ มีด ชั้นดีแห่งหนึนึ่ง
กลลับไป เช่น เกลืลือ ยาควินิน เสื
ตลลาดเช้าเย็นภายยในเวียงน่าจะออยู่ที่บริเวณประะตูชัยมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบัน ใในนิราศปราบเงีงี้ยวมณฑลพายัยัพ
ขอองหลวงทวยหาาญรักษาเขียนถึถึงคราวขึ้นมาปปราบเงี้ยวเมืองแพร่มีตลาดนัดอยู
ด ่ที่แถบประตตูชัยซึ่งเป็นตลาาด
สดดเทศบาลทุกวันนี
น ้ (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัลัยลักษณ์ ทรงศิศิริ, 2551: 105))
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บริริเวณประตูชัยคนที
ค ่เข้ามาอยู่อาศัยจะเป็นพวกกคนจีนและแขกที่เป็นแขกสิกข์
ก เดินทางมาจาาก
เชีชียงใหม่ ลําปางง และยังมีการตัตั้งร้านค้าขายอยยู่จนทุกวันนี้ นออกจากนี้ชาวบ้าานยังมีตลาดนออกเมืองคือ ตลาาด
บ้้านทุ่งซึ่งอยู่นอกกกําแพงเมืองไปปทางบ้านน้ําคือแล้
อ วข้ามคูเวียงไปอี
ย กที ส่วนยย่านธุรกิจสมัยใหม่ที่ริเริ่มโดยคคน
จีนนคือย่านถนนเจจริญเมืองสร้างขึขึ้นเมื่อราวหกสิสิบเจ็ดสิบปีก่อน เป็นศูนย์กลางงทางการค้าในยยุคนั้นจะขยายไไป
ตาามถนนตัดใหม่ คือ ถนนยันตรรกิจโกศล

ภาพที่ 66 บรรยากาศของตลาดดตามพื้นที่โดยรอบเมืองแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
9..2 คอกหรือคุก
คออกคือคําที่ใช้เรียกเรื
ย อนจําหรือคุก ในอดีตนักโทษหญิ
โ
งจะถูกขขังที่ “คอก” ซึ่งตั้งอยู่ที่เรือนจจํา
จังงหวัดในปัจจุบัน ส่วนนักโทษชชายจะถูกคุมตัวไว้
ว บริเวณคุ้มเจ้จ้าหลวง ต่อมาจึจึงได้ย้ายไปรวมมกัน การสืบสววน
คดีความนักโทษต้องเดินทางจากคอกไปศาลซึ่งยังคงตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน โดยนักโทษใสส่โซ่ที่คอ แขน ขขา
มีผู้คุมและตํารวจจคุมตัวไปเป็นภาพชินตาสําหรัับคนในเวียงแพพร่ยุคหนึ่ง อีกทั้งงสถานที่ตั้งเรือนจํ
น าในปัจจุบันยัยง
ก านนาอีกด้ววย
เคคยเป็นที่ตั้งของงวัดศรีบุญเริง ซึ่งเป็นอดีตวัดที่สร้างขึ้นในช่ววงก่อนการสถาาปนาอาณาจักรล้
(ศศรีศักร วัลลิโภดดม และวลัยลักษณ์
ษ ทรงศิริ, 25551: 106)

ภาพที่ 67 เรือนจํ
น าประจําจังหวัวัดแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
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9..3 หอผี
ในนเวียงแพร่ไม่มีหอผี
ห เมืองที่แน่ชัชัด นอกจากสะดดือเมืองหรือหลัลักเมืองซึ่งมีหลักฐานว่าสร้างขึขึ้น
ในนภายหลังแต่มการทํ
กี าพิธีกรรมตามความเชื่อในนเรื่องนับถือผีปูปู่ย่าหรือผีบรรพพบุรุษหรือผีสายยตระกูลซึ่งมีหออผี
ใหหญ่อยู่ตามบ้านของตระกู
น
ลใหญ
ญ่ในเวียงหลายแห่ง ส่วนศาลผีผีในเมืองมีอยู่หลายแห่ง และปัปัจจุบันกลายเป็ป็น
ศาาลเจ้าจีนก็หลายแห่งเช่นกัน
บริริเวณประตูชัยเคคยมีศาลของนาายร้อยตรีตาดทีถู่ กเงี้ยวฆ่าตายใในคราวเงี้ยวปลล้นเมืองแพร่ ชาาว
จีนนในเมืองได้สร้าง
า “ศาลเจ้าพ่ออแสนชัย” เป็นอาคารแบบศาล
อ
ลเจ้าจีนขนาดใหหญ่และบูชาเป็นศาลเจ้
น
าพ่อแบบบ
จีน ส่วนศาลที่หลัลงสถานีตํารวจจวัดพระร่วงก็เคยเป็
ค นศาลผีของชาวเมื
อ
องมาก่ก่อน ลักษณะเป็ปนหอไม้ต่อมาคคน
เชืชื้อสายจีนเข้ามาาบวงสรวงและมาขอชาวบ้านโโดยรอบสร้างใหหม่และต้องขอออนุญาตร่างทรงงที่เป็นคนในบ้าน
า
พระร่วงก่อน แม้ม้เป็นศาลเจ้าแบบบจีนแต่ก็มีการห้
า ามแสดงงิ้ว ส่วนศาลเจ้าของคนเชื้อสายจีจีนที่เก่าแก่อยู่ใน
ใ
ย่าานถนนสายธุรกิจคือถนนเจริญ
ญเมืองได้แก่ ศาาลเจ้าปุ่งเถ่ากงทที่เดิมชื่อ ศาลเจจ้าฮั่วเฮงหักเหาา ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ว
ทางความเชื่อขอองคนเชื้อสายจีนที่เข้ามาอยู่ในเมื
น องแพร่ซึ่งมมารวมตัวกันที่ศศาลเจ้าแห่งนี้โดยเฉพาะช่วงวัวัน
สาารทและวันตรุษโดยมี
ษ ประวัติของศาลเจ้
ข
าบันทึทกว่าครั้งแรกสสร้างศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เมื่อ พ.ศ. 2464 ใน
ใ
ที่ดินของพระยาคคงคาสมุทรเพชร (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลั
ย กษณ์ ทรงศิริร,ิ 2551: 106-1107)
9..4 ป่าช้า
เมืองแพร่มีป่าช้าหรือที่เผาศพปประจําเมืองคือที่ป่าช้าประตูมมาร ทั้งนี้ประตูตูมารก็คือประตูตูผี
ประจําเวียงซึ่งเป็ป็นช่องประตูเฉฉพาะสําหรับกาารนําศพออกจาากเมืองเพราะใในเวียงโดยปกติทั่วไปไม่มีธรรรม
เนีนียมในการเผาศศพภายในกําแพพงเมือง การชักลากจูงศพในเวีียงแพร่จะถือธรรรมเนียมไม่ผ่านคุ
น ้มเจ้าหลวง ใใช้
เส้ส้นทางด้านหลังเท่
ง านั้น ไม่เว้นแม้
น แต่ชาวเมืองแพร่
ง ที่อยู่ด้านนอกเวียงหากต้ต้องเดินทางผ่านเข้
น าเมืองเพื่อไป
ไ
ที่ฌาปนสถานป่าช้
า าประตูมารก็ไม่ผ่านถนนด้านหน้
น าคุ้มและปปฏิบัติสืบเนื่องมมาถึงทุกวันนี้ สําหรั
า บคนเชื้อสาาย
จีนนมีป่าช้าที่ฝังศพพของชาวจีนอยูยู่ทางด้านส่วนขยายของเมืองททางถนนยันตรกิจโกศล (ศรีศักร วัลลิโภดม แลละ
วลลัยลักษณ์ ทรงศิศิริ, 2551: 1088)

ภาพที่ 68 ฌาปนสถานประตูมาร จังหวัดแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
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9.5 บึงน้ํา
พื้นที่ในเวียงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะโดยเฉพาะบริเวณคุ้มเจ้าหลวงหรือจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดและโรงเรียนนารีรัตน์เป็นจุดต่ําที่สุดและบริเวณในเวียงทางทิศตะวันตกจะมีความสูงกว่าทางทิศ
ตะวันออก วัดเก่าและชุมชนเก่าจะอยู่ทางฝั่งนี้มากกว่า มีบึงใหญ่ 2 แห่ง คือ บึงเหนืออยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
ของถนนไชยบูรณ์ต่ําจากบ้านพักข้าราชการอัยการจนถึงที่ว่าการอําเภอเมืองแพร่ เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2470 ยัง
มีน้ําขังในชุมชนแถบนั้นตลอดปีเพราะอยู่ในที่ลุ่มชื้นแฉะทําให้ชาวบ้านที่สร้างบ้านเรือนบริเวณนี้มักจะเป็น
โรคผิวหนัง ส่วนบึงใต้อยู่ที่สนามโรงเรียนป่าไม้ ปัจจุบันความกว้างถึงชายบ้านพระนอนตอนใต้ บึงใต้นี้ต่อกับ
ท่อที่ทําไว้ใต้กําแพงเวียงเมื่อน้ําในบึงมากก็จะเปิดปากท่อระบายน้ําลงคูไหลสู่น้ํายม ปัจจุบันถึงแม้ไม่มีบึงแล้ว
แต่น้ําฝนก็ขังอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นบึงเดิมทุกปีทําให้เทศบาลต้องขุดเจาะกําแพงเวียงส่วนหนึ่งเพื่อทําประตู
ระบายน้ําให้ไหลดีกว่าท่อที่ทําไว้แต่โบราณ น้ําในบึงทั้ง 2 แห่งเป็นน้ําฝนและน้ําใต้ดินเมื่อถึงฤดูแล้งน้ําแห้ง
ไปเอง เมื่อเริ่มมีน้ําในช่วงหน้าฝนในบึงจะมีสัตว์พวกกบ อึ่งอ่าง ปลา เป็นแหล่งอาหารยามหน้าฝนด้วยแต่ไม่
ปรากฏว่าชาวบ้านมีการนําน้ําจากบึงนี้ไปใช้แต่อย่างใด ระหว่างบึงทั้ง 2 แห่งมีสายน้ําเชื่อมต่อกัน 2 สาย
สายตะวันออกน้ําไหลผ่านข้างวัดพระบาทซึ่งในอดีตไม่มีตลาดร้านค้า น้ําไหลมาทางหน้าวัดพระร่วงผ่านบ้าน
สันกลางทางทิศตะวันออกลงสู่บึงใต้ ส่วนสายตะวันตกน้ําบึงบางไหลผ่านบ้านปงสนุกหรือบ้านปงสุนันท์ผ่าน
บ้านสันกลางทางทิศตะวันตกถึงหมู่บ้านพระนอนทางใต้ พื้นที่ระหว่างบึงทั้ง 2 แห่งทําให้เกิดแนวเนินดินที่
แบ่งออกเป็น 3 สัน สันทางตะวันออกเรียกชื่อตามวัดพระร่วงว่า “สันพระร่วง” สันด้านกลางมีร่องน้ําเล็กๆ
ไหลผ่านกลายเป็นถนนคุ้มเดิมในปัจจุบันกลายเป็นแนวสันสองสันแต่หมู่บ้านบริเวณนี้เรียกรวมเป็น “บ้านสัน
กลาง” ส่วนสันตะวันตกเรียกว่า “สันพระนอน” (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2551: 109)
9.6 น้ําบ่อขุด
ในอดีต น้ําที่ชาวบ้านนํามาอุปโภคบริโภคมาจากการขุดลึกลงไปบนพื้นดินกว่าสิบเมตร เพื่อน้ํา
ใต้ดินขึ้นมาใช้ จึงเรียกกันว่า "น้ําบ่อขุด" แต่บ่อที่ขุดนั้นไม่สามารถใช้ได้ทุกบ่อทําให้บ่อน้ําที่สามารถใช้ได้
กลายเป็นบ่อสาธารณะที่แต่ละบ้านสามารถนําน้ําไปใช้ได้ แต่หลังจากที่เริ่มมีการต่อน้ําประปาเข้าไปใช้เองใน
แต่ละบ้าน การใช้บ่อน้ําขุดจึงเริ่มลดน้อยลง ทั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้มีการใช้บ่อน้ําแล้วก็ไม่ได้มีการถมบ่อแต่
อย่างใด เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อในเรื่องของความเป็นอยู่ว่าหากทําการถมบ่อน้ําจะทําให้บ้านนั้นอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ปัจจุบันมีการอนุรักษ์บ่อน้ําดั้งเดิมไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่น หน้าวัดหัวข่วง หน้าวัดหลวง เป็น
ต้น (ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2551: 110-111)
9.7 พื้นที่การเกษตร
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเมืองแพร่ยังคงมีอยู่เป็นจํานวนมากทําให้มีพื้นที่เกษตรกรรม
กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในเมืองแพร่ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ําเพื่อสะดวกต่อการดูแล และ
ในแหล่งน้ํายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สามารถจับปลาและสัตว์น้ําเพื่อการดํารงชีพและการค้าขาย ชุมชน
ที่ ทําการเพาะปลูก มากที่ สุ ดคื อชุ มชนวัดหั ว ข่ ว งเพราะเป็นชุมชนที่ติด กับแม่น้ํา ยมมากที่สุด นอกจากนี้
ชาวบ้านพระนอนยังมีที่นา ทํานา ทําไร่ ทําสวน ทางอีกฝั่งของลําน้ํายมแถวบ้านป่าแมต แต่ในปัจจุบันพื้นที่
ริมน้ําเกิดปัญหาน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งทําให้ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจึงลด
พื้นที่การเพาะปลูกลง
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นออกจากนี้ยังมีที่นาซึ
น ่งอยู่นอกเวีียงบริเวณโรงเรีรียนพิริยาลัย โโรงแรมนครแพร่ แถววัดสระบบ่อ
แกก้ว บริเวณตลาาดน้ําทองในปัจจุบันเคยเป็นที่นนาของตระกูลใหญ่
ใ ๆ ในเวียงแแพร่ บริเวณถนนนเจริญเมืองแลละ
โรรงเรียนเทคนิคแพร่ก็เป็นที่นาเช่
า นเดียวกัน ททางฟากตะวันออกก่
น
อนเข้าถึงตัวเวียงของเเมืองแพร่และถูถูก
แบบ่งเป็นลําเหมืองต่
อ างๆ เพื่อใช้ในเขตชุ
ใ
มชน รออบๆ ตัวเวียงมีลํลาเหมือง เช่น เหมืองค่า เหมืองแดง
อ
เหมืองหิหิต
เหหมืองหลวงไหลผ่าน โดยแยกจจากลําน้ําที่มาจากแถบป่าแดง เช่น น้ําแม่ก๋อน น้ําแม่แคม และน้
แ ําเหมืองแดดง
สภาพแวดล้อมขของเมืองแพร่ในปัจจุบันที่มีการสร้างชุมชนสสมัยใหม่เป็นแหล่งการค้า ย่านเศรษฐกิ
า
จแลละ
โรรงพยาบาลเมื่อราวสิ
ร บปีมานี้กั้นลํ
น าเหมืองและะสายน้ําไม่ให้มีกการระบายออกกสู่ลําน้ํายม เมื่อฝนตกน้
อ
ําระบาาย
อออกไม่ทันจึงท่วมจั
ม งหวัดแพร่อยู่เสมอ (ศรีศักร วัลลิโภดม และะวลัยลักษณ์ ทรรงศิริ, 2551: 111)

ภาพที่ 69 พื้นทีเกษตรกรรมโด
่
ยรอบคูเมืองแพพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
9..8 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
พรระธาตุช่อแฮคือพระธาตุศักดิ์สิทธิ
ท ์ประจําเมืองแพร่ เป็นสัญลักษณ์
ก ของความเป็นนครและเป็ป็น
แหหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมื
ต
อ ตั้งอยู่นอกเวียงทางทิศตะวันออกเป็นระะยะทางประมาณ
องแพร่
8 กิโลเมตร และะเนื่องด้วยความมที่พระธาตุช่อแฮมีผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชาอย่
ช างต่อเนื่องทํ
อ าให้ได้รับกาาร
บูรณปฏิสังขรณ์์อย่างสม่ําเสมออทําให้ยังคงสภภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งนี้รรููปแบบทางด้านศิลปกรรมแลละ
แ งได้รับอิทธิพลมาจากสมั
พ
ยล้านนาเป็นหลัก ซึ่งมีรูปแบบขอองสถาปัตยกรรรม
สถถาปัตยกรรมขอองพระธาตุช่อแฮยั
ข องพระธาตุ จ อมแจ้
อ ง ก่ อ นมี การเปลี
ก
่ ย นแปปลงรู ป แบบมา เป็ น ลั ก ษณะขของเมื อ งแพร่ (กลุ่ ม งานข้ อ มู ล
สาารสนเทศและกการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดแพพร่, 2555)
พรระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุ
น
ประจํจําเมืองและเป็นที
น ่ศรัทธาของคนในท้องถิ่นอื่นๆ
น ของล้านนาถืถือ
เป็ป็นพระธาตุประะจําปีเกิดหนึ่งในนสิบสองนักษัตรด้
ร วยและเมื่อเป็ป็นวัดก็มีพระจําาพรรษาน้อย เววลามีงานเทศกาาล
จึงงต้องนิมนต์พระะจากวัดต่างๆ ในเวี
ใ ยงมารับบาาตร
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ภาพที่ 70 พระธาตุช่อแฮ พระธธาตุศักดิส์ ิทธิ์ประจํ
ร าเมืองแพร่
ที่มา: ผู้วิจัย, 25557
ง าแพร่
100. โครงสร้างและองค์ประกอบบของเขตเมืองเก่
จาากการศึ ก ษาในนบทที่ 2 เกี่ ย วกั
ว บ รู ป แบบแลละลั ก ษณะทา งกายภาพของงเมื อ งโบราณใใน
วัฒ
ฒนธรรมทวารววดี ล้านนา คติความเชื
ค
่อต่างๆใในการสร้างเมืองโบราณ
อ
และโโครงสร้างและอองค์ประกอบทาาง
กายภาพของเมือง ทําให้ทราบบว่าพื้นที่บริเวณ
ณเมืองเก่าแพรร่ มีลักษณะรูปแบบของเมื
ป
อ งที
ง ่ผ สมผสานกักัน
บ ทธพลมาจากกวัฒนธรรมทวาารวดี และมีองคค์ประกอบทางกกายภาพของเมืมืองที่แสดงถึงกาาร
ระะหว่างการได้รับอิ
รับเอาอิ
บ ทธิพลจาากวัฒนธรรมล้านนาเข้
า
ามาในชชุมชน คือ ข่วงเมือง และอื่นๆ ทั้งนี้เมื่อพิจารรณาในด้านมรดดก
วัฒนธรรมแล้
ฒ
ว เมมืองแพร่มีประวัวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สํสาคัญในอดีต สถานที
ส
่ อาคาร และสิ่งก่อสร้างงที่
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ซึ่งแยกปประเภทโครงสร้้างทางกายภาพพของเมืองได้ดังนนี้
น
การป้องกันเมือง ได้แก่ กําแพพงเมือง ประตูชชััย
1. โครงสร้างทาางกายภาพที่เป็นขอบเขตและก
ห และคูเมือง ทั้งหมดนี้เป็นโโครงสร้างที่เป็นรู
น ปธรรมและถูถูก
ประตูศรีชุม ปรระตูยั้งม้า ประตูมาร ประตูใหม่
สรร้างขึ้นมาโดยมมนุษย์ ในอดีตมีทําหน้าที่ป้องกักันอันตรายจากกข้าศึกศัตรู โดยยกําหนดการเข้ข้า-ออกเมืองตาาม
พื้นที่ต่างๆด้วยประตูเมืองที่ตั้งอยู
อ ่โดยรอบกําแพงเมือง และกําแพงเมืองยังมีหน้าที่ป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมตัตัว
เมืมืองภายในกําแพพงเมืองในฤดูน้าํ หลาก เนื่องจาากลักษณะภูมปิประเทศภายในกกําแพงเมืองเป็นแอ่
น งกระทะ
2. โครงสร้างทาางกายภาพที่เป็นสถานที่สําคัญของเมืองแพพร่ในอดีต แบ่งย่
ง อยออกเป็น 2
ประเภทคือ
2.1 โครงสร้้างที่เป็นรูปธรรรมและมีความสสําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นย่
น าน พื้นที่ หรืรือ
ง ่สําคัญแสดงคความเป็นเมือง ตามคติความเเชื่อของการสร้าง
า
สถถานที่สําหรับเป็ป็นที่ตั้งขององคค์ประกอบเมืองที
เมืมืองล้านนา สําหรั
ห บประกอบพิพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆในออดีตที่มีความสําาคัญในระดับเมืมืองของเมืองแพพร่
รววมทั้งเป็นสํานักงานหรื
ก
อสถานทที่สําหรับการบริริหาร การเมืองงการปกครอง ที่อยู่อาศัยของผูผู้ปกครอง ขุนนาาง
ชั้ันสูง และกลุ่มชนที
ช ่มีความสัมพัพนธ์ด้านเครือญ
ญาติ ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง บ้านนวงศ์บุรี คุ้มวิชัชัยราชา บ้านเจจ้า
หนานไชยวงศ์ อาคารน้
อ
ําเพชรร พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
า และศาลหหลักเมือง เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถานที
ส
่สําคัญอีก
ง อง ซึ่งในอดีตใช้
ต สําหรับฝึกทหาร
ท สนามหลลวงใช้เรียกทั้งพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมของเจ้าาผู้
แหห่งหนึ่งคือ ข่วงเมื
ครองนคร โดยเฉพาะในเรื่องททางการเมือง โดยในปัจจุบันถูกใช้งานเป็นสสนามหลวง หรืรอสวนสาธารณ
ณะ
ประจําเมืองแพร่
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2.2 โครงสร้างกายภาพและ
า
ะเกี่ยวข้องกับมรรดกวัฒนธรรมทที่เป็นนามธรรมม ได้แก่ประเพณี
วัฒ
ฒนธรรม และคความเชื่อของชาาวเมืองแพร่ในออดีต ปัจจุบันยังคงมี
ง บางอย่างหหลงเหลืออยู่ เชช่น การแห่ขบววน
เพืพื่อไปประกอบพิพิธีฌาปนกิจ ยังคงมี
ง ความเชื่อว่วา ขบวนแห่จะตต้องไม่ผ่านทางด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวง
า
เป็นต้น
3. โครงสร้างท างกายภาพที่เ ป็น สถานที่สําคัค ญ ทางจิต วิญ ญ
ญาณและศาสนนา ได้แ ก่ ศาสสน
สถถานที่มีที่ตั้งอยู่รวมกับชุมชนตต่างๆกระจายอยู่ทั่วเขตพื้นที่เมืองเก่า ประกออบไปด้วย วัดหัหวข่วง วัดศรีชชุม
วัดดหลวง วัด พรระนอน วัด พงงษ์สุนันท์ วัด พระบาทมิ
พ
่ง เมืองวรวิ
อ หาร วัดพระร่
ด
วง แลละวัดศรีบุญ เรืออง
เนืนื่องจากในอดีต วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ดัดงนั้นแต่ละชุมมชนจึงมีการสร้ร้างวัดของตนเออง
ขึ้นนมา และเดินทางมาที
ท
่สถานที่แห่
แ งนี้เพื่อประกกอบกิจกรรมตาามประเพณีและะวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภาพที่ 71 ตําแหหน่งสถานที่สําคัญ
ั ของเมืองแพรร่ในอดีตเมืองแพพร่ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน แยกตาามประเภทของง
โคครงสร้างและองงค์ประกอบทางกายภาพเมือง
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
ทั้งนี
ง ้เมื่อพิจารณาาในส่วนของโครรงสร้างและองคค์ประกอบของเเมืองเก่าแพร่ สามารถอธิ
ส
บายไได้
า องเก่าแพร่มีมกี ําแพงเมืองเป็ปนโครงสร้างทีทํท่ ําหน้าที่ป้องกันนข้าศึกศัตรูมาตั้ังแต่ในอดีตและะกําหนดการเข้้าว่าเมื
อออกเมืองด้วยปรระตูเมืองทั้ง 4 ทิศ อีกทั้งกําแพงเมื
แ องยังทําหน้
ห าที่เป็นแนวป้ป้องกันไม่ให้เกิดน้
ด ําท่วมเข้ามาใใน
พื้นที่ด้านใน ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านการกักเก็บน้
บ ําเพื่อใช้ในกาารอุปโภคบริโภคในอดี
ภ
ตนั้น ไดด้มีการผันน้ําจาาก
แมม่น้ํายมเข้ามากักักเก็บไว้ในบริเวณคู
เ เมือง สันพระร่
พ วง และสันพระนอน
น
ซึ่งใในปัจจุบันคงเหหลือเพียงคูเมืองงที่
ยัังมีการใช้งานเหหมือนในอดีต ส่สวนสันพระร่วงและสั
ง
นพระนอนนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงการรใช้งานกลายเป็ป็น
พื้นที่ปลูกสร้างบ้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว ในขณ
ณะที่โครงสร้างสําคัญที่ได้รับอิทธิพลมาจากยยุค
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ล้าานนาที่ยังคงสภภาพอยู่ในปัจจุบับนคือข่วงเมือง และสะดือเมืองที
อ ่ซึ่งมีที่ตั้งอยูยู่บริเวณใจกลางงเมือง ใกล้กับค้คุ้ม
เจ้จ้าหลวงซึ่งบ่งบอกได้ว่าในอดีตครั
ต ้งที่เมืองแพร่ยังมีการปกครรองโดยเจ้าเมือองนั้นจะให้ความมสําคัญกับสถาาน
ที่ตั้งคุ้มเจ้าหลวงใให้อยู่ในบริเวณ
ณใจกลางเมืองเพืพื่อความเป็นมงงคลตามความเชืชื่อที่สืบทอดกันมา
น และโดยรออบ
ม าหลวงยังพบสถานที
พ
่ตั้งขอองบ้านเรือนขอองเชื้อสายเจ้าหลวงตั้งอยู่ภายใในแนวเขตกําแพงเมื
แ องซึ่งแต่ละ
ล
คุมเจ้
สาายสกุลได้ทํากาารสร้างวัดให้อยู่ใกล้กับที่พักขอองตน เนื่องด้วยในอดี
ย ต วัดจะททําหน้าที่เป็นศูนย์
น กลางชุมชนททํา
ใหห้เกิดการสร้างบ้บ้านเรือนในพื้นทีท่ใกล้เคียงจนเกิกิดเป็นชุมชนแตต่ละชุมชนมาจนนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 72 โครงสสร้างและองค์ประกอบทางกาย
ร
ยภาพเมืองเก่าแพร่
แ
ที่มา: ผู้วิจัย, 25558
11. สถานที่สําคััญในเมืองเก่าแพร่
แ ที่ได้รับการรขึ้นทะเบียนโบบราณสถาน
กรรมศิลปากร (22559) ได้ทําการสํารวจภายในนพื้นที่จังหวัดแพร่
แ และระบุหมายเลขทะเบียยน
โบบราณสถานไว้ทัทง้ั สิ้น 35 แห่ง แบ่งเป็นโบราณ
ณสถานที่ขึ้นทะะเบียนตาม พ.ร.บ.แล้ว 10 แหห่ง และที่ยังไม่ขขึึ้น
ทะเบียนตาม พ.รร.บ. อีก 25 แหห่ง โดยภายในเขขตพื้นที่วิจัยมีโบราณสถานตั
บ
้งอยู
อ ่ทั้งหมด 6 แหห่งดังนี้
1. วัดหัวข่วง กรมศิลปากรประะกาศขึ้นทะเบียนวั
ย ดหัวข่วงเป็ป็นลําดับที่ 00003788 และมีผผล
บัังคับใช้ตามประะกาศในราชกิจจจานุเบกษาเพื่อขึ
อ ้นทะเบียนโบบราณสถาน ในนเล่มที่ 97 ตอนนที่ 123 ประกาาศ
ณ วันที่ 12 สิงหาาคม พ.ศ. 25233
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ภาพที่ 73 ขอบเขตวัดหัวข่วงที่ได้
ไ รับการประกกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
น
ล จจานุเบกกษาและการพัฒนากฎหมายอิ
ฒ
ิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์], เข้าถึ
า งเมื่อ 12 พค.
ที่มา: ฐานข้อมูลราชกิ
25559 เข้าถึงได้จาก http://ww
ww.mratchakittcha.soc.go.thh/
2. วัดศรีชุม กรมศิศิลปากรประกาาศขึ้นทะเบียนวััดศรีชุมเป็นลําดับที่ 003789 และมี
แ ผลบังคับใใช้
ตาามประกาศในรราชกิจจานุเบกษาเพื่อขึ้นทะเบีบียนโบราณสถาน ในเล่มที่ 977 ตอนที่ 159 ประกาศ
ป
ณ วันนที่
144 ตุลาคม พ.ศ. 2523

ภาพที่ 74 ขอบเขตวัดศรีชุมที่ได้รับการประกาาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ที่มา: ฐานข้อมูลราชกิ
ล จจานุเบกกษาและการพัฒนากฎหมายอิ
ฒ
ิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์], เข้าถึ
า งเมื่อ 12 พค.
25559 เข้าถึงได้จาก http://ww
ww.mratchakittcha.soc.go.thh/
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3. คุ้มเจ้าหลวง กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบีบียนคุ้มเจ้าหลววงเป็นลําดับที่ 0003790 และะมี
ผลลบังคับใช้ตามปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเเพื่อขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
น
ใในเล่มที่ 115 ตอนพิ
ต เศษที่ 399 ง
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคมม พ.ศ. 2541

ภาพที่ 75 ขอบเขตจวนคุ้มเจ้าหลวงที
ห ่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสสถาน
ที่มา: ฐานข้อมูลราชกิ
ล จจานุเบกกษาและการพัฒนากฎหมายอิ
ฒ
ิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์], เข้าถึ
า งเมื่อ 12 พค.
ww.mratchakittcha.soc.go.thh/
25559 เข้าถึงได้จาก http://ww
4. วัดหลวง กรมศิศิลปากรประกาาศขึ้นทะเบียนวัวัดหลวงเป็นลําดับที่ 00037911 และมีผลบังคับ
ใช้ช้ตามประกาศในนราชกิจจานุเบกษาเพื
บ
่อขึ้นทะะเบียนโบราณสถาน ในเล่มที่ 1115 ตอนพิเศษษที่ 39 ง ประกาาศ
ณ วันที่ 20 พฤษษภาคม พ.ศ. 25541

ภาพที่ 76 ขอบเขตวัดหลวงที่ได้ดรับการประกาาศขึ้นทะเบียนโบบราณสถาน
ที่มา: ฐานข้อมูลราชกิ
ล จจานุเบกกษาและการพัฒนากฎหมายอิ
ฒ
ิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์], เข้าถึ
า งเมื่อ 12 พค.
ww.mratchakittcha.soc.go.thh/
25559 เข้าถึงได้จาก http://ww
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5. วัดพระนอน กรมศิลปากรประะกาศขึ้นทะเบียนวั
ย ดพระนอนเป็นลําดับที่ 00007641 แต่ยังไไม่
มีผลบังคับใช้
6. คุ้มวิชัยราชา กรมศิ
ก ลปากรปรระกาศขึ้นทะเบียนวัดพระนอนนเป็นลําดับที่ 00007642 แต่ยังไไม่
มีผลบังคับใช้

ภาพที่ 77 ตําแหหน่งที่ตั้งสถานทีที่ภายในเขตเมืองเก่
อ าแพร่ที่ได้รัรบั การขึ้นทะเบียยนโบราณสถานน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25559
122. การวางและะจัดทําผังเมืองรรวมเมืองแพร่
ชุมชนเมื
ม องแพร่ ได้
ไ รับการวางผัังเมืองรวมครั้งงแรกเมื่อ พ.ศ. 2528 ประกกาศใช้บังคับโดดย
กฎฎกระทรวงฉบับที
บ ่ 45 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตออนที่ 83 เริ่มใชช้บังคับเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคคม
พ.ศ.2531 ขยาายอายุการใช้ผังเมื
ง องรวม 2 ครั้ง สิ้นสุดการรบังคับใช้เมื่อวัันที่ 19 พฤษภภาคม พ.ศ.25338
หลังจากนั้นได้รับการปรั
บ
บปรุงครั
ค ้งที่ 1 ผังเมืองรวมเมื
ง
องแพร่ พ.ศ. 2542 ปรระกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรววง
ฉบบับที่ 421 ในรราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 88 ก เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.25442
แลละขยายอายุการใช้บังคับผังเมื
เ องรวม 2 ครั้ง ปัจจุบันชุมชนเมืองแพรร่ มีผังเมืองรวมมเมืองแพร่ (ฉบับับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2)
2 พ.ศ. 2554 ที่ได้ รับการปรระกาศใช้บังคับบโดยกฎกระทรรวง ในราชกิจจานุ
จ เบกษา เล่มมที่
1228 ตอนที่ 76 ก เริ่มใช้บังคับเมืมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.25544
122.1 ผังเมืองรววมเมืองแพร่ พ..ศ. 2531
ผังเมืองรวมเมืองแแพร่ พ.ศ. 2531 ได้รับการปรระกาศเป็นกฎกกระทรวงฉบับที่ 45 เริ่มใช้บังคับ
เมืมื่อ วั น ที่ 20 พฤฤษภาคม 253 1 มีร ะยะเวลาาในการบั งคั บ ใช้
ใ 5 ปี และสิ้ น สุด การบังคั บใช้
บ เ มื่ อ วั น ที่ 19
1
พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และทําการขยายอายุการใช้
ก งานผังเมือง
อ 2 ครั้ง โดยยทําการขยายอายุครั้งที่ 1 วันนที่
233 มีนาคม พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และครั้งที่ 2 วัันที่ 23 มีนาคมม พ.ศ. 2537 ถึง
วันนที่ 19 พฤษภาาคม พ.ศ. 25338 โดยให้ผังเมืมืองรวมบังคับใช้ในท้องที่ตําบลป่าแมต ตําบลทุ่งกวาว ตําบบล
เหหมืองหม้อ ตําบลในเวี
บ
ยง ตําบลลนาจักร อําเภออเมืองแพร่ และะตําบลเวียงทออง อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ใใน
ส่วนของพื
ว
้นที่เขตเมื
ข องเก่าแพรร่ ได้กําหนดกาารใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นที่ดดิินประเภทอนุรัรกษ์เพื่อส่งเสริริม
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เออกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั
ป ฒ นธรรมไท ย สถาปั ต ยกรรรมท้ อ งถิ่ น หั ต ถกรรม การรท่ อ งเที่ ย ว กาารอยู่ อ าศั ย กาาร
สาาธารณูปโภคแลละสาธารณูปการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงที่ดินประเภทนีนี้ วัตถุประสงคค์ของผังเมืองรววม
ฉบบับนี้ ได้รับการรกําหนดขึ้นเพื่อใช้
ใ เป็นแนวทางงในการพัฒนาเมืมือง และสามารรถรองรับการขยยายตัวของชุมชน
ช
ในนอนาคต โดยมีสาระสํ
ส าคัญคือ
1. ให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางกการบริหาร และะการปกครองขอองจังหวัดแพร่
2. ให้เป็นศูนย์กลางทางด้
ล
านเศรษฐกิจ และการรท่องเที่ยวของจัจังหวัดแพร่
3. พัฒนาบริการททางสังคม การสสาธารณูปโภคแและสาธารณูปกการให้เพียงพอแและได้มาตราฐาาน
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ
แ ่งแวดล้อม
ในนส่วนของการกําหนดการพั
า
ฒนาโครงสร้
น
างคมมนาคมขนส่งได้้กําหนดให้มีการขยายขนาดเขขต
ทางของทางหลววงแผ่นดินหมายยเลข 101 ให้ห้เป็น 30 เมตร เพื่อเพิ่มผิวการจราจร โดยเเน้นไปยังเส้นทาาง
คมมนาคมที่เชื่อมตต่อระหว่างอําเภภอให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้น ส่วนเส้นทางงคมนาคมภายใในเขตเมืองเก่าให้
ใ
ทําการขยายเขตทางถนนคําลือ ถนนแสนคํา ให้มีขนาดเขตทาาง 12 เมตร เพืพื่อใช้เป็นเส้นทางการสัญจรสาาย
หลักในการเชื่อมการเดินทางไปยังพื้นที่โดยรอบบ

ภาพที่ 78 ผังเมืองรวมเมื
อ
องแพรร่ พ.ศ. 2531
ที่มา: สํานักงานโโยธาธิการและผผังเมืองจังหวัดแพร่ [ออนไลน์น์], เข้าถึงเมื่อ 26 กพ. 2557 เข้าถึงได้จาาก
htttp://www.dppt.go.th/phraee
122.2 ผังเมืองรววมเมืองแพร่ พ..ศ. 2542
ผังเมืองรวมเมืองแแพร่ พ.ศ.2542 ได้รับการประกาศเป็นกฎกระะทรวง ฉบับที่ 421
4 ในราชกิจจา
จ
นุเบกษา เล่มที่ 116
1 ตอนที่ 88 ก เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 กันยายน
น
พ.ศ.25542 และทําการรขยายอายุการใใช้
ค ้ง สิ้นสุดการบบังคับใช้เมื่อวันที
น ่ 27 กันยายยน พ.ศ.2549 โดยให้ผังเมืองรวมบั
อ
งคับใช้ใใน
งาานผังเมือง 2 ครั
ท้้องที่ตําบลทุ่งโฮ้ฮ้ง ตําบลแม่ยม ตําบลร่องฟอง ตําบลป่าแมต ตําบลทุ่งกวาว ตําบลเหมืองหมม้อ ตําบลในเวียง
ย
ตําบลนาจั
า
กร ตําบลกาญจนา
า
อําเภอเมืองแพรร่ และตําบลเวียงทอง
ย
ตําบลร่องกาศ ตําบลบ้บ้านปง อําเภอสสูง
เมม่น จังหวัดแพร่ร่ ซึ่งวัตถุประสสงค์หลักในการรบังคับใช้ผังเมือองรวมเมืองแพร่ ยังคงวัตถุประสงค์
ร เดิมตามผผัง
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เมืมืองรวมเมืองแพพร่ พ.ศ.2531 แต่ขยายขอบบเขตการบังคับใช้
ใ ให้ครอบคลุมมมากขึ้น ดังที่ได้ดกล่าวมาข้างต้ต้น
โดดยเฉพาะด้านเหหนือและด้านใต้ต้ของชุมชนเมืองแพร่
ง
ในนส่วนของการกํําหนดการพัฒนาโครงสร้
น
างคมนาคมขนส่งไได้ทําการเพิ่มระยะทางของทาาง
หลวงแผ่นดินหมมายเลข 101 ซึ่งอยู
ง ่ในบริเวณด้้านตะวันออก ให้
ใ มีขนาดเขตททาง 30 เมตร ไปปจรดกับขอบเขขต
ง ที่ได้ทําการรขยายพื้นที่การรบังคับใช้ และกก่อสร้างทางใหมม่ให้มีเขตทาง 30
3 เมตร ทางด้าาน
ผังั เมืองรวมเมืองแพร่
ทิศตะวันตกเพื่อไปเชื่อมกับถนนนยันตรกิจโกศศล ทําให้เส้นทาางสายนี้ทําหน้าาที่กลายเป็นถนนนเลี่ยงเมือง ลลด
คววามคับคั่งในกาารสัญจรผ่านตัวเมือง

ภาพที่ 79 ผังเมืองรวมเมื
อ
องแพรร่ พ.ศ. 2542
ที่มา: สํานักงานโโยธาธิการและผัผังเมืองจังหวัดแพร่
แ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 26 กพ. 2557 เข้าถึ
า งได้จาก
htttp://www.dppt.go.th/phraee
122.3 ผังเมืองรววมเมืองแพร่ พ..ศ. 2554
ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.25544 ผังเมืองรวมแแพร่ฉบับปัจจุบันใช้บังคับในท้้องที่ตําบลทุ่งโฮฮ้ง
ตําบลแม่ยม ตําบลร่
บ องฟอง ตําบลป่
า าแมต ตําบลทุ
า ่งกวาว ตํตาบลเหมืองหม้ม้อ ตําบลในเวียง
ย ตําบลนาจักกร
ตําบลกาญจนา
า
อํอาเภอเมืองแพรร่ และตําบลเวียงทอง
ย
ตําบลร่องกาศ
อ
ตําบลบ้าานปง อําเภอสูงเม่
ง น จังหวัดแพพร่
ซึง่งเป็นบริเวณเดียวกั
ย บผังเมืองรววมเมืองแพร่ พ..ศ.2542
ในส่วนของการกําหนดการพั
า
ฒนาโครงสร้
น
างคมมนาคมขนส่งได้้ทําการยกเลิกการขยายเขตทา
ก
าง
ขอองทางหลวงแผผ่นดินหมายเลข 101 เนื่องจากกได้ทําการก่อสสร้างเส้นทางคมมนาคมสายนี้เสร็ร็จแล้วในผังเมือง
อ
รววมเมืองแพร่ พ..ศ.2542 ยังคงเหลือการขยายยเขตทางในเส้นทางคมนาคมทาางด้านทิศตะวันตกเท่
น านั้น
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ภาพที่ 80 ผังเมืองรวมเมื
อ
องแพรร่ พ.ศ. 2554
แ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 26 กพ. 2557 เข้าถึ
า งได้จาก
ที่มา: สํานักงานโโยธาธิการและผัผังเมืองจังหวัดแพร่
htttp://www.dppt.go.th/phraee
กาารใช้ประโยชน์ทีท่ดี ินตามกฎกระะทรวงผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554 พื้นทีเ่ ขตเมืองเก่าแพพร่
ไดด้ รั บ การกํ า หนนดการใช้ ป ระโโยชน์ ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่
น ใ ห้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอ นุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ
เ ม เอกลั ก ษ ณ์
ศิ ลปวั ฒ นธรรมมไทย ทั้ ง นี้ ร ะบุ
ะ ว่ า บริ เ วณดัดั ง กล่ า วให้ ใ ช้ ประโยชน์
ป
ที่ ดิ นนเพื่ อ การส่ ง เ สริ ม เอกลั ก ษ ณ์
ศิลปวั
ล ฒนธรรมแและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การรอนุรักษ์โบราณ
ณสถาน โบราณคดี การท่องเทีทีย่ ว การอยู่อาศัศัย
พาณิชยกรรม กาารศาสนา สถาบบันราชการ การรสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารรณประโยชน์เป็น
ส่วนใหญ่
ว
สําหรัรับการใช้ประโยยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้
ไ ไม่เกินร้อยละะสิบของที่ดินปรระเภทนี้ในแต่ละ
ล
บริิเวณ
ทีดิด่ นิ ประเภทนี้ ห้้ามใช้ประโยชน์น์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
1. โรงงานทุกจําพพวกตามกฎหมาายว่าด้วยโรงงาน
2. คลังน้ํา มันเชื
น ้อเพลิงและสสถานที่ที่ใช้ในกการเก็บรักษาน้ํ้า มันเชื้อเพลิลิง ที่ไม่ใช่ก๊าาซ
ปิโโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชชาติ เพื่อจําหน่
ห ายที่ต้องขอออนุญาตตามกฎฎหมายว่าด้วยกการควบคุมน้ํามัน
เชืชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้
า ํามันเชื้อเพลิลิง
ต ยมเหลวตาาม
3. สถานที่บรรจุก๊ก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สสําหรับก๊าซปิโตรเลี
กฎฎหมายว่าด้วยกการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความมรวมถึงร้านจําหน่
ห ายก๊าซ สถาานที่ใช้ก๊าซ แลละ
สถถานที่จําหน่ายออาหารที่ใช้ก๊าซ
4. เลี้ยงม้า โค กรระบือ สุกร แพะะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามมกฎหมายว่าด้ววย
กาารสงวนและคุมครองสั
ม้
ตว์ป่า เพื่อการค้า
5. สุสานและฌาปปนสถานตามกฎฎหมายว่าด้วยสสุสานและฌาปนนสถาน
6. การอยู่อาศัยหรื
ห อประกอบพาาณิชยกรรมประะเภทอาคารสูงหหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
7. สถานีขนส่งสินค้
นา
8. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษต
ผ
ตร
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9. สถานีขนส่งผูโดยสาร
โ้
100.กําจัดมูลฝอยหหรือสิ่งปฏิกูล
111.ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
122.4 โครงการเมืมืองเก่าแพร่ของสํ
อ านักงานนโยบายและแผนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานั
า กงานนโยบายยและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
พ
ติและสิ่งแวดล้ออม(2555) ได้จัจัดทําเอกสารกาาร
กําหนดขอบเขตพ
า
พื้นที่เมืองเก่าแพร่
แ ขึ้นเพื่อการดดําเนินงานอนุรรัักษ์และพัฒนาเมืองเก่า สาระสําคัญที่จะศึกษษา
แนนวทางการอนุรัรกั ษ์และพัฒนาเเมืองเก่า โดยพิจารณาจากระเเบียบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกาาร
อนนุรักษ์และพัฒนาเมื
น อง และสรุรุปแนวทางในกาารอนุรักษ์เป็น 3 ประเภทคือ
1. กรอบกฎหมายยเพื่อการอนุรกักษ์พื้นที่
2. กรอบกฎหมายยเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม
3. กรอบกฎหมายยเพื่อการวางผังชุ
ง มชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ตาารางที่ 1 การวิเคราะห์และปรระเมินคุณค่าด้านต่างๆ ของโบรราณสถานและสสถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพรร่

ที่มา: สํานักงานนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้
แ อม
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หลัลักการกําหนดขขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า จะพิจารรณาจากการศึกกษาวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูล
ทั้ังข้อมูลปฐมภูมิมิ ทุติยภูมิและข้้อมูลจากการสํารวจภาคสนาม
า
ม และทําการกําาหนดขอบเขตพืพื้นที่เมืองเก่าเพืพื่อ
กาารอนุรักษ์และพพัฒนา ประกอบบด้วยขอบเขตพืพื้นที่ 2 ระดับ คือขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และขขอบเขตพื้นที่

ภาพที่ 81 การกกําหนดเขตพื้นที่โครงการเมืองเเก่าแพร่
แ อม
ที่มา: สํานักงานนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้
แนนวทางการอนุรักษ์
ก และพัฒนาเมืมืองเก่า จําแนกกแนวทางในการรปฏิบัติได้ดังนี้
แนนวทางทั่วไป
1. การมีส่วนร่วมและประชาสั
ม
มพัพนธ์
2. การสร้างจิตสํานึ
า ก การอนุรักษ์และพัฒนาอยย่างยั่งยืน
3. การส่งเสริมกิจกรรมและวิ
จ
ถีชีชีวิตท้องถิ่น
4. การส่งเสริมคุณภาพชี
ณ
วิต
5. การป้องกันภัยคุ
ย กคามจากมนุนุษย์และธรรมชชาติ
6. การประหยัดพลั
พ งงานด้านการรสัญจรและสภาพแวดล้อม
7. การดูแลและบบํารุงรักษาอาคาารและสาธารณูปการ
แนนวทางสําหรับเขตพื
เ ้นที่ (zoninng)
ในนส่วนของทั้งเขตตพื้นที่หลักและะพื้นที่ต่อเนื่อง ได้
ไ นําเสนอแนววทางในการปฏิบัติที่คล้ายกันคือ
เสสนอให้มีการใช้ประโยชน์
ป
ที่ดินที่สอดคล้องกับพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในการของประะเภทการใช้งานนและลักษณะทาาง
สถถาปัตยกรรมรววมไปถึงการคววบคุมความสูงของอาคารและ
ข
สัดส่วนของพื้นนที่ว่างเพื่อการรรักษาบรรยากาาศ
ขอองพื้นที่เมืองเกก่า อีกทั้งได้ยังส่สงเสริมให้มีจัดเตรี
ด ยมความพร้อมในด้านเส้นนทางการสัญจรที่เอื้อต่อการใใช้
จักกรยานเป็นพาหหนะแทนการใช้้รถยนต์เพื่อลดกการใช้พลังงาน
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13. สรุป
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเมืองเก่าแพร่ในบทนี้ สรุปสาระสําคัญของเรื่องในแต่ละด้านได้ดงั นี้
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มี
พื้ น ที่ ร าบอยู่ 2 แห่ ง ซึ่ ง ถู ก ใช้ เ ป็ น ที่ พื้ น ที่ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย และทํ า เกษตรกรรม ทั้ ง นี้ จ ากหลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ยั ง ปรากฎร่ อ งรอยของชุม ชนโบราณรวมทั้ ง สิ้น 24 แห่ ง โดยมี ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานที่
คล้ายคลึงกันคือ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําหรือลําห้วย และมีขนาดพื้นที่อยู่ระหว่าง 120 - 250 ไร่ ทั้งนี้จากที่ตั้งของ
เมืองแพร่ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆได้สะดวก เมื่อเมืองแพร่ถูกโจมตีโดยขอม ทําให้มีการ
เปลี่ยนชื่อเมืองแพร่เป็น เวียงโกศัย อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
วิ วั ฒ นาการของเมื อ งแพร่ เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น ตั้ ง แต่ ค รั้ ง ที่ เ มื อ งแพร่ เ ป็ น นครรั ฐ อิ ส ระ และเริ่ ม การ
เปลี่ยนแปลงของเมืองเมื่อมีการขยายอํานาจการปกครองจากเมืองที่เข้มแข็งกว่าทําให้เมืองแพร่กลายเป็น
เมืองประเทศราชมาตั้งแต่ยุคของอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา ที่มีการรุกรานของ
ประเทศพม่า จนมาถึงยุคสมัยธนบุรีและปัจจุบันคือยุครัตนโกสินทร์ ในฐานะเมืองประเทศราชทําให้เมือง
แพร่ได้ รับอิ ทธิ พลทางวั ฒนธรรมมาจากอาณาจัก รต่ างๆ ดั งจะเห็นได้จากโบราณสถานและสิ่งก่ อ สร้า ง
มากมาย
ปัจจุบันสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ บางแห่งยังคงมีการใช้งานเหมือนดังที่
เคยเป็นมาในอดีต แต่บางสถานที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมต่อสถานที่สําคัญของเมือง
แพร่ในอดีต อาทิ คุ้มเจ้าหลวง ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นสถานที่พํานักของเจ้าผู้ครองนครแพร่ ต่อมาได้ใช้เป็นจวน
หรือบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และปัจุบันได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เป็นต้น
จากการศึกษาบริบทของเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ สรุปได้ว่าโครงสร้างทางกายภาพของเมือง
จํ า แนกออกเป็ น 3 ประเภท คื อ (1) โครงสร้ า งทางกายภาพที่ เ ป็ น ขอบเขตและการป้ อ งกั น เมือ ง มี 7
องค์ประกอบ ได้แก่กําแพงเมือง ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูยั้งม้า ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง (2)
โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่คุ้มเจ้าหลวง บ้าน
วงศ์บุรี คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ศาลหลักเมือง สนามหลวง อาคารน้ําเพชร และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
(3) โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ วัดหัว
ข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และวัดศรีบุญ
เรือง ในบรรดาโครงสร้างและองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
ไปแล้วจํานวน 6 แห่ง โดยมีผลใช้บังคับไปแล้ว 4 แห่ง
ด้านแผนและโครงการในอนาคตที่เกีย่ วข้องกับพื้นที่เขตเมืองเก่าแพร่ ชุมชนเมืองแพร่มีการวาง
และจัดทําผังเมือง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองแพร่ ฉบับแรก พ.ศ. 2531 หลังจาก
หมดอายุการใช้บังคับก็ได้มีการปรับปรุงอีก 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554 ตามลําดับ ซึ่งฉบับที่ 2
นี้ยังมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป จนกว่าจะมีการประเมินแล้วเห็นสมควรปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ พื้นที่เขตเมืองเก่า
แพร่ ได้รับการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดทําเอกสารโครงการพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการดําเนินงาน
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อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า แพร่ โดยได้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการในหลั ก การแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารดํ า เนิ น การ
ต่อจากนั้น
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ที่ปรากฎในแบบสอบถามเพื่อให้
กลุ่มตั วอย่างประเมิ นสภาพปั จจุบัน และคุณค่ าความสําคัญ ประกอบด้ ว ยโครงสร้ าง 3 ประเภท แต่ล ะ
ประเภทมีองค์ประกอบย่อยๆ ที่ค้นพบในการศึกษาบริบทเมืองเก่าแพร่ ดังนี้
1. โครงสร้างทางกายภาพที่เ ป็นขอบเขตและการป้องกันเมื อง มี 7 องค์ ประกอบ ได้ แ ก่
กําแพงเมือง ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูยั้งม้า ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง
2. โครงสร้างทางกายภาพที่เป็นสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต 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
หลังจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของพื้นที่วิจัย โดยเฉพาะสภาพ
ปั จจุ บั น ของมรดกวั ฒนธรรม ภู มิ ทัศ น์วั ฒนธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มวั ฒ นธรรม ตลอดจนโครงสร้ างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ในบทนี้แล้ว ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะดําเนินการวิจัยภาคสนาม
ประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ของโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบแต่ ล ะประเภท ด้ ว ย
แบบสอบถามตามที่ได้จัดทําและทดสอบแล้วกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มตามที่ได้วางแผนดําเนินการไว้
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บทที่ 5
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในบทที่ 5 นี้มีเนื้อหาเป็นการดําเนินการวิจัยภาคสนามเพื่อประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม เนื้อหาของบทในส่วนแรกจะเป็นการ
นําเสนอรายละเอียดการดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม ส่วนหลังจะเป็นการนําเสนอการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การประมวลและวิเคราะห์ผลที่ได้แยกตามด้านต่างๆทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ด้านมรดกวัฒนธรรม และด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์
ของชุมชน การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมขององค์ประกอบในแต่ละโครงสร้างทาง
กายภาพ ทั้ง 3 ประเภท และสรุป
1. การดําเนินการวิจัยภาคสนาม
ในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการทดสอบแล้ว
ดังรายละเอียดที่กําหนดในบทที่ 3 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่วิจัย คือ ที่บริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ และ
ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เค้า
โครงของแบบสอบถาม และรายละเอียดของการดําเนินการ มีดังนี้
1.1 สรุปเค้าโครงแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม เป็นแบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้าง (structured questionnaire) มีเค้าโครงของแบบสอบถาม ดังนี้ (ดูตัวอย่างแบบสอบถาม
ทั้ง 3 แบบที่ใช้จริงในภาคผนวก)
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ การประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า
ความสําคัญของมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมส่วนที่เป็นโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
โครงสร้างคําถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามแบบวั ด เจตคติ เพื่ อ ประเมิ น เปรี ย บเที ย บคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ของ
โครงสร้างและองค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ
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1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
2. ด้านมรดกวัฒนธรรม
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน
ในแต่ ล ะคํ า ถามจะทํ า การจั ด ช่ อ งให้ แ สดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ไว้ 5 ระดั บ ได้ แ ก่ คุ ณ ค่ า
ความสําคัญ “น้อยที่สุด” “น้อย” “ปานกลาง” “มาก” และ “มากที่สุด” ตามลําดับ
หัวข้อที่จะต้องตอบในแบบสอบถาม
แบบสอบถามแยกเป็ น 3 ชุ ด ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบคํ า ถามในการประเมิ น คุ ณ ค่ า
ความสําคัญขององค์ประกอบต่างๆที่จําแนกตามประเภทของโครงสร้าง โดยพิจารณาจากมุมมองในแต่ละ
ด้าน ตามหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน มี 4 หัวข้อ คือ (1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร (1.2)
การเข้าถึง (1.3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน (1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด
2. ด้านมรดกวั ฒนธรรม มี 2 หัว ข้อ คือ (2.1) พื้น ที่ทางประวัติศาสตร์ (2.3) การใช้ งาน
สถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน มี 1 หัวข้อ คือ (3.1) คุณภาพของ
การพัฒนาบริเวณโดยรอบ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
1. ด้า นสภาพแวดล้ อมชุม ชน มี 2 หัว ข้ อ คื อ (1.1) ทั ศ นี ยภาพมองจากด้ านหน้าอาคาร
(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
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
1. ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน มี 4 หัวข้อ คือ (1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร
(1.2) การเข้าถึง (1.3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน (1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด
2. ด้ า นมรดกวั ฒ นธรรม มี 2 หั ว ข้ อ คื อ (2.1) พื้ น ที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ (2.2 )รู ป แบบ
สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม
3. ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน มี 3 หัวข้อ คือ (3.1) คุณภาพของ
การพัฒนาบริเวณโดยรอบ (3.2) การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม /ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม (3.3) ความ
กลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่

128

1.2 การดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง
3 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ในบทที่ 3 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เมืองเก่าแพร่เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยภายใน
เขตเมืองเก่าแพร่ โดยทําการแจกแบบสอบถามภายในพื้นที่เขตเมืองเก่าแพร่ ในระหว่างวันที่ 25 – 27
ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด จํานวน 70 ชุด ในการดําเนินการมีผู้ช่วย 1 คน
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
ในส่ ว นของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ คุ้ น เคยกั บ เมื อ งแพร่ ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การติ ด ต่ อ ล่ ว งหน้ า ไปยั ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
แจกแบบสอบถาม หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและรับคืนในวันเดียวกัน คือ วันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2559 ทั้งหมด จํานวน 55 ชุด ส่วนกลุ่มภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้ทําการแจก
แบบสอบถามให้กับภูมิสถาปนิกในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรับคืนในช่วงเวลา
เดียวกัน จํานวน 15 ชุด รวมทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างนี้ 65 ชุด
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ผู้วิจัยได้ดําเนินการไป
พร้อมๆกับกลุ่มที่ 2 และในช่วงเวลาเดียวกัน และได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา จํานวน 20 ชุด จาก
ภูมิสถาปนิกจํานวน 12 ชุด รวมทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างนี้ 32 ชุด
ในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการอธิบายองค์ประกอบ
ของแบบสอบถามและวิธีการในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง ก่อนที่จะดําเนินการกรอกข้อมูลและเริ่มประเมินโดยผู้ตอบแบบสอบถามเอง
สรุป จํานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน มีจํานวน 167 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 จํานวน 70 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จํานวน 65 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ 3 จํานวน 32 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้
ดําเนินการประมวลและวิเคราะห์ผล ดังจะปรากฏรายละเอียดของการดําเนินการในหัวข้อต่อไป
1.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการ
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 3 แบบเจาะจง ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะนักศึกษาชั้นที่ปี 5 ซึ่งได้มี
โอกาสไปทําการศึกษาพื้นที่เมืองเก่าแพร่มาแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน มีจํานวน
ทั้งหมด 25 คน แต่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 20 คน ซึ่งมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อย ผู้วิจัย
จึงได้คัดเลือกภูมิสถาปนิกที่เคยไปสํารวจพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 12 คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน
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1.4 เกณฑ์การประเมินและวิเคราะห์ผล
มาตราส่วนค่าระดับการประเมิน
เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ได้
กําหนดให้ตอบเป็นค่าแบบมาตราส่วน 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
คุณค่าความสําคัญมากที่สุด
ให้
5 คะแนน
คุณค่าความสําคัญมาก
ให้
4 คะแนน
คุณค่าความสําคัญปานกลาง
ให้
3 คะแนน
คุณค่าความสําคัญน้อย
ให้
2 คะแนน
คุณค่าความสําคัญน้อยที่สุด
ให้
1 คะแนน
เกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับ มีช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00
มีระดับคุณค่าความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20
มีระดับคุณค่าความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
มีระดับคุณค่าความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
มีระดับคุณค่าความสําคัญน้อยที่สุด
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ตารางที่ 2 การจัดแบ่งประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพและหัวข้อการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในแต่ละด้าน
โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

หัวข้อการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
Mean S.D.
ในแต่ละด้าน
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

ระดับ
ความ
คิดเห็น
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2. การประมวลและวิเคราะห์ผลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 70 คน พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
34.29 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้เกษียณอายุ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุด
จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 และดํารงชีวิตอาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ มากกว่า 40 ปี จํานวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 รายละเอียดดังตารางที่ 3
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํ า นวน 65 คน พบว่ าส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศหญิ ง จํา นวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60 โดยกํ า ลังศึ ก ษาอยู่ใ น
ระดับชั้นปีที่ 3 จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 รายละเอียดดังตารางที่ 4
กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ มนั ก ศึ ก ษาและภูมิ ส ถาปนิ ก ที่ คุ้ นเคยกับ เมือ งเก่ า แพร่ มีผู้ต อบแบบสอบถาม
จํานวน 32 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.125 โดยกําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่ 5 จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเคยเดินทางไปสํารวจพื้นที่เขตเมืองเก่าแพร่ 1 ครั้ง
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.63 รายละเอียดดังตารางที่ 4
รวมทั้ง 3 กลุ่ม มีผู้ตอบแบบสอบทั้งรวมทั้งหมด 167 คน พบว่าเป็นเพศหญิงจํานวน 106 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.47 แต่ในรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของแต่ละกลุ่มมีหัวข้อที่
แตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้
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ตารางที่ 3 จํานวน ร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1

2

3

4

5

เพศ
ชาย
หญิง

กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
จํานวน
ร้อยละ

รวม

28
42
70

40
60
100

รวม

3
22
14
7
24
70

4.29
31.43
20
10
34.29
100

รวม

2
0
17
8
0
18
21
3
1
70

2.86
0
24.29
11.43
0
25.71
30
4.29
1.43
100

0
2
9
50
9
0
0
70

0
2.86
12.86
71.42
12.86
0
0
100

2
10
4
19
35
70

2.86
14.29
5.71
27.14
50
100

อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
อาชีพ
รับจ้าง
เกษตรกรรม
รับราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
แม่บ้าน
ค้าขาย
เกษียณอายุราชการ
ไม่ได้ทํางาน
อื่นๆ
การศึกษา
ประถม
มัธยม
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาที่ได้อยู่อาศัยในเมืองแพร่
น้อยกว่า 10 ปี
11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม
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ตารางที่ 4 จํานวน ร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 2 และ 3 กลุ่มนักศึกษาและ
ภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ และ กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

2

3

ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีการศึกษาที่ 1
ชั้นปีการศึกษาที่ 2
ชั้นปีการศึกษาที่ 3
ชั้นปีการศึกษาที่ 4
ชั้นปีการศึกษาที่ 5
อื่นๆ
รวม
จํานวนครั้งที่เคยไปจังหวัดแพร่
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคย
กับพื้นที่
จํานวน
ร้อยละ

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับ
พื้นที่
จํานวน
ร้อยละ

26
39
65

40
60
100

7
25
32

21.875
78.125
100

0
0
30
25
0
10
65

0
0
46.15
38.46
0
15.38
100

0
0
0
0
20
12
32

0
0
0
0
62.5
37.5
100

-

-

21
9
0
2
32

65.63
28.13
0.00
6.25
100

3. การประมวลและวิเคราะห์ผลส่วนที่ 2 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน คือการประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของ
สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นส่วนที่ส่งเสริมความสําคัญและ
ลั ก ษณะเฉพาะของมรดกวั ฒ นธรรม โดยผู้ ต อบแบบสอบถามจะพิ จ ารณาประเมิ น ตามหั ว ข้ อ ย่ อ ยคื อ
ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร การเข้าถึง ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน สุนทรียภาพและ
ความสะอาด ผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และนําเสนอใน
รูปของตารางประกอบคําบรรยาย สรุปได้ดังนี้
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3.1 ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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
เป็นองค์ประกอบที่มีระดับความสําคัญสูงที่สุดในองค์ประกอบทั้ง 7 ข้อ จากกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
และ กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ ในขณะที่ กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับ
พื้นที่ให้ ประตูมาร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด 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) โดยทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด และให้ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญน้อยที่สุด
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 โดยทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ วัดหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด และทุก
องค์ประกอบมีระดัยความสําคัญอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5
3.2 การเข้าถึง
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ ประตูมาร เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญที่สุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด 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) โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารสูงที่สุด
ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่ให้ความสําคัญกับ วัดหัวช่วง สูงที่สุด รายละเอียด
ดังตารางที่ 6
3.3 ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุ ด ไม่มี ระดับมาก ได้แ ก่ ประตูมาร ( X =3.84) ประตู ใหม่ ( X =3.75) คูเ มือง
( 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 และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่ ให้ความสําคัญกับ ประตูมาร สูงสุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.43) ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ( X =3.95) อาคาร
น้ําเพชร ( 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) โดยทั้งกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่
ให้ความสําคัญกับ คุ้มเจ้าหลวง สูงสุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมื องเก่าแพร่ ประเภทสถานที่ สําคัญทางจิต
วิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด ได้แก่ วัดหัวข่วง ( X =4.34) และวัดหลวง ( X =4.32) ระดับมาก
ได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( 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 ในขณะที่
กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่ ให้ความสําคัญกับวัดหลวงสูงสุด รายละเอียดดังตารางที่ 7
3.4 สุนทรียภาพและความสะอาด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ ประตูมาร ( X =3.79) ประตูใหม่ ( X =3.65) และประตูยั้ง
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 โดยทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับประตูมาร เป็นองค์ประกอบที่สําคัญสูงสุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีต ที่ มี ค่ าระดั บ มากที่ สุ ด คื อ คุ้ ม เจ้ า หลวง ( X =4.27) ระดั บ มาก ได้ แ ก่ บ้ า นวงศ์ บุ รี ( X =3.99)
สนามหลวง ( X =3.65) อาคารน้ํ า เพชร ( X =3.64) ศาลหลั ก เมื อ ง ( X =3.51)และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป่ า ไม้
( X =2.84) ตามลํ า ดั บ ระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ คุ้ ม วิ ชั ย ราชา ( X =3.27) และบ้ า นเจ้ า หนานไชยวงศ์
( X =3.11) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิ ตวิ ญ ญาณและศาสนาที่ มี ค่ า ระดับ มากที่สุ ด ไม่มี ระดั บ มาก ได้แ ก่ วั ด หลวง ( X =4.03) วัด พระร่ ว ง
( 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 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
หัวข้อทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร รวมทั้ง 3 กลุ่ม

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
(ทัศนียภาพด้านหน้าอาคาร)
กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
ไม่คุ้นเคยกับ
พื้นที่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
คุ้นเคยกับ
พื้นที่

Mean

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.12
2.73
2.72
3.18
3.58
3.65
3.46

3.11
2.69
2.72
3.11
3.26
3.52
3.4

2.78
1.88
2.19
3.38
3.75
3.66
3.47

3.00
2.43
2.54
3.22
3.53
3.61
3.44

0.19
0.48
0.31
0.14
0.25
0.08
0.04

ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.46
3.89
3.57
3.24
3.72
3.68
3.77
2.96

4.2
3.86
3.84
3.75
3.68
3.74
3.68
3.32

4.59
3.56
3.38
3.06
3.47
3.41
3.56
2.53

4.42
3.77
3.60
3.35
3.62
3.61
3.67
2.94

0.20
0.18
0.23
0.36
0.13
0.18
0.11
0.40

มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
น้อย

3.84
3.83
4.08
3.79
3.65
3.91
3.95
3.75

3.58
3.85
4.05
3.68
3.58
3.77
4.03
3.91

3.84
3.84
4.25
3.88
3.59
3.81
3.91
3.56

3.75
3.84
4.13
3.78
3.61
3.83
3.96
3.74

0.15
0.01
0.11
0.10
0.04
0.07
0.06
0.18

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 6 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
หัวข้อการเข้าถึง รวมทั้ง 3 กลุม่
โครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของเขตเมืองเก่า
แพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชมุ
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความ
สําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน(การเข้าถึง)
กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับ
พื้นที่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
คุ้นเคยกับ
พื้นที่

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.61
3.65
3.14
3.44
3.8
3.89
3.84

-

3.38
3.16
2.78
3.63
3.94
3.94
3.88

3.50
3.41
2.96
3.54
3.87
3.92
3.86

0.16
0.35
0.25
0.13
0.10
0.04
0.03

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.44
3.89
3.08
2.72
3.98
4.06
3.55
2.7

-

4.47
3.91
3.09
2.75
3.69
4
3.41
2.44

4.46
3.90
3.09
2.74
3.84
4.03
3.48
2.57

0.02
0.01
0.01
0.02
0.21
0.04
0.10
0.18

มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
น้อย

4.1
3.89
4.04
3.89
3.9
4.18
3.89
3.54

-

4.19
3.97
4.09
3.88
3.88
4.06
3.94
3.34

4.15
3.93
4.07
3.89
3.89
4.12
3.92
3.44

0.06
0.06
0.04
0.01
0.01
0.08
0.04
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 7 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
หัวข้อความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน รวมทั้ง 3 กลุ่ม

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
(ความเหมาะสมการใช้งานปัจจุบัน)
กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
ไม่คุ้นเคยกับ
พื้นที่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
คุ้นเคยกับ
พื้นที่

Mean

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.78
2.79
3
3.26
3.76
3.72
3.59

-

2.34
2
2.72
3.56
3.91
3.78
3.63

2.56
2.40
2.86
3.41
3.84
3.75
3.61

0.31
0.56
0.20
0.21
0.11
0.04
0.03

น้อย
น้อย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.45
3.99
2.74
2.57
3.74
3.81
3.76
2.75

-

4.41
3.91
2.63
2.63
3.47
3.72
3.81
2.69

4.43
3.95
2.69
2.60
3.61
3.77
3.79
2.72

0.03
0.06
0.08
0.04
0.19
0.06
0.04
0.04

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

4.2
3.86
4.2
3.92
3.94
4.09
3.97
3.79

-

4.47
3.94
4.43
3.91
4.09
4
4.13
3.97

4.34
3.90
4.32
3.92
4.02
4.05
4.05
3.88

0.19
0.06
0.16
0.01
0.11
0.06
0.11
0.13

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 8 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
หัวข้อสุนทรียภาพและความสะอาด รวมทั้ง 3 กลุ่ม

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
(สุนทรียภาพและความสะอาด)

Mean

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.38
2.16
2.25
3.75
4.09
3.81
3.69

2.85
2.72
2.68
3.48
3.79
3.65
3.47

0.42
0.50
0.39
0.24
0.27
0.14
0.19

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
3.74
3.78
3.77
3.52
3.94
3.69
3.28

4.38
4.19
2.84
2.53
3.41
3.34
3.53
2.38

4.27
3.99
3.27
3.11
3.51
3.65
3.64
2.84

0.14
0.23
0.47
0.62
0.10
0.30
0.10
0.45

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.63
3.82
3.89
3.75
3.68
3.58
4
3.82

4.16
4.09
4.22
3.97
3.91
3.78
4
4

3.89
3.92
4.03
3.88
3.78
3.71
3.98
3.88

0.27
0.15
0.17
0.12
0.12
0.12
0.03
0.11

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับ
พื้นที่

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่

2.97
2.87
2.78
3.34
3.72
3.59
3.4

3.2
3.12
3.02
3.34
3.57
3.55
3.32

4.32
4.04
3.2
3.02
3.61
3.68
3.71
2.86
3.88
3.85
3.99
3.92
3.76
3.78
3.94
3.81
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4. การประมวลและวิเคราะห์ผลส่วนที่ 3 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านมรดกวัฒนธรรม
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมื องเก่าแพร่ ด้า นมรดกวัฒนธรรม เขตเมืองเก่ าแพร่ จัดอยู่ใ นลัก ษณะย่านประวั ติศาสตร์
ประเภท เมืองที่มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีการใช้งานมาตลอดทําให้บรรยากาศ
ของเมื อ งเกิดการเปลี่ย นแปลงอย่างต่อ เนื่อง ซึ่ งสามารถประเมิ นได้จากสิ่งที่ม นุษย์ส ร้ างขึ้น โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะพิจารณาประเมินตามหัวข้อย่อยคือ พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิ
สถาปัตยกรรม การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละหัวข้อ และนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย สรุปได้ดังนี้
4.1 พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 ประตูยั้งม้า
( X =3.39) และประตูศรีชุม ( X =3.31) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่และ
กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่ให้ กําแพงเมือง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดี ต ที่ มี ค่ า ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ คุ้ ม เจ้ า หลวง ( X =4.64) ระดั บ มาก ได้ แ ก่ บ้ า นวงศ์ บุ รี ( X =4.08)
สนามหลวง ( X =3.68) และอาคารน้ําเพชร ( 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 โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับ
พื้นที่ให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิ ต วิ ญ ญาณและศาสนาที่ มี ค่ า ระดั บ มากที่ สุ ด ไม่ มี ระดั บ มาก ได้ แ ก่ วั ด หลวง ( X =4.16) วั ด หั ว ข่ ว ง
( X =4.14) วั ด พระนอน ( X =4.07) วั ด ศรี ชุ ม ( X =3.95) วั ด พระบาทมิ่ ง เมื อ งวรวิ ห าร ( X =3.95)
วัดพระร่วง ( X =3.95) วัดพงษ์สุนันท์ ( X =3.78) และวัดศรีบุญเรือง ( X =3.65) ตามลําดับ ระดับ
ปานกลาง ไม่มี ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ให้ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่ให้ วัดหัวข่วง
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 9
4.2 รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ไม่มี ระดับปานกลาง ได้แก่ ประตูใหม่ ( X =3.33) ประตูยั้งม้า
( 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) โดยกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับ
พื้นที่ให้ ประตูใหม่ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคย
กับพื้นที่ให้ ประตูยั้งม้า เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.43) และ ศาลหลักเมือง ( X =4.27) ระดับมาก ได้แก่
บ้านวงศ์บุรี ( X =4.12) คุ้มวิชัยราชา ( X =3.79) อาคารน้ําเพชร ( X =3.75) และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
( X =3.63) ตามลําดับ ระดับปานกลาง ได้แก่ สนามหลวง ( X =3.21) และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =3.08)
ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี โดยกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่และกลุ่มนักศึกษาและภูมิ
สถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่ให้ คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 โดยกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่ให้ วัดหลวง เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 10
4.3 การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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) ประตูยั้งม้า
( X =3.19) และประตูศรีชุม ( X =3.04) ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดี ต ที่ มี ค่ า ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ คุ้ ม เจ้ า หลวง ( X =4.47) ระดั บมาก ได้ แ ก่ สนามหลวง ( X =4.10)
บ้านวงศ์ บุรี ( X =3.97) ศาลหลัก เมือง ( X =3.93) และอาคารน้ํ าเพชร ( X =3.71) ตามลําดับ ระดับ
ปานกลาง ได้แ ก่ พิพิธ ภั ณ ฑ์ ป่าไม้ ( X =2.94) คุ้ม วิชัยราชา ( X =2.79) และบ้า นเจ้าหนานไชยวงศ์
( X =2.69)ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X =4.16)
วัดหลวง ( X =3.94) วัดหัว ข่ วง ( X =3.89) วั ดพระนอน ( X =3.83) วั ดพระร่วง ( 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
หัวข้อพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้ง 3 กลุ่ม
โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่

ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านมรดกวัฒนธรรม(พื้นที่ทางประวัติศาสตร์)
กลุ่มคนใน
ชุมชนเมืองเก่า
แพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับพื้นที่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.86
3.47
3.31
3.37
3.66
3.56
3.59

-

4.03
3.34
3.31
3.41
3.66
3.31
3.69

3.95
3.41
3.31
3.39
3.66
3.44
3.64

0.12
0.09
0.00
0.03
0.00
0.18
0.07

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.56
4.24
3.4
2.96
3.9
3.89
3.79
3.14

-

4.72
3.91
3.19
3
2.66
3.47
3.19
2.22

4.64
4.08
3.30
2.98
3.28
3.68
3.49
2.68

0.11
0.23
0.15
0.03
0.88
0.30
0.42
0.65

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.94
3.93
4.06
4.13
3.77
4.33
3.93
3.73

-

4.34
3.97
4.25
4
3.78
3.56
3.97
3.56

4.14
3.95
4.16
4.07
3.78
3.95
3.95
3.65

0.28
0.03
0.13
0.09
0.01
0.54
0.03
0.12

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 10 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม
หัวข้อรูปแบบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้ง 3 กลุ่ม
โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านมรดกวัฒนธรรม(รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิ
สถาปัตยกรรม)

Mean

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.13
2
2.09
3.44
3.09
3
2.5

3.08
2.43
2.52
3.26
3.22
3.33
2.88

0.08
0.60
0.61
0.25
0.18
0.46
0.53

ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.38
4.2
4.11
3.91
3.78
3.75
3.83
3.43

4.47
4.03
3.47
3.34
4.75
2.66
3.66
2.72

4.43
4.12
3.79
3.63
4.27
3.21
3.75
3.08

0.06 มากที่สุด
0.12
มาก
0.45
มาก
0.40
มาก
0.69 มากที่สุด
0.77 ปานกลาง
0.12
มาก
0.50 ปานกลาง

3.77
4.08
4.14
4.11
3.83
3.86
4.10
4.12

4.13
3.91
4.19
4.06
3.72
3.81
3.76
3.75

3.95
4.00
4.17
4.09
3.78
3.84
3.94
3.94

0.25
0.12
0.04
0.04
0.08
0.04
0.16
0.26

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับพื้นที่

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่

-

3.02
2.85
2.95
3.08
3.34
3.65
3.25

-

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 11 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านมรดกวัฒนธรรม
หัวข้อการใช้งานสถานทีแ่ ละบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม รวมทั้ง 3 กลุ่ม
โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านมรดกวัฒนธรรม(การใช้งานสถานที่เพื่อกิจกรรม
วัฒนธรรม)

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

กลุ่มคนในชุมชน
เมืองเก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับพื้นที่

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่

3.51
3.29
3.04
3.19
3.44
3.43
3.44

-

-

3.51
3.29
3.04
3.19
3.44
3.43
3.44

-

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.47
3.97
2.79
2.69
3.93
4.1
3.71
2.94

-

-

4.47
3.97
2.79
2.69
3.93
4.10
3.71
2.94

-

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.89
3.74
3.94
3.83
3.67
4.16
3.77
3.63

-

-

3.89
3.74
3.94
3.83
3.67
4.16
3.77
3.63

-

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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5. การประมวลและวิเคราะห์ผล ส่วนที่ 4 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน แสดงภาพลักษณ์โดยรวม
ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่อยู่โดยรอบทั้งหมดในบริเวณชุมชน ที่จะมีความโดด
เด่ น และแตกต่ า งจากบริ เ วณอื่ น อย่ า งชั ด เจน จนสามารถสั ง เกตเห็ น ได้ ด้ ว ยการมองเห็ น โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะพิจารณาประเมินตามหัวข้อย่อยคือ คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ การอนุรักษ์
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ ผลการ
วิเคราะห์ โดยการหาค่ า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ ล ะหั วข้อ และนํา เสนอในรูปของตาราง
ประกอบคําบรรยาย สรุปได้ดังนี้
5.1 คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.10) บ้านวงศ์บุรี ( X =3.69) อาคาร
น้ํ า เพชร ( X =3.69) และสนามหลวง ( X =3.59) ตามลํ า ดั บ ระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ศาลหลั ก เมื อ ง
( X =3.37) คุ้มวิชัยราชา ( X =3.26) บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ( X =3.02) และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ( X =2.82)
ตามลําดับ ระดับน้อย ไม่มี
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 รายละเอียดดังตารางที่ 12
5.2 การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง ( X =4.31) ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ( X =4.07)
อาคารน้ําเพชร ( 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
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด 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
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด 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
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
วัดพระร่วง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X =3.85)
( 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 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์
คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อคุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบ รวมทัง้ 3 กลุ่ม

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญด้านเอกลักษณ์ฯ
(คุณภาพการพัฒนาโดยรอบ)

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

2.72
2.03
2.38
3.03
3.56
3.09
2.75

2.99
2.69
2.79
3.06
3.40
3.27
3.14

0.24
0.61
0.36
0.10
0.15
0.17
0.34

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.94
3.69
3.4
3.54
3.37
3.65
3.57
3.17

3.91
3.59
3.16
2.78
2.91
3.13
3.72
2.47

4.10
3.69
3.26
3.02
3.37
3.59
3.69
2.82

0.30
0.10
0.12
0.45
0.46
0.43
0.11
0.35

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.55
3.71
3.83
3.55
3.78
3.68
3.82
3.89

3.53
3.41
3.53
3.78
3.34
3.53
3.72
3.47

3.61
3.58
3.72
3.68
3.61
3.77
3.74
3.67

0.12
0.16
0.16
0.12
0.23
0.30
0.07
0.21

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่มคนใน
ชุมชนเมือง
เก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
ไม่คุ้นเคยกับ
พื้นที่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่
คุ้นเคยกับ
พื้นที่

3.19
3.23
3
2.97
3.39
3.29
3.31

3.06
2.8
3
3.17
3.26
3.43
3.35

4.44
3.79
3.23
2.75
3.83
3.99
3.79
2.81
3.74
3.63
3.79
3.7
3.7
4.1
3.69
3.64
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ตารางที่ 13 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ
และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อการอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัยกรรมเดิม รวมทั้ง 3 กลุ่ม

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านเอกลักษณ์ฯ(การอนุรักษ์องประกอบ
สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม)

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

กลุ่มคนในชุมชน
เมืองเก่าแพร่

กลุ่มภูมิ
สถาปนิกที่ไม่
คุ้นเคยกับพื้นที่

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่

-

3.32
2.86
2.92
3.08
3.18
3.51
3.25

2.81
1.78
1.88
3.19
3.22
3.03
2.5

3.07
2.32
2.40
3.14
3.20
3.27
2.88

0.36
0.76
0.74
0.08
0.03
0.34
0.53

ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

-

4.31
4.22
4.02
3.91
3.62
3.77
3.86
3.38

4.31
3.91
3.5
3.25
2.78
2.59
3.94
2.28

4.31
4.07
3.76
3.58
3.20
3.18
3.90
2.83

0.00
0.22
0.37
0.47
0.59
0.83
0.06
0.78

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

-

3.92
3.98
4.06
3.83
3.71
3.72
4
3.98

3.88
3.81
4
3.88
3.47
3.59
3.84
3.66

3.90
3.90
4.03
3.86
3.59
3.66
3.92
3.82

0.03
0.12
0.04
0.04
0.17
0.09
0.11
0.23

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 14 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ ด้านเอกลักษณ์
คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน หัวข้อความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ รวมทั้ง 3 กลุ่ม

โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณ
และศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ด้านเอกลักษณ์ฯ(ความกลมกลืนระหว่างของเดิม
และของใหม่)

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

กลุ่มคนใน
ชุมชน
เมืองเก่าแพร่

กลุ่มภูมิสถาปนิก
ที่ไม่คุ้นเคยกับ
พื้นที่

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับพื้นที่

-

3.17
2.82
2.92
2.8
3.14
3.37
3.2

2.56
2
1.91
2.94
3.09
3
2.69

2.87
2.41
2.42
2.87
3.12
3.19
2.95

0.43
0.58
0.71
0.10
0.04
0.26
0.36

ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

-

4.17
3.83
3.71
3.58
3.31
3.4
3.48
3.29

4.06
3.69
3.34
2.91
2.66
2.63
3.34
2.31

4.12
3.76
3.53
3.25
2.99
3.02
3.41
2.80

0.08
0.10
0.26
0.47
0.46
0.54
0.10
0.69

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

-

3.71
3.83
4
3.71
3.62
3.57
3.94
3.85

3.63
3.53
3.69
3.5
3.72
3.66
3.56
3.56

3.67
3.68
3.85
3.61
3.67
3.62
3.75
3.71

0.06
0.21
0.22
0.15
0.07
0.06
0.27
0.21

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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6. การประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้าง
และองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ทั้ง 3 ประเภท
ผลของการวิเคราะห์การประเมิ นสภาพปัจจุบันและคุ ณค่าความสําคัญของโครงสร้ างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่โดยใช้วิธีการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีผลสรุปในภาพรวม ดังนี้
6.1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมืองที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีตที่มีค่าระดับมากที่สุด 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 สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบทางกายภาพเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ประเภทสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
จิตวิญญาณและศาสนาที่มีค่าระดับมากที่สุด ไม่มี ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง ( X = 4.00) วัดพระร่วง
( X = 3.90) วัดหัวข่วง ( X = 3.86) วัดศรีชุม ( X = 3.83) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ( X = 3.82)
วัดพระนอน( X = 3.81) วัดศรีบุญเรือง ( X = 3.78) และวัดพงษ์สุนันท์ ( X = 3.72) ตามลําดับ
ระดับปานกลาง ไม่มี ระดับน้อยไม่มี รายละเอียดดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่ รวมทั้ง 3 กลุ่ม
โครงสร้างและ
องค์ประกอบทาง
กายภาพของเขตเมือง
เก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกัน
เมือง
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
ประตูยั้งม้า
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
สถานที่สําคัญของเมือง
แพร่ในอดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง
สนามหลวง
อาคารน้ําเพชร
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิต
วิญญาณและศาสนา
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดหลวง
วัดพระนอน
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร
วัดพระร่วง
วัดศรีบุญเรือง

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่
กลุ่มภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่

กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่

กลุ่มภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับพื้นที่

Mean.

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

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

3.46
3.63
3.26
3.06
3.74
3.76
3.5

3.84
4.14
3.5
3.24
3.66
3.84
3.79

3.21
3.57
3.27
2.96
3.6
3.66
3.54

3.33
3.34
3.07
2.94
3.51
3.41
3.2

3.86
3.47
3.31
3.37
3.66
3.56
3.59

3.51
3.29
3.04
3.19
3.44
3.43
3.44

3.19
3.23
3
2.97
3.39
3.29
3.31

3.11
2.69
2.72
3.11
3.26
3.52
3.4

3.2
3.12
3.02
3.34
3.57
3.55
3.32

3.02
2.85
2.95
3.08
3.34
3.65
3.25

3.06
2.8
3
3.17
3.26
3.43
3.35

3.32
2.86
2.92
3.08
3.18
3.51
3.25

3.06
2.8
3
3.17
3.26
3.43
3.35

3.32
2.86
2.92
3.08
3.18
3.51
3.25

3.17
2.82
2.92
2.8
3.14
3.37
3.2

3.06
2.8
3
3.17
3.26
3.43
3.35

3.32
2.86
2.92
3.08
3.18
3.51
3.25

3.17
2.82
2.92
2.8
3.14
3.37
3.2

3.32
2.86
2.92
3.08
3.18
3.51
3.25

3.17
2.82
2.92
2.8
3.14
3.37
3.2

2.78
1.88
2.19
3.38
3.75
3.66
3.47

3.38
3.16
2.78
3.63
3.94
3.94
3.88

2.34
2
2.72
3.56
3.91
3.78
3.63

2.38
2.16
2.25
3.75
4.09
3.81
3.69

4.03
3.34
3.31
3.41
3.66
3.31
3.69

3.13
2
2.09
3.44
3.09
3
2.5

2.72
2.03
2.38
3.03
3.56
3.09
2.75

2.81
1.78
1.88
3.19
3.22
3.03
2.5

2.56
2
1.91
2.94
3.09
3
2.69

3.18
2.88
2.84
3.19
3.49
3.48
3.33

0.39
0.59
0.42
0.24
0.28
0.24
0.34

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

4.6
4.24
3.49
2.91
4.01
3.89
4.06
3.04

4.4
3.87
3.06
2.69
4.27
4.11
3.69
2.96

4.49
4.07
2.84
2.51
4
3.9
3.71
2.8

4.46
4.19
2.97
2.77
3.89
3.76
3.91
2.91

4.56
4.24
3.4
2.96
3.9
3.89
3.79
3.14

4.47
3.97
2.79
2.69
3.93
4.1
3.71
2.94

4.44
3.79
3.23
2.75
3.83
3.99
3.79
2.81

4.2
3.86
3.84
3.75
3.68
3.74
3.68
3.32

4.11
3.74
3.78
3.77
3.52
3.94
3.69
3.28

4.38
4.2
4.11
3.91
3.78
3.75
3.83
3.43

3.94
3.69
3.4
3.54
3.37
3.65
3.57
3.17

4.31
4.22
4.02
3.91
3.62
3.77
3.86
3.38

3.94
3.69
3.4
3.54
3.37
3.65
3.57
3.17

4.31
4.22
4.02
3.91
3.62
3.77
3.86
3.38

4.17
3.83
3.71
3.58
3.31
3.4
3.48
3.29

3.94
3.69
3.4
3.54
3.37
3.65
3.57
3.17

4.31
4.22
4.02
3.91
3.62
3.77
3.86
3.38

4.17
3.83
3.71
3.58
3.31
3.4
3.48
3.29

4.31
4.22
4.02
3.91
3.62
3.77
3.86
3.38

4.17
3.83
3.71
3.58
3.31
3.4
3.48
3.29

4.59
3.56
3.38
3.06
3.47
3.41
3.56
2.53

4.47
3.91
3.09
2.75
3.69
4
3.41
2.44

4.41
3.91
2.63
2.63
3.47
3.72
3.81
2.69

4.38
4.19
2.84
2.53
3.41
3.34
3.53
2.38

4.72
3.91
3.19
3
2.66
3.47
3.19
2.22

4.47
4.03
3.47
3.34
4.75
2.66
3.66
2.72

3.91
3.59
3.16
2.78
2.91
3.13
3.72
2.47

4.31
3.91
3.5
3.25
2.78
2.59
3.94
2.28

4.06
3.69
3.34
2.91
2.66
2.63
3.34
2.31

4.31
3.94
3.43
3.24
3.56
3.59
3.68
2.95

0.22
0.22
0.41
0.49
0.46
0.41
0.20
0.39

มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

4.09
3.8
3.94
3.8
3.77

4
3.8
3.99
3.89
3.91

3.93
3.77
3.97
3.93
3.79

3.86
3.63
3.87
4.04
3.69

3.94
3.93
4.06
4.13
3.77

3.89
3.74
3.94
3.83
3.67

3.74
3.63
3.79
3.7
3.7

3.58
3.85
4.05
3.68
3.58

3.63
3.82
3.89
3.75
3.68

3.77
4.08
4.14
4.11
3.83

3.55
3.71
3.83
3.55
3.78

3.92
3.98
4.06
3.83
3.71

3.55
3.71
3.83
3.55
3.78

3.92
3.98
4.06
3.83
3.71

3.71
3.83
4
3.71
3.62

3.55
3.71
3.83
3.55
3.78

3.92
3.98
4.06
3.83
3.71

3.71
3.83
4
3.71
3.62

3.92
3.98
4.06
3.83
3.71

3.71
3.83
4
3.71
3.62

3.84
3.84
4.25
3.88
3.59

4.19
3.97
4.09
3.88
3.88

4.47
3.94
4.43
3.91
4.09

4.16
4.09
4.22
3.97
3.91

4.34
3.97
4.25
4
3.78

4.13
3.91
4.19
4.06
3.72

3.53
3.41
3.53
3.78
3.34

3.88
3.81
4
3.88
3.47

3.63
3.53
3.69
3.5
3.72

3.86
3.83
4.00
3.81
3.72

0.24
0.16
0.18
0.17
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

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

3.91
3.77

3.84
3.74

3.8
3.61

3.81
3.6

3.93
3.73

3.77
3.63

3.69
3.64

4.03
3.91

4
3.82

4.06
4.12

3.82
3.89

4
3.98

3.82
3.89

4
3.98

3.94
3.85

3.82
3.89

4
3.98

3.94
3.85

4
3.98

3.94
3.85

3.91
3.56

3.94
3.34

4.13
3.97

4
4

3.97
3.56

3.84
3.75

3.72
3.47

3.84
3.66

3.56
3.56

3.90
3.78

0.12
0.19

มาก
มาก
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5
4.5
4
มาก
3.5
ปปานกลาง 3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

โครงสร้างประเภทที่ 2
สถานที่สําคัญของเมืองเเก่าแพร่ในอดีต

วัดพงษ์สุนันท์

วัดศรีบุญเรือง

วัดพระนอน

วัดศรีชม
วดศรชุ

วัดหัวข่วง

วัดพระร่วง

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

สถานที่สําคัญในเขตตเมืองเก่าแพร่
โครงสร้างประเภทที่ 1
ขอบเขตและะการป้องกันเมือง

วัดหลวง

พิพิธภัณฑ์ป่าไม้

บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์

คุ้มวิชัยราชา

ศาลหลักเมือง
ศาลหลกเมอง

สนามหลวง

อาคารน้ําเพชร

บ้านวงศ์บุรี

คุ้มเจ้าหลวง

ประตูศรีชุม

ประตูชัย

กําแพงเมือง
กาแพงเมอง

ประตูยั้งม้า

คูเมือง

ประตูใหม่

ประตูมาร

ค่าเฉลี่ย ( x )

3.49
3.48
3.33
3.19
3 18
3.18
2.88
2.84

มมากที่สุด

4.31
3.94
3.68
3.59
3 56
3.56
3.43
3.24
2.95
4
3.9
3.86
3 83
3.83
3.82
3.81
3.78
3.72
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โครงสร้างปประเภทที่ 3
สถานที่สําคัคญทางจิตวิญญาณและศาาสนา

ภาพที่ 82 การเปปรียบเทียบค่าเฉฉลี่ยระดับคะแนนนที่ได้จากการปประเมินสภาพปัปัจจุบันและคุณค่
ณ าความสําคัญ
โดดยรวมของแต่ละองค์ประกอบ แยกตามประเภภทของโครงสร้าางทางกายภาพพของเขตเมืองเกก่าแพร่

ภาพที่ 83 ตําแหน่
แ งที่ตั้งของโครงสร้างและอองค์ประกอบทาางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพพร่แต่ละประเภภท
แลละค่าเฉลี่ยระดัับคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน
ที่มา: ผู้วิจัย, 25559
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7. สรุป
ในการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามจํานวน 167 ชุดเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมือง
เก่าแพร่ทั้ง 3 ประเภท โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
ด้านมรดกวัฒนธรรม และด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในแต่ละด้านได้กําหนด
หัวข้อย่อยให้พิจารณาประเมิน ในแต่ละคําถามได้จัดช่องให้แสดงระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับตั้งแต่ระดับ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก ไปจนถึงมากที่สุด ทั้งนี้ ได้แยกแบบสอบถามเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่าง 3
กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มกําหนดให้มีหัวข้อพิจารณาประเมินที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ผู้ตอบ ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
1. ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดใน โครงสร้าง
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมืองคือ ประตูใหม่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีตคือ คุ้มเจ้า
หลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
2. การเข้าถึง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหัวข่วง
3. ความเหมาะสมของการใช้ ง านในปั จ จุ บั น องค์ ป ระกอบที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น สู ง สุ ด ใน
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหัวข่วง
4. สุนทรียภาพและความสะอาด องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภท
ขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง
ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
ด้านมรดกวัฒนธรรม
1. พื้น ที่ท างประวั ติศ าสตร์ องค์ ประกอบที่ ไ ด้ รับ การประเมิน สู งสุ ดในโครงสร้า งประเภท
ขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง
ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
2. รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม/ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม องค์ ป ระกอบที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น สู ง สุ ด ใน
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ใน
อดีตคือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
3. การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ได้รับการประเมิน
สูงสุดในโครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภทสถานที่สําคัญของเมือง
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แพร่ในอดีตคือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนาคือ วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร
ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน
1. คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบองค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดใน โครงสร้าง
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้ม
เจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
2. การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม องค์ประกอบที่ได้รับการ
ประเมินสูงสุดในโครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานที่สําคัญของ
เมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
3. ความกลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุดใน
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
ผลการประเมิ น สภาพปั จจุ บั น และคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ โดยรวมทุ ก ด้ า นของโครงสร้ า งทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ทั้ง 3 ประเภท โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ได้รับการประเมิน
สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง-มาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุด คือ
ประตูมาร โครงสร้างประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุด คือ คุ้มเจ้าหลวง โครงสร้าง
ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่
ในระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสูงสุด คือ วัดหลวง
ผลการวิ เ คราะห์ ใ นบทนี้ จ ะนํ า ไปสรุ ป และอภิป รายผล รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางการนํ า
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่
ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ต่อไปในบทที่ 6
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บทที่ 6
สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยในบทที่ผ่านมาเป็นการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่โดยใช้แบบสอบถาม
การวิจัยในบทนี้ เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3
กลุ่ม เพื่อสรุปสิ่งที่ค้นพบจากการวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะทําการอภิปรายผลที่ได้ และจัดทําข้อเสนอแนะใน
การนําผลที่ได้ไปใช้ในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่า
แพร่ให้เหมาะสมกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และสรุป
1. สรุปผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ พบว่าโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเก่าแพร่มี
ระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ สรุปได้ดังนี้
1. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมิ นสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ในระดับ มากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง
2. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมิ นสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
2.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ คือ คุ้มเจ้าหลวง
2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ คือ คุ้มเจ้า
หลวง
2.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ คือ คุ้มเจ้าหลวง
3. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รั บการประเมิ นสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง แยกตามประเภทของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ มีดังนี้
3.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร
3.2 ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง
3.3 ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
4. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมิ นสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง แยกตามประเภทของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ มีดังนี้
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4.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่
ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากที่สุด ได้แก่
4.1.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร
4.1.2 ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง
4.1.3 ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
4.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
4.2.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่
4.2.2 ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง
4.2.3 ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
4.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
4.3.1 ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร
4.3.2 ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง
4.3.3 ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
ตารางที่ 16 องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากที่สุด แยกตามกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง

องค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
ที่ได้รับการประเมินคุณค่าความสําคัญในระดับ มาก ถึง มากที่สุด
ขอบเขตและการ สถานที่สําคัญของเมืองแพร่
สถานที่สําคัญทาง
ป้องกันเมือง
ในอดีต
จิตวิญญาณและศาสนา

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่

ประตูมาร

คุ้มเจ้าหลวง

วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่
ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่
คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่

ประตูใหม่

คุ้มเจ้าหลวง

วัดหลวง

ประตูมาร

คุ้มเจ้าหลวง

วัดหลวง

5. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมิ นสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามแต่ละด้านของการประเมิน
ดังนี้
5.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภท
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ
วัดหลวง
5.2 ด้านมรดกวัฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ กําแพงเมือง ประเภท
สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ
วัดหลวง
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5.3 ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกัน
เมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญ
ทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
ตารางที่ 17 โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุดรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามแต่ละด้านของการประเมิน
โครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางกายภาพพื้นที่เมืองเก่าแพร่
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีต
ประเภทสถานที่สําคัญทาง
จิตวิญญาณและศาสนา

คุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่
ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมรดกวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของชุมชน

ประตูมาร

กําแพงเมือง

ประตูมาร

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง

6. องค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินคุณค่า
ความสําคัญในระดับสูงสุด แต่ละกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อย โดยแยกตามแต่ละด้านการประเมิน ดังนี้
6.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
6.1.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง
6.1.2 ด้ านมรดกวั ฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้องกัน เมือง คือ กําแพงเมือง
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
6.1.3 ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
6.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
6.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง
6.2.2 ด้ า นมรดกวั ฒ นธรรม ประเภทขอบเขตและการป้ อ งกั น เมื อ ง คื อ ประตู ใ หม่
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง
6.2.3 ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูใหม่ ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
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6.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
6.3.1 ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง คือ ประตูมาร
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง
6.3.2 ด้ านมรดกวั ฒนธรรม ประเภทขอบเขตและการป้ องกัน เมือง คือ กําแพงเมื อง
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและ
ศาสนา คือ วัดหลวง
6.3.3 ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ประเภทขอบเขตและการ
ป้องกันเมือง คือ ประตูมาร ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต คือ คุ้มเจ้าหลวง ประเภทสถานที่
สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา คือ วัดหลวง
ตารางที่ 18 โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญในระดับสูงสุด แต่ละกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มย่อย โดยแยกตามแต่ละด้านการประเมิน
โครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางกายภาพพื้นที่เมืองเก่าแพร่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีต
ประเภทสถานที่สําคัญทาง
จิตวิญญาณและศาสนา
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิก
ที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีต
ประเภทสถานที่สําคัญทาง
จิตวิญญาณและศาสนา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิก
ที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
ประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง
ประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่
ในอดีต
ประเภทสถานที่สําคัญทาง
จิตวิญญาณและศาสนา

คุณค่าความสําคัญของเขตเมืองเก่าแพร่
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ
ด้านมรดกวัฒนธรรม
ชุมชน
และอัตลักษณ์ของชุมชน

ประตูมาร

กําแพงเมือง

ประตูมาร

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

วัดหลวง

วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร

วัดหลวง

ประตูใหม่

ประตูใหม่

ประตูใหม่

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง

ประตูมาร

กําแพงเมือง

ประตูมาร

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง

วัดหลวง
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7. สรุปลําดับความสําคัญขององค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพในเขตเมืองเก่าแพร่
ลําดับความสําคัญโดยรวมขององค์ประกอบจากทุกประเภทโครงสร้าง
ระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง
ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง บ้านวงศ์บุรี วัดพระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง วัดพงษ์สุนันท์ อาคารน้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมือง ประตูมาร
ประตูใหม่ และคุ้มวิชัยราชา ตามลําดับ
ระดับปานกลาง ได้แก่ คูเมือง บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง พิพิธ-ภัณฑ์
ป่าไม้ ประตูชัย และประตูศรีชุม ตามลําดับ
ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบ แยกตามประเภทโครงสร้าง
ประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง
ระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก ได้แก่ ประตูมาร และประตูใหม่ ตามลําดับ
ระดับปานกลาง ได้แก่ คูเมือง ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง ประตูชัย และประตูศรีชุม ตามลําดับ
ประเภทที่ 2 สถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต
ระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง
ระดับมาก ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา
ตามลําดับ
ระดับปานกลาง ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ตามลําดับ
ประเภทที่ 3 สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
ระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก ได้แก่ วัดหลวง วัดพระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัด
พระนอน วัดศรีบุญเรือง และวัดพงษ์สุนันท์ ตามลําดับ
ระดับปานกลาง ไม่มี
8. สรุปผลการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญโดยรวมของโครงสร้างทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
ประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้ อ งกั น เมื อ ง ได้ รั บ การประเมิน สภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า
ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง-มาก
ประเภทที่ 2 สถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด
ประเภทที่ 3 สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 19 การเรียงลําดับความสําคัญสถานทีส่ ําคัญ (องค์ประกอบ) ภายในเขตเมืองเก่าแพร่ แยกตาม
ประเภทโครงสร้าง ตามค่าระดับการประเมินรวมทั้ง 3 กลุ่ม
ลําดับที่
ประเภทที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
ประเภทที่ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
ประเภทที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8

องค์ประกอบทางกายภาพของ
เขตเมืองเก่าแพร่
ขอบเขตและการป้องกันเมือง
ประตูมาร
ประตูใหม่
คูเมือง
ประตูยั้งม้า
กําแพงเมือง
ประตูชัย
ประตูศรีชุม
สถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต
คุ้มเจ้าหลวง
บ้านวงศ์บุรี
อาคารน้ําเพชร
สนามหลวง
ศาลหลักเมือง
คุ้มวิชัยราชา
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
วัดหลวง
วัดพระร่วง
วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดพระนอน
วัดศรีบุญเรือง
วัดพงษ์สุนันท์

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับ
ความสําคัญ

3.49
3.48
3.33
3.19
3.18
2.88
2.84

0.28
0.24
0.34
0.24
0.39
0.59
0.42

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.31
3.94
3.68
3.59
3.56
3.43
3.24
2.95

0.22
0.22
0.2
0.41
0.46
0.41
0.49
0.39

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

4.00
3.90
3.86
3.83
3.82
3.81
3.78
3.72

0.18
0.12
0.24
0.16
0.24
0.17
0.19
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2. สรุปสิ่งที่ค้นพบจากผลการวิเคราะห์
ในภาพรวมองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพที่มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญมากที่สุดคือ คุ้มเจ้าหลวง และเมื่อตรวจสอบประวัติความเป็นมาของเมืองแพร่ ตามเนื้อหา
ในบทที่ 4 แล้วทําให้ทราบถึงความสอดคล้องของที่มาความสําคัญของสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากเดิมเมืองแพร่
ปกครองโดยเจ้าหลวง ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองด้วยระบอบของสยามประเทศ แต่คนในพื้นที่เองก็ยังคง
ให้ความเคารพและให้เกียรติกับเจ้าหลวง โดยสื่อออกมาทางการดูแลรักษาคุ้มเจ้าหลวง ซึ่งเป็นสถานที่พัก
อาศัยและว่าราชการดั้งเดิมของเจ้าผู้ปกครองเมือง
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
พบว่า ประตูมาร เป็นองค์ป ระกอบของโครงสร้ างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ที่มีระดับการ
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงที่สุด คุ้มเจ้าหลวง เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างประเภท
สถานที่สํ าคั ญของเมื องแพร่ ในอดี ต ที่มีร ะดับการประเมินสภาพปัจจุ บันและคุณค่ าความสําคัญสูงที่ สุด
ในขณะที่ วัดหลวง ได้ระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงที่สุดขององค์ประกอบของ
โครงสร้างประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
3. การอภิปรายผลที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ถึงแม้ว่าการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ในภาพรวมของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง จะมี คุ้มเจ้าหลวง เป็นสถานที่ที่มีสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของโครงสร้างและองค์ประกอบแล้ว
จะพบว่า แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นแตกต่างกัน คือ กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่ และกลุ่มนักศึกษา
และภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ประเมินให้องค์ประกอบในโครงสร้างประเภทที่ 1 มีสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญสูงที่สุด คือ ประตูมาร กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ให้
องค์ประกอบที่มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงที่สุด คือ ประตูใหม่ ในส่วนขององค์ประกอบใน
โครงสร้างประเภทที่ 2 มีความเห็นสอดคล้องกันคือ คุ้มเจ้าหลวง เป็นสถานที่ที่มีสภาพปัจจุบันและคุณค่า
ความสําคัญสูงที่สุด ในขณะที่องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 3 มีความเห็นแตกต่างกัน คือ กลุ่มคนใน
ชุ ม ชนเมื อ งเก่ า แพร่ ประเมิ น ให้ อ งค์ ป ระกอบในโครงสร้ า งประเภทที่ 3 มี ส ภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า
ความสําคัญสูงที่สุด คือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ส่วนกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่า
แพร่ และกลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่ ให้องค์ประกอบที่มีสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญสูงที่สุด คือ วัดหลวง ทั้งนี้ ผลการประเมินที่แตกต่างกันนั้น อาจเกิดขึ้นจากมุมมองความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันเนื่องด้วยข้อมูลเชิงลึกของแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับรู้แตกต่างกัน ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึง
มรดกวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม คือ ประเพณี วัฒนธรรม ความสําคัญของแต่ละสถานที่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
หากไม่มีการรับรู้มาก่อน และพิจารณาเพียงสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญจากองค์ประกอบทาง
กายภาพเท่านั้น จะทําให้สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญแตกต่างกันได้ ผลการวิจัยนี้จึงได้แสดงให้เห็น
ถึงมุมมองของแนวความคิดที่แตกต่างกัน ทําให้เข้าใจถึงประสบการณ์และความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกันด้วย
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3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง
ประตูมาร เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพที่ได้รับการประเมินให้มีสภาพปัจจุบัน
และคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ สู ง ที่ สุ ด ของโครงสร้ า งประเภทที่ 1 ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาจากประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
วัฒนธรรม ประเพณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตของประตูมาร คือ เป็นสถานที่ที่หากผู้ใดกระทําผิดจะมีการประหาร
ที่สนามหลวงแล้วนําศพออกมาทิ้งไว้ที่ประตูมาร หรือทําการประหารที่ประตูมาร และกลุ่มคนในชุมชนยังคง
มีการใช้ช่องประตูเฉพาะสําหรับการนําศพออกจากเมืองตามประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ กลายเป็น
มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ยังคงความชัดเจน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปโดยปริยาย
3.2 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทที่ 2 สถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต
คุ้ มเจ้าหลวง เป็ นองค์ ป ระกอบของโครงสร้างทางกายภาพที่ได้รั บการประเมิน ให้มี สภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญสูงที่สุดของโครงสร้างประเภทที่ 2 เมื่อพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของ
คุ้มเจ้าหลวง พบว่าในอดีตใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้าหลวงผู้ครองนครแพร่ ซึ่งในสมัยนั้นเมืองแพร่
ถูกปกครองด้วยระบบเจ้าเมือง และถึงแม้ว่าในปัจจุบันเมืองแพร่จะไม่ได้ปกครองด้วยระบอบเจ้าเมืองแล้ว
แต่สถานที่แห่งนี้ยังมีการใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเจ้าหลวงเมืองแพร่
และวิถีชีวิตของชาวเมืองแพร่ในอดีตให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทที่ 3 สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
วัดหลวง เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางกายภาพที่ได้รับการประเมินให้มีสภาพปัจจุบัน
และคุณค่าความสําคัญสูงที่สุดของโครงสร้างประเภทที่ 3 เมื่อพิจารณาจากประวัติความเป็นมา พบว่าจาก
ตํานานเมืองต่างๆเชื่อว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองแพร่และวัดนี้ยังได้รับการทํานุบํารุงจากเจ้าเมือง
แพร่จนหมดยุคการปกครองโดยเจ้าเมือง ปัจจุบันยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์เนื่องจากได้รับการบูรณะมาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ทําให้หลายฝ่ายทั้งคนใน
ชุมชนและคนที่มาเยือนจังหวัดแพร่เห็นความสําคัญเนื่องจากมีอายุเก่าแก่นับพันปี
3.4 สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมชุมชน
โครงสร้ า งประเภทที่ 1 มี ร ะดั บ การประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า ความสํ า คั ญ ด้ า น
สภาพแวดล้อมชุมชนอยู่ในระดับมาก-ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมชุมชนในปัจจุบันของแต่ละ
สถานที่ ที่แ ตกต่า งกั น สถานที่บ างแห่งถูก บุ ก รุ ก และปรั บเปลี่ย นการใช้ง าน เช่นบริ เ วณกํ าแพงเมือ งถู ก
ประชาชนบุกรุกเข้าไปทําการก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่บนกําแพงเมือง การรื้อถอนประตูชัยและก่อสร้างที่พัก
อาศัยและอาคารพาณิชย์ในบริเวณนี้ การรื้อถอนประตูศรีชุม และประตูยั้งม้า เหลือเพียงเส้นทางสัญจร
สาเหตุ เ หล่ านี้ ทําให้คุณ ค่ าความสําคั ญของพื้นที่ล ดลงเนื่องมาจากทัศนียภาพถูก บดบัง หรือไม่ ส ามารถ
มองเห็น หรือสูญหายไปแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงได้ ขาดความสวยงาม สกปรก และความไม่เหมาะสมของการ
ใช้งานในปัจจุบัน เหลือเพียงประตูเมืองบางแห่ง เช่น ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมืองบางช่วงที่ยังคงคุณค่า
ความสําคัญเอาไว้เนื่องจากมีทัศนียภาพที่ดีเมื่อมองจากด้านหน้า ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก มีความสวยงาม
สะอาด และยังมีการใช้งานอย่างเหมาะสมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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โครงสร้างประเภทที่ 2 มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ที่ มาก
ที่สุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมชุมชนในปัจจุบันของสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
ยังคงดีอยู่ เช่น บริเวณคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี สนามหลวง อาคารน้ําเพชร ศาลหลักเมือง คุ้มวิชัยราชา
และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ เพราะผู้คนทั่วไปยังให้ความสําคัญต่อความเป็นมาของบรรพบุรุษ เรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าเมือง เจ้านายสายสกุลต่างๆ ด้วยการอนุรักษ์และดูแลรักษาสถานที่และพื้นที่สําคัญเหล่านี้ไว้
อย่างดี ส่งผลให้มีทัศนียภาพจากด้านหน้ามองเห็นอาคารได้ชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ทุกอาคารและสถานที่
แต่ละแห่งมีความสวยงามและความสะอาด และความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน
โครงสร้างประเภทที่ 3 ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมากทั้ง
8 องค์ประกอบซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนาทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและความใกล้ชิดกัน
ของประชาชนและพุทธศาสนา ชาวเมืองแพร่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดทําการทํานุบํารุงอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้ อ มชุ ม ชนเมื อ งแพร่ ใ นเขตเมื อ งเก่ า มี ทั ศ นี ย ภาพที่ ม องเห็ น วั ด ต่ า งๆที่ ส ง่ า งามและโดดเด่ น
พุทธศาสนิกชนเข้าไปทําบุญได้สะดวก วัดแต่ละแห่งมีสุนทรียภาพของศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณี
ของวัดล้านนา มีความสะอาด และความเหมาะสมกับการใช้งานด้านศาสนกิจในปัจจุบัน
3.5 สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านมรดกวัฒนธรรม
โครงสร้างประเภทที่ 1 มีระดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านมรดก
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก – ปานกลาง โดยมีกําแพงเมืองและประตูมารได้รับการประเมินในระดับมาก
เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ยังมองเห็นได้แสดงความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน และมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของคูเมืองและประตูเมืองจุดอื่นๆ เช่น
ประตูใหม่ ประตูยั้งม้า ประตูชัย และประตูศรีชุม มีการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมั ยทําให้คุณค่า
ความสํ า คั ญ ลดลงตามลํ า ดั บ จนไม่ ส ามารถแสดงความเป็ น พื้ น ที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ เ ลย รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมถูกปรับเปลี่ยนจนไม่เห็นเค้าโครงเดิม ไม่มีการใช้สถานที่และบริเวณ
เพื่อกิจกรรมวัฒนธรรมแต่อย่างใด
โครงสร้างประเภทที่ 2 ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัจจุบันที่แตกต่างกันและการให้ความสําคัญของความเป็นมรดกวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาคาร
และสถานที่ของเมืองเก่าแพร่ส่วนใหญ่ เช่น คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร สนามหลวง คุ้มวิชัย
ราชา และบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ แสดงความเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม
แบบอาณานิคมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแต่ได้คลี่คลายและปรับตัวให้เข้ากับบริบทพื้นถิ่นล้านนา อาคาร
บางหลัง เช่น คุ้มเจ้าหลวง และคุ้มวิชัยราชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สถานที่เหล่านี้ยังมีการ
ใช้สถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม
โครงสร้างประเภทที่ 3 ได้รับการประเมินความเป็นมรดกวัฒนธรรมในระดับมาก เท่ากันทุก
สถานที่ ทํ าให้สรุปได้ว่ า วั ดที่อยู่คู่กับชุมชนนั้น ทุกฝ่ ายเห็นความสําคัญและแต่ล ะชุมชนดูแลรักษาอย่าง
สม่ําเสมอ แสดงความเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดที่สะท้อนรูปแบบ
ศิล ปะสถาปั ต ยกรรมของวั ด แบบล้า นนา วัด ศรีชุม วัด หั วข่ ว ง วั ดหลวง และวั ดพระนอน ได้รั บ การขึ้น
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ทะเบียนเป็นโบราณสถาน วัดต่างๆทั้งหมดนี้ยังมีการใช้สถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นประจํา
3.6 สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน
โครงสร้างประเภทที่ 1 ได้รับการประเมินด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง และน้อย เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนบุกรุกพื้นที่ทั้งในเขตกําแพงเมือง เข้า
ไปปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ตามแนวกําแพงเมือง ทําให้กําแพงเมืองดั้งเดิมในบางส่วนได้รับความเสียหาย อีกทั้ง
ในส่วนของประตูเมือง ทั้งบริเวณประตูชัย ประตูศรีชุมก็มีการปรับปรุงพื้นที่ จนไม่เหลือสิ่งปลูกสร้างเดิม จะ
มีเพียงคูเมืองและประตูมาร ประตูใหม่ ประตูยั้งม้า ที่ยังคงการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ดังเดิม จึงได้รับการบูรณะ
และปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบอยู่ในระดับดี แต่ไม่ได้อนุรักษ์
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมเดิมไว้
โครงสร้างประเภทที่ 2 ได้รับการประเมินด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอยู่ในระดับมากและปานกลาง คือ คุ้มเจ้าหลวง และคุ้มวิชัยราชาได้รับการอนุรักษ์องค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมโดยการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์
ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่นเดียวกับ บ้านวงศ์บุรี และ
บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ สถานที่ทั้ง 4 แห่งนี้ และอาคารน้ําเพชร แสดงอัตลักษณ์ด้านศิลปะสถาปัตยกรรมของ
ชุมชนเมืองแพร่ได้อย่างชัดเจน คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบอยู่ในระดับดี และมีความกลมกลืน
ระหว่างของเดิมและของใหม่
โครงสร้างประเภทที่ 3 ได้รับการประเมินด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของ
ชุมชนอยู่ในระดับในระดับมากทั้ง 8 องค์ประกอบ วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดหลวง และวัดพระนอน ได้รับการ
อนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมโดยการขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และแสดงอัต
ลักษณ์ด้านศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีของวัดล้านนาเมืองแพร่ได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับวัดอีก 4
แห่ง แม้จะยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็ตาม คือ วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร และวัดพงษ์สุนันท์ คุณภาพของการพัฒนาบริเวณโดยรอบวัด และความกลมกลืนระหว่างวัด
กับชุมชนโดยรอบยังอยู่ในสภาพดีพอควร แต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เนื่องจากยังไม่มี
มาตรการควบคุมความสูงและระยะถอยร่นของอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด มีเพียงมาตรการด้านผัง
เมือง ที่ควบคุมเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่า
แพร่
ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อการวางผังเมือง การวางแผนอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการ
พัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่ให้สอด คล้องกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง
โครงสร้างประเภทที่ 1 เป็นส่วนของบริเวณและสิ่งก่อสร้างที่แสดงขอบเขตและการป้องกัน
เมื อ งซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากในอดี ต องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น และคุ ณ ค่ า
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ความสําคัญในระดับมากและปานกลาง ไม่มีในระดับมากที่สุด แสดงว่าองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่
เสื่อมโทรม ไม่น่าพอใจ จนประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญ สมควรจะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่าง
เร่งด่วนให้กลับมาอยู่ในสภาพดี เนื่องจากจะเป็นส่วนที่แสดงบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุด จึง
เสนอแนะให้กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ตามโครงสร้างประเภทที่ 1 ใช้ถนนรอบกําแพงเมือง
เป็นแนวแบ่งพื้นที่ และสร้างเขตกันชน (buffer zone) กําหนดระยะถอยร่นและมาตรการห้ามปลูกสร้าง
อาคารที่ประชิดและมีความสูง เพื่อไม่ใ ห้บ ดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของสถานที่สํ าคัญ ทําการ
บูรณปฏิสังขรณ์ (restoration) โครงสร้างประเภทนี้ทั้งหมด และทําการสร้างขึ้นมาใหม่ (reconstruction)
ส่ว นที่ สู ญ หายไป คื อ ประตู ชัย และประตู ศรีชุม จัด แสดงข่ า วสารบนสถานที่ ตั้ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ถึง
ความสําคัญของสถานที่ในประวัติศาสตร์เหล่านี้ ภายในเขตเมืองเก่าควรมีการควบคุมความสูงและความ
หนาแน่นของอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ให้แออัดจนเกินไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในอดีต ที่เป็นบริบทของ
เมืองประวัติศาสตร์
2. โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทที่ 2 สถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ในอดีต
โครงสร้างประเภทที่ 2 เป็นสถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ ที่เคยใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของเมืองที่สําคัญในอดีต องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
ที่สุดและยังแสดงคุณค่าความสําคัญทุกด้าน คือ คุ้มเจ้าหลวง ในระดับมาก คือ บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร
สนามหลวง ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา แสดงว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีมีการดูแลรักษา
อย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสําคัญ จึงเสนอแนะจัดตั้ง คุ้มเจ้าหลวง เป็นศูนย์กลางข้อมูลชุมชน
เมืองแพร่ทางด้านประวัติศาสตร์และความสําคัญ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐานสําคัญและเผยแพร่
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนเมืองแพร่ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
การรับรู้แก่ คนทั่วไปที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาจัดทําหุ่นจําลองเมื องเก่าแสดงโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเมืองแพร่ในอดีตทั้งหมด ทั้งที่ยังคงอยู่ สูญหาย หรือมีการปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ไปแล้ว ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความเป็นมาและความสําคัญของเมือง
แพร่ ทั้งนี้อาจกระจายการจัดแสดงข่าวสารไปยังบ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร และคุ้มวิชัยราชา ตามความ
เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ถึงแม้จะเป็นองค์ประกอบที่ได้รับการ
ประเมินในระดับปานกลาง แต่บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ก็ได้รับรางวัลชมเชยในฐานะอาคารอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ เสนอแนะให้ทําการบูรณปฏิสังขรณ์
(restoration) พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีโบราณของ
ท้องถิ่น ในบริเวณที่ตั้งองค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 2 เช่น สนามหลวง และศาลหลักเมือง หากมี
ความเหมาะสม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ ระหว่างผู้มีความรู้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนตั้งแต่บรรพบุรุษ และกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองแพร่เพื่อให้เห็นความสําคัญและรับทราบ
ความเป็นไปของชุมชน

1666

3. โครงสร้างและะองค์ประกอบปประเภทที่ 3 สถานที่สําคัญทาางจิตวิญญาณและศาสนา
โครงสร้างประเภทที่ 3 สถานที่สํสาคัญทางจิตวิญ
ญญาณและศาสสนา องค์ประกกอบทั้งหมดได้รรัับ
กาารประเมินสภาพปัจจุบันและคคุณค่าความสําคัคญในระดับมากก แต่ที่สามารถแสดงคุณค่าคววามสําคัญทุกด้าน
า
คือ วัดหลวง ส่วนวั
น ดอื่นๆก็ได้รับการทํานุบํารุงให้
ง อยู่ในสภาพพดีมาโดยตลอดด จึงเสนอแนะใให้กําหนดเขตกักัน
ชนน (buffer zoone)โดยรอบโคครงสร้างประเภทนี้ พร้อมทั้งกําหนดระยะถอยร่นและห้ามปลูกสร้างอาคารรที่
ประชิดและมีควาามสูง เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาาพและความโดดดเด่นของศาสนนสถาน

ภาพที่ 84 แนวททางในการอนุรกษ์
กั และควบคุมการพั
ก ฒนาเขตเมืมืองเก่าแพร่
5.. ข้อเสนอแนะมมาตรการควบคคุมทางกฎหมาย
กฎฎหมายแม่ บ ททีที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ข้ อ งกั บ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเมืมื อ งและย่ า นปประวั ติ ศ าสตร์ มี
กฎฎหมายหลัก 4 ฉบับ ที่สามารถถนํามาใช้เป็นเคครื่องมือและมาาตรการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเขตพื้นนที่
เมืมืองเก่าแพร่ ดังนี้
1. แนวทางในกการอนุ รั ก ษ์ เ ขตตเมื อ งเก่ า แพ ร่ ที่ ส อดคล้ อ ง กั บ บริ บ ทของงความเป็ น เมื ออง
ประวัติศาสตร์
ญ ติโบราณสถถาน โบราณวัตถุถ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
กาารนําพระราชบัญญั
25504 ไปใช้ โดยยให้กรมศิลปากร กระทรวงวัวัฒนธรรม ใช้อํอํานาจตามพระะราชบัญญัติฉบับบนี้ประกาศขึขึ้ น
ทะเบียนโบราณสถาน คูเมือง กําแพงเมือง แและประตูเมือง ในเขตเมืองเก่ก่าแพร่ ซึ่งปรากกฏแนวเขตอย่าาง
ชััด เจนในปัจจุบับั น หลั ง จากนั้นนให้ ดํ าเนิ น การรตามขั้ น ตอนเ พื่ อ รื้ อ ถอนสิ่งปปลู ก สร้า งที่รุก ล้ํา เข้ า มาในเขขต
โบบราณสถานตามแนวคูเมืองและกําแพงเมือง และประกาศขึ้นทะเบียนออาคาร แหล่งที่ตั้ง หรือพื้นที่ทที่ีมี
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ความสําคัญในประวัติศาสตร์เมืองแพร่และสมควรยกย่องให้เป็นโบราณสถาน นอกเหนือจากวัดหัวข่วง วัดศรี
ชุม คุ้มเจ้าหลวง วัดหลวง วัดพระนอน และคุ้มวิชัยราชา ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ยังเหลือวัดที่สําคัญใน
ประวัติศาสตร์หลายแห่ง ที่สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เช่น วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่ง
เมืองวรวิหาร วัดพระร่วง และวัดศรีบุญเรือง สถานที่สําคัญของเมือง เช่น บ้านวงศ์บุรี บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
สนามหลวง พิ พิธ ภัณ ฑ์ป่าไม้ และอาคารน้ําเพชร ซึ่งจะมี ผลบั งคับไม่ให้มีการรื้ อทํ าลาย ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ในเขตโบราณสถาน รักษาสภาพแวดล้อมของ
โบราณสถานให้ ค งอยู่ ใ นสภาพเดิ ม ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมศาลหลั ก เมื อ งซึ่ ง ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยที่ จ ะเป็ น
โบราณสถานได้
การนําพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาใช้อนุรักษ์
และประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าแพร่ โดยให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนิน
การใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ตามแนวรอบนอกของ
โครงสร้างประเภทที่ 1 โดยใช้ถนนรอบกําแพงเมืองเป็นแนวกําหนดขอบเขตพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเขตกันชน
(buffer zone) ออกไปโดยรอบทุกด้าน
2. แนวทางในการวางผั งเมื อ งเขตเมื องเก่ า แพร่ที่ ส อดคล้ อ งกั บบริ บทของความเป็ นเมื อง
ประวัติศาสตร์
การนําพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาใช้อนุรักษ์เขตเมืองเก่าแพร่ โดยให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ.
2554 ตามขั้นตอนทางกฎหมายจากเดิมที่กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองเก่าแพร่ เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเพิ่มรายละเอียดของข้อกําหนดท้ายกฎกระทรวงที่
ควบคุมความหนาแน่นอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมซึ่งมีการควบคุมค่อนข้าง
อ่อน ไม่สามารถอนุรักษ์โบราณสถานและย่านประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ไว้ได้ หรืออาจริเริ่มวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ และประกาศใช้“พระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะเมืองแพร่” ให้เป็นผังเมืองเฉพาะฉบับแรกของ
ประเทศไทย
3. มาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ที่สอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์
การนําพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช้ควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่
โดยเสนอให้กระทรวงมหาดไทย ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรา
กฎกระทรวง หรือเทศบาลเมื องแพร่ ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแพร่ แล้ว แต่ กรณี ห้ ามการก่ อ สร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ ห้ามก่อสร้าง
อาคารสูงเกินตามที่กําหนดในบริเวณที่ 1 – 5 และรูปแบบของอาคารทั้งหมดจะต้องเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนาหรือพื้นเมืองภาคเหนือ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
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ว ้นที่เพื่อแสสดงถึงขอบเขตตพื้นที่ในการอนนุรักษ์บริบทเมืองประวั
อ
ติศาสตตร์
การกําหนดบริเวณพื
โดดยแบ่งพื้นที่ออกกเป็น 5 บริเวณ
ณ คือ (ดูภาพที่ 92 ประกอบ)
1. บริเวณที่ 1 พื้นที่ในบริเวณ
ณแนวกําแพงเมืมือง โดยวัดจากกขอบของกําแพพงเมืองแต่ละด้าาน
อออกไปด้านละ 25
2 เมตร ตลอดคความยาวของกําแพงเมือง
ข้อกํ
อ าหนดการควบคุมมีดังนี้
1.11 ห้ามก่อสร้างอาคารอื
ง
่นใด เว้
เ นแต่เป็นการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาาคารแบบล้านนนา
างสถาปัตยกรรรมเดิมในเขตเมืมืองเก่าแพร่ โดดย
หรืือแบบพื้นเมืองภาคเหนื
อ
อที่สอดคล้
ส
องกับลักษณะเฉพาะท
ก
ห้้ามยื่นล้ําเกินจาากแนวอาคารเดิดิม

ภาพที่ 85 ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 1
ณที่อยู่ในระยะห่างรอบนอกแนวเขตที่ดินที่เป็นสถานที่สําคััญ
2. บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณ
ญ
นา ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง
า
บ้านวงงศ์
ขอองเขตเมืองเก่าแพร่ในอดีต รววมทั้งสถานที่สําาคัญทางจิตวิญญาณและศาสน
บุรีี อาคารน้ําเพพชร สนามหลวง ศาลหลักเมืมือง คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์
ห
พิพิธภัณฑ์ป่าไไม้
วัดดหลวง วัดพระะร่วง วัดหัวข่วง
ว วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมมืองวรวิหาร วัดพระนอน วัดศรี
ด บุญเรือง วัด
พงษ์สุนันท์ และพพื้นที่รอบคูเมือง
ข้อกํ
อ าหนดการควบคุมมีดังนี้
2.11 ห้ามก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้ว้นแต่
2.22 เป็นอาคารอยยู่อาศัยประเภททบ้านเดี่ยว
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2.33 การปรับปรุงอาคารเดิ
ง
มและะการก่อสร้างออาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดีดี่ยว ให้มีรูปแบบบ
สถถาปัตยกรรมล้านนา
า หรือแบบบพื้นเมืองภาคเเหนือที่สอดคล้องกับลักษณะเเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเดิมใน
ใ
เขขตเมืองเก่าแพร่ร่ โดยห้ามยื่นล้ําเกิ
า นจากแนวอาาคารเดิม

ภาพที่ 86 ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 2
น ้นที่ในบริเวณ
ณที่
3. บริเวณที่ 3 พื้นที่ที่อยู่ภายใในบริเวณแนวเขขตกําแพงเมืองททั้งหมด ที่ได้กันพื
2 ออกแล้ว
ข้อกํ
อ าหนดการควบคุมมีดังนี้
3.11 ห้ามก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้ว้นแต่
3.22 เป็นอาคารอยยู่อาศัยประเภททบ้านเดี่ยว
3.33 การปรับปรุงอาคารเดิ
ง
มและะการก่อสร้างออาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดีดี่ยว ให้มีรูปแบบบ
สถาปัตยกรรมล้านนา
น หรือแบบพืพื้นเมืองภาคเหนืนือที่สอดคล้องกกับลักษณะเฉพพาะทางสถาปัตยกรรมเดิ
ย
มในเขขต
เมือองเก่าแพร่ โดยห้ามยื่นล้ําเกินจากแนวอาคาร
จ
เดิม
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ภาพที่ 87 ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 3
4. บริเวณที่ 4 พื้นที่ที่อยู่ระหวว่าง บริเวณที่2 และบริเวณที่ 5
ข้อกํ
อ าหนดการควบคุมมีดังนี้
4.11 ให้ใช้ประโยชชน์เป็นพื้นที่เกษษตรกรรมและชนนบท
4.22 ภายในบริเวณ
ณที่ 4 ห้ามมิให้้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื
า
่นใด เว้นแต่
4.33 เป็นการปรับปรุงอาคารเดิมให้
ใ เป็นอาคารทีมี่ ลักษณะสถาปัปัตยกรรมแบบลล้านนา หรือแบบบ
พื้นเมืองภาคเหนืนือที่สอดคล้องกกับลักษณะเฉพพาะทางสถาปัตยกรรมเดิมในเขตเมืองเก่าแพพร่ โดยห้ามยื่นลล้ํา
เกิกินจากแนวอาคคารเดิม

ภาพที่ 88 ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 4
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5. บริเวณที่ 5 กําหนดพื้นที่ในบริ
น เวณที่วัดจากริมฝั่งแม่น้ํายมเข้
ย ามายังแนววเขตกําแพงเมือง
อ
ตลลอดริมแม่น้ํา
ข้อกํ
อ าหนดการควบคุมมีดังนี้
5.11 ให้ใช้ประโยชชน์เป็นพื้นที่เพือการป้
อ่
องกันน้ําท่วม
5.22 ให้ใช้ประโยชชน์เป็นพื้นที่เพื่อการสงวนแลละคุ้มครอง ดูแลรั
แ กษาหรือบํํารุงป่าไม้ ต้นนน้ํา
ลําาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
5.33 ห้ามก่อสร้างอาคาร

ภาพที่ 89 ข้อกําหนดภายในบริเวณที่ 5

ภาพที่ 90 ตัวอย่างรูปแบบอาคาารล้านนา
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ภาพที่ 91 ตัวอย่างการจัดทําเมืองโบราณจํ
อ
าลออง

ภาพที่ 92 แผนทีที่ประกอบการเสสนอแนะมาตรกการควบคุมพื้นที่เพื่อการอนุรกั ษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์
เขขตเมืองเก่าแพร่ร่
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6. ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ
จากการศึกษาประสบการณ์การอนุรักษ์เมืองเก่า ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการอนุรักษ์ช่างฝีมือ
ท้องถิ่น เพื่อสืบสานมรดกงานช่างจากบรรพบุรุษในด้านต่างๆ ทั้งช่างก่อสร้าง ช่างผลิตวัสดุพื้นถิ่น และยัง
สามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไปทําการบูรณะซ่อมแซม อาคารสิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีความสําคัญกับ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในบริบทเมืองประวัติศาสตร์ ตลอดจนควร
ส่งเสริมให้มีการจัดกิ จกรรมวัฒนธรรมประเพณีโบราณของท้องถิ่น เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ระหว่างกลุ่มคนในเมืองแพร่ และสร้างสีสันและชีวิตให้เมืองเก่าแพร่ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง
7. สรุป
การวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่เพื่อการอนุรักษ์บริบท
เมืองประวัติศาสตร์ ผลการประเมินสภาพและคุณค่าความสําคัญในปัจจุบันขององค์ประกอบต่างๆในแต่ละ
ประเภทของโครงสร้างสรุปได้ว่า
โครงสร้างประเภทที่ 1 องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินในระดับมาก คือ ประตูมาร และ
ประตู ใ หม่ ระดั บปานกลาง คือ คูเมือง ประตูยั้งม้า กําแพงเมื อง ประตูชัย และประตูศรี ชุ ม ที่ มีคุณ ค่ า
ความสําคัญด้ านสภาพแวดล้อม และด้านเอกลัก ษณ์ มากที่ สุด คื อประตู มาร ด้านมรดกวัฒ นธรรม คื อ
กําแพงเมือง
โครงสร้างประเภทที่ 2 องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด คือ คุ้มเจ้าหลวง
ระดับมาก คือ บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมือง และคุ้มวิชัยราชา ระดับปานกลาง
ได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ที่มีคุณค่าความสําคัญมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน คือ คุ้มเจ้า
หลวง
โครงสร้างประเภทที่ 3 องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการประเมิน ในระดับมาก คือวัดหลวง วัด
พระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง และวัดพงษ์สุนันท์ ที่มี
คุณค่าความสําคัญทั้ง 3 ด้านมากที่สุด คือ วัดหลวง
ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อการวางผังเมือง การวางแผนอนุรักษ์ และกําหนดมาตรการ
ควบคุมการพัฒนาเขตเมืองเก่าแพร่ ให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้
เสนอให้ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มรายละเอียดของข้อกําหนดท้าย
กฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวม ที่ ค วบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยในเขตเมืองเก่าแพร่ให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์
ตามแนวถนนรอบกําแพงเมืองโดยมีเขตกันชน (buffer zone) ที่กําหนดระยะถอยร่นและห้ามปลูกสร้าง
อาคารประชิ ด และมี ค วามสู ง บดบั ง ทัศ นีย ภาพและความโดดเด่ น ของสถานที่ ทํ า การบู ร ณปฏิ สั งขรณ์
(restoration)โครงสร้ า งประเภทที่ 1 ทั้ ง หมด และการสร้ า งองค์ ป ระกอบที่ สู ญ หายไปขึ้ น มาใหม่
(reconstruction) คือ ประตูชัย และประตูศรีชมุ ประกาศขึ้นทะเบียนวัดและสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์
เช่น วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง บ้านวงศ์บุรี บ้านเจ้าหนานไชย
วงศ์ สนามหลวง พิพิธภัณฑ์ป่าไม้และอาคารน้ําเพชร
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การควบคุ ม ความหนาแน่ น ของอาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งภายในเขตเมื อ งเก่ า ควรไม่ ใ ห้ แ ออั ด
จนเกินไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในอดีต ซึ่งเป็นบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ บริเวณคุ้มเจ้าหลวง
เสนอแนะให้จัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนเมืองแพร่ทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
สํ า คั ญ และเผยแพร่ ต่ อ ประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง ควรพิ จ ารณาจั ด ทํ า เมื อ งจํ า ลอง แสดงโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่ในอดีตเพื่อให้ประชาชนได้เห็นสภาพเมืองเก่าที่สมบูรณ์ ควรส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีโบราณของท้องถิ่น เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์
ระหว่างกลุ่มคนในเมืองแพร่
ผลสรุปการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และ
กํ า หนดมาตรการควบคุ ม การพั ฒ นาในเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของความเป็ น เมื อ ง
ประวัติศาสตร์ในบทนี้ จะได้นําไปสรุปเป็นผลที่ได้จากการวิจัยในบทที่ 7 ต่อไป
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บทที่ 7
บทสรุป
การวิจัยในบทที่ผ่านมาเป็นการดําเนินการวิจัยภาคสนาม ทําการศึกษาและประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางด้านกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่ การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะแนวทางการวางแผนอนุรักษ์บริบทความ
เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเขตเมืองเก่าแพร่ ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยตามที่กําหนดไว้ในบทที่ 1 ประกอบด้วย สรุปสาระสําคัญและผลที่ได้รับจากการ
วิจัย ข้อจํากัดในการวิจัย และการเสนอแนะหัวข้อที่ควรดําเนินการวิจัยต่อเนื่องไปอีก
1. สรุปสาระสําคัญและผลที่ได้รับจากการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง“การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์
บริบทเมืองประวัติศาสตร์” ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยไว้
3 ข้อ ดังที่ปรากฏในบทที่ 1 หลังจากได้ดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและวิธีการวิจัยที่กําหนดไว้ในบทที่
1 และ 3 จนสําเร็จลุล่วงได้ผลตามที่กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังนี้
1.1 ทฤษฎี แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่า และการ
อนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์
1.1.1 มรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องมรดกวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ทั้งสาม
เรื่องมีเนื้อหาโดยรวมคล้ายคลึงกันคือ สิ่งที่เกิดจากมนุษย์ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อดํารงชีพโดยเกิดการรวมตัว
เป็นชุมชน มีความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมนําทาง เป็นกรอบดําเนินชีวิต และถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ใน
รายละเอียดเนื้อหามีความแตกต่างคือ
“มรดกวัฒนธรรม” ชี้ให้เห็นภาพรวมคุณค่าสิ่งดีงามควรสืบทอดจากบรรพบุรุษในพื้นที่ หมาย
ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ทั้งกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษย์ในอดีต ทรัพยากรที่ไม่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่ได้ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมนั้นด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชุมชนใน
แง่ของจิตวิญญาณที่แสดงออกทั้งรูปธรรมและนามธรรม
"ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” เน้นไปในการกระทําของมนุษย์ในการดํารงชีวิตต่อสภาพแวดล้อม โดยมี
ธรรมชาติเป็นสื่อกลาง
“สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม” ให้ความสําคัญในแง่บริบททางภูมิศาสตร์ หรือพื้นที่โดยรวมที่สะท้อน
บอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ
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โครงสร้างของ“วัฒนธรรม”ทั้ง 3 เรื่องอาจจําแนกออกเป็น (1) วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่
(1.1) สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร บ้านเรือน
ศาสนสถาน ผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และ (1.2) สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติซึ่งสามารถจับ
ต้องได้ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ (2) วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษา ศาสนา คติความเชื่อ จารีต ตํานาน เป็นต้น
1.1.2 รูปร่างเมืองทวารวดีและคติความเชื่อการสร้างเมืองในวัฒนธรรมล้านนา
เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมล้านนา
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ในภาคกลางส่ว นใหญ่มีรูปทรง
เรขาคณิตอาจจัดกลุ่มประเภทได้ตามลักษณะของ คูน้ํา คันดิน หรือกําแพงเมือง ในขณะที่ลักษณะทาง
กายภาพของเมืองโบราณในประเทศไทยมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ เป็น
เมืองที่สร้างโดยไม่คํานึงถึงรูปลักษณะภูมิประเทศ และกลุ่มรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ เป็นเมือง
ที่สร้างโดยการปรับรูปร่างให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
คติความเชื่อของการสร้างเมือง เมืองภายใต้อารยธรรมอินเดียมักก่อสร้างตามแบบอย่างที่เป็น
สัญลักษณ์แผนภาพศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า "วัสดุปุรุษมณฑล" ซึ่งเป็นรูปแบบจําลองจักรวาลหรือคติจักรวาล และ
การใช้แบบจําลอง“คัมภีร์ศิลปะศาสตร์”การสร้างเมืองของชุมชนพื้นเมืองลัวะมีคติความเชื่อในการสร้างเวียง
โดยให้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพที่ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์สถานที่สถิตของผีบรรพบุรุษ และมี
ความเชื่อในการบูชา"อินทขีล"หรือ“เสาหลักเมือง” การสร้างเมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชย เช่นเมืองลําพูน มี
ลักษณะเด่นตาม“คติพระบรมธาตุ”และ“คติโลกศาสตร์”
1.1.3 ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองล้านนา
แนวความคิดในการกําหนดส่วนประกอบ (component) ของเมือง มี 5 แนวทางที่แตกต่างกัน
คือ แนวทางแรกกําหนดจากลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจสังคม แนวทางที่ 2 ใช้ขอบเขตทางกายภาพ และ
แนวที่ 3 ใช้รูปร่างคันดิน คูเมือง กําแพงเมืองเป็นตัวกําหนด แนวทางที่ 4 กําหนดจากองค์ประกอบทาง
กายภาพและจิตวิญญาณ และแนวทางที่ 5 กําหนดจากปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน
องค์ประกอบที่เป็นพื้นที่สําคัญของเมืองล้านนามี 5 พื้นที่ คือ พื้นที่ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ของเมือง พื้นที่ทางจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พื้นที่ใช้สอยสาธารณะของเมือง และพื้นที่อยู่
อาศัยของชุมชนพื้นถิ่น องค์ประกอบที่เป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญของเมืองโบราณล้านนา จะพบที่คล้ายคลึงกัน 5
อย่าง คือ หลักเมือง สะดือเมือง มิ่งเมือง พระมหาธาตุกลางเมือง และข่วงเมือง
1.1.4 พื้นที่เมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ และเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินคุณค่าความสําคัญ
เมืองประวัติศาสตร์อาจมีลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น เป็นเมืองร้าง หรือเป็นเมืองโบราณทิ้งร้างและ
ฟื้นฟูกลับมาเจริญเติบโตใหม่ หรือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วน
ย่านประวัติศาสตร์ คือพื้นที่บางส่วนของเมืองหรือชนบท ที่สามารถกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งเป็น
แหล่งที่ตั้งสําคัญที่เชื่อมโยงหรือแสดงความต่อเนื่องของพื้นที่ สิ่งก่อสร้าง โครงสร้าง หรือวัตถุที่มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์หรือสุนทรียภาพ อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาในอดีต
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เกณฑ์ที่จะใช้พิจารณากําหนดพื้นที่เพื่อนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญ อาจใช้เกณฑ์การ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน การพิจารณาลักษณะองค์ประกอบที่
ไม่ ใ ช่ ก ายภาพ และการพิ จ ารณาลั ก ษณะของบริ บ ทที่ ตั้ ง ส่ ว นเกณฑ์ พิ จ ารณาสํ า หรั บ ประเมิ น คุ ณ ค่ า
ความสําคัญมีหลายด้าน เช่น การพิจารณาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้าน
สังคม และ คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.5 ขอบเขต ขนาด หลักการ และวิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
ขอบเขตของการอนุรักษ์ ควรกําหนดให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกว้างที่เป็นบรรยากาศโดยรวม
ทั้งหมด (atmosphere) ไปจนถึงบริเวณที่เป็นแหล่งอันควรอนุรักษ์ พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มข้น
และพื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา ซึ่งจะมีระดับความเข้มข้นในการอนุรักษ์ต่างกัน ส่วนขนาดของ
พื้นที่และสิ่งที่ควรอนุรักษ์มีต้ังแต่บริเวณธรรมชาติ เมืองเล็กและหมู่บ้าน เส้นขอบฟ้าและช่องมองทิวทัศน์
ย่านและชุมชนย่อย ภูมิทัศน์ถนน รูปด้านหน้าอาคาร อาคาร ไปจนกระทั่งเล็กที่สุด คือ วัตถุและชิ้นส่วนที่
หลงเหลืออยู่ นอกจากนี้แล้วยังอาจทําการอนุรักษ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเมืองและย่านประวัติศาสตร์ เช่น การ
อนุรักษ์แนวความคิดในการออกแบบ การอนุรักษ์รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การอนุรักษ์ฝีมือช่าง และ
การอนุรักษ์วัสดุก่อสร้าง
วิธีการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ประกอบด้วย การป้องกัน ซึ่งเป็นวิธีการจํากัดการ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานที่สําคัญ ส่วนใหญ่ใช้กับแหล่งโบราณคดี การสงวนรักษาเป็นการรักษาของเดิมให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะใช้กับอาคารที่มีความสําคัญสูง การบูรณะ การฟื้นฟู การสร้างขึ้นใหม่ การ
ย้ายที่ตั้ง การสื่อความหมายที่เป็นการนําเสนอคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยการทําป้ายสื่อข้อมูล
ข่าวสาร การจัดแสดง นิทรรศการ และจัดทําสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
1.1.6 แนวทางการวางผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
หลักการสําคัญของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ เป็นการพัฒนาโดยแยกพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ออกจากพื้นที่เมืองที่ควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของพื้นที่
พัฒนาทั้งสองโดยให้เห็นการคลี่คลายที่ค่อยๆเปลีย่ นแปลงจากพื้นที่อนุรักษ์ไปสู่พื้นที่พัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ต้อง
ปรับปรุงให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัด ทั้งรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศของทั้งพื้นที่ ส่วนพื้นที่เมืองที่ต้องการพัฒนาให้เติบโตทางเศรษฐกิจต้องให้มีระยะห่างจาก
พื้นที่อนุรักษ์ ทั้งนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนพื้นที่อนุรักษ์ หลักการสําคัญสําหรับการ
วางแผนแม่บทอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง การ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน และการบริหารจัดการ
แนวทางการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ กฎบัตร Washington Charter เสนอแนะ
ให้พิจารณาทางด้านคุณลักษณะที่ต้องสงวนรักษาไว้ เช่น รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นได้จากการแบ่งพื้น
ที่ดิน และโครงข่ายถนน ความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร พื้นที่สีเขียว และพื้นที่โล่ง รูปลักษณ์ภายนอกภายใน
อาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแหล่งที่ตั้งแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น และการ
ใช้สอยที่หลากหลายที่มีอยู่ในเมือง

178
พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่ หลักการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ ลักษณะเมืองประวัติศาสตร์และย่านประวัติศาสตร์ที่ดี และการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ ข้อควรคํานึงในการดําเนินการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ในแผนการอนุรักษ์ต้อง
มีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าอาคารใดบ้างควรอนุรักษ์ การอนุรักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่อยู่
อาศัยในพื้นที่นั้น ภายหลังการดําเนินการอนุรักษ์สิ้นสุดลงควรมีการดูแลต่อเนื่องไปตลอด อาคารที่สร้างขึ้น
ใหม่ในบริเวณย่านประวัติศาสตร์ต้องมีลักษณะอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมที่สอด
คล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมในพื้นที่ การปรับปรุงอาคาร
ที่อยู่อาศัยควรอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์เป็นสําคัญ
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ จะต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ให้ผู้ดําเนินการนําไปใช้ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาและก่อสร้าง การอนุรักษ์ การวาง
โครงข่ายการสัญจร บริการสาธารณะ และการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมากํากับดูแล
1.1.7 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครอง และควบคุมการพัฒนาในเมืองและย่านประวัติศาสตร์
กฎหมายแม่บทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 4 ฉบับ ที่
อาจนํามาใช้เป็นเครื่องมือและมาตรการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ คือ
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นําไปใช้ในรูป
ประกาศกระทรวงในการกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เช่น เมืองโบราณ
นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดทํา“โครงการเมืองเก่า”
ขึ้นเพื่อการดําเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในชุมชนต่างๆของประเทศ
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2518 ให้ อํ า นาจกระทรวงมหาดไทยใช้ ใ นรู ป
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองต่างๆ ถ้าในชุมชนเมืองที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์หรือมีย่านประวัติศาสตร์อาจ
กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในเขตเมื อ งเก่ า ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง อาจทําการวางและจัดทํา“ผังเมืองเฉพาะ”
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรมโยธาธิการและผังเมืองนําไปใช้บังคับในรูป
กฎกระทรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้บังคับในรูปข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมความสูงของ
สิ่งก่อสร้างอาคาร กําหนดระยะถอยร่นในย่านประวัติศาสตร์หรือบริเวณใกล้กับโบราณสถาน อาคารอนุรักษ์
วัด เจดีย์ หรืออนุสรณ์สถานที่เป็นภูมิสัญลักษณ์ของเมือง
4. พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถานโบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2504 ให้อํานาจกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร ซากอาคาร แหล่งที่ตั้ง หรือพื้นที่ที่มี
ความสําคัญในประวัติ ศาสตร์ที่มีคุณค่า และเห็นสมควรให้เป็นโบราณสถาน เช่น คุ้มบ้าน วัด คูเมือง และ
กําแพงเมือง รวมทั้งในบริเวณเมืองเก่าแพร่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดต่างๆเป็นโบราณสถานไปแล้วหลายแห่ง
1.1.8 กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
กรอบโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่ที่ใช้ในการศึกษาบริบท
ของเขตเมืองเก่าแพร่ และการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบ
เหล่านั้น จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
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1. โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง เป็นโครงสร้างรูปธรรมและ
ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ ในอดีตมีทําหน้าที่ป้องกันอันตรายจากข้าศึกศัตรู โดยกําหนดการเข้า-ออก เมือง
ตามพื้นที่ต่างๆด้วยประตูเมืองที่ตั้งอยู่โดยรอบกําแพงเมือง และกําแพงเมืองยังมีหน้าที่ป้องกันน้ําไหลเข้าท่วม
ตัวเมืองในฤดูน้ําหลาก
2. โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต เป็นย่าน พื้นที่ หรือ
สถานที่สําหรับเป็นที่ตั้งขององค์ประกอบเมือง ตามคติความเชื่อของการสร้างเมืองล้านนา สําหรับประกอบ
พิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆในอดีตที่มีความสําคัญของเมืองแพร่ รวมทั้งเป็นสถานที่สําหรับการบริหารการ
ปกครอง ที่อยู่อาศัยของผู้ครองเมือง ขุนนางชั้นสูง และกลุ่มชนที่มีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ
3. โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
ได้แก่
ศาสนสถานที่มีที่ตั้งอยู่รวมกับชุมชนต่างๆกระจายอยู่ทั่วเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เนื่องจากในอดีต วัด จะเป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ดังนั้นแต่ละชุมชนจึงมีการสร้างวัดของตนเองขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรม
ตามประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
1.1.9 เกณฑ์การประเมินสภาพปัจ จุบันและคุ ณค่าความสําคัญของโครงสร้า งและองค์ป ระกอบทาง
กายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางกายภาพเมืองเขตเมืองเก่าแพร่ในแต่ละด้าน คือ
(1) ด้านสภาพแวดล้อมชุมชน (urban environment) คือสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ของสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นส่วนที่ส่งเสริมความสําคัญ
และลักษณะเฉพาะของมรดกวัฒนธรรม พิจารณาตามหัวข้อย่อยดังนี้
(1.1) ทัศนียภาพมองจากด้านหน้าอาคาร
(1.2) การเข้าถึง
(1.3) ความเหมาะสมของการใช้งานในปัจจุบัน
(1.4) สุนทรียภาพและความสะอาด
(2) ด้านมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) พื้นที่เมืองเก่าแพร่ จัดอยู่ในลักษณะย่าน
ประวัติศาสตร์ประเภทเมืองที่มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีการใช้งานมาตลอดทําให้
บรรยากาศของเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถประเมินได้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่
งานทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งงานศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม พิจารณาตามหัวข้อย่อย
ดังนี้
(2.1) พื้นที่ทางประวัติศาสตร์
(2.2) รูปแบบสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม
(2.3) การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม
(3) ด้านเอกลักษณ์ (uniqueness) คุณลักษณะ (character) และอัตลักษณ์ของชุมชน
(identity) แสดงภาพลักษณ์โดยรวมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment) และสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง (man-made environment) ที่อยู่โดยรอบทั้งหมด (surrounding) ในบริเวณชุมชนที่จะมีความ
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โดดเด่นและแตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจน 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 ได้ดังนี้
(1) โครงสร้างที่เป็นขอบเขตและการป้องกันเมือง
โครงสร้างประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง มี 7 องค์ประกอบ คือ กําแพงเมือง ประตูชัย
ประตูศรีชุม ประตูยั้งม้า ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง
(2) โครงสร้างที่เป็นสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
โครงสร้างประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มี 8 องค์ประกอบ คือ คุ้มเจ้าหลวง บ้าน
วงศ์บุรี คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ ศาลหลักเมือง สนามหลวง อาคารน้ําเพชร และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้
(3) โครงสร้างที่เป็นสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
โครงสร้างประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา 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
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 1 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 3 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูมาร ประตูใหม่ และคูเมือง
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง ประตูศรีชุม และ
ประตูชัย
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(1.2) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 2 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด มีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ คุ้มเจ้าหลวง
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี สนามหลวง อาคารน้ําเพชร และศาลหลักเมือง
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 3 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
(1.3) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 3 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ วัดหลวง วัดหัวข่วง วัดพระร่วง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
วัดศรีชุม วัดพระนอน วัดพงษ์สุนันท์ และวัดศรีบุญเรือง
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไม่มี
(2) สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านมรดกวัฒนธรรม (cultural heritage)
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตเมื อ งเก่าแพร่ ด้า นมรดกวั ฒ นธรรมที่ พิจารณาจากเกณฑ์ (1)พื้ นที่ทางประวัติศาสตร์ (2) รู ป แบบ
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และ(3) การใช้งานสถานที่และบริเวณเพื่อกิจกรรมวัฒนธรรม สรุปได้ ดังนี้
(2.1) โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 1 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 2 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ กําแพงเมือง และ ประตูมาร
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูใหม่ ประตูยั้งม้า คูเมือง ประตูชัย
และ ประตูศรีชุม
(2.2) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 2 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด มีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ คุ้มเจ้าหลวง
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี ศาลหลักเมือง อาคารน้ําเพชร และสนามหลวง
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ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 3 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คุ้มวิชัยราชา บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
(2.3) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 3 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุดไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 8 องค์ประกอบ เรี ยงตามลําดับคะแนน ได้แ ก่ วัดหลวง วัดพระนอน วัดหัวข่วง วัดพระบาทมิ่งเมือง
วรวิหาร วัดศรีชุม วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง และวัดพงษ์สุนันท์
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไม่มี
(3) สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญด้านเอกลักษณ์ (uniqueness) คุณลักษณะ
(character) และอัตลักษณ์ของชุมชน (identity)
การประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตเมืองเก่าแพร่ดา้ นเอกลักษณ์ คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของชุมชนที่พิจารณาจากเกณฑ์ (1) คุณภาพของ
การพัฒนาบริเวณโดยรอบ (2) การอนุรักษ์องค์ประกอบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมเดิม และ (3) ความ
กลมกลืนระหว่างของเดิมและของใหม่ สรุปได้ ดังนี้
(1.1) โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 1 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
ไม่มี
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบั นและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูมาร ประตูใหม่ ประตูยั้งม้า คูเมือง
และกําแพงเมือง
ระดับน้อย องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับน้อย
มี 2 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูศรีชุม และ ประตูชัย
(1.2) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 2 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 4 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร และ คุ้มวิชัยราชา
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ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับ ปานกลาง มี 4 องค์ ประกอบ เรีย งตามลํ าดั บ คะแนน ได้แ ก่ สนามหลวง บ้า นเจ้า หนานไชยวงศ์
ศาลหลักเมือง และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
(1.3) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 3 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมาก
มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ วัดหลวง วัดพระร่วง วัดศรีบุญเรือง วัดพระนอน วัดหัวข่วง
วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และวัดพงษ์สุนันท์
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไม่มี
1.2.3 สรุประดับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทาง
กายภาพโดยรวมทุกด้าน
(1) โครงสร้างทางกายภาพประเภทขอบเขตและการป้องกันเมือง ด้รับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง-มาก
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 1 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับ
ระดับมาก มี 2 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ ประตูมาร และ ประตูใหม่
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ คูเมือง ประตูยั้งม้า กําแพงเมือง ประตูชัย
และประตูศรีชุม
(2) โครงสร้างทางกายภาพประเภทสถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต ด้รับการประเมิน
สภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด-มาก
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบของโครงสร้างประเภทที่ 2 ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและ
คุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุด มีเพียงองค์ประกอบเดียว คือ คุ้มเจ้าหลวง
ระดับมาก องค์ประกอบ ที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน ระดับ
มาก มี 5 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ บ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมือง
และ คุ้มวิชัยราชา
ระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญใน
ระดับปานกลาง มี 2 องค์ประกอบเรียงตามลําดับคะแนนได้แก่ บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และ พิพิธภัณฑ์ป่าไม้
(3) โครงสร้ า งทางกายภาพประเภทสถานที่ สํ าคั ญ ทางจิ ต วิ ญ ญาณและศาสนา ด้รั บ การ
ประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก
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ส
จจุบันแลละ
ระดับมากที่สุด องงค์ประกอบของงโครงสร้างประะเภทที่ 3 ที่ได้รับบการประเมินสภาพปั
คุณค่
ณ าความสําคัญในระดั
ญ
บมากทที่สุด ไม่มี
ระดับมาก องค์ประกอบที
ร
่ได้รับการประเมิ
ก
นสภาพปัจจุบันและะคุณค่าความสําคั
า ญในระดับมาาก
มี 8 องค์ประกอบ เรียงตามลําดับคะแนน ได้้แก่ วัดหลวง วััดพระร่วง วัดหัวข่วง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิมิ่ง
เมืมืองวรวิหาร วัดพระนอน วัดศรีรีบุญเรือง และววัดพงษ์สุนันท์
ระะดับปานกลาง องค์ประกอบทีที่ได้รับการประะเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่คาความสําคัญใน
ใ
ระะดับปานกลาง ไม่
ไ มี
1..2.4 สรุประดับการประเมิ
บ
นสภาพปั
ส
จจุบันและคุ
แ ณค่าความมสําคัญของทุกกองค์ประกอบจจากโครงสร้าง
ทางกายภภาพทุกประเภททโดยรวมทุกด้าน
า
ระดับมากที่สุด องค์ประกอบจากกโครงสร้างทุกประเภทที่ได้รับบการประเมินสภาพปัจจุบันแลละ
คุณค่
ณ าความสําคัญในระดั
ญ
บมากทที่สุด มีเพียงองคค์ประกอบเดียว คือ คุ้มเจ้าหลวง (ค่าเฉลี่ย 4..31, SD. = 0.222)
ทั้ังนี้ คุ้มเจ้าหลวงได้รับการขึ้นทะเบี
ท ยนเป็นโบรราณสถาน และะได้รับรางวัลอาาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปั
ล
ตยกรรรม
ดีเด่นจากสมาคมมสถาปนิกสยามมในพระบรมราาชูปถัมถ์ สรุปไดด้ว่าคุ้มเจ้าหลวงเป็นองค์ประกกอบของเขตเมือง
อ
เกก่าแพร่ที่มีความมสําคัญที่สุด

ภาพที่ 93 องค์ประกอบที่ได้รับการประเมิ
ก
นสภภาพปัจจุบันและะคุณค่าความสําคั
า ญในระดับมาากที่สุด
ป
ครงสร้างทุกปรระเภทที่ได้รับการประเมิ
ก
นสภภาพปัจจุบันแลละ
ระะดับ มาก องค์ ประกอบจากโค
คุณค่าความสําคััญในระดับมาก มี 15 องค์ประะกอบ เรียงตามมลําดับคะแนน ได้แก่ วัดหลวงง (ค่าเฉลี่ย 4.000,
พ วง วัดหัวข่ขวง วัดศรีชุม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระนอน
ด
วัดศศรี
SDD. = 0.18) บ้านวงศ์บุรี วัดพระร่
บุญเรือง วัดพงษ์ษ์สุนันท์ อาคารนน้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักกเมือง ประตูมาาร ประตูใหม่ และ
แ คุ้มวิชัยราชชา
(คค่าเฉลี่ย 3.43, SD.
S = 0.41) แสดงว่
แ าองค์ประกอบที
ร
่เป็นวัด 8 แห่ง และสถถานที่สําคัญ 7 แห่งเหล่านี้อยู่ใใน
สภภาพดี ได้รับกาารบูรณปฎิสังขรณ์และดูแลรักษาอย่
ก
างต่อเนืนื่อง ประชาชนททั่วไปยังมองเห็ห็นความสําคัญใน
ใ
ระะดับสูง หน่วยงงานภาครัฐและะเอกชนในส่วนกลางก็
น
ยอมรับบความสําคัญ ดัังเห็นได้จากกาารที่ วัดหลวง วัด
พระร่วง วัดหัวข่วง
ว วัดศรีชุม แลละคุ้มวิชัยราชาา ได้รับการขึ้นทะเบี
ท ยนเป็นโบรราณสถาน บ้านวงศ์
น บุรี และ ค้คุ้ม
วิชชัยราชา ได้รับรางวัลอาคารออนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่ดนจากสมาคมมสถาปนิกสยามมในพระบรมราาชู
ปถัมถ์
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ภาพที่ 94 องค์ประกอบทีไ่ ด้รับการประเมิ
ก
นสภภาพปัจจุบันและะคุณค่าความสําคั
า ญในระดับมาาก
ระดับปานกลาง องค์
อ ประกอบจาากโครงสร้างทุกประเภทที่ได้รับการประเมิ
บ
นสภาพปัจจุบันแลละ
คุณค่าความสําคัญในระดับปานนกลาง มี 7 องงค์ประกอบ เรีรียงตามลําดับคคะแนน ได้แก่ คูเมือง (ค่าเฉลีลี่ย
3..33, SD. = 0.334) บ้านเจ้าหนาานไชยวงศ์ ประะตูยั้งม้า กําแพงงเมือง พิพิธภัณ
ณฑ์ป่าไม้ ประตูชัชัย และ ประตูศศรี
ชุม (ค่าเฉลี่ย 2.885, SD. = 0.442) แสดงว่าองคค์ประกอบที่เป็นสถานที
น
่สําคัญของเมื
ญ
องเก่าแพพร่ 7 แห่งเหล่านี
า ้
อ ยู่ ใ นสภาพที่ เ สื่ อ มโทรม ถู ก บบุ ก รุ ก หรื อ รื้ อ ทํท า ลาย ขาดก ารดูแ ลรั ก ษา ประชาชนทั่ ว ไปยั
ไ ง มองไม่ เ ห็ น
คววามสําคัญ ถึงแม้
แ ว่าสถานที่บบางแห่ง เช่น บ้้านเจ้าหนานไชชยวงศ์ จะได้รับบรางวัลชมเชยย ในฐานะอาคาาร
อนนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถ
น
ถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถถัมถ์ก็ตาม

ภาพที่ 95 องค์ประกอบทีไ่ ด้รับการประเมิ
ก
นสภภาพปัจจุบันและะคุณค่าความสําคั
า ญในระดับปาานกลาง
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1.2.5 สรุปสถานภาพและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ใน
ปัจจุบัน
(1) สรุปภาพรวมของสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทั้ง
3 ประเภท ได้ดังนี้
ประเภทที่ 1 ขอบเขตและการป้องกันเมือง มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญส่วนใหญ่ 5
องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก
ประเภทที่ 2 สถานที่สําคัญของเมืองแพร่ในอดีต มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญส่วน
ใหญ่ 5 องค์ ป ระกอบอยู่ ใ นระดั บ มาก มี เ พี ย งองค์ ป ระกอบเดี ย วที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และอี ก 2
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับปานกลาง
ประเภทที่ 3 สถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณและศาสนา มีสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญ
ทั้งหมด 8 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
(2) ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ระดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างประเภทที่ 1 อยู่ใน
ระดับมาก - ปานกลางแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกัน โครงสร้างประเภทที่
2 มีค่าระดับคุณค่าความสําคัญอยู่ที่มากที่สุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อความเป็นมา
ของบรรพบุรุษ ในขณะที่โครงสร้างประเภทที่ 3 ได้รับค่าระดับความสําคัญในระดับมาก เป็นเครื่องบ่งชี้ให้
เห็นว่าได้รับการทํานุบํารุงจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
(3) ด้านมรดกวัฒนธรรม ระดับคุณค่าความสําคัญของโครงสร้างประเภทที่ 1 นั้นอยู่ในระดับ
มาก-ปานกลาง โดยมีกําแพงเมื องและประตู มารมีร ะดับคุณ ค่าความสํ าคั ญในระดับมาก เนื่องจากเป็น
โครงสร้างที่ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของคูเมืองและประตูเมืองจุด
อื่นๆ มีการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทําให้คุณค่าความสําคัญลดลงส่วนโครงสร้างประเภทที่ 2 มีค่า
ระดับคุณค่าความสําคัญอยู่ที่มากที่สุด–ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการให้สภาพและความสําคัญที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ในขณะที่โครงสร้างประเภทที่ 3 ได้รับค่าระดับมากเท่ากัน ทําให้ประเมินได้ว่า วัดที่อยู่คู่กับ
ชุมชนนั้นทุกฝ่ายเห็นความสําคัญและแต่ละชุมชนดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ
(4) ด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ของชุมชน ระดับคุณค่าความสําคัญของ
โครงสร้างประเภทที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีประชาชนบุกรุกพื้นที่เข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่
ตามแนวกําแพงเมือง ทําให้บางส่วนได้รับความเสียหาย ในส่วนของประตูชัย ประตูศรีชุมก็มีการปรับปรุง
พื้นที่ จนไม่เหลือสิ่งปลูกสร้างเดิม จะมีเพียงคูเมืองและประตูมาร ที่ยังคงการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ดังเดิมจึง
ได้รับการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างประเภทที่ 2 ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของ
อาคารสิ่งปลูกสร้างไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่โครงสร้างประเภทที่ 3 กลุ่มคนในชุมชนก็ยังให้ความสําคัญ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่วัดของชุมชุนตนเอง วัดต่างๆจึงได้รับการอนุรักษ์และทํานุบํารุงอย่างต่อเนื่อง
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1.3 แนวทางในการวางผังเมือง การอนุรักษ์ และมาตรการควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าแพร่ที่
สอดคล้องกับบริบทของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์
ในการนําผลการวิจัยไปใช้เพื่อการวางผังเมือง การวางแผนอนุรักษ์ และสร้างมาตรการควบคุม
การพั ฒ นาเขตเมื อ งเก่ า แพร่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ วิ จั ย ได้ ข้ อ เสนอแนะให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1.3.1 ข้อพิจารณาในการอนุรักษ์โครงสร้างและองค์ประกอบประเภทต่างๆ
(1) โครงสร้างประเภทที่ 1 เป็นบริเวณและสิ่งก่อสร้างที่แสดงขอบเขตและการป้องกันเมืองซึ่ง
มีความสําคัญมากในอดีต ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและในระดับมากและปานกลาง ไม่มีในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่าโครงสร้างและองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม จนประชาชนไม่เห็นความสําคัญ
สมควรจะได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ให้แสดงบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ จึงเสนอแนะให้
กําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ตามแนวโครงสร้างประเภทที่ 1 ใช้ถนนรอบกําแพงเมืองเป็นแนว
แบ่งพื้นที่ และสร้างเขตกันชน (buffer zone) กําหนดระยะถอยร่นและมาตรการห้ามปลูกสร้างอาคารที่
ประชิดและมีความสูง เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของสถานที่สําคัญ (ประสงค์ เอี่ยมอนันต์,
2550) ทําการบูรณปฏิสังขรณ์ (restoration) โครงสร้างประเภทนี้ทั้งหมด และสร้างขึ้นมาใหม่
(reconstruction) ส่วนที่สูญหายไป คือ ประตูชัย และประตูศรีชุม จัดแสดงข่าวสารบนสถานที่ตั้งเพื่อให้เกิด
การรับรู้ถึงความสําคัญของสถานที่ในประวัติศาสตร์เหล่านี้
(2) โครงสร้างประเภทที่ 2 เป็นสถานที่สําคัญของเมืองเก่าแพร่ ที่เคยใช้ประกอบกิจกรรม
ต่างๆของเมืองที่สําคัญในอดีตที่ได้รับการประเมินสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในระดับมากที่สุดและ
ยังแสดงคุณค่าความสําคัญที่โดดเด่นทุกด้าน คือ คุ้มเจ้าหลวง รองลงไปในระดับมาก คือ บ้านวงศ์บุรี อาคาร
น้ําเพชร สนามหลวง ศาลหลักเมือง และคุ้ มวิชัยราชา เสนอแนะจัดตั้งเป็นศูนย์ ข้อมูลชุมชนเมื องแพร่
ทางด้านประวัติศาสตร์ที่คุ้มเจ้าหลวง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หลักฐานสําคัญและเผยแพร่ต่อประชาชน
ทั่วไป จัดทําหุ่นจําลองเมืองเก่าแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเมืองแพร่ในอดีตทั้งหมด ทั้งนี้
อาจกระจายการจัดแสดงข่าวสารไปยังบ้านวงศ์บุรี อาคารน้ําเพชร และคุ้มวิชัยราชา ตามความเหมาะสมกับ
บริบท รวมทั้งบ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ และพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ที่ได้รับการประเมินในระดับปานกลาง
(3) โครงสร้างประเภทที่ 3 สถานที่สํา คั ญทางจิ ต วิญ ญาณและศาสนา ทั้ง หมดได้ รั บ การ
ประเมินในระดับมาก แต่ที่แสดงสภาพปัจจุบันและคุณค่าความสําคัญในทุกด้าน คือ วัดหลวง ส่วนวัดอื่นๆก็
ได้รับการทํานุบํารุงให้อยู่ในสภาพดีมาโดยตลอด จึงเสนอแนะให้กําหนดเขตกันชน (buffer zone) โดยรอบ
โครงสร้างประเภทนี้ พร้อมทั้งกําหนดระยะถอยร่นและห้ามปลูกสร้างอาคารที่ประชิดและมีความสูง เพื่อ
ไม่ให้บดบังทัศนียภาพและความโดดเด่นของศาสนสถาน
1.3.2 ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมทางกฎหมาย
กฎหมายแม่บทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและย่านประวัติศาสตร์ ที่ควร
นํามาใช้เป็นเครื่องมือและมาตรการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ได้ ดังนี้
(1) แนวทางในการอนุ รั ก ษ์ เ ขตเมื อ งเก่ า แพร่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของความเป็ น เมื อ ง
ประวัติศาสตร์ เสนอให้กรมศิลปากร ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
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พิพิธภัณฑสถานแแห่งชาติ พ.ศ. 2504
2 ประกาศขึขึ้นทะเบียนโบรราณสถาน คูเมือง กําแพงเมือง และประตูเมือง
อ
ในนเขตเมืองเก่าแพร่
แ และประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร แหล่งที่ตั้ง หรือพื้นที่ทที่ีมีความสําคัญในประวั
ใ
ติศาสตตร์
สมมควรให้เป็นโบราณสถาน เช่น วัดพงษ์สุนันท์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระร่วง วัดศรี
ด บุญเรือง บ้าน
า
วงงศ์ บุรี บ้า นเจ้าหนานไชยวงศ
า
ศ์ สนามหลวง และอาคารน้ําาเพชร ซึ่งจะมีผลบังคับ ไม่ให้ มีก ารรื้ อทําลาาย
ดััดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั
ร ้งจะเป็นกาารอนุรักษ์พื้นที่ในเขตโบราณส
ใ
สถาน รักษาสภาาพแวดล้อมให้คง
ค
อยู่ในสภาพเดิม

ภาพที่ 96 สถานนที่สําคัญในประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าแพร่ ที่สมควรขึ้นทะะเบียนโบราณสถาน
นออกเหนือไปจากกนี้สํานักงานนโโยบายและแผนนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรใใช้
อํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาาคุณภาพสิ่งแววดล้อมแห่งชาติติ พ.ศ. 2535 กําหนดเขตพื้นนที่
อนนุรักษ์เมืองประะวัติศาสตร์เมืองแพร่ ตามแนววรอบนอกของโโครงสร้างประเเภทที่ 1 โดยใช้ช้ถนนรอบกําแพพง
เมืมืองเป็นแนวแบ่งพื้นที่ และสร้างเขตกั
า
นชน (bbuffer zone) (ดดูภาพที่ 84 ประกอบ)
(2)) แนวทางในกการวางผังเมืองเขตเมื
ง
อ งเก่าแพร่
แ ที่ส อดคล้ องกั
อ บ บริบทของความเป็นเมืออง
ประวัติศาสตร์ เสนอให้
เ
กรมโยธาธิการและผังเมื
ง องใช้อํานาจจตามพระราชบบัญญัติการผังเมื
เ อง พ.ศ. 25118
พ 2554 โดยยเพิ่มรายละเอียดของข้อกําหนดท้ายกฎกระทรวงที่ควบคุมกาาร
ปรับปรุงผังเมืองรรวมเมืองแพร่ พ.ศ.
น
้เข้มงวดขึ
ง ้นกว่าเดิม หรืออาจริเริ่มวางและจั
ว
ดทําผัังเมืองเฉพาะเมืมืองแพร่ให้เป็นผัผง
ใช้ช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี
เมืมืองเฉพาะฉบับแรกของประเททศไทย
(3)) มาตรการควบบคุมการพัฒนาาในเขตเมืองเก่าาแพร่ที่สอดคล้้องกับบริบทขอองความเป็นเมืออง
ประวัติศาสตร์ เสสนอให้ใช้อํานาาจตามพระราชชบัญญัติควบคุมอาคาร
ม
พ.ศ. 22522 โดยกรมโโยธาธิการและผผัง
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เมืองตรากฎกระทรวง หรือเทศบาลเมืองแพร่ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแพร่ ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน
ตามที่กําหนดในบริเวณที่ 1 – 5 และรูปแบบของอาคารทั้งหมดจะต้องเป็นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาหรือ
พื้นเมืองภาคเหนือ ดังรายละเอียดที่นําเสนอไปแล้วในบทที่ 6 (ดูภาพที่ 92 ประกอบ)
2. ข้อจํากัดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเขตเมืองเก่าแพร่เพื่อการ
อนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์” นี้เป็นการศึกษาเพื่อหาผลสรุปในขั้นแรกเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ยังมี
ข้อจํากัดเนื่องจาก
2.1 ขอบเขตพื้นที่การวิจัยจํากัดอยู่เฉพาะภายในกําแพงเมือง เนื้อหาไม่ครอบคลุมโครงสร้าง
และองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม
ขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง
เก่าแพร่ที่ตั้งอยู่ภายในกําแพงเมือง ไม่รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบที่ตั้งอยู่ภายนอกกําแพงเมืองซึ่งมี
จํานวนไม่น้อยและมีความสําคัญมาก เช่น แม่น้ํายม ห้วยแม่แคม บริเวณที่ตั้งชุมชนชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่
และชุมชนชาวไทยเชื้อสายพม่าดั้งเดิม วัดจอมสวรรค์ และวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์
คู่เมืองแพร่ เป็นต้น ด้านเนื้อหาก็ครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม ยังมีส่วนที่เป็น
นามธรรม เช่นประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ช่างฝีมือ และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนที่จะก่อให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองเก่า ผลสรุปที่ได้จึงเป็นเพียงบางส่วน ไม่สามารถใช้เป็นตัวแทน
บริบทเมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่าแพร่ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในอดีตได้ครบทุกมิติ
2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 90% มีจํานวนน้อยและเลือกอย่างเฉพาะ
เจาะจง ขาดการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านด้านต่างๆในเชิงลึก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนเมืองเก่า และกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญและประกอบวิชาชีพ
ด้านการวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เจาะจง มีจํานวนไม่มาก ไม่ครอบคลุม หรือไม่มีความหลากหลาย
เท่าที่ควร จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่า
ได้ทั้งหมด การวิจัยยังไม่ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา ภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองเก่าและด้านอื่นๆ จึงขาดข้อมูลเฉพาะเรื่องในเชิง
ลึก อาจทําให้ได้ข้อมูลสําคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและความสําคัญของโครงสร้างและองค์ ประกอบ
เมืองเก่าไม่ลึกซึ้งและครบถ้วนเท่าที่ควร
2.3 การวิจัยเมืองล้านนาในอดีตเพียงเมืองเดียว ขาดการศึกษาโครงข่ายการเชื่อมโยง และการ
เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบกับเมืองล้านนาทั้งหมด
เมืองแพร่เป็นเพียงเมืองโบราณเมืองหนึ่งในกลุ่มเมืองล้านนาตะวันออกร่วมกับเมืองน่าน เมือง
เก่าในวัฒนธรรมล้านนายังมีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุม่ เมืองล้านนาตะวันตกที่มีจํานวนมาก โครงสร้าง
และองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่ที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ จึงยังไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่า
เป็นตัว แทนของเมืองเก่าล้านนาได้ทั้งหมด รวมทั้งยังไม่เห็นภาพรวม ความเหมือนและแตกต่างกันของเมือง
ล้านนา
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2.4 การศึกษาและเสนอแนะมาตรการอนุรกั ษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์เป็นมาตรการเฉพาะ
ทางลบโดยใช้กฎหมายบังคับ ยังขาดการศึกษาและเสนอแนะมาตรการทางบวก
3. การเสนอแนะหัวข้อที่ควรดําเนินการวิจัยขั้นต่อไป
จากข้อจํากัดในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะหัวข้อสําหรับการวิจัยที่เกี่ยว
ข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ และการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม
ดังนี้
3.1 การวิจัยที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าแพร่ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาด้านโครงสร้างองค์ประกอบ
ที่เป็นนามธรรม
การวิจัยที่ครอบคลุมโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเก่าแพร่ ทั้งหมดที่ตั้งอยู่
ภายในกําแพงเมือง และที่ตั้งอยู่ภายนอกกําแพงเมือง เช่น แม่น้ํายม ห้วยแม่แคม บริเวณที่ตั้งชุมชนเก่า
ดั้งเดิม วัดจอมสวรรค์และวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นวัดสําคัญ เป็นต้น ให้เนื้อหาครอบคลุมโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม เช่น วิถีชีวิต กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นสีสันและ
ชีวิตชีวาของเมืองเก่า เพื่อให้ได้ผลสรุปครบทุกมิติ และเป็นตัวแทนบริบทเมืองประวัติศาสตร์และเมืองเก่า
แพร่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในอดีต
3.2 การวิจัยที่เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีจํานวนมากและ
หลากหลาย รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านต่างๆในเชิงลึก
การวิจัยที่เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางผัง
และออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในวงกว้าง และมีความหลากหลาย ให้สามารถเป็นตัวแทนประชากรที่
จะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองเก่า การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ทางด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ศิลปะสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองเก่าล้านนา และอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองเก่าอย่างลึกซึ้ง
และครบถ้วน
3.3 การวิจัยระบบเมืองของเมืองล้านนาในอดีต โครงข่ายความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง และ
การเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองล้านนา
การวิจัยภาพรวมระบบเมืองและโครงข่ายการเชื่อมโยงของเมืองล้านนาในอดีต รวมทั้งการวิจัย
เปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองโบราณล้านนาตะวันออกกับเมืองล้านนาตะวันตก เพื่อค้น
หาภาพรวมที่จะเป็นตัวแทนของการวางผังและออกแบบเมืองล้านนาในอดีต ไปจนถึงการเปรียบเทียบให้เห็น
ความเหมือนและแตกต่างในระหว่างกลุ่มเมืองล้านนาด้วยกัน
3.4 การวิจัยเพื่อค้นหามาตรการทางบวก หรือมาตรการทางด้านการส่งเสริม และกระตุ้นการ
อนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ควบคู่กับมาตรการด้านการใช้กฎหมายบังคับ
3.5 การวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การวิ จัยที่ ครอบคลุ ม เนื้อ หาทางด้า นขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วั ฒ นธรรมและภูมิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่สิบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้ยังคงอยู่ อาทิเช่น สืบสานมรดกงานช่าง
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จากบรรพบุรุษในด้านต่างๆ ทั้งช่างก่อสร้าง ช่างผลิตวัสดุพื้นถิ่น และยังสามารถนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไป
ทํ าการบูร ณะซ่ อ มแซมอาคารสิ่งปลูก สร้ างที่เ ป็น โบราณสถาน เพื่ อ ให้ เกิ ดความสอดคล้ องกลมกลืน กับ
สภาพแวดล้อมในบริบทเมืองประวัติศาสตร์ อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
โบราณของท้องถิ่น ตามวาระอันควร สร้างสีสันและชีวิตให้เมืองเก่าแพร่ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเขตเมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์
บริบทเมืองประวัติศาสตร์ นี้ ได้ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และได้ผล
ตามที่คาดว่าจะได้รับทั้ง 3 ข้อ จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลที่ได้จากการทําการวิเคราะห์พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งชุมชนควรคํานึงถึงการดํารง
รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถานที่สําคัญของเมืองในอดีตที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนไว้ด้วย มิใช่มุ่งหวังเพียงพัฒนาจนละเลยมองข้ามความสําคัญหรือทําลายบริบทเมืองประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังมีข้อจํากัดในประเด็นต่างๆอีกตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ผู้วิจัยในขั้นต่อไปควรเลือก
หัวข้อในการวิจัยตามข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วย เพื่อให้การวิจัยในหัวข้อนี้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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1.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
วิทยานิพนธ์เรื่อง
" การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ "
แบบสอบถามสําหรับกลุ่มคนในชุมชนเมืองเก่าแพร่
วันที่
สถานที่
ผูส้ ํารวจ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุนชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ว่าด้วยเรื่อง " การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ "
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพที่มีความสําคัญในเขต
พื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
 เพื่อวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
 เพื่อประเมินความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
3. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยชุดคําถามและกลุ่มรูปภาพ
 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกตอบลงในช่อง  ที่กําหนดให้
 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนค่าคะแนนที่ท่านเลือกลงในช่อง
 ที่กําหนดให้

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
นส. กฤตติกา บุญศิริ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 21 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

 51 – 60 ปี

 มากกว่า 60 ปี

 รับจ้าง

 เกษตรกรรม

 รับราชการ

 พนักงานบริษัทเอกชน

 แม่บ้าน

 ค้าขาย

 เกษียณ

 ไม่ได้ทํางาน

3. อาชีพ

 41 – 50 ปี

 อื่นๆ (ระบุ )
4. การศึกษา

 ประถม

 มัธยม

 ประกาศนียบัตร

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

 น้อยกว่า 10 ปี

 11 – 20 ปี

 21 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

 มากกว่า 40 ปี

 อื่นๆ (ระบุ )
5. ระยะเวลาที่ได้อยู่อาศัยในเมืองแพร่

2004
ค
ดเห็น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ

โครงสร้ร้างและองค์ประะกอบทางกายภภาพของพื้นที่เมืืองเก่าแพร่ ที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แแก่
โครงสร้างททางกายภาพปรระเภทที่เป็นขออบเขตและการปป้องกันเมือง สถานที่สําคัญขอองเมืองแพร่ในออดีต และสถานนที่
สําคัญทางจิจิตวิญญาณและะศาสนา

ท่านให้ห้ค่าคะแนน " คุณค่าความสําคัคญความเป็นเมืมืองเก่าแพร่ " ใในแต่ละหัวข้อเท่าใด โดยเขียน
ย
เครื่องหมายย  ลงในช่อง  ที่กําหนดใให้ตามหมายเลขที่ท่านเห็นสมควร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนนดังนี้
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญมากทีสุส่ ด
ให้
5 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญมาก
ให้
4 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญปานกลลาง
ให้
3 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญน้อย
ให้
2 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญน้อยทีสุส่ ด
ให้
1 คะแนน

2005

2006

2007

208
1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
วิทยานิพนธ์เรื่อง
" การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ "
แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
วันที่
สถานที่
ผูส้ ํารวจ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุนชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ว่าด้วยเรื่อง " การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ "
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพที่มีความสําคัญในเขต
พื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
 เพื่อวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
 เพื่อประเมินความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
3. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยชุดคําถามและกลุ่มรูปภาพ
 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกตอบลงในช่อง  ที่กําหนดให้
 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนค่าคะแนนที่ท่านเลือกลงใน
ช่อง  ที่กําหนดให้

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
นส. กฤตติกา บุญศิริ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2009
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลลทั่วไป
1. เพพศ

 ชาย

 หญิง

2. ชั้นั ปีการศึกษา

 ชั้นปีที่ 1

 ชั้นปีที่

2

 ชั้นปีที่ 3

 ชั้นปีที่ 4

 ชั้นปีที่

5

 อื่นๆ (ระบุ )

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ
ค
ดเห็น
โครงสร้ร้างและองค์ประะกอบทางกายภภาพของพื้นที่เมืืองเก่าแพร่ ที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แแก่
โครงสร้างททางกายภาพปรระเภทที่เป็นขออบเขตและการปป้องกันเมือง สถานที่สําคัญขอองเมืองแพร่ในออดีต และสถานนที่
สําคัญทางจิจิตวิญญาณและะศาสนา

ท่านให้ห้ค่าคะแนน " คุณค่าความสําคัคญความเป็นเมืมืองเก่าแพร่ " ใในแต่ละหัวข้อเท่าใด โดยเขียน
ย
เครื่องหมายย  ลงในช่อง  ที่กําหนดใให้ตามหมายเลขที่ท่านเห็นสมควร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนนดังนี้
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญมากทีสุส่ ด
ให้
5 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญมาก
ให้
4 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญปานกลลาง
ให้
3 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญน้อย
ให้
2 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญน้อยทีสุส่ ด
ให้
1 คะแนน

2110

2111

2112

213
1.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
วิทยานิพนธ์เรื่อง
" การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่
เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ "
แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาและภูมิสถาปนิกที่คุ้นเคยกับเมืองเก่าแพร่
วันที่
สถานที่
ผูส้ ํารวจ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ตามหลักสูตร
ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุนชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ว่าด้วยเรื่อง " การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพ
เขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์ "
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและค้นหาองค์ประกอบทางกายภาพที่มีความสําคัญในเขต
พื้นที่เมืองเก่าแพร่ เพื่อการอนุรักษ์บริบทเมืองประวัติศาสตร์และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
 เพื่อวัดการรับรู้ในเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
 เพื่อประเมินความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพเขตเมืองเก่าแพร่
3. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยชุดคําถามและกลุ่มรูปภาพ
 ให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  เลือกตอบลงในช่อง  ที่กําหนดให้
 ให้ท่านประเมินค่าคะแนนความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ โดยเขียนค่าคะแนนที่ท่านเลือกลงในช่อง
 ที่กําหนดให้

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
นส. กฤตติกา บุญศิริ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลลทั่วไป
1. เพพศ
2. ชั้นั ปีการศึกษา

 ชาย

 หญิง

 ชั้นปีที่ 1

 ชั้นปีที่

 ชั้นปีที่ 4

3. จําานวนครั้งที่เคยไไปจังหวัดแพร่

2
 ชั้นปีที่ 5
 1 ครั้ง
 3 ครั้ง

 ชั้นปีที่ 3
 อื่นๆ (ระบุ )
 2 ครั้ง
 มากกว่า 3 ครั
ค ้ง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ
ค
ดเห็น
โครงสร้ร้างและองค์ประะกอบทางกายภภาพของพื้นที่เมืืองเก่าแพร่ ที่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แแก่
โครงสร้างททางกายภาพปรระเภทที่เป็นขออบเขตและการปป้องกันเมือง สถานที่สําคัญขอองเมืองแพร่ในออดีต และสถานนที่
สําคัญทางจิจิตวิญญาณและะศาสนา

ท่านให้ห้ค่าคะแนน " คุณค่าความสําคัคญความเป็นเมืมืองเก่าแพร่ " ใในแต่ละหัวข้อเท่าใด โดยเขียน
ย
เครื่องหมายย  ลงในช่อง  ที่กําหนดใให้ตามหมายเลขที่ท่านเห็นสมควร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนนดังนี้
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญมากทีสุส่ ด
ให้
5 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญมาก
ให้
4 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญปานกลลาง
ให้
3 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญน้อย
ให้
2 คะแนน
มีระดับคุ
บ ณค่าและควาามสําคัญน้อยทีสุส่ ด
ให้
1 คะแนน

2115

2116

2117

2118
1.4 แผผ่นภาพแสดงรูรปแบบโครงสร้้างและองค์ประะกอบทางกายภภาพของเขตเมืองเก่าแพร่
กลุ่มที่ 1 รูปแบบโครรงสร้างและองคค์ประกอบทางกกายภาพของเขขตเมืองเก่าแพรร่ ประเภทขอบบเขตและการ
ป้องกันนเมือง

2119
กลุ่มที่ 2 รูปแบบโครรงสร้างและองคคป์ ระกอบทางกกายภาพของเขขตเมืองเก่าแพรร่ ประเภทสถานนที่สําคัญของ
เมืองแแพร่ในอดีต

2220
กลุ่มที่ 3 รูปแบบโครรงสร้างและองคค์ประกอบทางกกายภาพของเขขตเมืองเก่าแพรร่ ประเภทสถานนที่สําคัญทาง
ญญาณและศาสสนา
จิตวิญ

221

ภาคผนวก 2
ตัวอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2.1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ พ.ศ. 2558

2222
2.1. ประกาศกระทรวงทรัรัพยากรธรรมชชาติและสิ่งแวดดล้อม เรื่อง กําหหนดเขตพื้นทีแ่และมาตรการคุคุม้ ครอง
น ่เมืองโบราณ
ณศรีมโหสถ พ.ศศ. 2558
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ
ล ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครออง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที
น ่เมืองโบราณ
ณศรีมโหสถ พ.ศศ. 2558 ได้รับการประกาศในนราชกิจจานุเบกษา
บ เล่มที่ 1332
ตอนพิเศษทีที่ 219ง ประกาาศใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศศ.2558 (ฐานข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและการพัฒนากฎหมาาย
อิเล็กทรอนินิกส์,2559) สารระสําคัญของเททศบัญญัติฉบับนี้คือการกําหนดดเขตพื้นที่และมมาตรการคุ้มครรองสิ่งแวดล้อมใใน
พื้นที่ที่กําหนด ซึ่งมีข้อกําหนดดั
ห งนี้
ห้ามกระทําการที
ก ่เป็นอันตรรายหรือมีผลกระทบต่อตัวโบราาณสถาน
ห้ามติดตั้งป้ายบนตัวโบราณ
ณสถานและในพืพื้นที่นอกเขตโบบราณสถาน
ห้ามขุดหรือตั
อ กดินในบริเวณ
ณรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากทีที่ตั้งโบราณสถาาน ไถหรือถมเนินินดินเว้นแต่เป็น
อ
กรรมสิททธิ์หรือสิทธิครอบครอง
การดําเนินกการในที่ดินที่เอกชนมี
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีความมสูงเกิน 9 เมตร
เ เว้นแต่อาาคารตามแนวททางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33070 ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมมตร แต่อาคารดดังกล่าวต้องมีลลัักษณะรูปแบบ สีอาคารและหหลังคา สอดคล้อง
อ
กลมกลืนกับบสภาพแวดล้อมและโบราณสถถาน

ายประกาศกระทรวงทรัรัพยากรธรรมชาาติและสิ่งแวดล้ล้อม ในบริเวณพืพื้นที่เมืองโบราณ
ภาพแผนทีแนบท้
่
ณศรีมโหสถ
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 31 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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ภาคผนวก 3
ตัวอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
3.2 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใด หรือประเภทใด ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ. 2533
3.3 เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่องกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร
และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดในเขต
วงเมือง พ.ศ. 2550
3.4 เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่องการกําหนดระยะหรือระดับ และบริเวณห้ามก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครนครปฐม วันที่
23 กันยายน พ.ศ.2553
3.5 เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางประเภทในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

2224
3.1 ข้อบัญ
ญญัติกรุงเทพมมหานคร เรื่องกํกําหนดบริเวณหห้ามก่อสร้าง ดััดแปลง ใช้หรืออเปลีย่ นการใช้ช้อาคารบาง
ชนิดหหรือบางประเภททภายในบริเวณ
ณกรุงรัตนโกสินทร์
น ชั้นใน กรุงเทพมหานคร พพ.ศ. 2528
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครร เรื่องกําหนดบบริเวณห้ามก่อสร้
ส าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนกการใช้อาคารบาาง
ชนิ ด หรื อ บบางประเภทภาายในบริ เ วณก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
ท ชั้ น ใน ในท้ องที
อ ่ แ ขวงพระ บรมมหาราชวัวั ง เขตพระนคคร
กรุงเทพมหหานคร พ.ศ. 25528 ได้รับการปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตออนที่ 64 ประกาาศใช้เมื่อวันที่ 223
พฤษภาคม พ.ศ.2528 (ฐาานข้อมูลราชกิจจานุ
จ เบกษาแลละการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์,2559) สาระสําคัญขออง
เทศบัญญัตติิฉบับนี้คือ
ห้ามก่อสร้างอาคารที
ง
่มีควาามสูงเกิน 16 เมมตร วัดจากระดดับถนนหรือขออบทางเท้าที่ใกล้ล้ที่สุดถึงส่วนที่สูสง
ที่สุดของอาาคาร และห้ามใช้
ม อาคารเป็นออาคารควบคุมการใช้
ก ตามมาตตรา 32 วรรคหหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุคุม
อาคาร พ.ศศ.2522

ภาพแผนที่แนบท้ายข้อบัญญั
ญ ติกรุงเทพมหหานคร ภายในบบริเวณกรุงรัตนโกสิ
นโ นทร์ชั้นใน
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 12 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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3.2 เทศบััญญัติเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่องกํ
อ าหนดบริเวณห้
ว ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรืรือเปลี่ยนการใชช้อาคารชนิดใดด
หรือประเภภทใด ภายในเขขตเทศบาลเมืองลพบุ
ง รี พ.ศ. 2533
2
เทศบัญญัตของเทศบาลเมื
ิข
อ
องลพบุ
รี เรื่องกํกําหนดบริเวณห้ห้ามก่อสร้าง ดัดดแปลง หรือเปลีลี่ยนการใช้อาคาาร
ชนิดใด หรือประเภทใด
อ
ภายในเขตเทศบาาลเมืองลพบุรี พ.ศ.
พ 2533 ได้รัรับการประกาศใในราชกิจจานุเบกษา
บ เล่มที่ 1007
ตอนที่ 59 ประกาศใช้เมื่อ วั นที่ 12 เมษษายน พ.ศ.25533 (ฐานข้อ มู ลราชกิ
ล
จจานุเ บกษาและการ
บ
รพัฒ นากฎหมาาย
อิเล็กทรอนินิกส์,2559) สารระสําคัญของเทศบัญญัติฉบับนี้คือ การกําหนดแนวทางการใในการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ใใน
เขตโบราณสถานภายในพื้นที
น ่ที่กําหนด ซึงมี
ง่ ข้อกําหนดดังนี
ง ้
บริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างอาาคาร ยกเว้นเขือน
อ่ ทางหรือท่ออระบายน้ํา รั้ว กํกาแพง ประตู
บริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างออาคารสูงเกิน 8 เมตร โดยวัดจากระดั
จ
บถนนหรือขอบทางเทท่าที่ใกล้ที่สุด ถึง
ส่วนที่สูงที่สสุดของอาคาร และห้
แ ามก่อสร้างป้
า ายที่มีพื้นที่เกิน 5 ตารางเมตร
บริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 166 เมตร โดยวัดจากระดั
ด
บถนนนหรือขอบทางเท่าที่ใกล้ที่สุด ถึง
ส่วนที่สูงที่สสุดของอาคาร และห้
แ ามก่อสร้างป้
า ายที่มีพื้นที่เกิน 5 ตารางเมตร
บริเวณที่ 4 ห้ามก่อสร้างออาคารสูงเกิน 4 เมตร โดยวัดจากระดั
จ
บถนนหรือขอบทางเทท่าที่ใกล้ที่สุด ถึง
ส่วนที่สูงที่สสุดของอาคาร และห้
แ ามก่อสร้างป้
า ายที่มีพื้นที่เกิน 5 ตารางเมตร
บริเวณที่ 5 ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 166 เมตร โดยวัดจากระดั
ด
บถนนนหรือขอบทางเท่าที่ใกล้ที่สุด ถึง
ส่วนที่สูงที่สสุดของอาคาร

ภาพแผนที่แนบท้ายเทศบััญญัติเทศบาลเมืมืองลพบุรี ภายยในเขตเทศบาลลเมืองลพบุรี
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 16 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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3.3 เทศบััญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่องกําหนดลักษณะ
ก
แบบ รูปทรง
ป ระยะหรืออระดับของอาคคาร และบริเวณ
ณ
ห้ามก่อสร้าาง ดัดแปลง รือถอน
้อ เคลื่อนย้ย้าย และใช้ หรืรือเปลี่ยนการใชช้อาคารบางชนินิดในเขตวงเมือง
อ พ.ศ. 2550
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชี
เ
ชียงราย เรื่องกําหนดลั
า
กษณะ แบบ รูปทรง รระยะหรือระดับของอาคาร
บ
แลละ
บริเวณห้ามมก่อสร้าง ดัดแปปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใใช้ หรือเปลี่ยนกการใช้อาคารบาางชนิดในเขตวงเมือง พ.ศ. 25550
ได้รับการปประกาศในราชกิกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตออนพิเศษที่ 1666ง ประกาศใช้เมื
เ ่อวันที่ 31 ตุลาคม
ล พ.ศ.25550
(ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกกษาและการพัฒนากฎหมายอิ
ฒ
เล็กทรอนิกส์,25559) สาระสําคััญของเทศบัญญั
ญติฉบับนี้คือ กาาร
กําหนดแนววทางการในการรปฏิบัติเพื่ออนุรัรักษ์พื้นที่ในเขตตโบราณสถานภภายในพื้นที่ที่กําาหนด ซึ่งมีข้อกําหนดดังนี้
พื้นที่จดเส้นขนานระยะ
น
100 เมตรจากศูนย์กลางถนนในพื้นที่ตามเทศศบัญญัติ ห้ามกก่อสร้างอาคารสสูง
เกิน 12 เมตตร
พื้นที่จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร จากแนววเขตโบราณสถาน ห้ามก่อสร้าางอาคารสูงเกิน 6 เมตร
โดยรูปแบบขของอาคารทั้งหมดจะต้
ห
องเป็นอาคารแบบล้
อ
านนนาไทยหรือพื้นเมื
น องภาคเหนือ

ภาพแผนที่แนบท้ายเทศบััญญัติเทศบาลนนครเชียงราย ในนเขตวงเมือง
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 12 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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3.4 เทศบััญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่องการกําหนนดระยะหรือระดดับ และบริเวณ
ณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการรใช้อาคารบางชชนิด หรือบางปประเภท ในท้องที
ง ่เขตเทศบาลลนครนครปฐม พ.ศ.2553
เทศบัญญัติเทศบาลนครนค
เ
ครปฐม เรื่องกาารกําหนดระยะะหรือระดับ แลละบริเวณห้ามก่ก่อสร้าง ดัดแปลลง
หรือเปลี่ยนนการใช้อาคารบบางชนิด หรือบางประเภท ในทท้องที่เขตเทศบบาลนครนครปฐฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัวัด
นครปฐม ไได้รับการประกาศในราชกิจจาานุเบกษา เล่มทีท่ 127 ตอนพิเศษที
เ ่ 112ง ปรระกาศใช้เมื่อวันที
น ่ 23 กันยายยน
พ.ศ.2553 (ฐานข้อมูลราชชกิจจานุเบกษาาและการพัฒนากฎหมายอิ
น
เล็กทรอนิกส์,25559) สาระสําคัญของเทศบั
ญ
ญญัติ
ฉบับนี้คือ การกําหนดแนนวทางการในกการปฏิบัติเพื่ออนุ
อ รักษ์พื้นที่ใ นเขตโบราณสถ
น
ถานภายในพื้นที่ที่กําหนด ซึ่งงมี
ข้อกําหนดดดังนี้
บริเวณที่ 1 คือพื้นที่จดเส้นขนานระยะ
น
5 เมตรกับแนวกํ
500
แ าแพงพระะราชวังทั้ง 4 ด้้าน ห้ามก่อสร้าง
า
อาคาร ที่มคีความสูงเกิน 122 เมตร
บริเ วณที่ 2 คื อพื้น ที่น อก เหนือ จากพื้ นที่บ ริเ วณที่ 1 จดแนวเขตเทศ
จ
ศบาลนครปฐม ทั้ง 4 ด้า น ห้ าม
า
ก่อสร้างอาคารผิดไปจากพพระราชบัญญัติควบคุ
ค มอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาพแผนที่แนบท้ายเทศบััญญัติเทศบาลนนครปฐม ในท้องที
ง ่เขตเทศบาลนนครนครปฐม
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 12 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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3.5 เทศบััญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องกําหนดบริริเวณห้ามก่อสรร้าง ดัดแปลง หรื
ห อเปลี่ยนการรใช้อาคารบาง
ประเภทในนเขตเทศบาลนคครเชียงใหม่ พ.ศ.2558
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชี
เ
ยงใหม่ เรื่องกําหนดบริ
า
เวณห้ามก่
า อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีลี่ยนการใช้อาคาาร
บางประเภททในท้องที่ตําบลลศรีภูมิ ตําบลสุสุเทพ ตําบลช้างงม่อย ตําบลพระสิงห์ ตําบลช้าางคลานและตําบลหายยา
บ
ในเขขต
เทศบาลนคครเชียงใหม่ จังหวั
ง ดเชียงใหม่ ได้รับการประะกาศในราชกิจจานุ
จ เบกษา เลล่มที่ 132 ตอนพิ
ต เศษที่ 333ง
ประกาศใช้้เมื่อวันที่ 10 กุกมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (ฐานข้อมู
อ ลราชกิจจานนุเบกษาและการพัฒนากฎหมาายอิเล็กทรอนิกกส์
,2559)
สาระสําคัญของเทศบั
ข
ญ ญัตติิฉ บับนี้คือ กาารกําหนดแนวททางการในการรปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ในเขขต
โบราณสถาานและคูเมืองภาายในพื้นที่ที่กําหนด
ห ซึ่งมีข้อกําหนดดั
า
งนี้
บริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างอาาคาร เว้นแต่เป็นการซ่อมแซมมดัดแปลงอาคาารเดิมให้เป็นอาาคารแบบล้านนนา
หรือแบบพื้นเมืองภาคเหนืนือ
บริเวณที่ 2 และ3 ห้ามก่อสร้
อ างอาคารสูงเกิ
ง น 12 เมตรและรูปแบบอาาคารต้องเป็นอาาคารแบบล้านนนา
หรือแบบพื้นเมืองภาคเหนืนือ ทั้งนี้อาคารจจะต้องอยู่ไม่ต่ํากว่
า าระดับถนนนเกิน 3 เมตร รรวมถึงพื้นที่อาคคารจะต้องไม่เกิน
1000 ตาราางเมตร อีกทั้งยังกําหนดห้ามก่อสร้างอาคารในนระยะดังนี้
ในระยะ 6 เมตร
เ จากโบราาณสถาน ซึ่งได้ประกาศขึ้นทะะเบียนไว้แล้วตาามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และะพิพิธภัณฑ์สถาานแห่งชาติ
ในระยะ 6 เมตร
เ จากรอบนนอกแนวเขตทีดิด่ ินของวัด เขตทีที่ดินของคริสตจัจักร หรือเขตที่ดิดินของมัสยิดหรืรือ
สุเหร่า เว้นแต่อาคารอยู่อาศั
า ยประเภทบ้านเดี่ยว
ในระยะ 3 เมตร
เ จากศูนย์กลางของทางสา
ก
าธารณะสําหรับถนนสาธารณะ
บ
ะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตตร
เว้นแต่ เขื่อน
อ สะพาน อุโมงค์
ม ทางหรือท่อระบายน้
อ
ํา

ภาพแผนที่แนบท้ายเทศบััญญัติเทศบาลนนครเชียงใหม่ ในนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 12 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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ภาคผนวก 4 ตัวอย่างมาตรการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
4.1 ประกาศกรมศิลปากร เรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานคูและกําแพงเมืองร้อยเอ็ดพ.ศ.2537

2330
44.1 ประกาศกรรมศิลปากร เรื่องการขึ
อ
้นทะเบีบียนโบราณสถาาน คูและกําแพพงเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2537
ประกาศกรมศิลปากร เรื่องการขึ
อ
้นทะเบียนโบราณสถาาน คูและกําาแพงเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเมืออง
ร้อยเอ็ด จังงหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประกาาศในราชกิจจานนุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 200ง ประกาศเมื่อวั
อ นที่ 10 มีนาคคม
พ.ศ.2537 (ฐานข้อมูลราชชกิจจานุเบกษาาและการพัฒนาากฎหมายอิเล็กทรอนิ
ก
กส์,2559) สาระสําคัญของการประกาาศ
ขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานน เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ใ นเขขตโบราณสถาานจากผู้ บุ ก รุ ก เข้ า ไปอยู่ อ าศัั ย ในพื้ น ที่ ทํ า ใให้
สภาพแวดลล้อมของโบราณ
ณสถานถูกบดบัง

ภาพแผนที่แนบท้ายประกาศกรมศิลปากรร โบราณสถานคูและกําแพงเมืมืองร้อยเอ็ด
ที่มา: ฐานข้ข้อมูลราชกิจจานนุเบกษาและกาารพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 16 พค. 2559
เข้าถึงได้จาาก http://www
w.mratchakitccha.soc.go.th//
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - ชื่อสกุล

กฤตติกา บุญศิริ

ที่อยู่ปัจจุบัน

40/28 ปิ ย ภิ ร มย์ ค อนโด ซอยสั น นิ บ าตเทศบาล ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตําแหน่งหน้าที่

Senior Landscape Architect

สถานที่ทํางาน

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

E-mail

bunsirik@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545

สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ภ.สถ.บ
(ภูมิสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2555

ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวางแผนชุ ม ชนเมื อ งและ
สภาพแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2546 – 2547

พนักงานบริษัท ตําแหน่ง Landscape Architect บริษัท In & Out
Landscape จํากัด

พ.ศ. 2547 – 2551

พนักงานบริษัท ตําแหน่ง Landscape Architect บริษัท P Landscape จํากัด

พ.ศ. 2551 – 2552

พนักงานบริษัท ตําแหน่ง Senior Landscape Architect
บริษัท SALA Design Group Singapore

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

พนักงานบริษัท ตําแหน่ง Senior Landscape Architect
บริษัท P Landscape จํากัด

