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52058303 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
คําสําคัญ : หลักฐานทางประวัติศาสตร, เมืองสมัยทวารวดี, เมืองสมัยรัตนโกสินทร,
การวางแผนอนุรักษและพัฒนาเมือง, เมืองนครปฐม
ชุตินันท สาแกว : การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนา
เมื อ งนครปฐมเพื่ อ การวางแผนอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาชุ ม ชน. อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ :
รศ.สิทธิพร ภิรมยรื่น. 208 หนา.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของเมือง การผสานองค
ความรูในมิติดานประวัติศาสตรเขากับกระบวนการวางผังเมือง เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนอนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐมใน
อนาคต ระเบียบวิธีวิจัย ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตําราและงานวิจัย ประกอบกับการสํารวจภาคสนาม ใชเครื่องมือระบุ
ตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) ในการระบุตําแหนงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร วิธีการวิเคราะหใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และการ
นําขอมูลสถานที่ทางประวัติศาสตรกําหนดลงบนแผนที่พื้นฐานแลวทําการวิเคราะหโดยการซอนทับ (Overlay Analysis) บนผังเมือง
รวมเมืองนครปฐม
ผลสรุปจากการวิจัยพบวาการสรางเมืองนครปฐมไมมีหลักฐานแนชัด แตโบราณสถานโบราณวัตถุที่ขุดคนพบมีขอ
สันนิษฐานวาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งรุงเรืองในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 เมื่ออาณาจักรทวารวดีลมสลาย นครปฐม
กลายเปนเมืองราง เนื่องจากแมน้ําเปลี่ยนทิศทาง นครปฐมกลับมาเปนเมืองอีกครั้งจากการที่รัชกาลที่ 4
ทรงคนพบและ
บูรณะปฏิสังขรณอ งค พระปฐมเจดี ยหลัง จากนั้ นมีการขุดคลองเจดี ยบูชาขึ้นเพื่ อใชในการเสด็ จมานมัสการ การตั้ง ถิ่นฐานใน
ระยะแรก จึงมีลักษณะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคม เมื่อเมืองเติบโตขึ้นจึงกระจุกตัวหนาแนนบริเวณโดยรอบองคพระปฐม
เจดียจนกลายเปนศูนยกลางเมือง จากการวิเคราะหคุณคาความสําคัญทางประวัติศาสตร สามารถจําแนกตามยุคสมัยไดดังนี้ คือ
สมัยทวารวดี ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดธรรมศาลา วัดพระงาม วัดพระเมรุ สระน้ําจันทร และคูเมืองทวารวดี
สมัยรัชกาลที่ 4 ไดแก องคพระปฐมเจดีย และคลองเจดียบูชา สมัยรัชกาลที่ 6 ไดแก พระราชวังสนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา
และโรงเรียนราชินีบูรณะ เมื่อนําสถานที่เหลานี้มาวิเคราะหโดยการซอนทับลงบนผังเมืองรวมเมืองนครปฐมแลวพบวา มีการวาง
และจัดทําผังเมืองที่เหมาะสมอยูเพียงแหงเดียว คือ บริเวณพระราชวังสนามจันทร สวนอีก 3 แหง มีการกําหนดเปนพื้นที่สีน้ําตาล
ออนเชนกัน แตไมไดคํานึงถึงบริเวณโดยรอบ ไดแก สระน้ําจันทร วัดพระเมรุ และ คูเมืองทวารวดี นอกจากนั้นอีก 8 แหงยังไม
เหมาะสมและไมคํานึงถึงคุณคาทางประวัติศาสตรอีกดวยไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดธรรมศาลา วัดพระงาม
องคพระปฐมเจดีย คลองเจดียบูชา สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ
แนวทางในการวางแผนอนุรักษและพัฒนาเมือง เสนอแนะใหนํากฎหมายที่เกี่ยวของมาใชบังคับรวมกัน ไดแก
1) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานและสถานที่ตั้งสําหรับหลักฐานทางประวัติศาสตรใดยังไมไดขึ้นทะเบียน 2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ใน
การวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยกําหนด การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย (สี
น้ํ า ตาลอ อ น) และประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม(สี เ ขี ย วอ อ น) ในบริ เ วณสถานที่ ตั้ ง และ
โบราณสถาน และบริเวณเขตกันชนตามลําดับ ในการวางผังถนน ควรรื้อฟนโครงการถนนพุทธบูชาและถนนในแนวแกนเหนือ-ใต
และแนวแกนตะวันออกตะวันตก ใหเปนถนนกวางและสงางามเพื่อเปดมุมมองจากสวนตางๆ ของเมืองใหองคพระปฐมเจดียโดด
เดน 3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผานขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อควบคุมการปลูกสรางและดัดแปลงอาคาร ความสูง และ
ระยะถอยรนในบริเวณสถานที่ตั้งโบราณสถาน และ 4) การจัดทําแผนอนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐมที่มีรายละเอียดของการ
อนุรักษสถานที่สําคัญตางและการพัฒนาบริเวณโดยรอบที่สงเสริมและเกื้อกูลบริเวณอนุรักษ
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This research aims to study theories and concepts of human settlement, urbanization
and evidences of habitation within an old city, as well as the integration of historical knowledge into a
city planning process. Results from the study will be used as a basis for conservation and development
planning of NaKhon Pathom in the future. Research methods employed include data and information
collection from various secondary sources accompanied by field survey. To identify the significant
historical areas, (GPS: Global Positioning System) was used to locate the definite sites on the base
maps. Afterwards, the information was classified and analyzed by overlaying the historical areas map
on top of the adopted Nakhon Pathom General Plan B.E. 2544. Finally, the composited map indicates
numbers of substantive mishandling historical places and sites that should be corrected.
The finding is that there is still no substantive evidence of city establishment. However,
archaeological site and finds convince historians to assume that Nakhon Pathom was one of the
Kingdom of Dhavaravadi which flourished during 11-16 B.E.. After the ruin of Dhavaravadi, Nakhon
Pathom became deserted due to the change of river line. The city became occupied again after King
Rama IV had found and restored Prapathom Chedi. The King had initiated an idea to construct the
canal, which is now so-called Klong Chedi Bucha, to facilitate his journey to the pagoda. As a result,
the linear settlement was formed along the canal. After the century of growth, urbanization is now
concentrated around the pagoda which is the centre of the city. A result of the archaeological finds also
provides sufficient information to group 12 historical places based on 3 periods. Prapathon Chedi,
Chunlaprathon Chedi, Wat Thammasala, Wat Phra Ngam, Wat Prameru, Sra Nam Chan and Moat of
Dhavaravadi are grouped in Dhavaravidi Period. Prapathom Chedi and Chedi Bucha Canal are grouped
in King Rama IV period. Sanam Chan Palace, Charoen Satha Bridge and Rachinee Burana School are
in King Rama VI period. The overlay analysis reveals that only Sanam Chan Palace has a suitable city
planning while the other 11 places have been planned without the concern of historical places’
significant.
For conservation and development planning of Nakhon Pathom, the 3 related Acts should be
utilized and enforced as tools for the plan implementation. 1) As provided by the Historical Place,
Monument, Art Object and Museum Act B.E. 2504, unregistered historical places should be registered
as national historical landmarks immediately. 2) In preparing the city general plan according to the
City Planning Act B.E. 2518, all historical place and sites and the surrounding areas should be assigned
as conservation or open space and recreation types of land use respectively. Furthermore, north-south
and east-west axis should be reinstated as major avenue-type thoroughfares to provide attractive city
vista and to enhance the beauty and domination of Prapathom Chedi. 3) To supplement conservation
goals, local regulations should be established to control construction of building in term of height,
distance and setback in certain areas, as provided by the Building Control Act B.E. 2522. 4) Lastly,
detailed city conservation and development plan should be prepared and adopted to conserve the
targeted historical places and sites, as well as to enhance the city cultural landscape in general.
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บทที่ 1
บทนํา
เมืองนครปฐม เปนชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐาน การวางผังเมือง และการสรางเมือง
ตั้ ง แต ส มั ย ทวารวดี เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร โดยเฉพาะในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ผูทรงบูรณะปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียใหม
และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวผูทรงกอสรางพระราชวังสนามจันทร
ซึ่งเมืองนครปฐมมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย การเติบโตของชุมชนและพัฒนาการจนมาเปนชุมชน
และเมืองตามลําดับ เมืองจึงเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เราสามารถเขาใจและ
เรียนรูประวัติศาสตรไดจากการศึกษาผานหลักฐานและผลงานดานสิ่งกอสรางที่ยังคงอยูและปรากฏ
ใหเห็นในเมืองปจจุบัน อีกทั้งเมืองยังเปนแหลงสะสมและเปนศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมที่มี
การสรางสรรคพัฒนาการตอเนื่องและเผยแพรออกไปโดยอาศัยลักษณะรวมของชาติพันธุและ
เครือญาติ ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม การเมือง และการติดตอคาขาย
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมืองนครปฐม มีลักษณะพิเศษโดดเดนมากกวาเมืองอื่นๆ คือ เปนเมืองที่มีความสําคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร ตั้ ง แต ส มั ย ทวารวดี จนกระทั่ ง ถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร และเป น เมื อ งที่
พระมหากษัตริยราชวงศจักรีถึงสองพระองคเสด็จมาประทับและมานมัสการองคพระปฐมเจดีย
ณ เมื อ งนครปฐมแห ง นี้ อ ยู เ สมอ สถานที่ ห ลายแห ง และเส น ทางเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ใน
ประวัติศาสตร จึงเปนหลักฐานที่มีความสําคัญและควรคาแกการอนุรักษใหอนุชนรุนหลังไดเขาใจ
ประวัติศาสตรและภาคภูมิใจถึงความเปนมาของเมืองที่ตนอยูอาศัย
การศึกษาเรื่องเมืองโบราณของไทยในปจจุบันเพื่อนํามาใชในการวางแผนอนุรักษและ
พัฒ นายั งมี จํ า นวนน อยและไม ทั น กับ การเติบ โตของเมื อ งที่มี อยู ต ลอดเวลา ทํ า ให ขอ มูล และ
หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปะถูกทําลายไปมาก และการพัฒนาเมืองในปจจุบันอาจ
ละเลยความสําคัญของหลักฐานที่เกี่ยวกับผังเมืองโบราณและรองรอยทางประวัติศาสตรของพื้นที่ที่
ควรไดรับการดํารงรักษาไว โดยมุงเนนเพียงแตการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่
เปลี่ย นแปลงไป เพื่ อตอบสนองความต องการทางด า นเศรษฐกิ จ และความเจริญกา วหนาใน
1

2
ยุคโลกาภิวัตนเปนสําคัญ เกิดการสงเสริมและกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางรวดเร็ว
สิ้นเปลืองและไมยั่งยืน สงผลใหมนุษยไมเกิดความตระหนักถึงรากเหงาและความสําคัญทาง
ประวั ติ ศ าสตร ใ นพื้ น ที่ ที่ ต นอยู อ าศัย นํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อ มโทรมของวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิม และไม
สามารถดํารงความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นของตนไวได ทําใหประวัติศาสตรเปนแคการจดบันทึก
ไวเทานั้น แตไมสามารถมองเห็นและไมปรากฏสิ่งเหลานั้นในพื้นที่จริง
ผูศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของหลักฐานและรองรอยทางดานประวัติศาสตรที่เปนสิ่ง
บงบอกบริบทและความเปนมาของพื้นที่ ควรคาแกการอนุรักษไวเพื่อเปนอนุสรณใหอนุชนรุนหลัง
ไดทราบและตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ที่ตนอยูอาศัยวามีประวัติศาสตรและความเปนมา
อย า งไร จึ ง มี ค วามจํ า เป น และสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการศึ ก ษาเพื่ อ เก็ บ รั ก ษาข อ มู ล หลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ งก อ นสิ้ น สภาพไป เพื่ อ นํ า ความรู แ ละข อ มู ล ไปเป น พื้ น ฐาน(basis)
ประยุ ก ตใ ช ใ นการวางแผนอนุ รั ก ษ แ ละพัฒ นาให ชุม ชนป จ จุ บั น ยั ง คงอยู ร ว มกั บ หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรของเมืองได อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตอไปอยางไมทําลายคุณคาและสภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรม หรือสามารถนํามาใชในการฟนฟูบูรณะจากหลักฐานที่รวบรวมไดเพื่อใชประโยชน
ตอไป ถึงแมบางแหงอาจมีการทําลายจนหมดสภาพไปแลวก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช
เปนพื้นฐานและแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองในปจจุบัน ทั้งผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
โดยใหความสําคัญกับพื้นที่ประวัติศาสตร ซึ่งจะทําใหการพัฒนาเมืองเปนไปอยางรอบคอบและ
ยังคงเอกลักษณเฉพาะที่โดดเดนไวไดสืบไป
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย
1. ความมุงหมาย เพื่ อคน หาร องรอย หลัก ฐานและสถานที่ สําคั ญที่ เ กี่ ย วของกั บ
ประวั ติ ศ าสตร ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน การเจริ ญ เติ บ โตของชุ ม ชน การวางผั ง เมื อ ง การพั ฒ นาเมื อ ง
สิ่งกอสราง ตลอดจนที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญในอดีต เพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางในการ
พั ฒ นาเมื อ งในอนาคตโดยไม ทํา ลายคุณ คา ทางประวั ติศ าสตรแ ละยัง คงอนุ รัก ษ สถานที่สํ าคั ญ
เหลานั้นไวเปนอนุสรณสืบไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการตั้งถิ่นฐานชุมชน การเจริญเติบโตของชุมชน
การอนุรักษและการพัฒนาเมืองนครปฐม
2.2 เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและวิเคราะหผล
กระทบจากการวางผังเมืองนครปฐม

3
2.3
เพื่อเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรใ ห
สอดคลองกับการวางแผนอนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่วิจัยหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองนครปฐมเพื่อ
การวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนนี้ คือ บริเวณชุมชนเมืองนครปฐมและชุมชนใกลเคียงที่มี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนในอดีต โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณเทศบาลนครนครปฐม เชน
พื้นที่รอบองคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พระประโทณเจดีย และพื้นที่โดยรอบ
ตัวเมืองนครปฐมในปจจุบัน

เขตเทศบาลนครนครปฐม
ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 1 พื้นทีว่ ิจัยเมืองนครปฐม
ดังนั้น พื้นที่วิจัยเมืองนครปฐมนี้จึงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 19.85 ตารางกิโลเมตร ที่เปนเขต
เทศบาลนครนครปฐมทั้ งหมด รวมไปถึงพื้น ที่เ มื อ งนครปฐมซึ่งถัด ไปโดยรอบเทศบาลนคร
นครปฐม และบริเวณวัดธรรมศาลา ของตําบลธรรมศาลา ซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลนครนครปฐม
ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยพื้นที่วิจัยอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 56
กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
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ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต
2. ขอบเขตดานเนื้อหา

การศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร
การตั้งถิ่นฐานและ
การพัฒนาเมือง
นครปฐม
เพื่อการวางแผนอนุรักษ
และพัฒนาชุมชน

จด
จด
จด
จด

ตําบลนครปฐม และตําบลบอพลับ
ตําบลพระประโทณ และตําบลธรรมศาลา
ตําบลลําพยา และตําบลหนองปากโลง
ตําบลหวยจระเข ตําบลสนามจันทร และตําบลบางแขม

1. การศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและแบบแผนของการ
ตั้งถิ่นฐานของเมืองนครปฐม ประวัติศาสตรของเมือง
และพัฒนาการของเมืองนครปฐม
2. การประเมินคุณคาความสําคัญของหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตรที่ยังคงปรากฏอยูในปจจุบัน
3. การตรวจสอบสถานภาพของหลักฐานประวัติศาสตร
วิเคราะหรวมกับผังเมืองรวม
4. การเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรใหสอดคลองกับการวางแผนอนุรักษ
และพัฒนาเมือง

แผนภูมิที่ 1 ขอบเขตดานเนือ้ หาของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 ประกอบดวย
2.1 การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองนครปฐม ประวัติศาสตร
ของเมือง การอนุรักษและพัฒนาการของเมืองนครปฐม ตั้งแตลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ตํานาน เรื่องเลา ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางและองคประกอบของเมือง
ในอดีต
2.2 การประเมินลําดับความสําคัญของหลักฐาน รองรอย อาคาร หรือสิ่งกอสรางที่
เกี่ยวของกับประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน การวางผังเมือง และการพัฒนาเมือง ที่ยังคงเหลืออยู และ
ปรากฏในปจจุบัน
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2.3 การตรวจสอบสถานภาพของหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญดังกลาว
ข า งต น วิ เ คราะห ร ว มกั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งนครปฐมถึ ง ความเหมาะสมหรื อ ผลกระทบจากการ
วางแผนพัฒนาเมือง
2.4 การเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญ
ดังกลาวใหสอดคลองกับการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐมและบริเวณใกลเคียง
กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัย ประกอบดวยการทํางาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเสนอโครงการ การกําหนดปญหา หัวขอและกําหนดชื่อเรื่องจากองคความรู
ประสบการณ และความสนใจเปนพิเศษในดานการศึกษาประวัติศาสตรของเมืองเพื่อการอนุรักษ
2. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูล
ภาคเอกสารเบื้องตนเกี่ยวกับเมืองนครปฐม ประวัติศาสตรในสมัยทวารวดี และสมัยรัตนโกสินทร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
การกลายมาเปนเมืองนครปฐมและพัฒนาการตางๆ ของเมือง
3. การออกแบบการวิจัย โดยกําหนดกรอบการวิจัยเพื่อเปนกรอบในการรวบรวม
ข อ มู ล ทฤษฎี แนวความคิ ด และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น แนวทางในการรวบรวมข อ มู ล
ภาคสนาม เพื่อใหงานวิจัยเปนไปอยางเหมาะสม
4. การดําเนินการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้
4.1 การศึกษาประวัติศาสตรของเมืองและสถานที่สําคัญตางๆ โดยละเอียด จากนั้น
นําขอมูลที่ไดมาลําดับขั้นตอนเหตุการณกอน-หลัง
4.2 การนําขอมูลประวัติศาสตรที่ไดมาทําการกําหนดลงบนแผนที่ปจจุบัน เพื่อ
กําหนดสถานที่หรือเสนทางสําคัญในอดีตลงบนแผนที่นั้น
4.3 ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนามอีกครั้ง เพื่อความแมนยําในการ
บันทึกขอมูลลงในแผนที่ โดยใชเครื่องมือระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) ในการระบุตําแหนง
4.4 การรวบรวม ประมวลผล และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาจัดทําเปน
แผนที่สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐม เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนด
พื้นที่อนุรักษ ในการวางแผนพัฒนาเมืองนครปฐมในอนาคต
5. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคเอกสารและภาคสนามตางๆ ไดแก
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5.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร การสํารวจ
ภาคสนามหลักฐานทางดานประวัติศาสตรเมืองนครปฐมทั้งหมด รวมกับขอมูลการวางผังเมือง
5.2 การสรุปขั้นสุดทายและจัดทําเปนแผนที่สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของ
เมืองนครปฐมที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหโดยการซอนทับ (overlay analysis) บนผังเมืองรวมเมือง
นครปฐม ใหทราบถึงขอมูลทางประวัติศาสตรวามีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเมือง
นครปฐมหรือไม อยางไร เพื่อใหสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
เมืองโดยยังคงอนุรักษสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองไว
6. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเผยแพรสู
สาธารณะ
6.1 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดทําขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช
6.2 จัดทํารายงานสรุปการวิจัย
6.3 จัดทําบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพรสูสาธารณะ
6.4 ดํ า เนิ น การนํ า เสนอผลงานเผยแพร สู ส าธารณะผ า นการตี พิ ม พ ล ง
วารสารวิชาการหรือนําเสนอในเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
วิธีการวิจัย
วิธีการวิจยั ที่ใชทํางานในขั้นตอนที่สําคัญ มีดังนี้
1. วิธีการศึกษาขอมูลเบื้องตน
1.1 การศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และขอมูลทางดานประวัติศาสตรเมือง
นครปฐม ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ เอกสารวิจัย หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง
การคนควาขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิทั้งสิ้น
1.2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ใชวิธีการ
เก็ บ รวบรวมข อมู ล จากหนั ง สื อ
เอกสารการวิ จั ย จากห อ งสมุด รวมทั้ ง การค น ควา จากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
1.3 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเมืองนครปฐมโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสํารวจภาคสนามเบื้องตน สังเกตการณดวยสายตา การใชระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS)
กําหนดคาพิกัดของสถานที่ประวัติศาสตรเพื่อนําไปใชในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
และการเดินสํารวจ พรอมทั้งจดบันทึกและบันทึกภาพนิ่ง
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ เครื่ อ งมื อ ระบุ ตํ า แหน ง บนพื้ น โลก
(GPS) ใชวิธีการกําหนดตําแหนงสถานที่ทางประวัติศาสตรลงบนแผนที่ที่ไดจากการสํารวจขอมูล
ดานเอกสารและการสํารวจภาคสนาม เพื่อใหไดที่ตั้งและพิกัดภูมิศาสตรที่แมนยํา
2.2 การรวบรวมผล จําแนกยุคสมัยของหลั กฐานทางประวัติศาสตร ใชวิธีการ
นําเสนอขอมูลที่ไดโดยแสดงบนแผนที่และการอธิบายรายละเอียดประกอบแผนที่
3. วิธีการวิเคราะห
3.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาและสํารวจภาคสนาม การ
ตรวจสอบความถูกตองจากภาพถายจากดาวเทียมหรือรูปถายทางอากาศ เพื่อแปลความหมายออกมา
เปนแผนที่ ใชวิธีการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ (empirical analysis) โดยผูวิจัย
3.2 การวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรกับความเหมาะสมของผังเมืองรวม
นครปฐม ใชวิธีการวิเคราะหซอนทับ (overlay analysis) แผนที่หลักฐานทางประวัติศาสตรกับ
ผังเมืองรวมเมือง
ขอตกลงเบื้องตน
การวิ จั ย ในครั้งนี้ มี พื้ น ที่วิจัย อยูที่ เ มื องนครปฐม ซึ่งหมายรวมถึงเขตเทศบาลนคร
นครปฐมและบางสวนของตําบลธรรมศาลา ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาลนครนครปฐม แตมีสวนที่มี
ความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรเมืองนครปฐม นอกจากนี้ ผังเมืองรวมเมืองนครปฐมที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้เปนผังเมืองรวมนครปฐม พ.ศ.2544 ซึ่งหมดอายุการใชบังคับ แตเนื่องจากยังไมมีผังเมือง
รวมฉบับใหมประกาศใชอยางเปนทางการ จึงจะใชผังเมืองรวมเมืองนครปฐม พ.ศ.2544 เปน
พื้นฐานในการวิจัยและยังคงใชบังคับอยู
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
นิยามศัพทสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
“การวิเคราะหซอนทับ (Overlay Analysis)” หมายถึง กระบวนการวิเคราะหแผนที่
โดยใชวิธีการซอนทับขอมูล ซึ่งใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographic Information
System) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcGIS
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“คลองเจดียบูชา” หมายถึง คลองเจดียบูชาที่อยูในขอบเขตพื้นที่วิจัย
“เครื่องมือระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS: Global Positioning System)” หมายถึง
เครื่องมือที่ใชในการระบุคาพิกัดของสถานที่ หรือตําแหนงตางๆ บนพื้นโลกเปนพิกัดภูมิศาสตร คือ
ละติจูด และ ลองจิจูด
“ทวารวดี” หมายถึง ยุคสมัยทางประวัติศาสตรของไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 - 16
“ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม” หมายถึง ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ฉบับ พ.ศ.2544
“พระปฐมเจดีย” หมายถึง องคพระปฐมเจดียและบริเวณโดยรอบองคพระปฐมเจดีย
ซึ่งเปนเขตพุทธาวาส และ บริเวณวัดใหญ (วัดพระปฐมเจดียวรมหาวิหาร) ซึ่งเปนเขตสังฆาวาส
โดยกําหนดใหเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งกําหนดตามชวงเวลาของการเริ่มบูรณะปฏิสังขรณในสมัยรัตนโกสินทร
“เมืองนครปฐม” หมายถึง เขตเทศบาลนครนครปฐม รวมไปถึงพื้นที่เมืองนครปฐม
ซึ่งถัดไปโดยรอบเทศบาลนครนครปฐม และบางสวนของตําบลธรรมศาลา ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล
นครนครปฐม แตมีสวนที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
“รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)” หมายถึง ชวงเวลาตั้งแต
6 เมษายน 2394 ถึง 1 ตุลาคม 2411
“รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6)” หมายถึง ชวงเวลา
ตั้งแต 23 ตุลาคม 2453 ถึง 26 พฤศจิกายน 2468
“รัตนโกสินทร” หมายถึง ยุคสมัยทางประวัติศาสตรของไทยนับตั้งแต พ.ศ.2325
จนกระทั่งถึงปจจุบัน
“สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม” (cultural environment) หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือ
พื้นที่โดยรวมที่สะทอนบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ สามารถบงบอกพัฒนาการทางสังคมและวิถีชีวิตของผูคนทั้งในอดีตและปจจุบัน
“หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ” หมายถึ ง หลั ก ฐาน หรื อ ร อ งรอย ที่ มี อ ายุ เ ก า แก
ที่เกี่ยวของกับยุคสมัยทางประวัติศาสตรของไทย ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ทั้งในสวนที่ยัง
ปรากฏให เ ห็ น และไม ป รากฏให เ ห็ น ในป จ จุ บั น แล ว อั น เป น สถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี
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ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ทฤษฎีและแนวคิดการตั้งถิ่นฐานชุมชน การเจริญเติบโตของชุมชน การอนุรักษและ
การพัฒนาเมืองนครปฐม
2. คุณคาความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครปฐม
และผลการวิเคราะหผลกระทบจากการวางผังเมืองนครปฐม
3. ขอเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรใหสอดคลองกับ
การวางแผนอนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐม
การนําเสนอผลการวิจัย
1. รายงานการวิจยั สรุปผลการศึกษาตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย และแผนบันทึก
ขอมูลผลงานวิจัย
2. บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ นําเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมทางวิชาการที่มรี ายงานการประชุม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

บทที่ 2
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ ใชสําหรับเปนแนวทางใน
การศึกษาเปรียบเทียบ การวิเคราะห สังเคราะห และการสรุปในเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย ความเปนเมือง คุณคาของสภาพแวดลอมเมืองและชุมชน โดยเนื้อหาสําคัญ
แบงออกเปน 4 สวน คือ การศึกษาทฤษฎี และแนวคิด เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และสรุป
ทฤษฎี และแนวคิด
การศึกษาทฤษฎี และแนวคิดตางๆ นี้ที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย เอกลักษณ
ของเมือง สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ลักษณะของสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนที่ดี เพื่อใชสําหรับ
กําหนดแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบ และการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการสรุปผลในงานวิจัยนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดวาดวยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
การตั้งถิ่นฐานของมนุษยเปนสวนที่สําคัญของการเกิดเมือง โดยเริ่มจากมนุษยเล็งเห็น
พื้นที่หรือภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต ซึ่งตองผสมผสานกับแนวคิดความเชื่อของ
สังคมนั้นๆ จึงทําใหเกิดการจับจองพื้นที่และสรางสิ่งตางๆ ในเมืองเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของตน โดยมีองคประกอบที่เกี่ยวของ คือ สิ่งแวดลอม อันไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น จึงทําใหเกิดการตั้งชุมชนและการกลายเปนเมือง เชนเดียวกับความเชื่อ
ในการตั้งถิ่นฐานของสังคมไทย1 โดยรวมจะมีความคลายคลึงกันจากยึดทําเลชัยภูมิที่ดีเปนที่ตั้ง ซึ่ง
ประกอบดวย 1) แมน้ํา อันเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ 2) ที่ราบเพื่อการอยูอาศัยและ
เกษตรกรรม 3) ภูเขาที่ไดรับอิทธิพฮวงจุยจากจีน และ 4) การระบายน้ําที่ดีเพื่อปองกันน้ําทวมหรือ
1

ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย: กําเนิด พัฒนาการ และ
แนวโนม (เชียงใหม: โรงพิมพวิทอินดีไซน, 2542), 118-140, อางถึงใน ปฐมา ชูประเสริฐ,
“โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพของเมืองแมฮองสอน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 17.
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การกัดเซาะ โดยการตั้งถิ่นฐานนั้นจะมีความสอดคลองกับความเชื่อและวิถีชีวิตของไทยจึงทําใหมี
อิทธิพลตอรูปทรงของเมือง ตําแหนงที่ตั้งองคประกอบของเมือง และยังสงผลไปยังสิ่งที่มนุษย
ดัดแปลงธรรมชาติหรือกอสรางภายในเมือง
ทฤษฎีวาดวยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย2 (Ekistic Model) ที่ คอนสแตนติโนส เอ ดอกซิ
เอดิส (Constantinos A. Doxiadis) ไดกลาวถึงการเกิดเมืองที่มีความเกี่ยวของกับการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย การรวมตัวกันของมนุษยใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งโดยการปรับตัวหรือการสรางขึ้นมา
ใหมของมนุษยเพื่อสรางความสมดุลกันในความเปนอยู โดยพิจารณาถึงความสัมพันธอยางเปน
ระบบ (systematic way) เพื่อทําใหเกิดความเขาใจเมืองไดดังแผนภูมิที่ 2 ซึ่งมีองคประกอบในการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย 5 ประการ (human settlements) ดังนี้
1. ธรรมชาติ (nature) ไดแก ภูมิประเทศ กายภาพพื้นดิน ดิน พืชพันธุ ชีวิตสัตว และ
ภูมิอากาศ
2. มนุษย (human / anthropos) ไดแก ความตองการดานชีวภาพและการสนองตอบ
ดานอารมณ ความรูสึกสัมผัส และการรับรู คานิยมทางจริยธรรม รูปแบบทางสังคม แบบแผนการ
ดํารงชีวิต แบบแผนครอบครัวและวัฎจักรของชีวิตครอบครัว และโครงชีวิตของมนุษย
3. สังคม (social) ไดแก ประชากรและความหนาแนน การปะทะสังสรรคกัน แบบ
แผนทางวัฒนธรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพและสวัสดิการ กฎหมายและการ
บริหาร
4. โครงสรางทางกายภาพ (shells) ไดแก เคหะสถาน สถานบริการชุมชน ศูนยการคา
และตลาด สถานที่สันทนาการ ศูนยราชการและธุรกิจ การอุตสาหกรรม ศูนยคมนาคม และอื่นๆ
5. โครงขาย (network) ทั้งที่เปนระบบที่เกิดจากธรรมชาติและสรางขึ้นโดยมนุษย
เพื่อชวยการขนสง การติดตอสื่อสาร การระบายน้ําและของเสีย และการวางผังทางกายภาพ

2

ดารณี ถวิลพิพิฒนกุล, กระบวนการเปนเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ประเทศกําลังพัฒนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 37-38.
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โครงขาย
(network)

ธรรมชาติ
(nature)

โครงสราง
กายภาพ
(shells)

คน
(anthropos)
สังคม
(society)

แผนภูมิที่ 2 องคประกอบในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย (human settlements)
ที่มา: ดารณี ถวิลพิพิฒนกุล, กระบวนการเปนเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลัง
พัฒนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ 2,2541), 37-38.
นอกจากนั้น ยังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน3 ที่เริ่มจากการวมตัวของมนุษย
และเกิดการกลายเปนเมืองเชนเดียวกัน แตแตกตางกันตามวัตถุประสงค ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เกิดกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสงผลทําใหเกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ตางกัน ได 4 รูปแบบ คือ
1. การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) เปนการตั้งบานเรือนมีลักษณะเปน
แนวยามตามเสนทางคมนาคม เชน แมน้ําลําคลอง (river linear settlement) และอาจมีเปนกลุมตาม
แหลงการคาหรือทางแยก การตั้งถิ่นฐานนี้เปนการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อาศัยแหลง
น้ําในการประกอบอาชีพ ใชสอยและสัญจร โดยเฉพาะการตั้งถิ่นฐานริมแมน้ําที่ชวยในการติดตอ
กับแหลงอารยธรรม เผยแพรวัฒนธรรมตางๆ ได ความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐานสวนมากจะอยูที่
ราบลุมแมน้ําตอนลางหรือที่ราบลุมแมน้ําทวมถึง หรือที่ราบลุมปากแมน้ําซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของ
แมน้ํา ระดับของแมน้ําที่สูงขึ้นและความลาดเอียงนอยจะมีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น ตอมา ไดเกิด
การตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของสองฝงถนน (road linear settlement) ที่มีอิทธิพลตอการอพยพของ
ชุมชนเนื่องจากเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วกวาทางน้ํา และเมื่อถนนมีอิทธิพลมาก
ยิ่งขึ้นยิ่งทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐานรูปแบบใหมตางๆ ที่ตอเนื่องกัน
3

กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสู
เมืองบกในพื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.
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ภาพที่ 2 การตั้งถิ่นฐานแนวยาวแบบ river linear settlement
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสูเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.

ภาพที่ 3 การตั้งถิ่นฐานแนวยาวแบบ road linear settlement
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสูเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.
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ภาพที่ 4 การตั้งถิ่นฐานรูปแบบใหมตางๆ ที่ตอเนื่องกัน
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสูเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.
2. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว (cluster settlement) เปนการตั้งบานเรือนที่อยูบริเวณ
จุดตัดของเสนทางคมนาคมโดยมีการรวมกลุมอยางหนาแนนรอบศูนยกลางชุมชน เชน วัด และการ
รวมกลุมนี้เกิดไดจากปจจัยทางธรรมชาติที่จํากัดการขยายตัว และปจจัยทางการประกอบอาชีพ
กสิกรรม

ภาพที่ 5 การตั้งถิ่นฐานแนวยาวแบบ cluster linear settlement
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสูเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.
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3. การตั้งถิ่นฐานแบบเปนระเบียบ (uniform settlement) เปนการตั้งบานเรือนที่มี
ความเปนระเบียบมักเกิดขึ้นกับลักษณะพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติทําใหมี
ความสะดวกในการสัญจรไดไมแตกตางกันมาก จึงสามารถวางแผนจัดสรรชุมชนเองได

ภาพที่ 6 การตั้งถิ่นฐานแนวยาวแบบ uniform settlement
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสูเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.
4. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตัว (scatter settlement) เปนการตั้งบานเรือนที่อยูหาง
กันตามที่ทํามาหากินของตนเอง เปนการกระจายในลักษณะโดดเดี่ยวขึ้นอยูกับขนาดของที่ดินนั้นๆ
แตการตั้งถิ่นฐานแบบนี้จะมีศูนยกลางรวมรวมกัน

ภาพที่ 7 การตั้งถิ่นฐานแนวยาวแบบ scatter settlement
ที่มา: กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ําสูเมืองบกใน
พื้นที่เมืองฝงธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 9-14.
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จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พบว า การตั้ ง ถิ่ น ฐานของเมื อ งนครปฐมเกิ ด จาก
โครงสร า งที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ในการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย คื อ สิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น โดยสอดคลองไปกับความเชื่อในการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งมีองคประกอบใน
การตั้งถิ่นฐานของมนุษยทั้ง 5 ประการ คือ ธรรมชาติ มนุษย สังคม โครงสรางทางกายภาพ และ
โครงขายที่เกี่ยวของ ชุมชนเมืองนครปฐมนั้นไดมีการอพยพผูคนบางสวนมาจากเมืองนครไชยศรี
อันเนื่องมาจากมีองคพระปฐมเจดียที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธ มีการ
คมนาคมสะดวก และมีความอุดมสมบูรณสอดคลองกับการดํารงชีวิต แตเนื่องดวยนครปฐมเปน
เมืองที่เคยรางเนื่องจากแมน้ําเปลี่ยนทิศทาง ทําใหผูคนอพยพยายไปอยูเมืองนครไชยศรี แตตอมา
ไดมีการอพยพยายกลับมาใหมอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งลักษณะของเมืองนครปฐมไมมี
แมน้ําไหลผาน จะมีก็เพียงแตคลองที่ขุดขึ้นใหมเทานั้น ลักษณะเมืองจึงเปนไปตามแนวยาวตาม
เสนทางคมนาคม (linear settlement) โดยไดมีการขุดคลองเจดียบูชาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนเสนทางคมนาคมจากแมน้ําทาจีนมาสูเมืองนครปฐม เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนผูมีพระราชดําริในการบูรณะปฏิสังขรณองคพระ
ปฐมเจดียและใชเสนทางนี้ในการเสด็จนมัสการองคพระปฐมเจดีย และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเกิดทางรถไฟสายใตขึ้น และตอมาไดเกิดการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาว
ของสองฝงถนน (road linear settlement) และเกิดการตั้งบานเรือนรูปแบบใหมที่ตอเนื่องกัน ไดแก
การตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนหลักสายเดียว (street village) ที่แผขยายออกไปตามถนนสายสําคัญ
รวมทั้งที่มีการกระจุกตัว (cluster settlement) ของบานเรือนอยูบริเวณจุดตัดของเสนทางคมนาคม
โดยมีศูนยกลางอยูที่องคพระปฐมเจดีย ซึ่งขอจํากัดในการขยายตัวของเมืองนครปฐมนี้ เกิดจาก
ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น นั่นคือ องคพระปฐมเจดีย ทางรถไฟ และถนน ลักษณะของ
เมืองนครปฐมจึงเปนเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนบริเวณรอบองคพระปฐมเจดีย และขยายไปจด
ทางรถไฟทางทิ ศ เหนื อ และจดถนนเพชรเกษมทางทิ ศ ใต ส ว นที่ แ ผ ข ยายออกไปที่ มี ก ารตั้ ง
บานเรือนแบบกระจายตัว (scatter settlement) ที่อยูหางกันตามที่ทํามาหากินของตนเอง ซึ่ง
องคประกอบเหลานี้มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบของโครงสรางการใช
ประโยชนที่ดินตามทฤษฎีเมือง4 ซึ่งเปนทฤษฎีที่วาดวยการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะรูปแบบการ
ใชประโยชนที่ดินแบบเปนเสนตรง (linear theory) ที่เกิดขึ้นไปตามแนวถนนหรือแมน้ําลําคลอง
ที่มักจะเชื่อมตอกับถนนเชื่อมโยงไปยังศูนยกลางเมือง และยังสอดคลองกับแนวคิดของรูปแบบ
4

Chapin, Stuart, Urban Land Use Planning, 2nd ed. (Urbana: University of Illinois
Press, 1965), 14-20.
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ชุมชนริมน้ํา5 ซึ่งเปนแนวคิดที่เกี่ยวกับลักษณะการตั้งบานเรือนที่มักตั้งอยูหนาตลิ่งริมน้ําเปนแนว
แรก และตามดวยกลุมเรือนที่ตั้งอยูถัดขึ้นไปอีกหนึ่งหรือสองแถว โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเปน
อาชีพดั้งเดิมของชุมชนมานานอยูดานหลังของบานเรือนริมน้ํา รวมทั้งศูนยกลางทางศาสนาหรือวัด
จะตั้ งอยูในบริเวณเดียวกับบานเรือนริมน้ํา และบริเ วณนี้จะมีการเกาะกลุมกันเปนตลาดขึ้ นมา
จนกระทั่งมีการพัฒนาการคมนาคมทางบกที่เพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งการคมนาคมทาง
น้ําลดบทบาทลงจึงทําใหพัฒนาการของชุมชนริมน้ําไดเปลี่ยนรูปไป
2. แนวคิดของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม6 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ไดใหคํานิยามของสิ่งแวดลอมที่หมายถึง สิ่งตางๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู
รอบตัวมนุษย ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ซึ่งแบงเปน
2.1 สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural environment)
2.1.1 สิ่งแวดลอมในกลุมของสิ่งมีชีวิต (biotic environment) เชน พืช สัตว ตางๆ
2.1.2 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) เชน สิ่งแวดลอมในกลุม
ของสิ่งไมมีชีวิต เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ เปนตน
2.2 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (man-made environment)
2.2.1 สิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุ (matter environment) หรือสภาพแวดลอมที่เปน
รูปธรรม (tangible environment) ไดแก สิ่งกอสรางและวัตถุตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการอํานวย
ความสะดวกและใชสอย เชน อาคาร บานเรือน ศาสนสถาน เปนตน

5

Danish International Development Assistance สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท, พิมพครั้ง
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม : กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548), 9, อางถึงใน สุทธิพร
ปรีชา, “การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา” (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและ
วางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 16.
6
ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มนุษยและสิ่งแวดลอม,
เขาถึงเมื่อ 7 เมษายน 2557, เขาถึงไดจาก http://wbc.msu.ac.th
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2.2.2 สิ่งแวดลอมทางสังคม (social environment) หรือสภาพแวดลอมที่เปน
นามธรรม (intangible environment) ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่เปนตัวกําหนดใหคนในสังคมปฏิบัติตาม
ไดแก ศิลปกรรม วัฒนธรรม วิถีประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ซึ่งเปนสิ่งมีคุณคาและ
ความภูมิใจของคนในชุมชนและทองถิ่นและสามารถใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคา
ของชุมชน
โดยแนวคิดเหลานี้มีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอมเมือง7 ที่ประกอบดวยองคประกอบ
คือ
1. องคประกอบทางกายภาพ เพื่อการดํารงชีวิตและรองรับกิจกรรมเมือง เชน
ลักษณะภูมิประเทศ อาคารบานเรือน ที่โลงวาง สภาพแวดลอม การตั้งถิ่นฐาน การใชประโยชน
ที่ดิน เสนทางการคมนาคม ฯลฯ
2. องคประกอบทางดานกิจกรรม เพื่อชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางปกติสุข เชน ประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ฯลฯ
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดของสิ่ งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับการศึกษา
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมเมืองนครปฐม ซึ่งเปนแนวคิดที่อางอิงจากการนําระบบเพื่อการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของเดนมารก โดยเนนการดูคุณคารวม (collective value) และพิจารณารวมกัน
อยางมีขั้นตอน ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ที่ยังมีชีวิตอยู (living environment) หรือ ระบบนิเวศทองถิ่น โดย
พิจารณาจากคุณคาทางวัฒนธรรม (cultural value) และคุณคาทางเศรษฐกิจสังคมรวมสมัย
(contemporary socio-economic value) โดยกําหนดนิยามวา “สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม”8 (cultural
environment)
หมายถึ ง ขอบเขตพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณทางภู มิ ศ าสตร ที่ ส ะท อ นเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับที่เกี่ยวของกับองคความรูและการใหคุณคาของ
สังคม โดยชุมชนเปนผูบอกเลาถึงเรื่องราวของมนุษยกับธรรมชาติผานชวงเวลาทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับคุณคาโดยรวมในการสะทอนวิถีชีวิตของคนซึ่งสรุปเปนกลุม
สาระสําคัญ (theme) แตละประเด็นไดดังนี้
7

สุรัสดา นิปริยาย, “แนวทางการอนุรักษเมืองเกานครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2543), 7.
8
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ระบบเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2548), 2.
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1. กลุ ม สาระสํ า คั ญ ด า นสิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ (natural
environment)
ประกอบดวย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา คูคลอง ปาไม
แหลงน้ํา ฯลฯ
2. กลุ ม สาระสํ า คั ญ ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น (built
environment)
ประกอบด ว ย สภาพทางกายภาพหรื อ รู ป ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย ได แ ก สถาป ต ยกรรม
สิ่งกอสราง ชุมชน โครงสรางเมือง ฯลฯ
3. กลุ ม สาระสํ า คั ญ ด า นประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม และมรดกวั ฒ นธรรมทาง
นามธรรม (intangible heritage) ประกอบดวย สภาพที่ไมใชลักษณะทางกายภาพหรือนามธรรม เชน
ประวัติศาสตรสําคัญ วิถีชีวิตทองถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชน การประกอบ
อาชีพทองถิ่น ฯลฯ
โดยมีการประเมินคุณคาความสําคัญ (significance) ที่แบงเปน 2 กลุม คือ คุณคา
(value) (คุณคาทางวัฒนธรรมและสังคมเศรษฐกิจ) และสภาพความแทดั้งเดิม (authenticity) (ที่ตั้ง
วัสดุที่ใชและรูปรางยังคงเดิม) โดยมีแนวคิดของการอนุรักษ9 ที่ตางประเทศตะวันตกยอมรับไว 4
ประเภท ในการพิจ ารณาประเมิ น คุณ ค า คือ คุ ณ คา ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม คุ ณ ค า ทางศิ ล ปะ
(aesthetic value) คุณคาทางประวัติศาสตรและการศึกษา (historical and academic value) และคุณคา
ทางนิเวศวิทยา (ecological value)
นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งคําที่มีความหมายใกลเคียงกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมคือ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม ซึ่ง “ภูมิทัศนวัฒนธรรม” 10 (cultural landscape) หมายถึง การรับรูสภาพทาง
กายภาพของพื้ น ที่ ซึ่ ง เป น การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร เ พื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมทางด า น
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ของชุมชนซึ่งมีการกอสราง ดัดแปลง สืบทอดกันมานาน ตั้งแต
ครั้งบรรพบุรุษ โดยกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นี้จัดเปนสิ่งที่ดีงามและทรงคุณคา
9

กนกพร แกวกังวาล, “แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่บริเวณบางกะเจา อ. พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 10, อางถึงใน ทวีเดช ทองออน, “การศึกษาคุณคา
สภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 17.
10
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง, 2549).
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สมควรที่จะเก็บรักษาเอาไวเพื่อใหคนรุนหลังของชุมชนศึกษาเรียนรู ทําความเขาใจถึงอดีต และ
ความเปนมาที่ยาวนานของสั งคมของตน ทุ กสิ่งทุกอยางที่เ ปนรูปธรรมและนามธรรมที่อยูใ น
สภาพแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมถือรวมกัน (คานิยม) และไดกระทําตอธรรมชาติเพื่อสรางความ
เจริญและการพัฒนาสังคม แตผลที่ไดจะแสดงออกมาในรูปของภูมิทัศนธรรมชาติที่สะทอน
วั ฒ นธรรมนั้ น ๆ เป น ผู ก ระทํ า โดยมี ธ รรมชาติ เ ป น สื่ อ กลาง ทํ า ให เ กิ ด การผสมผสานกั บ
องค ป ระกอบอื่ น ๆ ได อ ย า งกลมกลื น และต อ เนื่ อ งเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไม ห ยุ ด นิ่ ง โดยการ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น จะขึ้ น อยู กั บ การกระทํ า ที่ มี ขี ด จํ า กั ด เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารรั ก ษาสมดุ ล และมี ค วาม
เกี่ยวของกับการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรทําใหเกิดคุณคาความงามและเห็นถึงการพัฒนาการ
ของสังคมผานทางพื้นที่และการใชงาน
ภูมิทัศนวัฒนธรรม11 สามารถซึ่งจําแนกได 3 ลักษณะคือ
1. ภูมิทัศนที่ไดรับการออกแบบอยางตั้งใจโดยมนุษย
2. ภู มิ ทั ศ น ที่ วิ วั ฒ นาการจากการเปลี่ ย นแปลงสื บ เนื่ อ งสั ม พั น ธ กั น มาผ า น
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
3. ภูมิทัศนที่มีความเกี่ยวของกับศรัทธา ศาสนา และความเชื่อ
สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรมมี ค วามแตกต า งกั บ ภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมตรงที่ ก ารให
ความสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ค า ของพื้ น ที่ โ ดยรวมมากกว า สถานที่ จุ ด ใดจุ ด เดี ย วหรื อ แห ง เดี ย ว ซึ่ ง พื้ น ที่
โดยรวมตองสัมพันธในทุกระดับที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับองคความรูและการใหคุณคาของสังคม
เนื่องจากการศึกษาองครวมจะสามารถสะทอนวิถีชีวิตของผูคนโดยทั่วไปได โดยมีชุมชนเปนผูบอก
เลาเรื่องราวความสัมพันธตางๆ ผานชวงเวลาที่มีคุณคาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในขณะที่ภูมิทัศน
วัฒนธรรม มุงเนนถึงการกระทําตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่แสดงออกมาใหรูปของภูมิทัศน
ธรรมชาติที่สะทอนความเจริญ การพัฒนาสังคม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมนั้นๆ เปนผูกระทํา
และเกิดคุณคาทางความงามและการใชสอยพื้นที่เพื่อกิจกรรมตางๆ ขึ้น โดยมีธรรมชาติเปนสื่อกลาง
ในการผสมผสานองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมเทานั้น จากการศึกษาแนวคิดของสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรมและภูมิทัศนวัฒนธรรมนี้จึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหจําแนก
และประเมินคุณคาชุมชนเมืองนครปฐมเพื่อทําใหทราบถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น
11

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, “Convention
concerning the protection of the World cultural and natural heritage” (Adopted by the General
Conference at seventeenth session Paris, 16 November 1972), accessed April 17, 2013, available
from http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
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3. แนวคิดของสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนที่ดี
สภาพแวดลอมเมืองหรือชุมชน12 เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการดาน
ประโยชนใชสอยและสุนทรียภาพของมนุษย โดยสวนใหญแลวสภาพแวดลอมเมืองหรือชุมชนนี้
เกิ ด ขึ้ น จากการออกแบบที่ ไ ม ไ ด ตั้ ง ใจโดยมี ป จ จั ย ที่ กํ า หนดรู ป ทรงของเมื อ ง คื อ ป จ จั ย ทาง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (biogenic factor) พฤติกรรมหรือกิจกรรมในสังคม (sociogenic
factor) และลักษณะหนาที่เฉพาะของเมืองหรือชุมชนนั้นๆ (functional specialization) จึงทําใหเกิด
การศึกษาและทําความเขาใจถึงโครงสรางตางๆ เพื่อกําหนดเปนกฎเกณฑควบคุมใหไปในทิศทางที่
ตองการในอนาคตและเพื่อใหบรรลุเปาหมายแนวคิดของสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนที่ดีจึงได
รวบรวมเกณฑที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
3.1 เกณฑ (criteria) หรือขอคํานึงในการออกแบบสภาพแวดลอมชุมชนเมืองที่ดี ไดแก
3.1.1 ความเปนเอกภาพกลมกลืน
3.1.2 มีความขัดแยงของเสนทางยานพาหนะ และการสัญจรทางเทานอยที่สุด
3.1.3 การปองกันผูคนจากแดด ฝน ลม เสียง ฯลฯ
3.1.4 ลักษณะของเมืองมีทิศทาง (orientation) ที่ชัดเจนไมสับสนตอผูใช
3.1.5 การใชประโยชนที่ดิน หรือลักษณะทางกายภาพมีความสอดคลองเขากัน
ไดกับเรื่องราวตางๆ ภายในชุมชน (compatibility)
3.1.6 การสรางพื้นที่เปดโลง หรือพื้นที่สําหรับการพักผอน สังเกตการณ และ
การพบปะสังสรรค
3.1.7 การสรางความรูสึกมั่นคง ปลอดภัย (safety) และบรรยากาศสดชื่น (amenity)
3.2 เกณฑในการพิจารณาความเปนชุมชนเมืองที่ดี (A Theory of Good City Form)
จาก Kevin Lynch ประกอบดวย
3.2.1 ความมีชีวิตชีวาของเมืองนาอยูที่มีการตั้งถิ่นฐาน ความเปนอยูที่เหมาะสม
และปลอดภัย (vitality)
3.2.2 ความรูสึกไดถึงรูปรางและรูปทรงของเมืองที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดการจดจํา
และสรา งความกลมกลืน กั บ สภาพแวดลอ ม ความรูสึ ก ของคน และโครงสร า งทางวั ฒ นธรรม
(sense)

12

สิทธิพร ภิรมยรื่น, การวางแผนและผังชุมชนเมือง : ประสบการณของสหรัฐอเมริกา
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 176.
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3.3.3 การตอบสนองความต อ งการของสั ง คมและพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ที่
เหมาะสม โดยสามารถสังเกตไดจากการเฝามองดูผูคนและการสอบถาม (fit)
3.3.4 ความสามารถในการเขาถึงเมือง รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน แหลงกิจกรรม
เปนตน (access)
3.3.5 ความสามารถในการใชและการเขาสูพื้นที่กิจกรรม โดยมีการดูแลและ
ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนตลอดจนการบริหารจัดการเมืองใหเหมาะสม (control)
3.3 เกณฑการพิจารณาในการออกแบบชุมชนเมือง13 ประกอบดวย
3.3.1 ลักษณะทางกายภาพที่สอดคลองเขากับเรื่องราวในชุมชน (compatibility)
3.3.2 ลักษณะทางกายภาพที่มีความชัดเจนในการสะทอนใหเห็นถึงลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูที่มีเอกลักษณของชุมชน (identity)
3.3.3 องคประกอบทางกายภาพของเมืองที่มีความชัดเจนซึ่งจะทําใหเมืองมี
ความชัดเจนขึ้น (clarity)
3.3.4 ทัศนวิสัยชุมชนที่มีคุณคา (view) ไดแก คุณคาของธรรมชาติ คุณคาที่เกิด
จากมนุษยสรางขึ้นที่สงเสริมคุณคาทางธรรมชาติ
3.3.5 สัดสวน (scale) และรูปแบบ (pattern) สอดคลองกับสัดสวนของมนุษย
(human scale)
3.3.6 การสรางสรรคพื้นที่เปดโลง (open space) ที่มีคุณภาพ
3.3.7 การเคารพในความแตกตางกันที่เกิดจากการสั่งสมวิวัฒนาการที่ยาวนาน
จนทําใหเกิดรูปแบบที่ตางกันไปตามยุคสมัย
3.4 เกณฑในการพิจารณาสิ่งแวดลอมที่ควรคาแกการอนุรักษ14 ไดแก
3.4.1 บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงามและมีคุณคาทางดาน
ประวัติศาสตร
3.4.2 เมืองหรือหมูบาน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่
ชัดเจน

13

วิชัย บุญวาศ, “ผังเมือง” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 264 202 ผังเมือง 1 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 219.
14
สิทธิพร ภิรมยรื่น, “การอนุรักษชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม:
แนวคิดหลักการและเหตุผล,” วารสารหนาจั่ว 20, (2546-2547): 40-50.
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3.4.3 เสนขอบฟาหรือชองมองทิวทัศน (skylines and view corridors) อันเปน
สัญลักษณในการจดจํา
3.4.4 ยานและชุมชน (districts and neighborhoods) ที่สําคัญทางประวัติศาสตร
หรือมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมของกลุมอาคารหรือภูมิทัศนของชุมชน รวมทั้งชุมชนบาง
กลุมที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นาสนใจและแตกตางจากที่อื่นๆ
3.4.5 ภูมิทัศนถนน (streetscape) แมน้ําลําคลอง และเมือง (townscape) ซึ่งเปน
โครงสรางและองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของเมือง
3.4.6 รูปดานหนาอาคาร (façade) ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของภูมิทัศน ถนน
และที่วางของชุมชน
3.4.7 อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณขางเคียงดวย
3.4.8 วัสดุและชิ้นสวน (objects and fragments) ของสิ่งกอสรางและอาคารที่
ยังคงหลงเหลืออยู
3.4.9 มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเปนรูปรางชัดเจน
ไดแก อาคาร สิ่งกอสราง สถานที่ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต
ฯลฯ
3.4.10 สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหลงมรดกสิ่งกอสราง (setting) ที่นาสนใจ
ทางด านกายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปจจุบัน
3.5 เกณฑในการกําหนดขอบเขตของการอนุรักษ15 เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา
เมือง ไดแก
3.5.1 การอนุรักษสวนหนึ่งสวนใดของสิ่งกอสรางที่ยังคงหลงเหลืออยู (fragment)
3.5.2 การอนุรักษอาคารทั้งหลัง (building)
3.5.3 การอนุรักษถนนทั้งสายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกัน (streetscape)
3.5.4 การอนุรักษชุมชนที่ยังคงมีวิถีชีวิตอยูรวมกัน (neighborhoods)
3.5.5 การอนุ รั ก ษ ย า นที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ ป รากฏตั้ ง แต ใ นอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น
(district)
15

Worskett, Roy, The Character of Towns: an approach to conservation , อางถึงใน
ทวีเดช ทองออน, “การศึกษาคุณคาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ”, 17.

24
3.5.6 การอนุรักษเสนขอบฟาของเมือง (skyline)
3.5.7 การอนุรักษเมืองไวทั้งหมด (village / town)
จากการศึกษาแนวคิดของสภาพแวดล อมเมืองและชุมชนที่ดี สามารถนํามาใชเปน
แนวทางการศึกษาคนควาหาตําแหนงที่สําคัญสําหรับพื้นที่เมืองนครปฐม สภาพแวดลอมเมืองและ
ชุมชนที่ดีที่มีความสําคัญตอการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมือง
นครปฐมเพื่ อ การวางแผนอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาชุ ม ชน เนื่ องจากการทํ า ให เ ข า ใจได ถึ ง การเป น
สภาพแวดลอมและชุมชนที่ดีนั้น จะตองมีองคประกอบของพื้นที่ทางประวัติศาสตรหรือสถานที่ที่มี
คุณคาทางประวัติศาสตร
สําหรับการศึกษาเอกลักษณของเมืองนั้น เกิดไดจากการศึกษาภาพรวมที่มีการรวมตัว
กันจากองคประกอบของลักษณะทางกายภาพ สถาปตยกรรม การใชประโยชนที่ดินในทํากิจกรรม
ตางๆ ที่แสดงรูปแบบเฉพาะของเมืองหรือลักษณะทางผังเมือง ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมเมือง องคประกอบเมืองในอดีต ลักษณะความเปนเมืองที่ปรากฏชัด สิ่งเหลานี้จะทําใหชุมชน
ในทองถิ่นและผูมาเยือนไดรับรูถึงวิถีชีวิตและแบบแผนชีวิตของชาวเมืองนั้นๆ ได ดวยลักษณะ
ทางวัฒนธรรมและประชากรสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายจีน จึงสามารถอธิบายเอกลักษณของ
เมืองนครปฐมได โดยเปนลักษณะของเมืองคาขายและเปนเมืองพุทธศาสนา นอกจากนั้นการศึกษา
คุณสมบัติของเมืองที่มีคุณภาพจะสามารถชวยเปนเกณฑในพิจารณาคุณคาของเมืองที่ควรมีการ
อนุรักษพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรไวควบคูกับการพัฒนาชุมชนเมืองใหมีคุณภาพเชนกัน
โดยการศึกษาดังกลาวเพื่อนํามาวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนา
เมืองนครปฐมเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชน

เอกสารการศึกษา และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา
เปรียบเทียบและวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม รวมทั้งใชเปนแนวทางในการสรางกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนา
ชุมชนเมืองนครปฐม
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1. การประเมินคุณคาและการศึกษาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
การศึกษาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 16 ควรอยูบนพื้นฐานของการ
วิเคราะห ไดแก การสํารวจ การศึกษาขอมูลตางๆ รวมถึงคุณคาที่เกี่ยวของซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะทาง
สังคมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได คือ
1. คุณคาทางวัฒนธรรม ไดแก คุณคาความเปนเอกลักษณ (identity value) ที่เกี่ยวกับ
การรับรูและจดจําไดในมุมมองทางสังคม คุณคาศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical
value) ที่มาจากการประเมินความสําคัญทางประวัติศาสตร และคุณคาความหายาก (rarity value) ที่
เกี่ยวกับผูสราง ชวงเวลา พื้นที่และความเปนเอกลักษณความหายากในคุณคาทางศิลปะและเทคนิค
2. คุณคาทางสังคมเศรษฐกิจ ไดแก คุณคาดานเศรษฐกิจ (economic value) คุณคา
ดานการใชสอย (functional value) คุณคาดานขอมูลและการศึกษา (educational value) คุณคาดาน
สังคม (social value) และคุณคาดานการเมือง (political value)
ส วนระบบเพื่ อ การอนุรัก ษ สิ่ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรม (Cultural
Environment
Conservation System : CECS) เปนขั้นตอนที่นํามาประยุกตใชจากการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ไดแก
1. การศึกษาระดับกวาง ซึ่งประกอบดวย
1.1 การสรุปคุณลักษณะ 3 ดาน คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้นและประวัติศาสตร วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม
1.2 การระบุ แ หล ง สิ่ ง แวดล อ มศิ ล ปกรรมมาจั ด ทํ า เป น ผั ง กายภาพตาม
สาระสําคัญนั้นๆ
1.3 การสํารวจภาคสนามและจัดทําเอกสารขอมูล
1.4 การประเมิ น คุ ณ ค า และการวิ เ คราะห ใ นด า นคุ ณ ค า ความสํ า คั ญ
(significance) ไดแก คุณคา (value) และสภาพความแทดั้งเดิม (authenticity)
1.5 การจัดความสําคัญ
1.6 การบูรณาการเขาสูแผนระดับกวาง
2. การศึกษาระดับรายละเอียด ที่มีเปาหมายไปสูแผนบูรณาการและปฏิบัติการระดับ
ทองถิ่น ไดแก
16

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ระบบเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2548), 2.
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2.1 การกําหนดวัตถุประสงค
2.2 การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน ไดแก ดานสถาปตยกรรม เศรษฐกิจ
สังคม การจัดทําแบบสอบถาม และการบันทึกประวัติศาสตรผานการบอกเลา
2.3 การนําไปสูการปฏิบัติ ที่เกิดจากการสังเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อการกําหนด
มาตรการเพื่อการอนุรักษ มาตรการเชิงจูงใจ เชิงควบคุม และการจัดทําผังกายภาพเพื่อการอนุรักษ
จากการศึกษาการประเมินคุณคาและระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
นี้เปนองคความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐมได
2. การศึกษาคุณคาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ
ทวีเดช ทองออน17 ไดถึงศึกษาวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของกรุงธนบุรีตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุ บัน ศึกษาลักษณะของสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนที่มีคุ ณคา และประเมิน คุณ คา
สภาพแวดลอมทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม และสังคมประเพณี เพื่อเปน
แนวทางในการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูคุณคาสภาพแวดลอมกรุงธนบุรีตอไป โดยศึกษาควบคูไป
กับแนวคิดการอนุรักษและการรับรูสภาพแวดลอม รวมทั้งนโยบาย กฎหมายและโครงการการ
ดํา เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษา นอกจากนั้ น ยั ง ศึ ก ษาพื้ น ที่ ด า นการวิ วั ฒ นาการกรุ ง ธนบุ รี
เอกลักษณและคุณคาของสภาพแวดลอมเมืองตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อวิเคราะหขอมูลดังกลาวทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อคนหาและประเมินคุณคาตางๆ ที่ ปรากฏขึ้นอยางแทจริง ในการ
วิ เ คราะห แ ละประเมิ น คุ ณ ค า สภาพแวดล อ มเมื อ งและชุ ม ชนนี้ เ ป น การศึ ก ษาภาพรวมของ
สภาพแวดลอม ซึ่งประกอบดวย รายละเอียดองคประกอบตางๆ ที่สงเสริมเอกลักษณของเมือง ทําเล
ที่ตั้งและการกระจายตัว แลวจึงดําเนินการพัฒนาเกณฑและขั้นตอนในการวิเคราะหประเมินคุณคา
สภาพแวดลอม ที่มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะหและประเมินคุณคาแท ไดแก คุณคาแทของ
เมืองตามบทบาท และคุณคาแทในรายละเอียดขององคประกอบสภาพแวดลอม และขั้นตอนการ
วิเคราะหและประเมินคุณคาการรับรูของผูคนที่มีตอสภาพแวดลอมของเมืองและชุมชน โดยทําการ
ออกแบบสอบถามสํารวจทัศนคติของผูที่เกี่ยวของกับพื้นที่ ไดผลสรุปคุณคาสภาพแวดลอมเมือง
และชุมชนกรุงธนบุรีที่ ปรากฏอยูวา สวนใหญเปนสภาพแวดลอมประเภทศาสนสถาน หรือวัดที่มี
17

ทวีเดช ทองออน, “การศึกษาคุณคาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการ
อนุรักษ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 1.
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คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม วิถีชีวิต สังคมและประเพณี เมื่อแจกแจงลําดับ
ตามคุณคาสภาพแวดลอมดังกลาว สามารถแบงได 3 ลําดับ คือ
1. ยานสภาพแวดลอมที่มีคุณคาลําดับที่ 1 ไดแก บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาไปถีงแนว
คูเมืองเดิม เนื่องจากเปนบริเวณที่มีสภาพแวดลอมที่มีคุณคาในทุกประเภท และไดรับการดูแล
ควบคุมอยางทั่วถึง ทั้งยังสงเสริมกิจกรรมที่เพิ่มคุณคาใหกับพื้นที่ยิ่งขึ้น
2. ยานสภาพแวดลอมที่มีคุณคาลําดับที่ 2 ไดแก บริเวณตามแนวคลองสายสําคัญ คือ
คลองบางกอกใหญ คลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองมอญ สวนใหญมีสภาพแวดลอมที่มี
คุ ณ ค า เด น ชั ด ในประเภทศาสนสถาน ซึ่ ง เป น วั ด ที มี บ ทบาทจนถึ ง ป จ จุ บั น แต ยั ง มี ป ญ หาทาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ และขาดการควบคุมดูแลเอาใจใส
3. ยานสภาพแวดลอมที่มีคุณคาลําดับที่ 3 ไดแก บริเวณพื้นที่ตอนในทั้งตอนบนและ
ตอนลาง มีวัดสําคัญกระจายตัวแตยังไมคอยเห็นคุณคาที่เดนชัดนัก มีชุมชนเกิดใหมบางทําใหเกิด
การใชประโยชนที่ดินที่สับสนและยังขาดการควบคุมดูแลที่ดี
เมื่อแจกแจงลําดับตามคุณคาสภาพแวดลอมดังกลาวแลวจึงไดกําหนดเปาหมายในการ
วางแผนอนุรักษคุณคาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีโดยการเสนอแนะแนวทางการ
อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา บูรณะ สงเสริม ควบคุมและเผยแพรคุณคาดังกลาว และขอเสนอแนะ
แนวทางในการวางแผนอนุรักษคุณคาสภาพแวดลอม คือ
1. แผนงานการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู คุ ณ ค า สภาพแวดล อ ม ได แ ก แผนการควบคุ ม
กิจกรรมและการใชประโยชนที่ดิน แผนการจัดการดานภูมิทัศน แผนการจัดการดานการบริการขั้น
พื้นฐานและสิ่งแวดลอม
2. แผนการสงเสริม เผยแพรคุณคาสภาพแวดลอม ไดแก แผนการจัดการดานการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังเสนอแนะโครงการตางๆ เพื่อการอนุรักษและฟนฟูคุณคา
สภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรี ไดแก โครงการจัดสรางศูนยพิพิธภัณฑประวัติศาสตรกรุง
ธนบุรี โครงการปรับปรุงทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยาฝงกรุงธนบุรี โครงการฟนฟูสภาพคลองคู
เมืองกรุงธนบุรีเดิม (คลองบานขมิ้น) และเสนอแนะเสนทางการทองเที่ยวทางดานศิลปวัฒนธรรม
กรุงธนบุรี เปนตน
ผลจากการศึกษาคุณคาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษนี้
สามารถนํามาใชเป นแนวทางในการศึ กษาเปรียบเทียบและวิเ คราะห เพื่อนํามาประยุก ตใช ใ น
การศึกษาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐม
เนื่องจากกรุงธนบุรีเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีบทบาท วิวัฒนาการ และมีความสําคัญมาตั้งแตใน
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อดีตและมีคุณคา ซึ่งประกอบดวย คุณคาที่เปนนามธรรม และรูปธรรมที่ยังคง ปรากฏอยูและยังคง
เปนที่รับรูแมมีการเปลี่ยนแปลงในการชวงเวลา ดังนั้น จึงทําใหเกิดการอนุรักษคุณคาเหลานี้ให
ยังคงอยูควบคูกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการของเมือง ซึ่งแนวทางในการอนุรักษดังกลาว
จะชวยผสมผสานรวมกันระหวางการอนุรักษและพัฒนาเพื่อใหเมืองยังคงมีคุณคาตอไป เห็นไดวา
การศึกษานี้มีบริบทที่คลายคลึงกับเมืองนครปฐม ที่มีรองรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร แต
ขาดการประเมินคาและถูกละเลย จึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางเปรียบเทียบและประยุกตใชใน
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐม ได
3. โครงการแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท
โครงการแหล ง สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรมริ ม คลองอ อ มนนท 18 นี้ ไ ด ก ล า วถึ ง
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment) วาเปนขอบเขตพื้นที่หรือบริเวณที่สะทอน
เรื่องราวทางประวัติศาสตรและพัฒนาการของชุมชน เรื่องราวของมนุษยกับธรรมชาติผานชวงเวลา
ที่มีคุณคาทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับคุณคาของพื้นที่โดยรวมที่สามารถ
สะทอนวิถีชีวิตได โดยพิจารณาจากคุณคาที่สามารถสรุปเปนกลุมสาระสําคัญ (theme) ในประเด็น
ตางๆ คือ
3.1 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางรูปธรรม (tangible cultural environment)
ประกอบดวย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
รวมทั้งการแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในลักษณะตางๆ ดังนี้
3.1.1 ลั ก ษณะทางภูมิ สถาปตยกรรม (landscape
architecture) ไดแ ก การ
รวมกลุมของเรือนไทยที่ปลูกตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ที่อยูริมน้ําธรรมชาติและคลองขุด
ตางๆ
3.1.2 ลักษณะทางสถาปตยกรรม (architectural character)ไดแก
3.1.2.1 สถาปตยกรรมประเภท ศาสนสถาน คือ
- พระปรางค วั ด ปรางค ห ลวง ซึ่ ง เป น โบราณสถานและเป น
ศิลปกรรมสมัยอยุธยา
18

Danish International Development Assistance สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท, พิมพครั้ง
ที่ 1, อางถึงใน สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมเพื่อ
การวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา”, 16.
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- วัดอัมพวัน ซึ่งมีโบราณสถานหอไตรกลางน้ําและมณฑปพระ
พุทธบาท
- วัดเฉลิมพระเกียรติ ที่มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัตนโกสินทร
ตอนตน
- วัดโบสถบน ที่มีอุโบสถเปนโบราณสถานสมัยอยุธยามีฐานทรงเรือ
สําเภา
3.1.2.2 อาคารพักอาศัย มีลักษณะเปนเรือนไทยภาคกลาง เรือนไมฝาปะ
กนตั้งอยูบนเสาสูง หลังคาทรงสูง มีปนลมและหนาจั่ว มีทาน้ําหนาบาน นอกจากนั้นในระยะหลังมี
การใชหลังคาทรงปนหยาและแบนที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก บางมีการใชใตถุนสูงไวนั่งเลน
หรือเก็บของ
3.2 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible cultural environment)
ประกอบดวย สภาพที่ไมใชกายภาพหรือลักษณะทางนามธรรม หรือสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนตัว
กําหนดใหปรับตัวใหเขากับสภาพธรรมชาติที่ราบลุมแมน้ํา ดังนี้
3.2.1 แบบแผนในการดํารงชีวิต (lifestyle) ไดแก
3.2.1.1 ความเชื่อในการสรางศาลบริเวณปากคลองเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของสายน้ําใหคุมคลอง เนื่องจากการดําเนินชีวิตมีความเกี่ยวพันกับสายน้ําเปนหลัก เกิดประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีการทําบุญตักบาตรพระรอยแปดและการทําบุญเรือ
3.2.1.2 วิถี ชีวิ ตที่ สัม พั น ธ กับ ลํา น้ํ า และที่ร าบลุม แม น้ํา ที่ ใ ช เ รื อ ในการ
สัญจร มีการคาขายทางน้ําเปนตลาดน้ํา รวมถึงการพายเรือตักบาตร
3.2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern) คือ ภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชนริมน้ํา
3.2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) คือ อาชีพของคนทองถิ่นที่อาศัย
สายน้ํา ไดแก การทําประมง สวนผลไม
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ภาพที่ 8 แผนที่ขอบเขตคลองออมนนท
ที่มา: Danish International Development Assistance สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท, พิมพครั้งที่
1, อางถึงใน สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา”, 16.

บานเรือนชายน้ํา คลองออมนนท

เรือนไทยบริเวณที่ราบลุม

เรือนไทยบริเวณที่ราบลุม

วิถีชีวิตกับสายน้ํา

ภาพที่ 9 แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท
ที่มา: Danish International Development Assistance สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท, พิมพครั้งที่
1, อางถึงใน สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา”, 16.
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จากการศึกษาโครงการสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนทนี้ สามารถใชเปน
แนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห เพื่อนํามาประยุกตใชในการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐมได เนื่องจากชุมชนริมคลอง
ออมนนทมีความสําคัญทางประวัติศาสตร การเมืองและการปกครองของเมืองนนทบุรี รวมทั้งเปน
แหล งรวมพลของกองทัพในอดีตและมีความสําคัญด านเศรษฐกิ จของประเทศ พื้น ที่ลุมคลอง
ออมนนทมีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนที่รวมตัวกันอยูริมแมน้ําในชวงแรก มีบานเรือนจํานวนมากวาง
เรียงตามแนวตลิ่งในแถวแรก และกลุมบานที่อยูบนตลิ่งขึ้นไปเปนแถวอีกหนึ่งหรือสองแถว สวน
ดานหลังบานพักอาศัยเปนพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน และสวนที่แคบของ
คลองจะมีการเกาะกลุมของการคาขายเกิดเปนตลาดน้ํา ทําใหเกิดความผูกพันกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติที่ ใ ชเปน แหลงอาหารและเสนทางสัญจร จนตอมาความผูก พั น กับธรรมชาติไ ด
สะทอนออกมาในรูปแบบโครงสรางของเมือง สถาปตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อที่
สอดคลองกลมกลืมกัน บริเวณนี้ยังเปนแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ราบลุมแมน้ําภาคกลางที่เอื้อ
ตอการเกษตร เชน สวนผลไม และยังมีความโดดเดนทางสถาปตยกรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมน้ําทําใหเกิดสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของชุมชน (aesthetic and cultural
value) เห็นไดวา แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนทนี้มีบริบทที่คลายคลึงกับชุมชน
เมืองนครปฐมในกรณีของการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งมีวัดเปนศูนยกลาง เชนเดียวกับการมีองคพระปฐมเจดีย
เปนศูนยกลางของเมืองนครปฐม จึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางเปรียบเทียบและนํามาประยุกตใช
ในการศึกษาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมได
4. การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา
สุทธิพร ปรีชา19 ไดศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อ
เสนอแนะแนวคิดการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชน โดยไดสรุปวานิยามของ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม (cultural landscape) กับ สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม (cultural environment) วามี
ความหมายที่สอดคลองกัน และไดศึกษาแนวคิดความเปนมาดานการอนุรักษ ปจจัยการเลือกแหลง
และลักษณะที่อยูอาศัยและรูปแบบของชุมชนริมน้ํา อีกทั้งยังศึกษาการประเมินคุณคาที่เกี่ยวของกับ
19

สุทธิพร ปรีชา, “การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมเพื่อ
การวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชิงเทรา” (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 1.
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มรดกทางวัฒนธรรม จาก UNESCO และการศึกษาระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
(Cultural Environment Conservation System: CECS) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดแจกแจงกลุมหัวขอ
สาระสําคัญเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (built environment)
2. กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment)
3. กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม
(intangible environment)
โดยไดมี การศึ กษาแนวคิดการจัดการภูมิทั ศนทางวัฒนธรรม แนวคิดของสภาการ
โบราณสถานระหวางประเทศ การศึกษาแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และการศึกษาโครงการ
พัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ ที่ใชแบบสอบถามกลุมประชากรตัวอยางจากเจาของที่ดินใน
พื้นที่กรณีศึกษา 50 ครัวเรือนเพื่อเก็บขอมูลการใหคาความสําคัญสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและ
แบบสัมภาษณนักวิชาการจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2
ท า นแบบไม เ จาะจงเพื่ อ ขอคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบและกระบวนการจั ด การภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรม และไดผลของการศึกษาที่สามารถสรุปคุณลักษณะสําคัญ ไดดังนี้
1. กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (built environment) สามารถ
แบงได 2 รูปแบบ คือ
1.1 ศาสนสถาน ไดแก วัดคลองสวน มัสยิดยี้ลัววา ศาลเจาเพงอังตั๊ว ศาลเจาพอ
คลองสวน
1.2 อาคารพักอาศัยที่มีประโยชนทั้งพักอาศัยและการคา โดยมีการวางตัวไปตาม
แนวยาวของลําคลองซึ่งถือวาเปนอาคารพักอาศัยที่เปนแถวยาวที่สุด และสะพานไมขามคลอง
2. กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment) ไดแก คลอง
ประเวศบุรีรมย คลองพระยานาคราช และนาขาว
3. กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม
(intangible environment) ไดแก ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานตามแนวคลองที่ทําใหเกิดวิถีชีวิต เกิด
การอยูอาศัยที่มีศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคา พิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตางๆ ของทั้งชาวพุทธ อิสลามและชาวไทยเชื้อสายจีน
จากนั้นจึงดําเนินการประเมินคุณคาความสําคัญ คือ คุณคาดานสุนทรียศาสตรหรือ
ความงดงาม คุ ณ ค า ด า นเอกลั ก ษณ เ ฉพาะท อ งที่ คุ ณ ค า ด า นจิ ต วิ ญ ญาณของชุ ม ชน คุ ณ ค า ด า น
ประวั ติ ศ าสตร คุ ณ ค า ด า นวิ ท ยาศาสตร คุ ณ ค า ด า นสั ง คม คุ ณ ค า ด า นเศรษฐกิ จ คุ ณ ค า ด า น
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อรรถประโยชนใชสอยปจจุบัน คุณคาดานการศึกษา และคุณคาดานอื่นๆ โดยประเมินเปนกลุมคา
คะแนนและสรุปผลการดําเนินงานในชุมชนตลาดคลองสวนที่มีลักษณะเดนทางภูมิทัศน ไดแก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของลําคลองที่ทําใหเกิดวิถีชีวิตริมน้ําจึงทําใหเกิดกิจกรรมการคาแบบ
ตลาดน้ําและตลาดบกที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และลักษณะเดนทางวัฒนธรรม ไดแก วิถี
ชีวิตชุมชน คติความเชื่อ การนับถือศาสนาที่ทําใหเกิดประเพณีที่มีความหลากหลายและหลอหลอม
รวมกั น อย า ง ซึ่ ง แต ล ะชุ ม ชนมี อ งค ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมที่ ไ ม เ หมื อ นกั น จึ ง ทํ า ให
วัฒนธรรมของชุมชนมีความแตกตางกันในแตละองคประกอบ ดังนั้น องคประกอบตางๆ ในแตละ
ชุมชนนั้นจะเปนตัวกําหนดกระบวนการจัดการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเมืองนั้นเพราะ
แตละองคประกอบจะแสดงคุณคาและมีความสําคัญที่แตกตางกันดวย และผลของการศึกษานี้แสดง
ใหเห็นถึงองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ คือ กิจกรรมการคาในตลาด
เพราะเป น ป จ จั ย ที่ เ กิ ด จากการตั้ ง ถิ่ น ฐานและมี คุ ณ ค า ความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ สู ง สุ ด และ
สภาพแวดลอมธรรมชาติของลําคลอง ทั้งนี้ องคประกอบภูมิทัศนชุมชนดานนามธรรมจะมีความ
โดดเดนมากวาองคประกอบทางดานรูปธรรม ภูมิทัศนทางวัฒนธรรมในชุมชนจึงมีความเกี่ยวของ
กับสังคมทั้งที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และวิถีชีวิตที่สั่งสมตาม
กาลเวลาจนเกิดเปนความเชื่อ ศิลป และประเพณีตางๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน
และเกิดเปนแนวคิดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนภายในชุมชน และภายนอกชุมชนที่คํานึงถึงอัตลักษณ
ภายในชุมชนแตไมยึดติดอยูเฉพาะการรักษารูปแบบดั้งเดิมอยางเดียว หรือการรักษารูปรางภายนอก
เทานั้นถาอัตลักษณภายในยังคงคุณคาอยูดังเดิม
ผลจากการศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อการ
วางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถนํามาใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ
และวิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษ
และพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐม เนื่องจากการศึกษาดังกลาวมีตัวอยางในการกลาวถึงภูมิทัศนชุมชน
ด า นนามธรรมจะมี ค วามโดดเด น มากกว า องค ป ระกอบด า นรู ป ธรรม หมายความว า การเป น
อาณาจักรทวารวดีของเมืองนครปฐม คําเรียกนี้คือนามธรรมที่สภาพปจจุบันของเมืองนครปฐมมี
รองรอยประวัติศาสตรคงเหลืออยูไมมากนัก แตเปนสิ่งที่มีความโดดเดนและสําคัญตอความรูสึก
มากยิ่งนัก ในทางกลับกันหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เหลืออยูกลับไมไดรับการดูแลรักษาหรือ
บูรณปฏิสังขรณเทาที่ควร งานวิจัยนี้จึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐมได

34
สรุปทฤษฎีและแนวคิด
สรุปการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยนี้ มีความเกี่ยวของกับเรื่องการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย ความเปนเมือง สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ภูมิทัศนวัฒนธรรม คุณคาของ
สภาพแวดลอมเมืองและชุมชน รวมทั้งการอนุรักษเมือง โดยพิจารณาจากคุณคาที่ไดจากแนวคิด
ดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปเปนกลุมสาระสําคัญ (theme) ในประเด็นตางๆ ที่มีความสอดคลองกับการ
แบงลักษณะของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและองคกรการศึกษา
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อใชสําหรับเปนแนวทางพื้นฐาน
ในการศึกษา และวิเคราะหในกรณีศึกษาสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมเมืองนครปฐม ไดดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม ไดแก
1. กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment) ซึ่ง
ประกอบดวย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาติเปนที่ตั้ง ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะในการสรางสํานึกและการรับรูการเปนสวนหนึ่งของพื้นที่และสังคม ประกอบดวย
1.1 สภาพทางธรรมชาติ จําแนกเปน
1.1.1 พืชพันธุ (biotic environment) คือ สิ่งแวดลอมในกลุมของสิ่งมีชีวิต
ประเภทพืชพันธุ (plant life)
1.1.2 ชีวิตสัตว (animal life) คือ สิ่งแวดลอมในกลุมของสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว
1.2 สภาพทางกายภาพ คือ สิ่งแวดลอมในกลุมของสิ่งไมมีชีวิต ไดแก สภาพภูมิ
ประเทศ (geologic resources / landform and nature / topographic) แบบที่ราบลุมแมน้ําที่มีความ
สอดคลองกลมกลืนกันของแผนดินและสายน้ํา และรวมไปถึงทัศนียภาพและบรรยากาศของเมือง
1.3 สภาพภูมิอากาศ (climate)
2. กลุ ม สาระสํ า คั ญ ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น (built
environment)
ประกอบดวย สภาพทางกายภาพหรือรูปธรรมที่เกี่ยวของกับมนุษย และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้ง
การแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในลักษณะตางๆ ไดแก
2.1 ลักษณะทางภูมิสถาปตยกรรม (landscape architecture)
2.2 ลักษณะทางสถาปตยกรรม (architectural character) เชน รูปแบบ (style)
สภาพของอาคาร (building condition) ชวงอายุของอาคาร (age range of building) วัสดุและพื้นผิว
ของอาคาร (building materials & textures) การปองกันลักษณะแดด ลม ฝน ฯลฯ สะทอนรูปแบบ
วิถีชีวิต มองเห็นไดงาย เกิดความประทับใจจากการรวมตัวกันของกลุมอาคารประเภทที่คลายคลึงกัน
หรือสิ่งกอสรางอื่นๆที่ ปรากฏในเมือง รวมทั้งความสูงที่มีลักษณะกลมกลืนกัน
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2.3 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินและโครงสรางของเมือง (urban structure)
รวมทั้งลักษณะของเนื้อเมือง (urban grain) จากทัศนียภาพโดยรวมที่มีรูปราง ความสูง รูปทรงของ
เมืองที่ชัดเจน เสนทาง ขอบเขต ยาน จุดรวมกิจกรรม และสัญลักษณหรือจุดรวมสายตา ทําใหเกิด
การจดจําและสรางความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและเสนขอบฟาของเมือง ตามความรูสึกของ
คน และโครงสรางวัฒนธรรม
กลุมที่ 2 กลุมสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม คือ กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage) ประกอบดวย สภาพที่ไมใช
กายภาพหรือลักษณะทางนามธรรม หรือสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปนตัวกําหนดใหคนในสังคม
ปฏิบัติตามทําใหเกิดคุณคาและความภูมิใจของคนทองถิ่น ประกอบดวย
1. สิ่งที่เกี่ยวของกับคนหรือกลุมคน (human) แยกไดเปน
1.1 บุคคล กลุมคนหรือกลุมชนสําคัญที่มีความเกี่ยวของผูกพันกับพื้นที่
1.2 ความจําเปนในการดํารงชีวิตตอบสนองสังคมและพฤติกรรมของมนุษย
2. กิจกรรมทางสังคม (social activity) กิจกรรมและหนาที่ที่สังเกตได แสดงถึง
ปฏิสัมพันธของคนตอพื้นที่ และปฏิสัมพันธระหวางสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและ
สภาพแวดลอมตอการใชงานในพื้นที่ ซึ่งเปนคุณสมบัติพิเศษในการสรางสํานึก การรับรูไดจาก
ประสบการณในความรูสึกที่ไดสัมผัส แยกไดเปน
2.1 แบบแผนในการดํารงชีวิต (lifestyle) ที่มีชีวิตชีวาของเมืองที่นาอยู
2.2 แบบแผนทางวัฒนธรรม (cultural pattern)
2.3 แบบแผนทางเศรษฐกิจ (economic pattern) ไดแก
2.3.1 สินคาเศรษฐกิจ
2.3.2 อาชีพของคนในพื้นที่ และภูมิปญญาทองถิ่น
2.3.3 รูปแบบการคาและบริการ
สรุปจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการวิจัยที่เกี่ยวของแลวจึงไดเกณฑที่จะนํามาใช
ในการประเมินคุณคาความสําคัญ (significance) ของหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและ
การพัฒนาเมืองนครปฐม ประกอบดวย
1. บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงามและมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
2. เมืองหรือหมูบาน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่ชัดเจน
3. เสนขอบฟาหรือชองมองทิวทัศน (skylines and view corridors) อันเปน
สัญลักษณในการจดจํา
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4. ยานและชุมชน (districts and neighborhoods) ที่สําคัญทางประวัติศาสตร
หรือมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมของกลุมอาคารหรือภูมิทัศนของชุมชน รวมทั้งชุมชนบาง
กลุมที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นาสนใจและแตกตางจากที่อื่นๆ
5. ภูมิทัศนถนน (streetscape) แมน้ําลําคลอง และเมือง (townscape) เปน
โครงสรางและองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของเมือง
6. รูปดานหนาอาคาร (façade) สวนประกอบสําคัญของภูมิทัศนถนนและที่วาง
ชุมชน
7. อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณขางเคียงดวย
8. วัสดุและชิ้นสวน (objects and fragments) ของสิ่งกอสรางและอาคารที่ยังคง
หลงเหลืออยู
9. มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเปนรูปรางชัดเจน ไดแก
อาคาร สิ่งกอสราง สถานที่ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ
10. สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหลงมรดกสิ่งกอสราง (setting) ที่นาสนใจ
ทางดานกายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปจจุบัน
เกณฑ ทั้ ง 10 ข อ นี้ สามารถนํ า มาประเมิ น คุ ณ ค า และลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ถึ ง
คุณลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมที่สมควรไดรับการอนุรักษใหคงอยู
ตอไปเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน
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บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัยเปนการกําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีอันเปนผลมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัย ที่จะชวยใหการทําวิจัยเปนไป
อยางถูกตอง โดยใชในการสรางกรอบแนวคิด ทฤษฎี การกําหนดขอบเขตเนื้อหา พื้นที่วิจัย เก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม ไปจนถึงการวิเคราะหพรอมทั้งอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment) เปนภาพรวมของพื้นที่หรือ
บริเวณทางภูมิศาสตรที่สะทอนเรื่องราวทางประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคมในทุกระดับที่
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับองคความรูและการใหคุณคาของสังคม ไดแก
1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment) ประกอบดวย สภาพทางกายภาพ
หรื อ รู ป ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธรรมชาติ ได แ ก แม น้ํ า คู ค ลอง ป า ไม แหล ง น้ํ า หรื อ อาจเป น
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มนุษยสรางขึ้นก็ได เชน ปาสน สวนมะพราว ฯลฯ
2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (built environment) ประกอบดวย สภาพทางกายภาพ
หรือรูปธรรมที่เกี่ยวของกับมนุษย ไดแก สถาปตยกรรม สิ่งกอสราง ชุมชน โครงสรางเมือง ฯลฯ
3. ประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม และมรดกวั ฒ นธรรมทางนามธรรม (intangible
heritage) ประกอบดวย สภาพที่ไมใชลักษณะทางกายภาพหรือนามธรรม เชน ประวัติศาสตรสําคัญ
วิถีชีวิตทองถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชน การประกอบอาชีพทองถิ่น ฯลฯ
เกณฑที่นํามาใชในการประเมินคุณคาความสําคัญ (significance) ของหลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานและการพั ฒ นาเมือ งนครปฐมที่ ส มควรได รั บ การอนุ รัก ษ ไ ว เ ป น
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบดวย
1. บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงามและมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
2. เมืองหรือหมูบาน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่ชัดเจน
3. เสนขอบฟาหรือชองมองทิวทัศน (skylines and view corridors) อันเปน
สัญลักษณในการจดจํา
4. ยานและชุมชนยอย (districts and neighborhoods) ที่สําคัญทางประวัติศาสตร
และมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมของกลุมอาคารหรือภูมิทัศนของชุมชน รวมทั้งชุมชนบาง
กลุมที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นาสนใจและแตกตางจากที่อื่นๆ
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5. ภูมิทัศนถนน (streetscape) แมน้ําลําคลอง และเมือง (townscape) เปน
โครงสรางและองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของเมือง
6. รูปดานหนาอาคาร (façade) สวนประกอบสําคัญของภูมิทัศนถนน ภูมิทัศน
เมืองและที่วางชุมชน
7. อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณขางเคียงดวย
8. วัสดุและชิ้นสวน (objects and fragments) ของสิ่งกอสรางและอาคารที่ยังคง
หลงเหลืออยู
9. มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเปนรูปรางชัดเจน ไดแก
อาคาร สิ่งกอสราง สถานที่ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ
10. สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหลงมรดกสิ่งกอสราง (setting) ที่นาสนใจ
ทางด านกายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปจจุบัน
จากเกณฑ ทั้ ง 10 ข อ นี้ นํ า มาประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของหลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร ที่ ส มควรได รั บ การอนุ รั ก ษ ไ ว เ ป น สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนเมื อ ง
นครปฐม
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การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองนครปฐม
เพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชน
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร
สิ่งแวดลอม
ที่เปน
นามธรรม

สิ่งแวดลอม
ที่เปน
รูปธรรม

กําหนดยุคสมัยและความสําคัญของ
หลักฐานประวัติศาสตรแตละแหง

การศึกษากฎหมายผังเมือง
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

การวิเคราะหผังเมืองรวม
เมืองนครปฐม

การนําขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ไดจากการศึกษามาแสดงบนแผนที่และใชวิธี
ซอนทับ(Overlay Analysis)บนผังเมืองรวมเมืองนครปฐม วิเคราะหขอมูลและสรุปผล
การดําเนินการอภิปรายผลพรอมทั้งขอเสนอแนะ
แผนภูมิที่ 3 กรอบการวิจัย
การออกแบบกระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยไดออกแบบใหประกอบดวยขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดกรอบในการวิจัย
การกําหนดกรอบการวิจัยในดานตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1.1 การกํ าหนดขอบเขตดา นเนื้อหาที่เ กี่ย วข องกั บ หลักฐานทางประวัติศาสตร
บริเวณเมืองนครปฐม ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปได
1.2 การกําหนดเครื่องมือที่จะใชในการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม เชน เครื่องมือระบุ
ตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) และการเตรียมความพรอมของโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
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2. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนที่
ขั้นตอนการดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนที่ มีดังนี้
2.1 การศึกษาประวัติศาสตรของเมืองและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดมาลําดับขั้นตอนเหตุการณกอน-หลัง
2.2 การนําขอมูลประวัติศาสตรที่ไดทําการจําแนกยุคสมัยมาประเมินคุณคา
ความสําคัญแลวมาทําการกําหนดลงบนแผนที่ปจจุบัน เพื่อกําหนดสถานที่หรือเสนทางสําคัญใน
อดีตลงบนแผนที่นั้น
2.3 การปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนามอีกครั้ง เพื่อความแมนยําใน
การบันทึกขอมูลลงในแผนที่ โดยมีการใชเครื่องมือระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) ชวยในการระบุ
ตําแหนงเพื่อความแมนยํา และนําขอมูลที่ไดมานําเขาในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) และนําขอมูลมาสรางเปนแผนที่สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ในยุคสมัย
ตางๆ
2.4 การนําแผนที่ที่ไดมาตรวจสอบกับภาพถายจากดาวเทียม หรือรูปถายทาง
อากาศอีกครั้ง ถึงความถูกตองแมนยํา การลําดับเหตุการณและความสําคัญของแตละสถานที่
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหโดยการนําขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรมาซอนทับ (Overlay
Analysis) กับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม เพื่อวิเคราะหถึงแนวทางในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
วามีการคํานึงถึงหลักฐานหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตรหรือไม อยางไร
4. การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเสนอแนะ
4.1 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และจัดทําขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช
4.2 การจัดทํารายงานสรุปการวิจัย
4.3 การจัดทําบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพรสูสาธารณะ
4.4 การดํ า เนิ น การนํ า เสนอผลงานเผยแพร สู ส าธารณะผ า นการตี พิ ม พ ล ง
วารสารวิชาการหรือนําเสนอในเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
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วิธีการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
1. วิธีการศึกษาขอมูลเบื้องตน
1.1 การศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และขอมูลทางดานประวัติศาสตรเมือง
นครปฐม ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ เอกสารวิจัย หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง
การคนควาขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิทั้งสิ้น
1.2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ใชวิธีการ
เก็ บ รวบรวมข อมู ล จากหนั ง สื อ
เอกสารการวิ จั ย จากห อ งสมุด รวมทั้ง การค น ควา จากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
1.3 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเมืองนครปฐมโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การสํารวจภาคสนามเบื้องตน สังเกตการณดวยสายตา การใชระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS)
กําหนดคาพิกัดของสถานที่ประวัติศาสตรเพื่อนําไปใชในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
และการเดินสํารวจ พรอมทั้งจดบันทึกและบันทึกภาพนิ่ง
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ เครื่ อ งมื อ ระบุ ตํ า แหน ง บนพื้ น โลก
(GPS) ใชวิธีการกําหนดตําแหนงสถานที่ทางประวัติศาสตรลงบนแผนที่ที่ไดจากการสํารวจขอมูล
ดานเอกสารและการสํารวจภาคสนาม เพื่อใหไดที่ตั้งและพิกัดภูมิศาสตรที่แมนยํา
2.2 การรวบรวมผล จําแนกยุคสมั ยของหลักฐานทางประวัติศาสตร ใชวิธีการ
นําเสนอขอมูลที่ไดโดยแสดงบนแผนที่และการอธิบายรายละเอียดประกอบแผนที่
3. วิธีการประเมิน
การประเมิน คุณ ค า และความสํา คัญ ของแหล งสิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรมและ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมที่ควรคาแกการอนุรักษในภาพรวมตามกรอบทฤษฎี
และแนวคิดในการวิจัย ที่นํามากําหนดเปนเกณฑเพื่อการประเมินคาไว 10 ขอ ใชวิธีกําหนดคา
ระดับตามมาตราสวนของ R.A. Likert Scale และแบงระดับคุณคาคุณลักษณะที่โดดเดนเปน 5
ระดับ คือ
1 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
นอยที่สุด
2 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
นอย
3 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
ปานกลาง
4 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
มาก
5 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
มากที่สุด
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คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนในแตละหัวขอแบงเปน 5 ระดับ โดยใชคาอันตรภาค
ชั้น (class interval) เทากับ 0.8 ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.79
มีคุณลักษณะสําคัญ นอยทีส่ ุด
1.80 - 2.59
มีคุณลักษณะสําคัญ นอย
2.60 – 3.39
มีคุณลักษณะสําคัญ ปานกลาง
3.40 – 4.19
มีคุณลักษณะสําคัญ มาก
4.20 – 5.00
มีคุณลักษณะสําคัญ มากที่สดุ
4. วิธีการวิเคราะห
4.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาและสํารวจภาคสนาม การ
ตรวจสอบความถูกตองจากภาพถายจากดาวเทียมหรือรูปถายทางอากาศ เพื่อแปลความหมายออกมา
เปนแผนที่ ใชวิธีการวิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ (empirical analysis) โดยผูวิจัย
4.2 การวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรกับความเหมาะสมของผังเมืองรวม
นครปฐม ใชวิธีการวิเคราะหซอนทับ (overlay analysis) แผนที่หลักฐานทางประวัติศาสตรกับผัง
เมืองรวมเมืองนครปฐม
สรุป
กรอบทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เรื่ อ งของสิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรม (cultural
environment) และแนวคิดสภาพแวดลอมเมืองและชุมชน ที่อาจนํามาจําแนกประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ไดแก
1. ดานสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม ไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural
environment) และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (built environment)
2. ดานสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม ไดแก ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และมรดก
วัฒนธรรมทางนามธรรม (intangible heritage)
เกณฑในการประเมินสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนเพื่อประเมินคุณคาและระบุ
คุณลักษณะที่สําคัญที่สามารถกอใหเกิดอัตลักษณใหกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมมีจํานวน 10 ขอ
กระบวนการวิจัยในการทํางานไดกําหนดไว 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดกรอบในการวิจัย
2. การดําเนินการเก็บรวบรวมและจัดทําแผนที่
3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม
4. การสรุปผลการวิจัย
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บทที่ 4
พื้นที่วิจัยเมืองนครปฐม
การศึกษาขอมูลจังหวัดนครปฐมและพื้นที่บริเวณเมืองนครปฐม เปนกระบวนการ
เริ่มตนของการวิจัยภาคสนาม ซึ่งในบทนี้เปนการรวบรวมขอมูลดานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ในพื้นที่เมืองนครปฐมรวมถึงบริบททางประวัติศาสตรไวทั้งหมด
ตําแหนงที่ตั้งจังหวัดนครปฐมและอาณาเขตติดตอ
จังหวัดนครปฐมอยูในเขตภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมน้ําทาจีน ซึ่งเปน
พื้นที่บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง โดยอยูระหวางละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา และเสน
ลองจิจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร
เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่มากเปนอันดับที่ 62 ของประเทศ อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครไปตามเสนทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนนบรมราชชนนี
(ถนนปนเกลา – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตรและตามเสนทางรถไฟ 62 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ
อําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
และอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
อําเภอไทรนอย อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
และอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
อําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาพที่ 10 แผนที่จังหวัดนครปฐม
ที่มา: เทศบาลนครนครปฐม, สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม, เขาถึงเมื่อ 7
มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.nakhonpathomcity.go.th/UploadFolder/ 180432Doc01.pdf
สภาพทั่วไปของจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมมีสภาพภูมปิ ระเทศและภูมิอากาศ ดังนี้
1. สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเปนที่ราบถึงคอนขาง
ราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม ระดับความแตกตางของความสูงของพื้นที่อยูระหวาง 2–10 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใต และตะวันตกสูตะวันออก
มีแมน้ําทาจีนไหลผานจากทิศเหนือลงสูทิศใต พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนใหญเปนที่ดอน สวนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลุม มีที่ดอนกระจายเปนแหงๆ
และมีแหลงน้ํากระจาย สําหรับพื้นที่ดานตะวันออกและดานใตเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําทาจีน มี
คลองธรรมชาติ แ ละคลองซอยที่ ขุ ด ขึ้ น เพื่ อ การเกษตรและคมนาคมอยู ม าก พื้ น ที่ สู ง จาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2–4 เมตร
2. สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครปฐมเปนแบบทุงหญาสะวันนาหรือทุงหญาเมือง
รอน (Aw) จากสถิติขอมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใชขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
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นครปฐม เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป (2552 – 2556) ปรากฏวาอุณหภูมิโดยทั่วไปอยูในเกณฑปกติ
สําหรับอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได 40.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และอุณหภูมิต่ํา
ที่สุด วัดได 10.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 สวนขอมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัด
นครปฐม จะอยูในชวง 1,100–1,200 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดป 2554 วัดได 1,295.5 มิลลิเมตร
จํานวนวันที่ฝนตก 111 วัน สวนฝนตกนอยที่สุดในป 2556 วัดได 957.4 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก
134 วัน โดยพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุด ไดแก พื้นที่อําเภอดอนตูม เมื่อป 2554 วัดได 1,641.3 มิลลิเมตร
สวนพื้นที่ที่มีฝนตกนอยที่สุด ไดแก อําเภอบางเลน เมื่อป2556 วัดได 269.4 มิลลิเมตร20
ประวัติจังหวัดนครปฐม
นครปฐม เปนอูอารยธรรมสําคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดิน
สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาววา เมืองนครปฐมแตเดิมนั้นตั้งอยูริมทะเล เปน
เมืองเกาแก มีความเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตสมัยสุวรรณภูมิ และเปนเมืองหลวงของอาณาจักร
ทวารวดี ราว พ.ศ.1000 - 120021 ในยุคนั้นนครปฐมเปนแหลงเผยแพรอารยธรรมจากประเทศ
อินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเปนศูนยกลางของความเจริญ มีชนชาติตางๆ อพยพเขา
มาตั้งถิ่นฐานอยูเปนจํานวนมาก ตอมาไดเกิดความแหงแลงขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ําที่
ไหลผานตัวเมืองเปลี่ยนเสนทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหลงอยูริมน้ํา และสรางเมืองใหม
ขึ้นชื่อ เมืองนครไชยศรี หรือ ศรีวิชัย นครปฐมจึงกลายเปนเมืองรางมาเปนเวลาหลายรอยป
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ครั้งยังไมไดขึ้นครองราชย ขณะ
พระองค ท รงผนวชได ธุ ด งค ไ ปพบพระปฐมเจดีย และทรงเห็ น ว า เป น เจดีย อ งค ใ หญ ไ ม มี ที่ ใ ด
เทียบเทา ครั้นเมื่อไดครองราชย จึงโปรดฯ ใหกอเจดียแบบลังกาครอบองคเดิมไว โดยใหชื่อวา พระ
ปฐมเจดีย และทรงบูรณะปฏิสังขรณสิ่งตางๆ ในบริเวณองคพระปฐมเจดียใหมีสภาพดี และโปรด
เกลาฯ ใหขุดคลองเจดียบูชาเพื่อใหการเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น
ต อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว (รั ช กาลที่ 5) ได เ ริ่ ม
กอสรางทางรถไฟสายใตผานเมืองนครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเปนปารก พระองคจึงโปรดเกลาฯ ใหยาย
เมืองจากตําบลทานา อําเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองคพระปฐมเจดียเหมือนเชนครั้งสมัยโบราณ
ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกลาฯ
ใหสรางพระราชวังสนามจันทรเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝกซอมรบแบบเสือปา โดยโปรด
20

จังหวัดนครปฐม, สภาพทั่วไปของจังหวัดนครปฐม, เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.nakhonpathom.go.th/npt/index.php/2013-12-03-23-37-11
21
สํานักงานจังหวัดนครปฐม, นครปฐม’35 (กรุงเทพฯ: หจก.ไอเดียสแควร, 2535), 2 - 3.
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ใหตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสรางสะพานเจริญศรัทธาขามคลองเจดียบูชาเชื่อมระหวาง
สถานีรถไฟกับองคพระปฐมเจดีย ตลอดจนสรางพระรวงโรจนฤทธิ์ทางดานทิศเหนือขององคพระ
ปฐมเจดียและบูรณะองคพระปฐมเจดียใหสมบูรณสวยงามดังที่เห็นอยูในปจจุบัน และไดโปรดให
เปลี่ยนชื่อจากเมือง นครไชยศรี เปน นครปฐม
นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งเมืองนครปฐม มีใจความดังนี้
“ใหประกาศมาใหทราบทั่วกันวา ที่ตําบลพระปฐมเจดียเปนที่มีราษฎรตั้งภูมิลําเนาทําไรนาคาขาย
อยูหนาแนน ทั้งเปนที่ประดิษฐานโบราณเจดีย อันเปนที่นับถือของพุทธศาสนิกชนอยางสําคัญ
เมื่อถึงเทศกาลก็มีผูไปนมัสการดวยอาการอันรื่นเริงเปนอันมาก นับวาเปนที่ประชุมชนอยางคึก
ครื้นไดแหงหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงไดใหตั้งศาลาที่วาการมณฑลนครไชยศรีลง ณ ตําบลนั้น
บัดนี้ไดทรงสถาปนาพระราชนิเวศขึ้น ณ ที่ตําบลสนามจันทร ซึ่งไดโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
วาพระราชวังสนามจันทร และไดเสด็จพระราชดําเนินไปประทับแรมเพื่อพักผอนพระราชอิริยาบถ
อยูเสมอทุกป ก็ยิ่งกระทําใหตําบลนั้นสมบูรณมั่งคั่งขึ้นอีกเปนอันมาก จึงทรงพระราชดําริวา
สมควรจะยกที่ตําบลนี้ขึ้นเปนเมืองสําหรับมณฑล ใหเปนการถาวรตอไป จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเรียกตําบลนี้วา “เมืองนครปฐม” สืบไป ประกาศมา ณ วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2456
เปนวันที่ 965 ในรัชกาลปจจุบันนี้22”
ประวัติเทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาลตามหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 127 เมื่อป พ.ศ. 2453 ตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 แลว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 (ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 หนา 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม
2478) และมี ก ารยกฐานะเปนเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ง เทศบาลนครนครปฐม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 (ใหไว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน)
เทศบาลนครนครปฐม มีพื้นที่ในความรับผิดชอบในขณะจัดตั้งประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ ในตําบลพระปฐมเจดียทั้งตําบล ปจจุบันเทศบาลนครนครปฐม มีพื้นที่ 19.85
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนพื้นที่ประมาณ 12,406.25 ไร (ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 211 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2534) ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของหมูบานและตําบลตางๆ ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
22

พระธรรมสิริชัย ชิตวิปุโล, ตํานานเมืองนครปฐม, (กรุงเทพฯ: บริษัท ประยูรวงศ จํากัด, 2527), 11.
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คือ ตําบลพระปฐมเจดีย ตําบลนครปฐม ตําบลบอพลับ ตําบลพระประโทน ตําบลหวยจระเข
ตําบลสนามจันทร ตําบลบางแขม ตําบลลําพยา และตําบลหนองปากโลง23
เมืองนครปฐมกับอาณาจักรทวารวดี
ทวารวดีเปนหนึ่งในอาณาจักรโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกที่ไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรมอินเดีย อาณาจักรทวารวดีเจริญรุงเรืองขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย และแผ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมไปทั่วทุกภูมิภาค อาณาจักรทวารวดีไดลมสลายลงในชวงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 16 เนื่องจากเขมรไดขยายอํานาจการปกครองเขามายังบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
คํ า ว า "ทวารวดี " แปลตามรู ป ศั พ ท แ ปลว า เมื อ งที่ มี ป ระตู ชื่ อ ทวารวดี นี้ ได
นํามาใชเรียกกลุมศิลปะซึ่งพบที่นครปฐม ลพบุรี ราชบุรี อยุธยา และ ปราจีนบุรี ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกตางไปจากศิลปะกลุมไทยและกลุมเขมรวา ศิลปะทวารวดี ตั้งแตป พ.ศ.2472 โดย
สอบคนจากจดหมายเหตุของหลวงจีนเหี้ยนจังและอี้จิง ซึ่งบันทึกขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 13
วามีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของศรีเกษตร (พมา) และทางทิศตะวันตกของอิศานปุระ
(เขมร) และเรียกอาณาจักรนั้นวา "ตวอหลอปอตี่" (โตโลโบตี) ซึ่งสอดคลองกับชื่อ ทวารวดี โดย
เปนชื่อที่ปรากฏเปนชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรไทยสมัยหลัง เชนกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา เปน
ตน และเมื่อนําศิลปะกลุมนี้ไปเปรียบเทียบกับศิลปะอินเดียสมัยราชวงศคุปตะ ซึ่งมีอายุอยูระหวาง
พุทธศตวรรษที่ 9 - 11 และไดกําหนดอายุกลุมศิลปะทวารวดีวาอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 10 - 12
ตอมาคําวา ทวารวดี ไดมีความหมายกวางออกไปกลายเปนชื่ออาณาจักรที่ไดรับความเจริญจาก
อินเดีย ครั้งราชวงศคุปตะ และมีเมืองหลวงอยูที่นครปฐมหรืออูทอง ซึ่งการนําหนาชื่อ "ทวารวดี"
มาใชเปนชื่ออาณาจักรยิ่งมีหลักฐานสนับสนุนเพิ่มขึ้นเมื่อไดมีการคนพบเหรียญเงิน 2 เหรียญ ที่
เนินหิน ซึ่งสันนิษฐานวาคือบริเวณเจดียจุลประโทน ใกลกับวัดพระประโทณเจดีย ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ.2486 เหรียญทั้ง 2 จารึกเปนภาษาสันสกฤตวา "ศรี
ทวารวดี ศฺวรปุณยะ" ซึ่งแปลวา "พระเจาศรีทวารวดีผูมีบุญอันประเสริฐ"24 และในป พ.ศ.2507
ไดพบเหรียญที่มีจารึกแบบเดียวกันนี้ที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการพบเหรียญที่มีจารึกที่

23

เทศบาลนครนครปฐม, สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม, เขาถึงเมื่อ 7
มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.nakhonpathomcity.go.th/UploadFolder /180432Doc01.pdf
24
รัชฎาพร ฤทธิ์จันทร, นครปฐมในเอกสารฝรั่งเศส, (ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 123.
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เมืองนครปฐมโบราณและเมืองอูทองไดสนับสนุนขอสันนิษฐานของนักประวัติศาสตรไดวาบริเวณ
นี้คืออาณาจักรที่มีชื่อวา ทวารวดี25
นอกจากเมืองนครปฐมและอูทองแลว เมืองลพบุรีก็จัดเปนเมืองสําคัญอีกเมือง
หนึ่งที่นักวิชาการหลายทานลงความเห็นวานาจะเปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี เพราะไดพบ
เหรียญเงินมีจารึกวา "ลวปุระ" ที่อูทอง โดยสันนิษฐานวาเมืองลพบุรีอาจจะเปนศูนยกลางดาน
ตะวันออก ในขณะที่นครปฐมเปนศูนยกลางดานตะวันตก หรือเปนศูนยกลางในฐานะเมืองหลวง
ของอาณาจักรทวารวดี โดยศึกษาจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร ประกอบกับหลักฐานโบราณวัตถุ
สถานและหลักฐานเอกสารตางๆ รวมทั้งจดหมายเหตุของจีนตลอดจนจารึกที่พบในบริเวณเมือง
ดวย26
นอกจากจะเปนเมืองหลวงแลว เมืองนครปฐมโบราณนาจะมีบทบาทเปนเมืองที่
สําคัญในสมัยทวารวดีอีกดวย เนื่องจากเปนเมืองที่ตั้งอยูใกลทะเลและมีทางน้ําเขาออกตอกับฝง
ทะเลโดยตรงได อีกทั้งยังไดพบโบราณวัตถุประเภทตราประทับดินเผาซึ่งเปนของติดตัวพอคาชาว
อินเดียในสมัยหลังคุปตะ ชวงพุทธศตวรรษที่ 12 - 14 เปนจํานวนมากในบริเวณเมืองนครปฐม
โบราณและในบริเวณใกลเคียง นอกจากจะมีบทบาทเปนเมืองทาแลว เมืองนครปฐมโบราณยังมี
บทบาทเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนาอีกดวย ดังไดพบหลักฐานดานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนา
จํานวนมาก สําหรับโบราณสถานที่สําคัญ ๆ ก็มีเจดียจุลปะโทน วัดพระเมรุ ซึ่งนักวิชาการทาง
โบราณคดีลงความเห็นวาเปนศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดี ที่รับอิทธิพลอินเดียสมัยคุปตะและ
หลังคุปตะ นอกนั้นยังพบศิลาธรรมจักรจํานวนมากประมาณกวา 30 วง บางวงมีศิลารูปกวางหมอบ
ประกอบอยู และยังไดพบพระพุทธรูปตลอดจนพระพิมพจํานวนมาก
จากหลักฐานดานประวัติศาสตรศิลปะ ดานโบราณคดี อาจนําไปสูขอสันนิษฐาน
ที่วาเมืองนครปฐมโบราณนาจะมีบทบาทเปนเมืองหลวง หรือศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีใน
ยุคหลัง (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 16) ในขณะที่เมืองอูทอง นาจะมีบทบาทเปนเมืองหลวงหรือ
ศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีในยุคแรก (ราวพุทธศตวรรษที่ 9 - 13) สวนเมืองลพบุรีนั้น อาจเปน
เมืองลูกหลวง

25

ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคน ที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม,(ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), ผ – ฝ.
26
เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี, บทบาทของเมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี, เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2557,
เขาถึงไดจาก www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page2_6_1.htm
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ภาพที่ 11 ธรรมจักร ศิลปะทวารวดี
ที่มา: เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี, บทบาทของเมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี, เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม
2557, เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page3_4_1.htm

ภาพที่ 12 พระศิลาขาว ศิลปะทวารวดี
ที่มา: Wikimedia Commond, Buddha dvaravatistyle, accessed February 7, 2014, available from
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buddha_dvaravatistyle.jpg

ภาพที่ 13 เหรียญทวารวดี ศวรปุณยะ ศิลปะทวารวดี
ที่มา: เนชั่นดอทเน็ต, เจติยสถาน “ธรรมศาลา” ปริศนาทวารวดี สถูปเจดียจากโลกโบราณ, เขาถึง
เมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/ujbanmon/2007/10/07/entry-1
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เมืองแบบทวารวดี
จากการขุดคนทางโบราณคดีไดพบศิลปวัตถุและใบเสมา ที่จัดไดวาเปนศิลปะ
รูปแบบทวารวดีในชวงพุทธศตวรษที่ 12 – 14 และมักจะพบในเมืองโบราณที่มีแผนผังรูปวงรี หรือ
รูปไขและรูปกลม ตามรายงานของกรมศิลปากรไดพบเมืองประเภทนี้ในรูปถายทางอากาศมากกวา
100 แหง ในลุมน้ําชีมีเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ เมืองชัยวานและเมืองโบราณที่อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแกน เมืองจําปาสี เมืองกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ในลุมน้ําชียัง
พบบานตาดทอง จังหวัดยโสธร ที่คาดวานาจะเปนเมืองสมัยทวารวดีอีกดวย27 เนื่องจากมีรูปราง
เมืองรูปไข ภายในหมูบานก็ยังพบเสมาในบริเวณวัด สวนในลุมน้ํามูนมีเมืองเสมา ที่จังหวัด
นครราชสีมา เมืองฝาย ที่จังหวัดบุรีรัมย เมืองคอนสวรรค ที่จังหวัดชัยภูมิ ที่พบศิลปวัตถุที่สําคัญ
และจากรูปถายทางอากาศก็พบเมืองรูปวงกลมหรือวงรีและคูน้ําลอมรอบวา 20 แหงในเขตจังหวัด
บุรีรัมย
เมืองที่กลาวมาขางตน สวนใหญมักมีกําแพงลอม 3 ชั้น บางเมืองมีมากกวา ที่ตั้ง
เมืองสวนใหญตั้งอยูในที่ราบลุมใกลแมน้ําสําคัญเพื่อชักน้ําเขามาเก็บไวภายในคูเมืองที่มีขนาดตัง้ แต
14 – 25 เมตร ดังนั้น คูเมืองเหลานี้อาจไมไดใชปองกันการรุกรานจากศัตรูเพียงอยางเดียว แตยังใช
ประโยชนในการอุปโภคบริโภคของประชากรในเมืองดวย เพราะบางแหงจะพบวามีเนื้อที่ของคูน้ํา
เปนครึ่งหนึ่งของเนื้อที่เมืองทั้งหมด และชัยภูมิของเมืองมุงที่จะเก็บน้ําไวใชใหไดตลอดปมากกวา

ภาพที่ 14 คูเมืองทวารวดี เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
27

2553), 16.

สิทธิพร ภิรมยรื่น, การวางแผนดานกายภาพ Physical Planning, (กรุงเทพฯ: เจ ปริ้นส,
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ภาพที่ 15 คูเมืองทวารวดี เมืองตาดทอง จังหวัดยโสธร
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/

ภาพที่ 16 คูเมืองทวารวดี เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/

52
สถานที่ทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี
เมืองนครปฐม ไดรับการสันนิษฐานวาเปนเมืองที่เปนศูนยกลางอาณาจักรทวารวดี
โบราณ โดยสถานที่ทางประวัติศาสตรของอาณาจักรทวารดีที่ปรากฏในเมืองนครปฐม มีดังนี้
1. องคพระประโทณเจดีย
วัดพระประโทณเจดียไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478
ตํานานหลายฉบับกลาวถึงเรื่องเมืองนครปฐมโบราณและเจดียสําคัญ เชน พระปฐมเจดีย และพระ
ประโทนเจดีย ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครปฐมโบราณนั้น เดิมเมืองนครปฐมโบราณมีชื่อวา เมือง
นครไชยศรี หรือ ศรีวิชัย กอนการตั้งเมืองนครไชยศรีนั้น มีตําบลบานพราหมณอยู เรียกวา บาน
โทณะพราหมณ ซึ่งเอาโทณะ คือ ทะนานทองที่ตวงพระบรมธาตุพระพุทธเจามาบรรจุไวในเรือน
หิน (เจดีย) เมื่อพุทธศักราช 1133 ตอมาทาวศรีสิทธิชัยพรหมเทพผูครองเมืองมโนหัน (ติดกับเมือง
ยศโสธร) ไดมาสรางเมืองนครไชยศรีขึ้นเปนเมืองใหญ ขาวเกี่ยวกับโทณะที่ตวงพระบรมธาตุลวงรู
ไปถึงลังกาทวีป เจาเมืองลังกาใครไดหนวยโทณะไปไวในลังกาเพื่อใหชาวเมืองไดนมัสการ จึง
อาราธนาพระเถระผูใหญแหงสังกาในขณะนั้น คือ พระกัลยาดิศเถระเจาใหเปนทูตมารทูลขอจาก
พระยาศรีสิทธิชัยพระยาศรีสิทธิชัยไมขัดของ แตขอแลกกับพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งทะนานจาก
ลังกา ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนเพียงขอตกลงระหวางพระยาศรีสิทธิชัยและพระกัลยาดิศเถระเทานั้น
แตพวกพราหมณแหงเมืองนครชัยศรีไมยินยอม พระยาศรีสิทธิชัยจึงยกรี้พลออกไปตั้งเมืองใหม
(คงเปนบริเวณพระปฐมเจดียปจจุบัน) ใหชื่อวาเมืองปาวันแลวสรางพระปฐมไสยาสนองคหนึ่ง
(นาจะเปนพระปฐมเจดีย) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแลวชวงชิงเอาโทณะจากหมูพราหมณให
พระกัลยาดิศเถระไปประดิษฐานไวในสุวรรณเจดียที่ลังกา ลวงถึงพุทธศักราช 1199 กษัตริยเมือง
ละโว ทรงพระนามวา พระเจากากะวรรณดิศราช ได มากอพระเจดียลอมเรือนหิน ที่บรรจุพระ
ทะนานทอง คือ โทณะ สําหรับตวงพระบรมธาตุแลวจึงใหนามวา "พระประโทณเจดีย"
นอกนั้ น ยั ง มี ห ลั ก ฐานในหนั ง สื อ ไตรภู มิ ว า พระประโทณเจดี ย สร า งเมื่ อ
พุทธศักราช 1199 อีกตํานานหนึ่ง เจาพระยาทิพากรวงศไดมาจากพระยาราชสัมภารากร และพระ
วิ เ ชีย รปรีช า เป น บัน ทึ ก ของตาปะขาวรอดมีใ จความวา มี พ ระยาองค ห นึ่ ง ชื่อ ทาวสิ ก าราชได
ครองราชสมบัติเมืองศรีวิชัย คือ เมืองนครไชยศรี (นครชัยศรี) มีราชบุตรนามวาพระยากง เมื่อพระ
ยาสิการาชสวรรคตแลว พระยากงไดครองราชยสืบตอพระยากงมีพระมเหสีประสูติพระราชกุมาร
ออกมาองคหนึ่งซึ่งโหราจารยทํานายวามีบุญญาธิการมากแตจะกระทําปตุฆาต พระยากงจึงรับสั่งให
เอาพระราชกุมารไปทิ้งเสีย ราชบุรุษจึงเอาราชกุมารไปทิ้งไวในปาไผริมบานยายพรหม ยายพรหม
จึงเอาไปใหยายหอมซึ่งไมมีบุตรเลี้ยงไว เมื่อโตขึ้นไดไปแสวงโชคเมืองเหนือ และไดไปเปนบุตร
บุญธรรมของพระเจาแผนดินสุโขทัย ตอมาไดยกรี้พลมาทาชนชางกับพระยากง และฆาพระยากง

53
สําเร็จ จึงยกรี้พลเขาไปตั้งอยูในเมืองพระยากง และคิดจะเอาพระมเหสีพระยากงซึ่งเปนพระมารดา
นั้นมาเปนภรรยา เทพยดาจึงเนรมิตเปนสัตวมาบอกเปนนัย พระกุมารเมื่อสอบถามความจริงจาก
พระมเหสีของพระยากงและทราบวาพระยากงเปนพระราชบิดาก็โกรธยายหอมที่ปดบังความจริง
ทําใหพระองคตองทําปตุฆาต จึงไปฆายายหอมตาย คนทั้งหลายจึงเรียกวา พระยาพาน (พาล) เพราะ
ฆาบิดาและยายหอมผูมีคุณ เมื่อพระยาพานไดครองราชสมบัติในเมืองศรีวิชัยและก็ปริวิตกวาฆา
บิ ด ากั บ ยายหอมผุ มี คุ ณ แล ว เพื่ อ จะไถ บ าปจึ ง ประชุ ม พระอรหั น ต แ ละพระสงฆ ทั้ ง ปวง ใน
พุทธศักราช 569 พระอรหันตทั้งหลายทูลแนะนําใหสรางพระมหาเจดียใหญและสูงชั่วนกเขาเหิน
ขึ้นเพื่อไถบาป พระยาพานจึงกอพระมหาเจดียขึ้นเปนลอมฟางสูงชั่วนกเขาเหิน แลวบรรจุพระ
ทันตธาตุ คือพระเขี้ยวแกวไดดวย (พระปฐมเจดีย)28
นักประวัติศาสตรสันนิษฐานวา บริเวณองคพระประโทณเจดียแหงนี้คือ ศูนยกลาง
อาณาจั ก รทวารวดี โ บราณ เนื่ อ งจากมี ที่ ตั้ ง อยู ต รงกลางซึ่ ง ล อ มรอบด ว ยคู น้ํ า คั น ดิ น ตามแบบ
อาณาจักรทวารวดี นอกจากนี้เจดียยังเปนศิลปะแบบทวารวดีอีกดวย แตปจจุบันพระประโทณเจดีย
ไดมีการบูรณะเสียใหม โดยเหลือรองรอยศิลปะทวารวดีไวเพียงแคฐานเจดียเทานั้น สวนยอดเจดีย
ไดบูรณะใหเปนแบบกรุงศรีอยุธยา

ภาพที่ 17 องคพระประโทณเจดีย

28

อารยธรรมทวารวดีกับจังหวัดนครปฐม, ตํานานเมือง, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page2_2_1.htm
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ภาพที่ 18 แผนที่องคพระประโทณเจดียแ ละบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
2. เจดียจุลประโทน
เจดียจุลประโทน เปนโบราณสถานสมัยทวารวดีที่สําคัญแหงหนึ่ง กรมศิลปากรได
ประกาศขึ้นทะเบียนเจดียจุลประโทนเปนโบราณสถานไวในราชกิจจานุเบกษา เลม 57 หนา 2527
วันที่ 22 ต.ค. พ.ศ. 2483 เชื่อกันวา สถานที่ตั้งเจดียองคนี้ คือบริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมที่
เจริญขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ลักษณะเปนเจดียกออิฐสอดิน แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ยอมุม และมีการกอสรางตอเติมสวนที่เปนลานประทักษิณในระยะตอมา 2 ครั้ง จากการดําเนินงาน
ของกรมศิลปากรไดพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอยางที่สําคัญ ไดแกภาพปูนปนและดินเผาเลา
เรื่องชาดกในพุทธศาสนา ซึ่งใชประดับตกแตงฐานประทักษิณของเจดีย ภาพเหลานี้นอกจากแสดง
ถึงอิทธิพลของลัทธิศาสนาที่แพรหลายอยูในขณะนั้นแลว ยังเปนหลักฐานที่สามารถนํามาใชใน
การศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีสมัยทวารวดีไดเปนอยางดี29

29

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติองคพระปฐมเจดีย, เจดียจุลประโทน ,เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม
2557, เขาถึงไดจาก www.nationalmuseums.finearts.go.th/phrapratom_chedi/
collection8.htm
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ภาพที่ 19 เจดียจุลประโทน

ภาพที่ 20 แผนที่เจดียจุลประโทนและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
ประติมากรรม
ประติมากรรมในสมัยทวารวดีสวนใหญไดแกพระพุทธรูป ธรรมจักรและกวางหมอบ
ประติมากรรมประดับศาสนสถานอื่นๆ พระพุทธรูปรุนแรกๆยังคงมีลักษณะแบบศิลปะอินเดียอยู
แตรุนหลังมามีลักษณะเปนแบบพื้นเมืองยิ่งขึ้น เปนตนวา ขมวดพระเกศาใหญ พระพักตรแบน
พระขนงทํ า เป น เส น นู น โค ง ต อ กั น เป น รู ป ป ก กา พระเนตรโปน พระโอษฐ ห นา สํ า หรั บ
พระพุทธรูปยืน พระองคมักตั้งตรงและทรงแสดงปางวิตรรกะ (ประทานธรรม) ทั้งสองพระหัตถ
สวนพระพุทธรูปนั่งโดยทั่วไปมักขัดสมาธิราบและแสดงปางสมาธิเปนพื้น นอกจากนี้ ยังพบวามี
การทําพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทแสดงปางประทานธรรมดวยพระหัตถขวา แตพบเปน
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จํานวนนอย
สําหรับพระพุทธรูปที่เปนภาพสลักนูนต่ํานั้น มีทั้งขนาดใหญ ทั้งสลักอยูบนผนังถ้ําและที่
เปนภาพนูนต่ําขนาดเล็ก มักปรากฎอยูในรูปของพระพิมพทั้งที่ทําดวยดินเผาและดินดิบ พระพิมพ
สมัยทวารวดีสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จึงมักมีการจารึก
คาถา เยธมฺมา อันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาลงบนพระพิมพเหลานั้น

ภาพที่ 21 ศิลปะทวารวดีทพี่ บบริเวณเจดียจุลประโทน
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติองคพระปฐมเจดีย, เจดียจุลประโทน, เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/phrapratom_chedi/collection8.htm
3. วัดธรรมศาลา
วั ด นี้ มี ตํ า นานเกี่ ย วกั บ พระยากง พระยาพาน ซึ่ ง เป น เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร ข อง
นครปฐม คือภายหลังที่พระยาพานไดกระทําปตุฆาตแลวก็สํานึกในบาปบุญคุณโทษของตน จึงได
นิมนตพระสงฆมาจากวัดตาง ๆ และปลูกสรางโรงธรรมขนาดใหญเพื่อใชเปนที่ประชุมสงฆ เมื่อ
นิ ม นต พระสงฆ ม าประชุมพร อ มกั น แลว พระยาพานจึงหารือว า ตนควรจะบํ า เพ็ญกุ ศลผลบุ ญ
ประการใดบางจึงจะลางบาปที่ตนกระทําไวได ที่ประชุมสงฆแนะนําใหพระยาพานสรางวัดและ
ซอมพระปฐมเจดีย ซึ่งพระยาพานก็เห็นชอบดวย แลวอุทิศโรงนั้นเปนที่สําหรับพระสงฆแสดง
ธรรมตอไป โรงนั้นจึงถูกเรียกวา “ธรรมศาลา”
วั ด ธรรมศาลา ตั้ ง อยู ตํ า บลธรรมศาลา ห า งจากที่ ว า การอํ า เภอเมื อ งนครปฐม
ออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร มีทางรถยนตผานไปไดถึงหนาวัด ตําบลนี้เดิมคงจะตั้งอยูริมแมน้ํา
ใหญใกลทะเล เพราะปรากฏวาเคยมีผูขุดพบสมอและสายโซเรือเดินทะเลจมฝงอยู ในวัดนี้มีเนิน
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ใหญเชนเดียวกันกับวัดพระเมรุ ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478
และมีโพรงอิฐซึ่งเชื่อกันวาเปนอุโมงคไปทะลุออกที่วัดพระเมรุ ในอุโมงคนี้ เลาลือกันวามีขุมทรัพย
ซอนอยู บางคนก็เลาวา เคยขุดพบถาดทองและภาชนะอื่นๆ ที่มีคา แตไมสามารถนําออกมาได
เนื่องจากมีปูโสมเฝารักษาอยู30
นอกจากตํานานดังกลาวแลว นักประวัติศาสตรไดสันนิษฐานวา บริเวณวัดธรรม
ศาลานี้เคยเปนทาเทียบเรือมากอน เนื่องจากพบสมอเรือจํานวนมากบริเวณคลองธรรมศาลา ซึ่งใน
อดีตอาจเคยเปนแมน้ําและเปนเมืองทาการคาที่ยิ่งใหญของอาณาจักรทวารวดีนั่นเอง

ภาพที่ 22 วัดธรรมศาลาในปจจุบัน

ภาพที่ 23 เนินดินและอุโมงควัดธรรมศาลา

30

เนชั่นดอทเน็ต, เจติยสถาน “ธรรมศาลา” ปริศนาทวารวดี สถูปเจดียจากโลกโบราณ,
เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=869477
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ภาพที่ 24 แผนที่วัดธรรมศาลาและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
4. วัดพระงาม
วัดพระงาม เปนศาสนสถานนอกกําแพงเมือง มีเนินดินที่เรียกวาเนินวัดพระงาม
เดิมเปนโบราณสถานขนาดใหญ ตั้งอยูที่วัดพระงาม(วัดโสดาพุทธาราม) ตําบลนครปฐม ไมไกล
จากสถานีรถไฟนครปฐม เปนสถานที่ที่คนพบพระเจดียขนาดสูงใหญสมัยทวารวดีและยังขุดคนพบ
โบราณ วั ต ถุ ต า งๆ เช น พระพุ ท ธรูป ศิ ลาหัก พั ง พระเสมาธรรมจัก ร กวางหมอบ พระพุท ธรู ป
สัมฤทธิ์ พระพุทธรูปและเศียรพระพุทธรูปดินเผาที่มีลักษณะงดงาม และพระพิมพดินเผาซึ่งเปน
ของเกาแกฝมืองดงามมากยากจะหาที่อื่นเทียบได สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายวา
ที่เ รีย กว า วัดพระงาม นั้น เพราะพระพุทธรู ปดินเผาที่ขุ ดได จ ากบริเ วณวัด นี้งามเปนเลิศนั่นเอง
ป จ จุ บั น บางส ว นเก็ บ ไว ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ และหลายชิ้ น เก็ บ ไว ที่ อ งค พ ระปฐมเจดี ย
โบราณวัตถุที่ขุดคนพบในบริเวณนี้ลวนแตเปนวัตถุเกาสมัยทวารวดีซึ่งเปนสมัยเดียวกับวัตถุที่
คนพบบริเวณองคพระปฐมเจดีย กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนวัดพระงามเปนโบราณสถานโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
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ภาพที่ 25 แผนที่วัดพระงามและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/

ภาพที่ 26 เนินดินวัดพระงาม
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5. วัดพระเมรุ
กรมศิลปากร ไดประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระเมรุเปนโบราณสถานแหงชาติใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม มีนาคม 2478 หนา 368631 เดิมเปนวัดเกาแก
แตรางมาเปนเวลานานตั้งแตสมัยที่เมืองนครปฐมโบราณถูกทิ้งใหเปนเมืองราง โดยมีการเลาขาน
เปนตํานานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวัดแหงนี้ เชน ตํานานปูโสมที่เฝาปกปองรักษา หรือโพรงที่ชาวบาน
ลักลอบขุดกรุซึ่งกลาวกันวาเปนอุโมงคที่สามารถลอดทะลุไปยังวัดธรรมศาลา จังหวัดนครปฐมได
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ครองราชย พ.ศ. 2453 - 2468)
ไดพระราชทานนามวัดนี้วา “วัดพระเมรุ” จากลักษณะสัณฐานเดิมที่มีแตสวนของฐานเปนซากอิฐ
หักพัง ทําใหชาวบานในบริเวณดังกลาวคิดวาเปนพระเมรุของพระมหากษัตริยในสมัยโบราณ กอน
การขุดคนวัดพระเมรุไดมีการรื้อทําลายโบราณสถานแหงนี้หลายครั้ง ทั้งการขุดคนหาสมบัติ การนํา
อิฐไปถมถนน และการขนอิฐไปสรางสิ่งกอสรางในวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ตอมาใน
ระหวาง พ.ศ. 2481 - 2482 จึงไดรับการขุดคนและขุดแตงโดยกรมศิลปากรรวมกับสํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO)) ในความดูแลของหลวงบริบาลบุรี
ภัณฑ และ นายปแอร ดูปองต (Pierre Dupont) นักประวัติศาสตรศิลปะชาวฝรั่งเศสแหงสํานัก
ฝรั่งเศสแหงปลายบูรพทิศ ผลการขุดคนในครั้งนี้ถือไดวาเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขปริศนา
เกี่ ย วกั บ โบราณสถานแห ง นี้ ไ ด เ ป น อย า งดี แต ใ นป จ จุ บั น โบราณสถานวั ด พระเมรุ ไ ด ข าดการ
บํารุงรักษาใหคงสภาพของโบราณสถานที่ไดขุดแตงเอาไวในครั้งอดีต ทําใหมีตนไมขึ้นเปนพงรก
รุงรังดังที่เห็นจากสภาพในปจจุบัน

31

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, วัดพระเมรุนครปฐม, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%
E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8
%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1)
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ภาพที่ 27 แผนที่วัดพระเมรุและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
การขุดคนทางโบราณคดีที่วัดพระเมรุ ถือเปนการขุดคนที่มีการใชงบประมาณที่
มากพอสมควร ซึ่งชวงเวลานั้นทางประเทศไทยยังไมมีทุนทรัพยที่เพียงพอตอการดําเนินการขุดคน
จึงไดขอความชวยเหลือไปยังสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ (École française d'ExtrêmeOrient (EFEO)) โดยมีขอตกลงกัน คือ สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพทิศจะรับผิดชอบในสวนของ
งบประมาณ ยกเว น ส ว นของค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางที่ ก รมศิ ล ปากรจะเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ โดย
มอบหมายให ห ลวงบริบ าลบุ รี ภัณ ฑ แ ห ง กองโบราณคดี กรมศิ ล ปากรเป น ผู ค วบคุ ม การขุ ด ค น
รวมกับเจาหนาที่ของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพทิศ คือ นายปแอร ดูปองต (Pierre Dupont) และ
แบงศิลปวัตถุที่พบใหทั้งสองฝาย ซึ่งทางกรมศิลปากรมีสิทธิเลือกกอนจึงใหทางสํานักฝรั่งเศสแหง
ปลายบู ร พาทิ ศ เลื อ กในส ว นที่ เ หลื อ โดยลงนามในความร ว มมื อ กั น อย า งเป น ทางการที่
กรุงเทพมหานครระหวางอธิบดีกรมศิลปากรกับผูประศาสนการของสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพ
ทิศเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2480 และเริ่มการขุดคนในวันที่ 24 มกราคม 2482 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม
2482 รวมเวลาทั้งสิ้น 6 เดือนเต็ม
กอนการขุดคน วัดพระเมรุกอนมีรูปทรงสัณฐานเปนมูลดินกลมสูง 10 เมตร เสน
ผานศูนยกลาง 80 เมตร ปกคลุมดวยตนไมใหญและหญาอยูโดยรอบ การลงมือขุดคนในครั้งแรกเริ่ม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2528 ในเบื้องตนไดการถางตนไมเล็กๆ ออก และไดเริ่มทําการขุดคนอยางเต็ม
รูปแบบในวันที่ 29 มกราคม 2528 แรงงานที่ใชในการขุดคนมีจํานวน 50 คน ไดคาแรงตอบแทนตอ
คนวันละ 60 สตางค แตทําการขุดคนได 2 วันก็เกิดปญหาในการควบคุมการปฏิบัติงาน จึงเปลี่ยนมา

62
ใชแรงงานนักโทษ 90 คน คาแรงใหนักโทษวันละ 40 สตางค ทําใหลดคาใชจายในการขุดคนได
มากและสามารถควบคุมการทํางานไดงายขึ้น
การขุดคนในขั้นแรก ถือเปนการเปดโครงสรางหลักของสถูปประธาน เริ่มจากการ
ขนดินและเศษอิฐที่แตกหักออกจากสวนยอดสถูปประธานแลวไลลงมายังฐานจนถึงพื้นดิน จากนั้น
จึงขุดคนบริเวณฐานสถูปประธานเขาหาศูนยกลางของสถูป ทําใหพบวาเปนสถูปประธานของวัด
พระเมรุเปนสถูปกลมขนาดใหญรองรับดวยฐานสี่เหลี่ยมขนาดสูงใหญยอมุมทั้ง 4 ดาน ดานลางของ
ฐานสถูปพบฐานครึ่งวงกลมกอดวยอิฐทางทิศตะวันออกและทิศเหนือติดอยูกับฐานประดิษฐาน
พระพุทธรูปซึ่งยื่นออกมาจากฐานสถูป หากสมบูรณจะเปนแทนประดิษฐานพระพุทธรูปและฐาน
ครึ่งวงกลมสําหรับวางบัวรองพระบาทของพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานประจําทั้ง 4 ดานของฐาน
สถูป อันไดแก พระพุทธรูปประทับหอยพระบาทศิลาขาวทั้ง 4 องค ที่ตอมาไดกระจัดกระจายไป
ประดิษฐานยังที่ตางๆ
การขุดคนขั้นตอมา ไดขุดคนในสวนที่ตอจากฐานครึ่งวงกลม โดยกระจายรัศมี
การขุดออกมายังฐานสถูปประธานอีกชั้นที่อยูดานลาง บริเวณใกลกับฐานครึ่งวงกลมอันเปนที่ตั้ง
ของบัวรองพระบาท พบหลุมขนาดกวาง 50 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร หลายหลุมเรียงกันเปน
แนวยาวออกมาจากตัวสถูปประธาน สันนิษฐานวาเปนหลุมปกเสาของโคปุระ อันเปนซุมประตู
ทางเขาของหลังคาระเบียงคดที่ลอมรอบฐานสถูปประธาน ในแนวเดียวกับโคปุระ ยังพบบันไดที่ทํา
เปนอัฒจันทรหรือครึ่งวงกลมซอนกันเปนทางขึ้นไปยังฐานพระพุทธรูปที่อยูดานบน จากนั้นไดขุด
ลึ ก ลงไปในใจกลางสถู ป ประธาน พบเศษทองคํ า ซึ่ ง เป น แผ น วางฤกษ ข องการก อ วั ด พระเมรุ
เชนเดียวกับศาสนสถานอีกหลายแหงในประเทศไทย และไดพบรองรอยของรูที่เกิดจากการลักลอบ
ขุดมากอนหนานี้ 2 แหง คือ ตรงแกนกลางและบริเวณฐานดานทิศตะวันออกของสถูปประธาน อัน
เปนที่มาของความเชื่อวาเปนอุโมงคที่สามารถทะลุไปยังวัดธรรมศาลาได
การขุดคนบริเวณสวนตอจากแนวของเสาโคปุระตอลงมายังฐานดานลางที่อยูติด
กับพื้นดิน ไดพบพื้นทางเดินของระเบียงคดเปนแนวยาวรอบสถูป โดยมีซากกําแพงของระเบียงคด
ทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือผนังสูง 2 ถึง 3 เมตร ทั้งนี้ยังพบชองประตูทางเขาที่
ผนังระเบียงคดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกวาง 1.20 เมตร ผนังระเบียงคดดานนอกฉาบปูนและทํา
เปนชอง สันนิษฐานวาทําขึ้นสําหรับบรรจุพระพิมพ เพราะไดพบพระพิมพจํานวนหนึ่งกระจัด
กระจายอยูบนฐานสถูปประธานในระหวางการขุดคน โดยปรากฏเปนพระพิมพถึง 3 แบบดวยกัน
ตอจากผนังระเบียงคดทางดานนอก พบพื้นทางเดินเปนทางยาวรอบผนังระเบียงคดดานนอกกวาง
60 เซนติเมตร คาดวาเปนทางเขาออกสูระเบียงคด เพราะพบกรอบประตูอยูที่ผนังระเบียงคด ตอจาก
สวนของทางเดินดังกลาวจะเปนสวนเชื่อมตอกับฐานสถูปใหญ พบรองรอยของบันไดลงไปยังฐาน
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ชั้นลางทั้ง 4 ทิศ สภาพไมสมบูรณเพราะถูกทําลายไปหมดแลว และไดพบสถูปบริวารที่มุมทั้ง 4
ของสถูปประธาน ลักษณะเปนฐานยอมุมไมสิบสอง มีอัฒจันทรประกบอยูที่ฐานสถูปบริวารดาน
นอกทั้ง 2 ดาน ดานขางของอัฒจันทรมีสิงโตปูนปนประดับอยูขางละ 1 ตัว แตที่พบเหลือเพียงแค 2
ตัวเทานั้น คือ อัฒจันทรที่ติดกับสถูปบริวารทางดานทิศตะวันตก
ในระหวางที่ทําการขุดคนซึ่งเปนฤดูฝน ไดทําใหอิฐดานทิศตะวันตกเกิดการผุ
กรอน เผยใหเห็นเทคนิคการสอปูนที่ใชหินไขปลาบดละเอียดพอประมาณผสมกับทรายและยางไม
บางชนิด จนมีความเหนียวคลายกาวสอระหวางอิฐ
นอกจากการขุดคนโครงสรางทางสถาปตยกรรมแลว ยังพบโบราณวัตถุอื่นๆ อีก
อาทิ ชิ้นสวนของพระพุทธรูป อันไดแก ทอนพระชงฆ 1 ทอน พระเพลาซีกขวา 1 องค พระอุระ 1
องค ขอพระหัตถ 1 องค นิ้วพระหัตถ 6 องค เครื่องสัมฤทธิ์ 2 ชิ้น พระสมัยศรีวิชัย 1 องค สังวาล
สมัยอยุธยา 1 ชิ้น ปูนปนและดินเผา 535 ชิ้น เครื่องศิลา 26 ชิ้น พระพิมพ 88 องค โดยนายปแอร ดู
ปองตไดปูนปน 64 ชิ้น กับพระพิมพดินเผา 31 องค นําไปไวที่พิพิธภัณฑสถานอินโดจีน สวนกรม
ศิ ลปากรได ปู น ป น 33
ชิ้ น สําริด 2
ชิ้น คือ พระพุ ท ธรู ปกั บเศษสั ง วาล โดยนํา ไปไว ที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร สวนที่เหลือสงมอบใหคณะกรรมการจังหวัดเก็บรักษาเอาไวใน
พิพิธภัณฑสถานในพระปฐมเจดีย ปจจุบันยายมาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐม
เจดีย จังหวัดนครปฐม จนถึงปจจุบัน
จากการขุดคนทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรรวมกับสํานักฝรั่งเศสแหงปลาย
บูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO)) นําโดยนายปแอร ดูปองต พบวาวัดพระเมรุมี
การซอมแซมและบูรณะอยู 3 สมัยดวยกัน โดยเฉพาะในสวนของฐานที่มีการตอเติมและซอมแซม
โดยตลอด กลาวคือ
สมัยที่ 1 เมื่อแรกสราง เปนสถูปกลมขนาดใหญตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมี
ความสูงเกินกวา 3.5 เมตร รองรับองคสถูปดวยฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกชั้นหนึ่ง โดยมีแทน
ประดิษฐานพระพุทธรูปกอดวยอิฐยื่นออกมาจากตัวสถูปทั้ง 4 ดาน ตอนลางของแทนประดิษฐาน
พระพุทธรูปกออิฐเปนฐานครึ่งวงกลมเปนบัวรองพระบาทของพระพุทธรูปประทับหอยพระบาท
(ปรลัมพปาทาสนะ) ทําจากศิลาขาวทั้ง 4 องค สูงองคละประมาณ 3 เมตรเศษ พระหัตถขวาทรงปาง
แสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) พระหัตถขวาทรงแสดงปางประทานพร (วรทมุทรา) โดยพระพุทธรูปทั้ง
4 องคจะหันพระปฤษฎางค (หลัง) เขาหาศูนยกลาง คือ สถูปประธาน แตปจจุบันพระพุทธรูปศิลา
ขาวไดกระจัดกระจายไปอยูตามวัดและสถานที่ตางๆ
สมัยที่ 2 ไดมีการปฏิสังขรณเพื่อดัดแปลงจากสถูปใหกลายเปนวิหารดังเห็นไดจาก
การสรางโคปุระและระเบียงคดลอมรอบสถูป กลาวคือ สรางซุมจระนําของพระพุทธรูปเปนมุขยื่น
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ออกมากจากฐานพระพุทธรูป ซึ่งในขณะเดียวกันก็เปนโคปุระหรือซุมประตูของระเบียงคดไปใน
ตัวดวย ผนังของระเบียงคดกออิฐเปนแนวยาวลอมรอบตัวสถูปสูงประมาณ 3 เมตร โคปุระและ
ระเบียงคดที่สรางขึ้นใหมนี้มีหลังคาเปนเครื่องไม ดังเห็นไดจากหลุมสําหรับปกเสาโคปุระที่ยื่น
ออกมาจากตําแหนงของฐานพระพุทธรูป โดยสรางหลังคาของระเบียงคดเชื่อมตอกับโคปุระทั้ง 4
ดานใหเปนพื้นที่ใชสอยเดียวกัน ที่มุมทั้ง 4 ดานของผนังระเบียงคดเจาะเปนชองประตู ดานนอก
ของผนั ง ระเบี ยงคดสรา งเป นทางเดินโดยรอบ ซึ่งสามารถใชทางเดิ น นี้ เ ปนทางขึ้ น สู องคสถูป
ประธานทางช อ งประตู ที่ มุ ม ของระเบี ย งคดได น อกจากทางขึ้ น หลั ก สู โ คปุ ร ะตรงไปยั ง แท น
ประดิษฐานพระพุทธรูป
สวนฐานชั้นลางที่สรางขึ้นใหมนี้ก็มีความสลับซับซอนมากขึ้น โดยตอเติมขยายทั้ง
ความสูงและความกวางของฐานสถูปซึ่งแตเดิมเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลายเปนฐานที่มีมุขยื่นออกมา
ดานละ 3 มุข แตละมุขยอเก็จอยางสลับซับซอน เพิ่มชั้นลวดบัวและทําบันไดตอยาวออกมาจากตัว
โคปุระสูพื้นทั้ง 4 ทิศ ที่มุมทั้ง 4 ของฐานสถูปประธาน มีการสรางสถูปทิศ ซึ่งมีฐานยอมุมไมสิบ
สอง ติดกับฐานสถูปทิศทางดานนอกสรางเปนอัฒจันทรกออิฐรูปครึ่งวงกลมติดกับฐานสถูปทิศทั้ง
2 ขาง อัฒจันทรแตละดานจะมีสิงโตปูนปนตั้งขนาบซายและขวาของอัฒจันทรๆ ละ 2 ตัว
สมัยที่ 3 เปนการปฏิสังขรณเพียงเล็กนอย ดวยการนําพระพิมพดินเผาติดเขากับ
ผนังของระเบียงคดดานนอก โดยพบพระพิมพเหลานี้หลุดรวงลงมากองที่ฐานเจดียเปนจํานวนมาก
มีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ พระพิมพแบบที่ 1 เปนพระพิมพยมกปาฏิหาริย พระพิมพแบบที่ 2 เปนพระ
พิมพพระพุทธรูปประทับสมาธิราบ ปางสมาธิ และพระพิมพแบบที่ 3 เปนพระพิมพรูปพระพุทธเจา
สามองคประทับสมาธิราบ ปางมารวิชัย ในปราสาท 3 หลัง ทั้งนี้ยังไดมีการบูรณะฐานเพียงเล็กนอย
ในบางจุดที่ชํารุดเสียหายทั้งจากการใชงานและการสึกกรอน โดยการนําอิฐไปกอทับเอารอยชํารุด
นั้นเอาไว ทําใหสัดสวนของฐานมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม32
พระพุทธรูปประทับหอยพระบาทศิลาขาว ทําจากศิลาสีขาว จํานวนทั้งสิ้น 4 องค
ขนาดสูงประมาณ 3.2 เมตร เปนพระพุทธรูปประทับหอยพระบาท (ปรลัมพปาทาสนะ) บนบัลลังก
ซึ่งในปจจุบัน เหลือเพียงฐานอิฐครึ่งวงกลมเปนบัวรองพระบาทเทานั้น พระหัตถขวาแสดงปาง
แสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) คือ การจีบพระอังคุฐ (นิ้วโปง) กับพระดัชนี (นิ้วชี้) เขาหากันเปนวงกลม
32

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, วัดพระเมรุนครปฐม, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%
E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8
%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1)
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เปนสัญลักษณของธรรมจักรและมีความหมาย คือ การแสดงพระธรรม สวนพระหัตถซายวางหงาย
เหนือพระชงฆในปางประทานพร (วรทมุทรา) ทรงครองจีวรหมเฉียงเรียบไมมีริ้ว ชายจีวรตกลง
ดา นหน า บริ เ วณกลางพระชงฆ เ ป น วงโค ง บั ว รองรั บ พระบาทเป น บั ว คว่ํ าบั ว หงายของบั ว ฟ น
ยักษ เดิมพระพุทธรูปประทับหอยพระบาททั้ง 4 องค ประดิษฐานบนบัลลังกหันพระปฤษฎางค
เขาหาสถูปประธานของวัดพระเมรุทั้ง 4 ดาน ปจจุบันกระจัดกระจายไปประดิษฐานยังสถานที่ตางๆ
ดังตอไปนี้
องคที่ 1 ประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร
องคที่ 2 ประดิษฐานบนลานชั้นลดดานทิศใตของพระปฐมเจดีย วัดพระปฐมเจดียราช
วรมหาวิหาร
องคที่ 3 จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
องคที่ 4 จัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระพุทธรูปประทับหอยพระบาทองคที่ 1 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ตรงกับ พ.ศ. 2404 ชาวบานที่ชวยกันขนอิฐที่วัดพระเมรุ บังเอิญไดเห็นพระเกตุมาลา
ของพระพุทธรูปโผลพนจอมปลวกใหญ จึงชวยกันทําลายจอมปลวกออกจนพบพระพุทธรูปองคนี้
และไดอัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร
พระพุทธรูปหอยพระบาทองคที่ 2 องคที่ 3 และองคที่ 4 ประกอบจากชิ้นสวนของ
พระพุทธรูปซึ่งพบกระจัดกระจายตามที่ตางๆ โดยพบสวนของพระองค พระเพลา พระบาท และบัว
รองพระบาท ที่พบพรอมกับพระพุทธรูปประทับหอยพระบาทองคที่ 1 และนํามาเก็บรักษาไวที่
ระเบียงคดวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2501 นายธนิต อยูโพธิ์ อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากร ไดรับแจงวาพบเศียรพระพุทธศิลา 2 องคในรานขายของเกายานเวิ้งนครเกษม ซึ่งลักลอบ
นํามาจากวัดพระยากง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังพบพระพุทธรูปศิลาขาวอีกองคหนึ่ง
ประดิ ษ ฐานที่ วั ด ขุ น พรหม จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาใกล กั บ วั ด พระยากง ชาวบ า นเล า ว า ได
ประกอบขึ้นจากชิ้นสวนของพระพุทธรูปศิลาขาวซึ่งพบที่วัดพระยากง เมื่อนายธนิต อยูโพธิ์ ไปดูที่
วัดพระยากงก็พบชิ้นสวนอื่นๆ ของพระพุทธรูปศิลาอีก จึงลองประกอบกับเศียรพระพุทธรูปที่มา
จากรานขายของเกาแตไมสามารถประกอบกันไดสนิท และยังพบวาพระพุทธรูปศิลาขาวที่วัดขุน
พรหมซึ่ ง ปฏิ สั ง ขรณ ด ว ยการโบกปู น ทั บ ให เ รี ย บเสมอกั น ก็ ป ระกอบขึ้ น จากชิ้ น ส ว นของ
พระพุ ท ธรู ป คนละองค กั น จึ ง ได แ ยกส ว นต า งๆออกมาประกอบใหม แล ว นํ า ชิ้ น ส ว นของ
พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าขาวที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว ณ ระเบี ย งคด วั ด พระปฐมเจดี ย ร าชวรมหาวิ ห ารมาลอง
ประกอบดวยก็พบวาสามารถตอกันไดอยางสนิท จึงนําพระพุทธรูปทั้ง 3 องคซึ่งประกอบกันได
อยางสมบูรณมาปฏิสังขรณเพิ่มเติมและอัญเชิญไปประดิษฐานตามสถานที่ตางๆ ดังไดกลาวมาแลว
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ภาพที่ 28 สภาพวัดพระเมรุในปจจุบนั

6. สระน้ําจันทร
สระน้ําจันทรเดิมมีชื่อวา สระบัว เปนสระน้ําเกาแกสมัยทวารวดี ปจจุบันตั้งอยูใน
เขตบานเนินปราสาท ตําบลสนามจันทร อําเถอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดยอยูหางจากองคพระ
ปฐมเจดียไปทางทิศตะวันตกปรมาณ 2 กิโลเมตร ในอดีตบริเวณบานเนินปราสาทปรากฏมีโคกเนิน
และซากโบราณสถานอยูทั่วไป ซึ่งสันนิษฐานวา นาจะเคยเปนที่ตั้งของพระราชวังเกาของกษัตริย
ผูปกครองดินแดนบริเวณเมืองโบราณนครปฐม และสระน้ําจันทรก็นาจะเปนสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ใช
ในการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ เชนเดียวกับน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่สระแกว สระคา สระยมนา
สระเกศ จากจังหวัดสุพรรณบุรี หรือน้ําจากทะเลชุบศร ที่จังหวัดลพบุร33ี

33

อารยธรรมทวารวดีกับจังหวัดนครปฐม, สระน้ําจันทร, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557,
เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page5_12_1.htm
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ภาพที่ 29 แผนที่บริเวณสระน้ําจันทร
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
7. คูเมืองทวารวดี
เมืองนครปฐมโบราณตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง มีแมน้ําทาจีนไหลผานตัว
เมืองทางดานตะวันออก ตัวเมืองนครปฐมโบราณนั้นตั้งอยูทางตะวันออกขององคพระปฐมเจดีย
โดยองคพระปฐมเจดียอยูนอกเมืองไปทางตะวันตกของคูเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เปนเมืองที่มีคู
น้ําคันดินลอมรอบจัดเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่
ประมาณ 3,809 ไร มีผังเปนรูปวงรีหรือสี่เหลี่ยมผืนผาคอนมุมมน คูน้ําที่ลอมรอบมีลักษณะเปน
เสนโคงเกือบตลอด มีสวนที่เปนเสนตรงเฉพาะดานตะวันตกและดานใต คูน้ําโดยรอบยาวประมาณ
10กิโลเมตร ตรงกลางใจเมืองมีเจดียโบราณเรียกวาพระประโทณเจดีย และมีคลองขุดเปนเสนตรง
ผาดานตะวันตกของเจดียเชื่อมคูน้ําดานเหนือกับคูน้ําดานใตเรียกชื่อในปจจุบันวา "คลองพระประ
โทน" ซึ่งบริเวณคลองหลายสายมาบรรจบกันเปนคูเมืองนั้น ไดแก คลองเจดียบูชา (บางสวน)
คลองหวยจระเข คลองซอยหมูบานบอตะโหนด และคลองพญากง
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ภาพที่ 30 แผนที่คูเมืองทวารวดีและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
เมืองนครปฐมนั้น นักวิชาการทางโบราณคดี ไดลงความเห็นกันมานานแลววา
เปนเมืองซึ่งตั้งอยูริมทะเล ซึ่งแนวชายฝงทะเลเดิมกินอาณาเขตเรื่อยมาทางตะวันออกจนถึงตําบล
ดอนยายหอม จากผลการศึกษาของนักภูมิศาสตรและนักธรณีวิทยา พบวาชายฝงทะเลในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11 - 12 นั้น นาจะอยูในระดับลานตะพักทะเล (marine terrace) ชวงที่มีความสูงระหวาง
3.5 – 4.0 เมตร จากระดับน้ําทะเลในปจจุบัน และเมืองโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณภาคกลาง
ตอนลางหลายเมืองจะตั้งอยูใกลทะเลและเมืองโบราณทุกเมืองจะมีทางน้ําเขาออกตอกับฝงทะเล
โดยตรงได เมืองนครปฐมโบราณนั้นตั้งอยูบนฝงทะเลดานตะวันตก เชนเดียวกับเมืองกําแพงแสน
เมืองอูทอง และเมืองคูบัว และขนาดของคูเมืองนครปฐมโบราณก็มีขนาดกวางใหญและเชื่อมตอกับ
ทางน้ําออกสูทะเลได ประกอบกับมีลําคลองบางแกวผานกลางเมืองโดยไมมีคันดินสูงกั้นภายในตัว
เมือง และมีรองรอยของคลองหลายแหงขุดเชื่อมกับทางน้ําซึ่งอยูทางดานใต ทําใหเชื่อวาคูเมือง
โบราณแหงนี้ นา จะใช เ ปน เส นทางคมนาคม โดยที่ เ รือ ขนาดใหญสามารถเขามาถึงตั ว เมือ งได
โดยสะดวก เมืองที่อยูใกลเคียงก็มีเมืองกําแพงแสน อูทองและคูบัว เปนตน
ตอมาเมื่อแนวชายฝงทะเลลดลงและมีการตกตะกอน จึงเกิดผลกระทบตอการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชน เนื่องจากแมน้ําบางสายเปลี่ยนทางเดินทําใหเมืองโบราณบางแหง เปนตนวาเมือง
นครปฐมโบราณตองทิ้งรางไปไมสามารถดํารงอยูได เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมปจจุบันนี้
ไดมีประชาชนเขามาอยูอาศัยกันคอนขางหนาแนน และไดใชพื้นที่สวนใหญในทางเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตวจนเกือบจะไมเหลือพื้นที่วางเปลาเลย โดยเฉพาะในบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่ง
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สวนใหญอยูในเขตตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จากการสํารวจเบื้องตนไดพบวามีรองรอยการ
อยูอาศัยของชุมชนโบราณหลายแหงดวยกัน โดยพบเศษแตกหักของภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุ
อื่นๆ ตลอดจนเศษอิฐซึ่งถูกรถไถดินไถปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกหรือเพื่อจุดประสงคอื่นๆ
บริเวณที่ปรากฏรองรอยการอยูอาศัยอยางเดนชัด มี 4 แหง ดวยกัน คือ
1. บริเวณสระแกว ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง ปรากฏเฉพาะเศษภาชนะดินเผา และ
เศษอิฐจํานวนมาก ปจจุบันเปนสวนผัก
2. บริเวณโรงเรียนพาณิชยการนครปฐม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง พบเศษ
ภาชนะดินเผาจํานวนมาก
3. บริเวณตําบลพระประโทน หมู 4 ซึ่งแตเดิมบริเวณนี้เปนเนินดินสูง ไดมีการไถ
หน า ดิ น ลงเพื่ อ ปรั บ พื้ น ที่ สํ า หรั บทํ า คอกหมู และเป น ไร ช ะอม บริ เ วณนี้ พ บเศษภาชนะดิ น เผา
หนาแนนมาก
การขยายเมืองอยางรวดเร็วของจังหวัดนครปฐมไดรุกล้ําเขาไปในบริเวณเมือง
โบราณ ไดมีการปรับพื้นที่โดยการไถถากเพื่อการกอสรางอาคารถาวร ตลอดจนทําสวน ทําไร เปน
การทําลายหลักฐานทางโบราณคดีอยางสิ้นเชิง
โบราณวัตถุที่ขุดไดสวนใหญเปนภาชนะดินเผา ซึ่งมีเทคนิคการเผาแบบโบราณ
คือ เผาดวยเตากลางแจง แตรูจักการขึ้นรูปดวยแปนหมุน และมีการตกแตงผิวภาชนะดวยเทคนิคตาง
ๆ ลดลายตกแตงที่งดงามมาก คือ ลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาเปนรูป ดอกไม สัตว และรูป
บุคคลในอิริยาบถตาง ๆ และยังขุดพบเครื่องมือเครื่องใชที่เปนโลหะ เปนตนวา ใบหอก และใบมีด
เหล็กมีเดือยสําหรับเสียบติดกับดามไม เครื่องประดับมีทั้งที่ทําดวยโลหะ เชน ตุมหู และกําไล ซึ่ง
ทําดวยดีบุกผสมตะกั่ว แหวนสําริด ลูกกระพรวนสําริด และที่ทําจากหิน แกว และดินเผาก็มี เชน
ลูกปดสีตาง ๆ เครื่องใชที่ทําดวยดินเผาก็มีหลายประเภท เชน แวดินเผา ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญ
ของเครื่องมือปนดายก็พบมาก รวมทั้งตะคันดินเผา (เครื่องปนดินเผารูปคลายจานสําหรับวางเทียน
อบหรือเผากํายาน) ที่ใชแทนประทีปดวย
โบราณวัตถุที่ขุดพบจากบริเวณเมืองนครปฐมโบราณนี้ สามารถนําไปเปรียบเทียบ
ไดกับโบราณวัตถุที่ขุดพบจากบริเวณเมืองโบราณรวมสมัยซึ่งเจริญรุงเรืองขึ้นในบริเวณที่ราบภาค
กลางประเทศไทย เชน เมืองโบราณที่คูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณที่อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองโบราณที่บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี เมืองจันเสนโบราณ และเมืองบน จังหวัดนครสวรรค
เปนตน
การศึกษาชั้นดินทับถมบริเวณที่อยูอาศัยของชุมชนโบราณบริเวณเมืองนครปฐม
โบราณ โดยการขุดคนบริเวณหมูที่ 1 ตําบลพระประโทน จึงนําไปสูผลสรุปที่คลองจองกับขอ
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สมมุติฐาน ของนักประวัติศาสตรวาเมืองนครปฐมโบราณมีชุมชนเขาอยูอาศัยเพียงระยะเดียว และ
หลังจากนั้นเมืองโบราณแหงนี้ไดถูกทิ้งรางไป34
ช ว งระยะเวลาของการอยู อ าศั ย ของชุ ม ชนโบราณบริ เ วณหมู ที่ 1 ตํ า บลพระ
ประโทนนี้ จะยาวนานแคไหน ยังไมอาจกําหนดอายุเวลาที่แนนอนในขณะนี้ แมวาจะไดมีการสง
ตั ว อย า งถ า นไปหาค า อายุ ที่ สํ า นั ก งานพลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแลวแตตัวอยางถานที่ไดนั้น ไดจากชั้นดินทับถมชั้นบนที่ตอกับชั้นดินที่กําลังจะสิ้นสุด
รองรอยของการอยูอาศัย และทราบไดเพียงอายุเวลาการสิ้นสุดของการเขาอยูอาศัยของชุมชน
โบราณแหงนี้คือ ในปลายพุทธศตวรรษที่ 17

34

อารยธรรมทวารวดีกับจังหวัดนครปฐม, การขุดคนทางโบราณคดีเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ของเมืองนครปฐมโบราณ, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/
nkdvaravati/data_page/page2_4_2.htm
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ภาพที่ 31 ลักษณะคูน้ําคันดินของอาณาจักรทวารวดีในเมืองนครปฐม
ที่มา: เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี, บทบาทของเมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี, เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม
2557, เขาถึงไดจาก http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page1_8_1.htm
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เมืองนครปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เมืองนครปฐม เปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสถานที่ทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในเมืองนครปฐม มีดังนี้
สถานที่ทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
1. พระปฐมเจดีย
พระปฐมเจดีย แบงเปน 2 สวน คือในสวนองคพระปฐมเจดียที่เปนเขตพุทธาวาส
และวัดใหญ ที่เปนเขตสังฆาวาส องคพระปฐมเจดียที่เห็นและเปนอยูทุกวันนี้ เปนสถูปสรางใหม
ครอบองคเดิมไวเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เดิมทีมีชื่อวา พระประ
ธม บางก็เรียกวา พระบรรทม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ขณะที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวช ครั้งเมื่อยังไมไดขึ้นครองราชย พระองคไดเสด็จ
มาคนพบองคพระปฐมเจดียนี้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2374 และทรงเชื่อวาเปนเจดียแหงแรกในประเทศ
สยาม35 ในยุคที่ทรงเริ่มการปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียครั้งใหญ ตั้งแตป พ.ศ.2396 ไดทรง
พิเคราะหวานาจะเปนพระสถูปเจดียที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช แหงประเทศอินเดียยุค
โบราณ ไดมีการสรางพระสถูปเจดียขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รูปทรงของพระสถูปเจดียใน
ยุคแรกจะมีรูปทรงบาตรคว่ํา ตอมาไดปฏิสังขรณเพิ่มเติมเปนระยะๆ จนกลายเปน พุทธเจดียขนาด
ใหญ รูปทรงบาตรคว่ํา ยอดปรางค สูง 40 วา 2 ศอก หรือ 99 เมตร และมีการบุดีบุกหุมองคพระสถูป
ไว บรรจบถึงยอดพระสถูป มีลักษณะแบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 (ป
พ.ศ. 2396-2411) ไดทรงเปลี่ยนรูปทรงใหมเปนพระเจดียแบบสถาปตยกรรมไทย รูประฆังคว่ํา ยอด
แหลม กออิฐ ถือปูนประดับกระเบื้องเคลือบ สูง 3 เสน 1 คืบ 6 นิ้ว หรือ 120.45 เมตร ครอบพระ
มหาสถูปรูปทรงบาตรคว่ํายอดปรางคองคเดิมไวภายใน มีพระวิหาร 4 ทิศ และ พระคตระเบียง
จารึกพระธรรมคาถาลอมรอบองคพระมหาสถูปพระปฐมเจดีย พรอมดวยซุมระฆัง จํานวน 24 หลัง
พระปฐมเจดีย เปนปูชนียสถานอันสําคัญของประเทศไทย อยูภายในวัดพระปฐม
เจดียราชวรมหาวิหาร หรือเรียกวา วัดใหญ ตัวองคพระเปนพระมหาเจดียที่ใหญ ที่สุดของประเทศ
ไทย การที่ไดชื่อวาพระปฐมเจดียนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรงสัณนิษฐานวา นาจะเปน
พระเจดียเกา กวาพระเจดียอื่น ๆ ในประเทศสยาม สันนิษฐานวาสรางสมัยทวาราวดี ตั้งอยูที่เมือง
35

สุจิตต วงษเทศ, พระปฐมเจดียไมใชเจดียแหงแรกแตเปนมหาธาตุหลวงยุคทวารวดี,
(กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเณศ พริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด, 2545), 93.
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นครไชยศรีในสมัยกอน ปจจุบันอยูในอําเภอ เมืองนครปฐม องคพระปฐมเจดีย เปนพระเจดียใหญ
รูประฆังคว่ําปากผายมหึมา โครงสรางเปนไมซุงรัดดวยโซเสนมหึมา กออิฐถือปูนประดับดวย
กระเบื้องปูทับ ประกอบดวยวิหาร 4 ทิศ กําแพงแกว 2 ชั้น เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจา เปนที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกําหนดใหมีงาน
เทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย ในวันขึ้น 12 ค่ํา เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ํา เดือน 12 รวม 9 วัน
9 คืน เปน ประจําทุกป
นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีบางทาน ไดระบุวา องคพระปฐมเจดีย ไมได
เปนเจดียที่เกาที่สุด ของ สุวรรณภูมิ แตเปน พระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดีมากกวา เนื่องดวย
เหตุผลประกอบหลายประการ โดยเฉพาะ การคนพบเจดีย ที่มีอายุเกาแกกวาพระธมเจดีย และ
หลักฐานลายลักษณอักษร ที่ระบุวา พระเจดียองคนี้ เดิมขอมเรียกพระธมซึ่งไมวา จะเปน ชาวขอม
จริงๆ หรือชาวลวรัฐ ซึ่งสมัยนั้นเราก็เรียกวาขอม เชน ขอมสบาดโขลญลําพง คําวาธมสําหรับชาว
ขอมนั้น แปลวา ใหญ ตรงกับคําเมืองวา หลวงซึ่งเราก็เรียกพระนครธม วาพระนครหลวงดว ย
เหตุผลเดียวกัน
ในปพ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งดํารง
พระอิสริยยศเปนสมเด็จพระยุพราชเสด็จประพาส หัวเมืองฝายเหนือไดทอดพระเนตรพระพุทธรูป
โบราณเปนอันมาก แตมีพระพุทธรูปองคหนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัย(จังหวัดสุโขทัย) กอปรดวยพระ
ลักษณะงามเปนที่ตองพระราชหฤทัย แตชํารุดมากเหลืออยูแตพระเศียร พระหัตถและพระบาท จึง
โปรดเกลาฯ ให อัญเชิญลงมากรุงเทพฯ แลวใหชางปนสถาปนาขึ้นมาบริบูรณเต็มพระองค และ
โปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธีเททองหลอขึ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ณ วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร พระรวงโรจนฤทธิ์ เปนที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชนชาว
ไทยทั่วไป ชื่อเต็มก็คือ พระรวงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนีย
บพิตร ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2466 แตประชาชนทั่วไป
จะเรียกวา หลวงพอพระรวง หรือ พระรวงโรจนฤทธิ์
พระรวงโรจนฤทธิ์ มีขนาดความสูงวัดจากพระบาทถึงพระเกศ 7.42 เมตร หรือราว
12 ศอก 4 นิ้ว เปนพระพุทธรูปปางหามญาติ ศิลปะ แบบสุโขทัยประทับยืนอยูบนฐานโลหะ
ทองเหลืองลายบัวคว่ําบัวหงาย ทําวงพระพักตรตามยาว พระหนุเสี้ยมนิ้วพระหัตถและ พระบาทไม
เสมอกัน หอยพระหัตถซายลงขางพระวรกาย แบฝาพระหัตถขวายกตั้งขึ้น ยื่นออกไปขางหนาระดับ
พระอุระ เปนกิริยา หาม มีพระอุทรพลุยออกมา หมจีวรบางคลุม แนบติดพระวรกาย บายพระพักตร
สูทิศเหนือทําดวยโลหะทองเหลืองหนัก 100 หาบ การอัญเชิญพระรวงโรจนฤทธิ์ เมื่อเดือน
กรกฎาคมพ.ศ. 2457 จําเปนตองแยกชิ้นมาและมาประกอบเขาดวย กันที่จังหวัด นครปฐม แลวเสร็จ
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เปนองคสมบูรณ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 หลังจากรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตแลวตาม
ความในพระราชพินัยกรรม ของพระองคระบุวาให บรรจุพระอังคารของพระองคไวใตฐานพระรวง
ฯ ที่องคพระ ปฐมเจดีย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2469 จึงไดทําพิธีบรรจุ พระบรมราชสรีรังคาร ณ
ใตฐานพระรวงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ตาม พระ
ประสงคทุกประการ36

วัดใหญ

ภาพที่ 32 แผนที่พระปฐมเจดียแ ละบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/

36

นครปฐม, องคพระปฐมเจดีย, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก
http://www.paiduaykan.com/province/central/nakhonpathom/prathomchedi.html
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ภาพที่ 33 วิวฒ
ั นาการในการบูรณะองคพระปฐมเจดีย
ที่มา: https://sites.google.com/site/xuhuxngkhphra/photo-activity/phra-pathommachedi/form

ภาพที่ 34 องคพระปฐมเจดียในอดีต
ที่มา: http://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/index.php/2013-06-07-06-1727/%E0%B9%81%
E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8
%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E
0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%
A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/item/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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ภาพที่ 35 องคพระปฐมเจดียในปจจุบัน

ภาพที่ 36 พระรวงโรจนฤทธิ์
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2. คลองเจดียบูชา
คลองเจดียบูชา เปนคลองที่ถูกขุดขึ้นตั้งแต สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 4
เมื่ อ ครั้ ง โปรดเกล า ฯ ให ส มเด็ จ เจ า พระยาบรมมหาประยุ ร วงศ
(ดิศ บุนนาค) เปนแมกองปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ไดโปรดฯใหขุดคลองจากแมน้ําเมืองนครชัยศรี
เขาไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดียเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐม
เจดีย โดยเริ่มขุด ในป พ.ศ.2401 ปากคลองอยูทายบานทานา ปลายคลองจดพระปฐมเจดียนั้น
พระราชทานนามวา คลองเจดียบูชา เมื่อวันศุกร เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ํา ปมะเมีย นพศก ตรงกับ พ.ศ.
2401 เหตุที่พระราชทานชื่อนี้ เพราะไดทรงบริจาคพระราชทรัพย 600 ชั่ง จางชาวจีนใหขุดคลองขึ้น
ตอมาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศถึงแกพิราลัย ขณะที่การยังคางอยู จึงโปรดใหเจาพระยา
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค)ดําเนินการตอจนแลวเสร็จในป พ.ศ.2405
ลําคลองเจดียบูชา กวางราวๆ 15-20 เมตร ยาว 12 กิโลเมตร ปลายคลองดาน
ตะวันตกไหลจากตัวเมืองไปออกคลองวังตะกู และคลองทัพหลวง ซึ่งใชเปนเสนทางตอไปยังแมน้ํา
แมกลองที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีได สวนดานตะวันออก ลําคลองไหลผานตามความยาว
ของพื้ นที่เทศบาลนครนครปฐม โดยผานเขามาทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานหนาวัด
พระงาม ตลาดนครปฐม ลอดกําแพงองคพระปฐมเจดีย หักออกนอกเขตเทศบาล ตอกับหวยจระเข
และตั ด ตรงไปจดแม น้ํ า ท า จี น ที่ บ า นตลาดต น สน ตํ า บลท า นา อํ า เภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ด
นครปฐม คลองเจดียบูชาไดถูกใชเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญมากตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงกับ
ใหสรางพระราชวังนครปฐมขึ้นเพื่อประทับแรม นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ไดเสด็จประพาส
พระปฐมเจดียผานทางคลองนี้อีกดวย ในปจจุบันคลองเจดียบูชาไมไดถูกใชงานเปนเสนทาง
สัญจรแลว37

37

คลองเจดียบูชา, คลองเจดียบูชา, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557 เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B
8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%
E0%B8%B2
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ภาพที่ 37 แผนที่คลองเจดียบูชา
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
คลองเจดียบูชา

ภาพที่ 38 คลองเจดียบูชา
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เมืองนครปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
เมืองนครปฐม เปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว โดยสถานที่ทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในเมืองนครปฐม มีดังนี้
สถานที่ทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
1. พระราชวังสนามจันทร
พระราชวังสนามจันทรเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
เมื่อพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมายังนครปฐม ตั้งอยูหางจากองคพระปฐมเจดียประมาณ 2
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร 3 งาน 4 ตารางวา หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกภุฏเกลา
เจาอยูหัวเสด็จสวรรคตนั้น พระราชวังสนามจันทรใชเปนที่ทําการของสวนราชการตางๆ ของ
จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเปนวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปจจุบันพระราชวังสนาม
จั น ทร อ ยู ภ ายใต ก ารดู แ ลของสํ า นั ก พระราชวั ง พระราชวั ง สนามจั น ทร เ ป น พระราชวั ง ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นบนบริเวณที่คาดวาเปนพระราชวัง
เกาของกษัตริยสมัยโบราณที่เรียกวา เนินปราสาท เพื่อเปนสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองคพระ
ปฐมเจดียและเมื่อบานเมืองถึงยามวิกฤต พระราชวังใชเวลากอสรางนาน 4 ป โดยมีหลวงพิทักษ
มานพ (นอย ศิลป) ซึ่งตอมาไดรับโปรดเกลาฯเลื่อนยศเปนพระยาวิศุกรรม ศิลปประสิทธิ์ เปน
แมงานและสรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2450 เมื่อสรางแลวเสร็จจึงไดพระราชทานนามวา "พระราชวัง
จันทร" ตามชื่อสระน้ําโบราณหนาโบสถพราหมณ (สระน้ําจันทร หรือ สระบัว)
กรมศิ ลปากรได ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาให พระราชวังสนามจัน ทร เป น
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนที่ 177 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ใน
ปจจุบันพระราชวังสนามจันทรอยูในความดูแลของสํานักพระราชวัง โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2546 คณะกรรมการอํานวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร ซึ่งมีสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปนองคประธาน รวมกับกระทรวงมหาดไทย นายนาวิน
ขันธหิรัญ อดีตผูวาราชการจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูชวยศาสตราจารยลิขิต
กาญจนาภรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไดนอมเกลาฯ
ถวายคืนพระราชวังสนามจันทรแกสํานักพระราชวัง
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ภาพที่ 39 แผนที่พระราชวังสนามจันทรและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/

ภาพที่ 40 แผนผังพระราชวังสนามจันทร
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผังแมบทมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.
2553 – 2573, (นครปฐม: กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ภาคผนวก
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การตั้ ง ชื่ อ อาคารสถานที่ ใ นสมั ย นั้ น นิ ย มตั้ ง ให สั ม ผั ส คล อ งจองกั น โดยที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธนามพระที่นั่งและพระตําหนักตางๆ
ไว ในสวนของพระที่นั่ง ไดแก พิมานปฐม อภิรมยฤดี วัชรีรมยา สามัคคีมุขมาตย ปราสาท
ศรีวิชัย (ยังไมไดสราง) เทวาลัยคเณศวร ธรรมอุเทศโอฬาร (ยังไมไดสราง) และ ปาฏิหาริยทัศไนย
ในสวนของพระตําหนัก ไดแก ชาลีมงคลอาสน มารีราชรัตบัลลังก ทับแกว ทับขวัญ ทับเจริญ
เปนตน ซึ่งในพระราชวังสนามจันทรมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่งดงามเปนอยางยิ่ง ดังนี้

พระที่นั่งพิมานปฐม

ภาพที่ 41 พระที่นั่งพิมานปฐม
1.1 พระที่นั่งพิมานปฐม
พระที่นั่งพิมานปฐมเปนพระที่นั่งองคแรกที่สรางขึ้นเมื่อราวป พ.ศ. 2550 เปน
อาคารกออิฐถือปูน 2 ชั้น แบบตะวันตก แตดัดแปลงใหเหมาะกับเมืองรอน ชองระบายลมและ
ระเบียงลูกกรงโดยรอบฉลุฉลักเปนลวดลายตามแบบไทยอยางประณีตงดงาม พระที่นั่งชั้นบน
ประกอบดวยหองตางๆ ซึ่งยังมีปายชื่อ ปรากฏอยูจวบจนปจจุบัน คือหองบรรทม หองสรง หอง
บรรณาคม หองภูษา หองเสวย และหองพระเจา ซึ่งเปนหอพระ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอยู
องคหนึ่ง และยังมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังฝมือ พระยาอนุศาสนจิตรกร ( จันทร จิตรกร ) ซึ่ง
งดงามนาชมมาก พระที่นั่งองคนี้ใชเปนที่ประทับ (โดยเฉพาะกอนเสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัลราชยสมบัติ
จนถึงปพุทธศักราช ๒๔๕๘) ที่ทรงพระอักษร ที่เสด็จออกขุนนาง ที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และ
ออกใหราษฎรเขาเฝาฯ มากกวาพระที่นั่ง และพระตําหนักองคอื่นๆ
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พระที่นั่งอภิรมยฤดี

ภาพที่ 42 พระที่นั่งอภิรมยฤดี
1.2 พระที่นั่งอภิรมยฤดี
พระที่นั่งอภิรมยฤดีอยูดานใตของพระที่นั่งพิมานปฐม เปนอาคารกออิฐถือปูน 2
ชั้นแบบตะวันตก ประดับลวดลายไมฉลุเหมือนกับพระที่นั่งพิมานปฐม ใชเปนที่ ประทับเจานาย
ฝา ยในในสมั ย นั้ น ป จ จุ บั น พระที่ นั่ งอภิรมย ฤดี ชั้ น บนจัดแสดงห องพระบรรทม ห องทรงงาน
เพื่อใหเขากับบรรยากาศในสมัยกอน
1.3 พระที่นั่งวัชรีรมยา
พระที่นั่งวัชรีรมยาเปนตึก 2 ชั้น สรางงดงามมากดวยสถาปตยกรรมแบบไทย
หลังคาซอนเชนยอดปราสาทมุงดวยกระเบื้องเคลือบสีงดงาม มีชอฟาใบระกา นาคสะดุง หางหงส
ครบถวน พระที่นั่งองคนี้ใชเปนที่บรรทม เมื่อเสด็จขึ้นครองราชยแลว

83

พระที่นั่งวัชรีรมยา

ภาพที่ 43 พระที่นั่งวัชรีรมยา
1.4 พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย
พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตยเปนพระที่นั่งที่มีสวนเชื่อมตอกับใกลเคียงคือพระที่นั่ง
วัชรีรมยา โดยหลังคาของพระที่นั่งทั้งสององคนั้นเชื่อมตอติดกัน เครื่องประดับตกแตงหลังคา
เหมือนกัน แตหนาบันทิศเหนือมีรูปจําหลักทาวอมรินทราธิราชประทานพร ประทับอยูในพิมาน
ปราสาทสามยอด พระหั ต ถ ซ า ยประทานพร พระหั ต ถ ข วาทรงวชิ ร ะ แวดล อ มด ว ยบริ ว าร
ประกอบดวยเทวดาและมนุษยหาหมู ทองพระโรงพระที่นั่งยกสูง 1 เมตร ตรงกลางยกพื้นรอบ อีก 3
ดานลดชั้นต่ําลงมา 50 เซนติมตร และมีอัฒจันทรสองฝง มีประตูติดตอกับพระที่นั่งวัชรีรมยา พระ
ที่นั่งองคนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใชเปนสถานที่จัดงานหลายอยาง เชน งาน
สโมสรสันนิบาต เสด็จฯออกพบปะขุนนาง เปนสถานที่ฝกอบรมกองเสือปา และใชเปนที่แสดง
โขนละครตางๆ เนื่องจากพระที่นั่งองคนี้กวางขวางและสามารถจุคนเปนจํานวนมาก จึงมีชื่อเรียก
ติดปากชาวบานวา โรงโขน ซึ่งครั้งหนึ่งระองคไดเคยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญพระ
มหาเศวตฉัตรมาประดิษฐานไวภายในนี้ดวย
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พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย

ภาพที่ 44 พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย
1.5 พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนย
พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนยเปนแทนไมสักมีขนาด 2 เมตร เดิมตั้งอยูบนชานศาลา
ระหวางพระที่นั่งวัชรีรมยาเเละพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานปฐม เหตุที่ไดชื่อวาพระที่นั่งปาฏิหาริย
ทัศไนย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในขณะทรงเปนมงกุฏราชกุมารไดทรง
โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น ทรงทอดพระเนตรเห็นเหตุกาณปาฎิหารณแหงองคพระปฐมเจดีย ซึ่ง
พระองคทรงไดมีจดหมายพระราชหัตเลขาถึงสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความวา
“...ดวยเมื่อคืนวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม ร.ศ. 128 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ํา เดือน 11 เวลา
ดึก 2 ยามกับ 45 นาที ขาพระพุทธเจาไดนั่งเลนอยูที่เรือนสนามจันทร มีขาราชการมหาดเล็กอยูดวย
จํานวนมาก.... ...เห็นองคพระปฐมเจดียมีรัศมีสวางพราวออกทั้งองค ดูประหนึ่งวาองคพระปฐม
เจดียดานตะวันตกคือดานที่เล็งกับสนามจันทรทาดวยฟอสฟอรัสพราวเรือง ตั้งแตคอระฆังลงมา
หนอยหนึ่ง ตลอดจนยอดมงกุฎแลยังซ้ํามีเปนรัศมีพวยพุงขึ้นสูงอีกประมาณ 3-4 วา ปรากฏอยู
อยางนี้ 17 นาที จากนั้นก็ดับหายไป เหลือสวางอยูแคของมะหวดลงมาอีกกึ่งนาที...ก็ดับหายหมด
จนมืดแมจะมองแตรูปองคพระก็ไมเห็นถนัด ขาพระพุทธเจาไดนับผูที่เห็นขณะนั้น ตลอดจนทหาร
ที่อยูยามสี่คนเปนจํานวน 69 คน”
พระที่นั่งองคนี้ในอดีตตั้งอยูที่พระราชวังสนามจันทร แตปจจุบันไดถูกรื้อถอน
และเคลื่อนยายไปตั้งที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

85

ภาพที่ 45 พระที่นั่งปาฏิหาริยทัศไนย
1.6 พระตําหนักชาลีมงคลอาสน
พระตําหนักชาลีมงคลอาสน บริเวณดานหนาเปนที่ตั้งของอนุสาวรียยาเหล เปน
พระตําหนักที่โดดเดนที่สุดในหมูพระตําหนักและพระที่นั่งในพระราชวังสนามจันทร ตั้งอยูทางทิศ
ใตของสนามใหญ สรางขึ้นราวป พ.ศ. 2451 โดยมีหมอมเจาอิทธิเทพสรร กฤดากร เปนสถาปนิก
ผูออกแบบ จุดเดนของพระตําหนักองคนี้คือสถาปตยกรรมที่มีลักษณะคลายกับปราสาท ซึ่งเปนการ
ผสมระหวางศิลปะเรอเนซองสของฝรั่งเศส กับอาคารแบบฮาลฟ ทิมเบอรของอังกฤษ แตดัดแปลง
ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามพระตําหนักวา พระตําหนักชาลีมงคลอาสน
และโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธีขึ้นพระตําหนัก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2460
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พระตําหนักชาลีมงคลอาสน

ภาพที่ 46 พระตําหนักชาลีมงคลอาสน
1.7 พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก
พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก เปนพระตําหนัก 2 ชั้น สรางดวยไมสักทอง ทาสี
แดง มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ของประเทศทางตะวันตก แตไดมีการปรับปรุง
องค ประกอบบางส ว น ใหเ หมาะกับภูมิ อ ากาศแบบเมืองรอน พระตํา หนักองคนี้ สรางขึ้น คูกั บ
พระตํา หนั ก ชาลี มงคลอาสน โดยมี ฉ นวนทางเดิน ทํา เปน สะพานจากชั้น บนด า นหลั งของพระ
ตําหนักชาลีมงคลอาสน ขามคูน้ําเชื่อมกับชั้นบนดานหนาของพระตําหนักมารีฯ สะพานดังกลาว
หลังคามุงกระเบื้อง และติดหนาตางกระจกทั้งสองดาน ตลอดความยาวของสะพานที่เชื่อมติดตอถึง
กัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักนี้ ใน
ราวป พ.ศ. 2459 โดยมีหมอมเจาอิทธิเทพสรร กฤดากร เปนสถาปนิกออกแบบ จุดเดนของพระ
ตําหนักองคนี้คือ หลังคาทรงปนหยา มุงกระเบื้องวาวสีแดง ทาสีแดงทั้งหลัง มีเสาไมกลม ตกแตง
ดวยไมแกะสลักเปนลวดลายประกอบที่ฐานและหัวเสา
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ภาพที่ 47 พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก
1.8 พระตําหนักทับแกว
พระตํ า หนั ก ทั บ แก ว เป น อาคารตึ ก สองชั้ น เคยเป น ที่ ป ระทั บ ในฤดู ห นาวของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ภายในอาคารมีเตาผิงและหลังคา มีปลองไฟตามแบบ
ตะวันตก เหนือเตาผิงมีภาพฝพระหัตถ สีถาน รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน
ระหวางที่มีการซอมรบเสือปา พระตําหนักทับแกวถูกใชเปนที่ตั้งกองบัญชาการเสือปากองเสนา
นอยราบเบารักษาพระองค
ปจจุบันสํานักพระราชวังไดอนุญาตใหสมาคมประวัติศาสตรฟุตบอลแหงประเทศ
ไทย ดํ า เนิ น การจั ด แสดงเป น "พิ พิ ธภั ณ ฑ ค ณะฟุ ต บอลแหง สยาม" เพื่ อ น อ มรํ า ลึก ถึ ง พระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจาในพระราชกรณียกิจดานกีฬาฟุตบอลของชาติ
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ภาพที่ 48 พระตําหนักทับแกว
1.9 พระตําหนักทับขวัญ
พระตําหนักทับขวัญเปนเรือนไทยที่สมบูรณแบบ นายชางผูออกแบบและควบคุม
การกอสรางคือพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ ( นอย ศิลป ) พระตําหนักทับขวัญประกอบดวยกลุม
เรือน 8 หลัง ไดแก เรือนใหญ 4 หลัง เรือนเล็ก 4 หลัง ซึ่งไดสรางใหหันหนาเขาหากัน 4 ทิศ เรือน
หลังใหญเปนหอนอน 2 หอ ( หองบรรทมเปนหอนอนที่อยูทางทิศใต ) อีก 2 หลัง เปนเรือนโถง
และเรือนครัวซึ่งอยูตรงขามกัน สวนเรือนเล็ก 4 หลังนั้นตั้งอยูตรงมุม 4 มุมละ 1 หลัง ไดแก หอนก
2 หลัง เรือนคนใช และเรือนเก็บของ เรือนทุกหลังมีชานเรือนเชื่อมกันโดยตลอด บริเวณกลางชาน
เรือนปลูกตนจันไวใหรมเงา พระตําหนักทับขวัญเปนเรือนไมกระดาน ฝาเรือนทําเปนฝาปะกน
กรอบลูกฟก ฝมือประณีต เชิงชายและไมค้ํายันสลักเสลาสวยงาม หลังคาแตเดิมมุงดวยจาก หลบ
หลังคาดวยกระเบื้องดินเผา ตัวเรือนทุกหลังรวมทั้งพื้นนอกชานทําดวยไมสักลวน ใชวิธีเขาไมตาม
แบบฉบับของชาวไทยโบราณ รอบ ๆ บริเวณปลูกไมไทยชนิดตางๆ นับเปนเรือนที่อยูในประเภท
เรือนคหบดีและมีสวนประกอบครบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเพื่อรักษาศิลปะบานไทยแบบโบราณ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหจัดการพระราชพิธีขึ้นพระตําหนักใหม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2454 พระองคไดประทับแรม ณ
พระตํ า หนั ก องค นี้เ ป น เวลา 1 คื น และเมื่อ มีก ารซ อ มรบเสื อป า พระตํ า หนั ก องค นี้ใ ชเ ป น ที่ตั้ ง
กองบัญชาการเสือปาราบหนักรักษาพระองค
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ภาพที่ 49 พระตําหนักทับขวัญ
1.10 เทวาลัยคเณศร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
เทวาลัยคเณศรขึ้น ณ ที่อันเปนศูนยกลางของพระราชวังสนามจันทร สําหรับประดิษฐานพระ
พิฆเนศวร ซึ่งนับถือวาเปนเทพเจาแหงความรู เปนผูมีปญญาเปนเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุก
แขนง และเพื่อความเปนสิริมงคลแหงพระราชวังสนามจันทร และเมื่อมองจาก พระที่นั่งพิมานปฐม
จะเห็นพระปฐมเจดีย เทวาลัยคเณศรและพระที่นั่งพิมานปฐมอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน
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ภาพที่ 50 เทวาลัยคเณศวร
1.11 สระแกว
สระแกวนั้น เปนสระน้ําที่ตั้งอยูในเขตพระราชวังสนามจันทรและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนสระน้ําที่เกิดขึ้นพรอมๆกับการเกิดพระราชวังสนามจันทร จึงทําใหสระแกวถูกขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานไปพรอมๆกับบริเวณพระราชวังสนามจันทรดวย
สระแกว

ภาพที่ 51 สระแกว
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
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2. สะพานเจริญศรัทธา
เนื่องจากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับองคพระปฐมเจดียดังกลาวขางตนแลว นั้น
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อถนนทั้ง 4 ดานนอกบริเวณองคพระปฐม
เจดี ย กล า วคื อ ด า นตะวั น ออกพระราชทานชื่ อ ว า “ถนนหน า พระ” ด า นเหนื อ ชื่ อ “ถนนขวา
พระ” ดานใตชื่อ “ ถนนซายพระ” และดานตะวันตกซึ่งตรงกับพระราชวังสนามจันทรชื่อ “ ถนน
หลังพระ” นอกจากนี้ยังไดโปรดเกลาฯ ใหตัดถนนจากหนาองคพระปฐมเจดียตรงผานหนาวัด
พระประโทณเจดียและพระราชทานชื่อถนนวา “ ถนนเทศา” และยังโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพาน
ขามคลองเจดียบูชา โดยพระราชทานนามวา “ สะพานเจริญศรัทธา” และเสด็จเปดสะพานดังกลาว
ในวั น ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2461 ซึ่ ง จะขอนํ า คํ า ความกราบบั ง คมทู ล ของเจ า พระยามหิ น เดชา
สมุหเทศานครไชยศรี มาแสดงไวดังนี38้
สะพานเจริญศรัทธา
คํากราบบังคมทูล
_____________________
ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาศกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝา
ละอองธุลีพระบาท
ดวยในการพระราชพิธีฉลองและเฉลิมพระชนมพรรษาในศกที่แลวๆ มา ใตฝาละอองธุลี
พระบาทก็ ไ ด ท รงโปรดเกล า ฯ ให ส ร า งสะพานพระราชทานให เ ป น การสะดวกแก ก ารไป
แหงสาธารณชน เปนการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลดวยพระราชทรัพยประจําพระชนมวาร ทรง
บํ า เพ็ ญ ถาวรวั ด ถุ ท านส ง เสริ ม เพิ่ ม พระราชกฤดาธิ ก ารสมภารบารมี แต เ สด็ จ เถลิ ง ถวั ล ย
ราชสมบั ติ เ ป น ลํ า ดั บ มา อาศั ย ด ว ยกํ า ลั ง พระกรุ ณ าแลพระปรี ช าญาณทรงสอดส อ งสิ่ ง ซึ่ ง เป น
สาธารณประโยชน แกเหลาพศกนิกรทุกทั่วหนา ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลฉลองและเฉลิม
พระชนมพรรษา พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ นี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานขึ้นใน
38

พระราชกรณียกิจดานการคมนาคมและสาธาณูปโภคของ ร .6, การคมนาคมและการ
สาธารณูปโภค, เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.dek-d.com/board/
view/1223945/
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จังหวัดนครปฐมนี้ทรงพระราชอุทิศพระราชทานใหเปนสาธารณประโยชนแกประชาชนทั่วไปดวย
พระราชทรัพยประจําพระชนมวาร แลมิใชแตทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนเดียว ยังทรงสอดสอง
ถึงกิจการกอสรางสะพานนี้ดวย ขอนี้ยังฝงอยูในใจของขาพระพุทธเจาเนื่องมา คือเมื่อคราวเสด็จ
พระราชดํ า เนิ น แปรพระราชฐานประทั บ พระราชวั ง สนามจั น ทร จั ง หวั ด นครปฐม เมื่ อ พระ
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมีพระราชดํารัสเหนือเกลาฯ ใหขาพระพุทธเจาจัดสรางสะพานนี้ แตทรง
พระราชดําริหดวยพระราชวิจารณอันแนชัดวาในจังหวัดมณฑลนี้ไมมีชาง ที่ชํานาญการกอสราง
ถาวรวัดถุเชนนี้ใหงดงามถาวรมั่นคงได จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งใหเจาพระยายมราช
เสนาบดีกระทรวงนครบาลจัดชางที่ชํานาญออกมา แตกรุงเทพพระมหานครชวยขาพระพุทธเจา
เพื่อทําใหเปนสะพานอันถาวรอยูชั่วกาลนาน ทานเจาพระยายมราชก็ไดสงนายชางในกรมศุขาภิบาล
ผูชํานาญมาชวยขาพระ พุทธเจาทําการกอสรางตามพระบรมราชประสงค แลทานเจาพระยายมราช
ไดชวยตรวจตราการตอมาดวย
สะพานนี้หลอดวยเครื่องคอนกรีตติดเปนแทนเดียวกัน และเปนสะพานแรกที่ไม
ตองใชสิ่งของที่สั่งมาจากตางประเทศเลย แลไดทําตามแบบอยางที่นิยมกันในสมัยนี้ โดยมีสวน
ขนาดกวางรวม ในพนักกวาง 4 วา 4 ศอก ยาว 17 วา 1 ศอก สูงจากระดับน้ําธรรม 3 ศอก 1 คืบ มี
พนัก 2 ขาง มีซุมโคมไฟฟาขางละ 2 ซุม เปน 4 ซุม ประกอบดวยลวดลาย แลภาพอันวิจิตรบรรจง
แบบโบราณ สิ้นพระราชทรัพย 49937 บาท 55 สตางค บัดนี้การสรางสะพานก็เปนอันสําเร็จดังพระ
ราชประสงคแลว แลไดรับพระราชทานนามวา “ สะพานเจริญศรัทธา”
การที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ส ร า งสะพานขึ้ น ณ ที่ นี้ ย อ มจะเป น
สาธารณประโยชนเพียงไร เหลือวิสัยของขาพระพุทธเจาจะหาถอยคํามากราบบังคมทูลพระกรุณา
ใหสิ้นสุดได แตขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาศหยิบยกขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาตามความ
จริงใจ ของขาพระพุทธเจาพรอมดวยเหลาพศกนิกรที่ทราบเหตุผลในมณฑลนครไชยศรีแตโดย ยอ
ว า ใต ฝ าละอองธุ ลี พ ระบาททรงหวั ง ตั้ ง พระราชหฤทั ย แต ที่ จ ะทรงบํ า รุ ง ไพร ฟ า ประชาชน
สมณพราหมณ ชี ทั้งในแลนอกพระนครใหมีทางสัญจรไปมาไดสะดวกสบาย สะพานนี้เปนที่
หมายวาไมเฉพาะแตจะใหมีอยูแตในกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดมณฑลใดๆ ถามีพระราชวโรกาศเมื่อไร ก็
ทรงพระกรุณาใหไดความสุขสบายทั่วๆ กัน สะพานนี้นับวาเปนสะพานอันสําคัญที่แรกเกิดมีขึ้นใน
จังหวัดนอกพระนคร ทั้งเปนสะพานที่ถาวรวิจิตรกวาสะพานที่มีแลวในที่อื่น จึงเปนที่นิยมชมชื่นใน
พระบารมีเปนลนพน
และสะพานนี้ ไ ม ใ ช แ ต จ ะเป น ทางสั ญ จรไปตามธรรมดาย อ มเป น ที่ ไ ปมาของ
พุทธศาสนิกชนผูขามไปพระปฐมเจดียอันเปนปูชนียวัดถุสําคัญของบานเมืองดวย แทจริงพระปฐม
เจดียนี้ถึงเปนโบราณสถาน แตถาวรมั่นคงดํารงรุงเรืองมาจนถึงบัดนี้ได ก็ดวยพระบาทสมเด็จพระ
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รามาธิบดี สมเด็จพระอัยกาธิราช แลสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ กับใตฝาลอองธุลีพระบาทไดทรง
ปฏิสังขรณเปนลําดับมา เมื่อโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานอันตอเนื่องกับบริเวณพระปฐมเจดีย
ใหเปนที่มหาชนไปสักการบูชาโดยสะดวกสบายก็เปนอันไดขยายความรุงเรืองแหงพระปฐมเจดีย
ใหทวียิ่งขึ้นนับเนื่องในการปฏิสังขรณอันเปนพระราชกิจกรณียอีก สวนหนึ่ง จึงเปนที่ยินดีอยู
ทั่วหนาวา ใตฝาลอองธุลีพระบาทไมใชแตจะทรงไวซึ่งพระราชอํานาจดุจพระรามาวตารประหัด
ประหารเหลาศัตรูหมูที่ถืออนารยะธรรม ทรงนําธงไชยเฉลิมชาติไปประกาศใหปรากฏอยูแลวนั้น
ยังทรงไวซึ่งพระคุณสมบัติพิเศษในทางธรรม เปนเอกอรรคบรมพุทธศาสนูปถัมภ ทรงชักนําให
อเนกชนนิ ก รมาสโมสรกระทํา สั ก การบู ช าซึ่ง เจดีย ส ถาน เพิ่ ม พูน พระราชสมภารอยู เ ป น นิ ต ย
พระราชจรรยานุ กิ จ นี้ ย อ มจะเปน ที่เ ชิด ชู เกีย รติยศปรากฏอยูชั่ ว กัลปาวสานว า ใตฝาละอองธุ ลี
พระบาทเปนพระมหากษัตราธิราชผูทรงไวซึ่งพระอาณาจักร แลพระธรรมจักรทั้ง ๒ ประการ
ในวาระนี้เปนพระราชฤกษมหามงคลสมัย ที่ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระราชอุสาหะ
เสด็จพระราชดําเนินมา ณ ที่นี้ อันเปนที่ยินดีของขาทูลลอองธุลีพระบาทประชาราษฎรทั่วหนากัน
ขา พระพุ ท ธเจ า ขอพระราชทานอัญ เชิ ญ เสด็ จ ใต ฝา ละอองธุลี พ ระบาททรงรั บ ซึ่ ง รูป ธรรมจั ก ร
อันขาพระพุทธเจาขอพระราชทานนอมเกลาถวายสําหรับทรงแพรแถบอันผูกขวางสะพานนี้ไวให
ขาดออก แลทรงเปดผาคลุมนามสะพานแลวและเสด็จพระราชดําเนินขามสะพานนี้ไปเปนปฐมฤกษ
สาธารณชนจะไดรับพระมหากรุณาอาศรัยใชสะพานนี้ใหเปนประโยชนสืบไป
สะพานนี้เปนที่ตักเตือนใจของผูที่ไดอาศัยไปมา ใหระฤกถึงพระเดชพระคุณพระ
กรุณาบารมีอยูไมรูวาย ขาพระพุทธเจาแลเหลานิกรชนทั้งหลายผูที่ไดสัญจรไปมา ณ สะพานนี้มี
ความโสมนัศเปรมปรีดิ์ ขอพระราชทานตั้งสัตยาธิฐานถวายพระพรไชยมงคล ขอใหใตฝาลอองธุลี
พระบาทสมเด็จดํารงคพระชนมายุยืนนานในศิริราชสมบัติสรรพ ศุขสวัสดิ์พิพัฒนผลดลประสิทธิ์
เสริมเพิ่มพระบารมีอยารูวาย แลดวยอํานาจพระธรรมจักรอันประกอบดวยพระจตุราริยสัจเปนกํา
มีปจจยาการเปนกํา พระโพธิปกขิยธรรมเปนอุดม คุมกันพัดผันสรรพพิบัติทั้งหลายใหวินาศขาดสูญ
อยาใหมากล้ํากลายพองพานเบื้องพระบาทยุคลกับทั้งพระราชกุศลถาวรวัดถุทานนี้ อันเปนที่ขาม
ไปสูความประสงคของอเนกนิกรชนไดโดยสะดวกดายฉันใด ใหพระราชเดช พระราชอํานาจ
พระราชฤทธิ์ พระราชปรีชาสามารถอาจขามพนอุปทวันตรายทั้งปวงลุลวงสมดังพระราชประสงค
จํานงหมายฉันนั้น จงทุกประการ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2461
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ภาพที่ 52 แผนที่สะพานเจริญศรัทธาและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/

ภาพที่ 53 สะพานเจริญศรัทธาในอดีต
ที่มา: http://www.krama6.su.ac.th/activity_nk/activity_nk06.htm

ภาพที่ 54 สะพานเจริญศรัทธาในปจจุบนั
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3. โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนราชินีบูรณะกอตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. 2457 โดยใชชื่อโรงเรียนวา "สตรี
วิทยา" จากนั้นในป พ.ศ. 2460 โรงเรียนไดถูกเพลิงไหม จึงไดยายสถานศึกษามาอยูที่เรือนพักกอง
เสือปา ในภายหลัง เจาพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทราชุน) ผูเปนขาหลวงเทศาภิบาลผูสําเร็จ
ราชการมณฑลนครชัยศรี ไดใหคุณหญิงทองอยู สุนทราชุน ผูเปนภรรยา เขารับพระราชทานทรัพย
พรอมที่ดินจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปหลวง มาสรางโรงเรียนรวมถึง
อาคารเรียนตามแปลนของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น และจัดพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่
10 มิถุนายน พ.ศ. 2462 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปหลวง โปรดเกลาฯ ให
พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสด็จแทนพระองค และพระราชทานนามโรงเรียน
แหงนี้วา "โรงเรียนราชินีบูรณะ" นับแตนั้นเปนตนมา กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนโรงเรียนราชินี
บูรณะเปนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 254439

ภาพที่ 55 แผนที่โรงเรียนราชินีบูรณะ
ที่มา: Google แผนที่, เขาถึงเมื่อ 9 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https://www.google.com/maps/
39

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. โรเงรียนราชินีบูรณะ. เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8
%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E
0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%
93%E0%B8%B0
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ภาพที่ 56 โรงเรียนราชินีบูรณะ

สรุป
สถานที่สําคัญและหลักฐานทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐมทุกๆสถานที่
ดังกลาว สามารถบงบอกความเปนมาและความสําคัญของเมืองไดอยางลึกซึ้ง คือ นครปฐม เปน
เมืองเกาแก มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยทวารวดี และมีองคพระประโทณเจดียเปนศูนยกลางของ
อาณาจักร แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแมน้ําเปลี่ยนทิศนครปฐมจึงกลายเปนเมืองราง และ
กลายมาเปนเมืองอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนผู
คนพบองคพระปฐมเจดีย และเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเมืองนครปฐม เรื่อยมาจนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงใหความสําคัญตอเมืองนครปฐมเปนอยางยิ่ง ทรง
ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสนามจันทรเปนที่ประทับ และเปนที่ฝกสนามเสือปา โดย
พระองคไดผสมผสานสถาปตยกรรมทั้งไทยและยุโรปเขาไวดวยกันอยางกลมกลืน เนื่องดวย
พระองคทรงเปนอัครศิลปน พระราชวังสนามจันทรนี้จึงเปนการจําลองฉากละครมาสรางไวยัง
สถานที่แหงนี้ และทรงใชพระราชวังแหงนี้ในการประพันธและพระราชนิพนธหนังสือและบท
ละครหลายเรื่อง
เมืองนครปฐม ขยายตัวและพัฒนาเมืองมาอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงปจจุบัน แต
ทวาการพัฒนานั้น มีแนวโนมไปในทิศทางที่ไ มเหมาะสมกับวิถีชีวิตดั้งเดิม หรือรากฐานทาง
ประวัติศาสตรที่เคยเปนมา จึงทําใหหลักฐานทางประวัติศาสตรของเมืองถูกทําลายจนลบเลือนไป
แทบสิ้น หากไมมีการศึกษาถึงแผนพัฒนาเมืองนครปฐมในปจจุบันและอนาคตแลวนั้น อาจทําให
ประว ัติ ศ าสตร ที่ ดํ า เนิ น มานั บ พั น ป ข องเมื อ งนครปฐมอาจสู ญ สิ้ น ไป ดั ง นั้ น สถานที่ ท าง
ประวัติศาสตรในยุคสมัยตางๆ เหลานี้ จึงเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนพัฒนาเมือง เพราะไมใช
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เพี ย งแค มุ ง เน น การพั ฒ นาเมื อ งให เ จริ ญ รุ ง เรื อ งเท า นั้ น หากแต ก ารอนุ รั ก ษ ห ลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรก็เปนสิ่งที่ตองกระทํา มิฉะนั้นอนุชนรุนหลังอาจไมทราบเปนแนแทวา เรามาจาก
ไหน เราเคยเปนอยางไรมากอนในอดีต เพราะอดีตคือพื้นฐานของปจจุบัน และถาปจจุบันเรายังไม
มีการวางแผนที่ดี เมืองในอนาคตแมจะเปนเมืองที่เจริญ แตอาจเปนเมืองที่ไมหลงเหลือความเปน
ตัวตนอยูอีกเลยก็เปนได

บทที่ 5
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยภาคสนามเปนการรวบรวมขอมูลเมืองนครปฐม ตั้งแตการเก็บ
รวบรวมขอมูลดานเอกสาร แหลงขอมูลประวัติศาสตรตางๆ จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และการ
สํารวจภาคสนาม โดยรวบรวมผลเหลานั้น มาจัดทําแผนที่พื้นฐานและทําการวิเคราะหโดยการ
ซอนทั บลงบนผั ง เมื องรวมเมื องนครปฐม หลัง จากนั้น เปนการสรุ ปผลการวิเ คราะหการศึก ษา
หลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและผลกระทบจากแผนพัฒนาเมืองนครปฐม
การดําเนินการวิจัย และปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ
ในการวิจัยผูว จิ ัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจําแนกประเภทสิ่งแวดลอมและการประเมินคุณคาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
ขั้นตอนที่ 2 การจําแนกยุคสมัยของหลักฐานทางประวัตศิ าสตรเมืองนครปฐม
ขั้นตอนที่ 3 การสํารวจภาคสนามและเก็บขอมูลดวยเครือ่ งมือระบุตําแหนงบนพืน้
โลก (GPS)
ขั้นตอนที่ 4 การนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาแสดงบนแผนที่เมืองนครปฐม
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหความเหมาะสมของหลักฐานทางประวัติศาสตรกับการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
ในระหว า งการดํ า เนิ น การประสบป ญ หา คื อ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งนครปฐมนั้ น
หมดอายุ ก ารใช ง าน ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การแก ไ ข โดยใช ผั ง เมื อ งรวมฉบั บ เดิ ม พ.ศ. 2544 แทน
นอกจากนี้การสํารวจภาคสนามนั้นไมสามารถกําหนดพิกัดของหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปน
เสนได ไดแก คลองเจดียบูชาและคูเมืองทวารวดี จึงแกปญหาโดยการกําหนดเสนดวยวิธี digitize
ลงบนโปรแกรม ArcGIS
ผลการดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 5 ไดผลดังตอไปนี้
1. การจําแนกประเภทสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม และการประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร
เมืองนครปฐม
เมื่อทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และหลักฐานตางๆ จากแหลงประวัติศาสตร
ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ล ว พบหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ที่ มี ลั ก ษณะเป น สิ่ ง แวดล อ มทาง
วั ฒ นธรรมที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น ในลั ก ษณะรู ป ธรรม และเป น สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป น
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นามธรรม ประกอบกับ การใชแ นวคิ ด สภาพแวดลอมเมือ งและชุม ชนที่ดี ม าเป น เกณฑ ใ นการ
ประเมินคาสถานที่สําคัญที่มีความหมายทางประวัติศาสตร ซึ่งสรุปรวมบริเวณพื้นที่ศึกษารอบๆ
เขตเทศบาลนครนครปฐม มีสถานที่ที่เปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐม
รวมทั้งสิ้น 12 แหง สวนที่เปนรูปธรรม ที่ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเหลืออยู จํานวน 9 แหง
ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา วัดพระงาม พระปฐมเจดีย
พระราชวังสนามจันทร และสะพานเจริญศรัทธา สวนเปนรูปธรรมกึ่งนามธรรม ที่มีเพียงการ
สันนิษฐานทางประวัติศาสตร จํานวน 3 แหง ไดแก สระน้ําจันทร คูเมืองทวารวดี และเสนทาง
เสด็จนมัสการองคพระปฐมเจดียในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นั่นคือ คลองเจดียบูชา
ซึ่งสถานที่ทั้ง 12 แหงนี้ สามารถประเมินคาโดยการใชเกณฑในการประเมินสิ่งแวดลอมที่ควรคา
แกการอนุรักษ ไวเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้
1. บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงามและมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
2. เมืองหรือหมูบาน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่ชัดเจน
3. เสนขอบฟาหรือชองมองทิวทัศน (skylines and view corridors) อันเปน
สัญลักษณในการจดจํา
4. ยานและชุมชน (districts and neighborhoods) ที่สําคัญทางประวัติศาสตร
หรือมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมของกลุมอาคารหรือภูมิทัศนของชุมชน รวมทั้งชุมชนบาง
กลุมที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นาสนใจและแตกตางจากที่อื่นๆ
5. ภูมิทัศนถนน (streetscape) แมน้ําลําคลองและเมือง (townscape) เปน
โครงสรางและองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของเมือง
6. รูปดานหนาอาคาร (façade) สวนประกอบสําคัญของภูมิทัศนถนนและที่วาง
ชุมชน
7. อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณขางเคียงดวย
8. วัสดุและชิ้นสวน (objects and fragments) ของสิ่งกอสรางและอาคารที่ยังคง
หลงเหลืออยู
9. มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเปนรูปรางชัดเจน ไดแก
อาคาร สิ่งกอสราง สถานที่ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ
10. สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหลงมรดกสิ่งกอสราง (setting) ที่นาสนใจ
ทางด านกายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปจจุบัน
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เมื่ อ ระบุ ไ ด ถึ ง กรอบโครงสร า งและสาระสํ า คั ญ ของแหล ง สิ่ ง แวดล อ มทาง
วัฒนธรรมเมืองนครปฐมในภาพรวมตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย ทําใหเห็นไดถึง
คุณลักษณะตางๆ ของสถานที่ทางประวัติศาสตรที่ควรคาแกการอนุรักษในพื้นที่เมืองนครปฐม
ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑเพื่อการประเมินคาทั้ง 10 ขอนี้ ซึ่งไดแบงระดับคุณคาคุณลักษณะที่โดดเดน
เปน 5 ระดับคะแนน คือ
1 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
นอยที่สุด
2 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
นอย
3 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
ปานกลาง
4 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
มาก
5 คะแนน = มีคุณคาของคุณลักษณะในระดับ
มากที่สุด
ตารางที่ 1 การกําหนดระดับคาคะแนนของเกณฑการประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร
เมืองนครปฐมที่ควรคาแกการอนุรักษ ไวเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน
ระดับคาคะแนน
เกณฑขอที่
1. บริเวณธรรมชาติ

5

4

3

2

มี และโดดเดน
สวยงามมาก

มี และสวยงาม

มี แตไมสวยงาม

มีนอย และไม
สวยงาม

มีความเปนเมืองที่
ผสมผสานวิถีชีวิต
ชัดเจนมาก
มีเสนขอบฟาหรือ
ชองมองทิวทัศนที่
ชัดเจนและ
สวยงามมาก

มีความเปนเมืองที่
ผสมผสานวิถีชีวิต
ปานกลาง
มีเสนขอบฟาหรือ
ชองมองทิวทัศนที่
ชัดเจนและ
สวยงามปานกลาง

มีความเปนเมือง
นอย

4. ยานและชุมชน

มียานที่สวยงาม
และโดดเดนมาก

มียานที่สวยงาม
และโดดเดน

5. ภูมิทัศนถนน คลอง

มีภูมิทัศนถนน
หรือคลอง ที่
ชัดเจนและ
สวยงามมาก

มีภูมิทัศนถนน
หรือคลอง ที่
ชัดเจนและ
สวยงาม

มีความเปนเมือง
แตผสมผสานวิถี
ชีวิตนอย
มีเสนขอบฟา
และชองมอง
ทิวทัศนที่ชัดเจน
และสวยงาม
ปานกลาง
มียานที่มีความ
โดดเดนแตไม
สวยงาม
มีภูมิทัศนถนน
หรือคลอง ที่
ชัดเจนแตไม
สวยงาม

2. เมืองหรือหมูบาน
3. เสนขอบฟา หรือ
ชองมองทิวทัศน

มีเสนขอบฟา
และชองมอง
ทิวทัศนที่ไม
ชัดเจนหรือไม
สวยงาม
มียานที่ไมโดด
เดนและไม
สวยงาม
มีภูมิทัศนถนน
หรือคลอง ที่ไม
ชัดเจนและไม
สวยงาม

1
มีนอยมาก
และไม
สวยงาม หรือ
ไมมีเลย
มีความเปน
เมืองนอยมาก
หรือไมมีเลย
ไมมีเสนขอบ
ฟาหรือชอง
มองทิวทัศน

ไมมียาน

ไมมีภูมิทัศน
ถนนหรือ
คลอง
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ระดับคาคะแนน
เกณฑขอที่
6. รูปดานหนาอาคาร
7. อาคาร

8. วัสดุและชิน้ สวน

9. มรดกทาง
วัฒนธรรม

10. สภาพโดยรอบ

5

4

มีความชัดเจนและ
สวยงามมาก

มีความชัดเจนและ
สวยงาม

มีอาคารและ
บริเวณขางเคียงที่
สวยงามมากและ
โดดเดน
ซากปรักหักพังที่
ยังมีรองรอย
ประวัติศาสตรที่
ชัดเจนมาก
มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรมาก
และขึ้นทะเบียน
เปนโบราณสถาน
หรือโบราณวัตถุ

มีอาคารและ
บริเวณขางเคียงที่
สวยงาม

มีกิจกรรมทาง
สังคม หรือมี
ความสัมพันธกับ
บริเวณโดยรอบ
และมีทัศนียภาพที่
โดดเดนและ
สวยงามมาก

ซากปรักหักพังที่มี
รองรอยทาง
ประวัติศาสตร
เหลือนอย
มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรมาก
แตไมไดขึ้น
ทะเบียนเปน
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
มีกิจกรรมทาง
สังคม หรือมี
ความสัมพันธกับ
บริเวณโดยรอบ
และมีทัศนียภาพที่
สวยงาม

3

2

มีความชัดเจน
แตไมสวยงาม

ไมมีความ
ชัดเจนและไม
สวยงาม
มีอาคารและ
มีอาคารและ
บริเวณขางเคียง บริเวณขางเคียง
ที่ไมสวยงาม
นอยและไม
สวยงาม
ซากปรักหักพังที่ ซากปรักหักพังที่
มีการบูรณะ
มีการบูรณะใหม
เพิ่มเติมใหม
ทั้งหมดจนไม
บางสวน
เห็นรองรอยเดิม
มีความสําคัญ
มีความสําคัญ
ทาง
ทาง
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
ปานกลาง
นอย

มีกิจกรรมทาง
สังคม หรือมี
ความสัมพันธ
กับบริเวณ
โดยรอบ แตไมมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม

ไมมีกิจกรรม
ทางสังคม หรือ
ความสัมพันธ
กับบริเวณ
โดยรอบ แตมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม

1
ไมมีรูป
ดานหนา
อาคาร
ไมมีอาคาร
และบริเวณ
ขางเคียง
ไมมีซาก
ปรักหักพัง

มีความสําคัญ
ทาง
ประวัติศาสตร
นอยมาก
หรือไมมีเลย
ไมมีกิจกรรม
ทางสังคม
หรือ
ความสัมพันธ
กับบริเวณ
โดยรอบและ
ไมมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม

จากนั้น จึงนําผลรวมของคะแนนในแตละหัวขอของแหลงสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมเมืองนครปฐมมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย พรอมทั้งแบงระดับของคุณคาคุณลักษณะ
ที่โดดเดนดังกลาวตามคาเฉลี่ยที่ไดเปน 5 ระดับ ดังเกณฑการใหคะแนนที่พิจารณาจากคะแนน
อันตรภาคชั้น (class interval) ใน 5 ระดับ ดังนี้
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คาอันตรภาคชัน้ =

คาสูงสุด – คาต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตอ งการ
=
5–1
5
=
0.80
โดยคิดคาเฉลีย่ ตั้งแต 1.00 – 1.79
มีคุณลักษณะสําคัญ นอยทีส่ ุด
1.80 - 2.59
มีคุณลักษณะสําคัญ นอย
2.60 – 3.39
มีคุณลักษณะสําคัญ ปานกลาง
3.40 – 4.19
มีคุณลักษณะสําคัญ มาก
4.20 – 5.00
มีคุณลักษณะสําคัญ มากที่สดุ
ดังนั้น การแปลความหมายคาเฉลี่ยของผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงเปน 5
ระดับ โดยคาเฉลี่ยที่จะนํามาใชพิจารณาระบุคุณลักษณะสําคัญจะอยูในระดับมาก – มากที่สุด ผล
ของการจัดแบงแยกประเภทแหลงสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษไดกําหนดไวปรากฎผล
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจําแนกประเภทสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและการประเมินคาหลักฐานทางประวัติศาสตร
เมืองนครปฐมที่ควรคาแกการอนุรักษ ไวเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน
หัวขอ

เกณฑการประเมินคุณคา (ขอที่)
รวม คา
เฉลี่ย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กลุมที่ 1
กลุมสิ่งแวดลอม
ที่เปนรูปธรรม
1. สิ่งแวดลอมทาง
- - - - - - - - - ธรรมชาติ
2. สิ่งแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น
1. พระประโทณ
4 4 5 3 3 4 4 3 5 3
เจดีย

ลําดับ
คุณลักษณะ
สําคัญ

-

-

-

38

3.8

มาก
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หัวขอ

2. เจดียจ ุลประโทน
3. วัดพระเมรุ
4. วัดธรรมศาลา
5. วัดพระงาม
6. องคพระปฐมเจดีย
7. พระราชวังสนาม
จันทร
8.สะพานเจริญ
ศรัทธา
9. โรงเรียนราชินี
บูรณะ
กลุมที่ 2
กลุมสิ่งแวดลอม
ที่เปนรูปธรรม
กึ่งนามธรรม
1. คูเมืองทวารวดี
2. คลองเจดียบูชา
3. สระน้ําจันทร

เกณฑการประเมินคุณคา (ขอที่)
รวม คา
เฉลี่ย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
3
3
5
5

21
27
33
37
45
44

2.1
2.7
3.3
3.7
4.5
4.4

ลําดับ
คุณลักษณะ
สําคัญ
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

2 5 3 5 5 1 3 1 5 4

34

3.4

มาก

2 5 3 3 3 5 3 1 5 4

34

3.4

มาก

3 3 4 2 4 1 2 1 4 3
3 4 4 3 4 1 3 1 4 3
4 3 3 3 4 1 3 1 5 4

27
30
31

2.7
3.0
3.1

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
3
4
3
5
5

1
3
4
4
5
3

1
2
4
3
5
5

1
3
2
4
5
5

2
3
3
4
4
5

1
1
2
3
4
5

1
1
2
4
5
5

5
5
4
4
2
1

5
5
5
5
5
5

ผลจากตารางที่ 1 สรุปไดวา สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมแตละแหงเปนสถานที่ที่มี
คุณคาแกการอนุรักษในระดับที่แตกตางกันไป ซึ่ง พระปฐมเจดีย และพระราชวังสนามจันทรอยูใน
ระดับ มากที่สุด พระประโทณเจดีย วัดพระงาม สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ
อยูในระดับ มาก วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา คูเมืองทวารวดี คลองเจดียบูชา และสระน้ําจันทร
อยูในระดับ ปานกลาง และเจดียจุลประโทน อยูในระดับ นอย ดังนั้น สถานที่ทางประวัติศาสตร
ทั้ง 12 แหงนี้ เมื่อพิจารณาดังเกณฑขางตนแลว ทุกสถานที่เปนสถานที่ที่ควรคาแกการอนุรักษไว
เปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมชุมชนในระดับที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถนํามาจัดลําดับคุณคาและ
ความสําคัญไดดัง ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การจัดลําดับคุณคาและความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
10
12

โบราณสถาน/หลักฐานประวัติศาสตร
พระปฐมเจดีย
พระราชวังสนามจันทร
พระประโทณเจดีย
วัดพระงาม
สะพานเจริญศรัทธา
โรงเรียนราชินบี ูรณะ
วัดธรรมศาลา
สระน้ําจันทร
คลองเจดียบูชา
วัดพระเมรุ
คูเมืองทวารวดี
เจดียจ ุลประโทน

คาเฉลี่ย
4.5
4.4
3.8
3.7
3.4
3.4
3.3
3.1
3.0
2.7
2.7
2.1

ระดับ
ความสําคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

2. การจําแนกยุคสมัยของหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
เมื่อประเมินคาหลักฐานทางประวัติศาสตรและไดคนพบสถานที่ที่มีความสําคัญ
ตอประวัติศาสตรเมืองนครปฐมแลว จึงดําเนินการศึกษาหาขอมูลดานเอกสารเพิ่มเติม เพื่อแบงยุค
สมัยของหลักฐานทางประวัติศาสตรเหลานั้น และจากการศึกษาสามารถแบงไดดังนี้
2.1 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนรูปธรรม
2.1.1 พระประโทณเจดีย ยุคสมัย ทวารวดี
2.1.2 เจดียจุลประโทน
ยุคสมัย ทวารวดี
2.1.3 ทุงพระเมรุ
ยคุสมัย ทวารวดี
2.1.4 วัดธรรมศาลา
ยุคสมัย ทวารวดี
2.1.5 วัดพระงาม
ยุคสมัย ทวารวดี
2.1.6 พระปฐมเจดีย
ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(การคนพบและเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ)
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2.1.7 พระราชวังสนามจันทร ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
2.1.8 สะพานเจริญศรัทธา ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
2.1.9 โรงเรียนราชินีบูรณะ ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
2.2 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนรูปธรรมกึ่งนามธรรม ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่
สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแตไมเหลือรองรอยทางประวัติศาสตรใดๆ ปรากฏ เหลือไวแตเพียง
ขอสันนิษฐาน เรื่องเลา หรือตํานานที่เปนนามธรรมเทานั้น
2.2.1 สระน้ําจันทร
ยุคสมัย ทวารวดี
2.2.2 คูน้ําคันดินอาณาจักรทวารวดี ยุคสมัย ทวารวดี
2.2.3 คลองเจดียบูชา
ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
3. การสํารวจภาคสนามและเก็บขอมูลดวยเครื่องมือระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS)
เมื่อไดดําเนินการแบงยุคสมัยของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรแลว จึงทําการ
ออกสํารวจพื้นที่จริง โดยใชเครื่องมือระบุตําแหนงบนพื้นโลก (GPS Garmin รุนDakota 20 คา
ความคลาดเคลื่อน 3 – 5 เมตร) เพื่อระบุพิกัดที่แมนยําลงบนแผนที่ ซึ่งคาพิกัดที่ไดจะเปนคาละติจูด
และลองจิจูด โดยการจับคาพิกัดจะใชบริเวณใกลศูนยกลางของสถานที่มากที่สุดไปทางทิศเหนือ
จากนั้นนําคาเหลานั้นมาลงในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรและทําการประมวลผลออกมาเปน
แผนที่ในลักษณะของจุด และพื้นที่ ใชแทนสถานที่ และ เสน ใชแทนลักษณะของแมน้ํา ลําคลอง
ถนน เปนตน
ตารางที่ 4 การระบุตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
พระประโทณเจดีย
เจดียจ ุลประโทน
ทุงพระเมรุ
วัดธรรมศาลา
วัดพระงาม
สระน้ําจันทร

สมัย
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี

พิกัดภูมิศาสตร
ละติจูด
ลองจิจูด
13.815242
13.815554
13.814324
13.812037
13.824057
13.817646

100.096955
100.100646
100.067209
100.114670
100.054494
100.050941
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ลําดับที่

ชื่อ

สมัย

7

คูน้ําคันดิน

ทวารวดี

8
9

พระปฐมเจดีย
คลองเจดียบูชา

10
11
12

พระราชวังสนามจันทร รัชกาลที่ 6
สะพานเจริญศรัทธา
รัชกาลที่ 6
โรงเรียนราชินบี ูรณะ รัชกาลที่ 6

รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 4

พิกัดภูมิศาสตร
ละติจูด
ลองจิจูด
ทิศเหนือ
13.824139
ทิศตะวันออก 13.811324
ทิศตะวันตก 13.820429
ทิศใต
13.806844
13.819678
ทิศตะวันออก 13.804616
ทิศตะวันตก 13.877224
13.819587
13.822400
13.817688

100.096239
100.111217
100.078215
100.092291
100.060127
100.185954
100.021395
100.045397
100.059645
100.062829

4. การนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาแสดงบทแผนที่เมืองนครปฐม
ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งหมดที่ไดกําหนดคาพิกัด
เสร็จสิ้นและนําเขาสูโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรแลวนั้น มาแสดงบทแผนที่เมืองนครปฐม
โดยเป น การแสดงแบ ง เป น ยุ ค สมั ย ได แ ก สมั ย ทวารวดี สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) และสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6)
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วัดพระงาม

สระน้ําจันทร

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 57 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม สมัยทวารวดี
จากภาพที่ 57 เปนแผนที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
สมัยทวารวดี รวมทั้งสิ้น 7 แหง ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดพระเมรุ วัดธรรม
ศาลา วัดพระงาม สระน้ําจันทร และ คูเมืองทวารวดี
สรุปไดวาการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนนครปฐมในสมัย
ทวารวดี ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนชุมชนรูปวงรีแบบเมืองทวารวดีในบริเวณดาน
ตะวันออกของเมืองนครปฐมปจจุบันโดยมีรองรอยคูเมืองโบราณที่ชัดเจน ภายในเมืองเปนที่ตั้งพระ
ประโทณเจดีย และเจดียจุลประโทน โบราณสถานสําคัญที่ตั้งอยูนอกเมืองดานตะวันออกคือ
บริเวณวัดธรรมศาลา สวนโบราณสถานสถานและสถานที่สําคัญที่ตั้งอยูดานตะวันตกของเมือง
ทวารวดีเดิม คือ พระปฐมเจดียองคเดิม โบราณสถานวัดพระเมรุ โบราณสถานวัดพระงาม และสระ
น้ําจันทร

108

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 58 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหวั
จากภาพที่ 58
เปนแผนที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งสิ้น 2 แหง ไดแก พระปฐมเจดีย และคลองเจดีย
บูชา
สรุปไดวาการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนนครปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรในบริเวณเมืองปจจุบันคือพระปฐมเจดีย
และคลองเจดียบูชา โดยมีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนสมัยปจจุบันโดยรอบพระปฐมเจดีย มีแนวแกน
ประธานและแกนรองตามแบบคตินิยมของโครงสรางเมืองแบบขอมที่ชัดเจน สวนเมืองทวารวดี
โบราณดานตะวันออกลมสลายไปแลวเหลือแตซาก
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โรงเรียนราชินีบูรณะ

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 59 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวั
จากภาพที่ 59
เปนแผนที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งสิ้น 3
แหง ไดแก พระราชวังสนามจันทร
สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ
สรุปไดวาการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนนครปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรสําคัญ 3 แหง คือพระราชวังสนาม
จันทร เปนการวางผังและสรางพระราชวังขึ้นใหมตามแนวความคิดแบบฉากละครของประเทศ
ตะวันตก ในบริวณดานตะวันตกของเมืองนครปฐมสมัยรัชกาลที่ 4 สวนอีก 2 แหง คือ สะพานเจริญ
ศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะเปนการพัฒนาเมืองในบริเวณเมืองนครปฐมเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมา
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4
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5. การวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรกับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลแผนที่หลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งหมด ที่ทําการ
แบงในแตละสมัยมาวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม โดยผังเมืองรวมที่ใชเปนผังเมือง
รวมที่บังคับใชในปพุทธศักราช 2544 ซึ่งในปจจุบันเลิกบังคับใชแลว แตยังไมมีการบังคับใชผัง
เมืองรวมฉบับใหม จึงนําขอมูลผังเมืองฉบับดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหรวมกับแผนที่หลักฐาน
ทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ซึ่งตามหลักการจัดและวางผังเมืองแลวนั้น พื้นที่อนุรักษหรือ
พื้นที่ทางประวัติศาสตรจะตองถูกกําหนดใหเปนเขตสีน้ําตาลออน

ภาพที่ 60 ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม พ.ศ.2544
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

111
การวิเคราะหผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ฉบับป 2544 (ปจจุบันหมดอายุแลว และ
กําลังอยูในระหวางการปรับปรุงผัง ในขั้นตอนประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน) สวนหนึ่ง
ของการดําเนินการวิจัยไดทําการวิเคราะหการวางผังเมืองรวมเมืองนครปฐม โดยจะเห็นไดวาผัง
เมืองรวมเมืองนครปฐม จะมีการแบงเขตพื้นที่ในการพัฒนาและการอนุรักษ/สงวนรักษา ดังนี้
5.1 พื้นที่อนุรักษ/สงวนรักษา ไดกําหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สี
เขียว) ไวบริเวณโดยรอบของพื้นที่พักอาศัยและบริเวณขอบของเขตผังเมืองรวม เพื่อเปนพื้นที่สี
เขียวของเมือง และกําหนดที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สี
เขียวออน) ไวบริเวณอางเก็บน้ําประปา และบริเวณรอบ สระน้ําจันทร (สระบัว) เพื่อการพักผอน
หยอนใจของประชาชนในชุมชน และที่มีความพิเศษคือ บริเวณพื้นที่อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย
(สีเหลืองทแยง) เปนบริเวณซึ่งกําหนดอยูบริเวณทิศใตของพระปฐมเจดีย และการกําหนดที่ดิน
ประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปะวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) ไดแก บริเวณ
พระราชวังสนามจันทร คลองเจดียบูชา (บางสวน) คลองหวยจระเข คลองซอยหมูบานบอตะ
โหนด คลองพญากง สระน้ําจันทร และโบราณสถานวัดพระเมรุ ซึ่งเหลานี้มีบางสวนที่คํานึงถึง
หลักฐานทางประวัติศาสตร แตยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรอีกหลายแหงที่ไมไดถูกจัดใหอยูใน
เขตพื้นที่สีน้ําตาลออน
5.2 พื้นที่การพัฒนาเมือง ตามผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ไดกําหนดที่ดินประเภท
พาณิชยกรรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ไวบริเวณโดยรอบองคพระปฐมเจดีย ซึ่งเปน
ศูนยกลางเมืองนครปฐม โดยในทางประวัติศาสตร บริเวณดังกลาว ควรกําหนดใหเปนที่ดินประเภท
อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปะวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) เนื่องจากเปนโบราณ
สถานที่ สําคัญ และเก าแก ไมควรเป น พื้ น ที่ที่ เ นน การพัฒ นาเมือง และที่ดิ นประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) อยูบริเวณโดยรอบถัดจากเขตพื้นที่สีแดง ซึ่งบงบอกไดวาเปนการวางผัง
เมืองไวเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต หมายความวา เมืองนครปฐมจะมีการขยายตัว
ไปอีกในอนาคต เพื่อเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมจากศูนยกลางเมือง ผลจากการวิเคราะห พบวา
ลั ก ษณะของการวางผั ง เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ งดั ง กล า ว อาจมี ผ ลกระทบต อ สถานที่ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตรได
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การวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมสมัยทวารวดีกับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

วัดพระงาม

สระน้ําจันทร

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 61 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี ซอนทับลงบนผังเมืองรวม
เมืองนครปฐม
จากภาพที่ 61 สามารถนําแผนที่หลักฐานทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหซอนทับ
รวมกับผังเมืองรวมได ดังนี้
1. พระประโทณเจดีย ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีเทาออน เปนที่ดินประเภทสถาบัน
ศาสนา สามารถวิเคราะหไดวา มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่เปนขอมูลเพียงเบื้องตน เนื่องจาก
พระประโทณเจดียเปนมากกวาพื้นที่ประเภทสถาบันศาสนา แตทวาเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรที่
สําคัญที่สุดในสมัยทวารวดี เนื่องจากนักประวัติศาสตรสันนิษฐานวาบริเวณพระประโทณเจดียนี้
เปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีโบราณนั่นเอง
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ภาพที่ 62 พระประโทณเจดียและบริเวณโดยรอบ
2. เจดียจุลประโทน ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีสม เปนที่ดินประเภทเขตที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง สามารถวิเคราะหไดวา การวางและจัดทําผังเมืองรวมไมไดคํานึงถึงพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตรที่สําคัญแหงนี้ เนื่องจากบริเวณเจดียจุลประโทน หรือเรียยกอีกชื่อวา โบราณสถาน
เนินหิน เปนสถานที่ที่ขุดคนพบเหรียญ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ จํานวน 2 เหรียญ ซึ่งเปนสถานที่
บงชี้ถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรทวารวดีอีกแหงหนึ่งดวย

ภาพที่ 63 เจดียจุลประโทนและบริเวณโดยรอบ
3. วัดธรรมศาลา ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีเทาออน เปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
สามารถวิเคราะหไดวา การวางและจัดทําผังเมืองรวมที่เปนขอมูลเพียงเบื้องตนเชนกัน เนื่องจากวัด
ธรรมศาลาเปนมากกวาพื้นที่ประเภทสถาบันศาสนา เนื่องจากเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
ในสมัยทวารวดี เพราะมีการขุดคนพบสมอเรือบริเวณแมน้ําทัพหลวง หรือคลองธรรมศาลา ใน
ปจจุบัน เปนจํานวนมาก จึงมีการสันนิษฐานจากผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรทวารวดีวา บริเวณ
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นี้เคยเปนทาเรือมากอน ซึ่งเปนทาเรือการคาที่ยิ่งใหญและสําคัญมากในสมัยทวารวดี นอกจากนี้ยัง
มีเนินดินที่มีความเชื่อวา เนินดินธรรมศาลานี้มีอุโมงคเชื่อมตอกับทุงพระเมรุ โดยเปนที่มาของ
ตํานานปูโสมเฝาทรัพยนั่นเอง

ภาพที่ 64 วัดธรรมศาลาและบริเวณโดยรอบ
4. วัดพระงาม ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีเทาออน ซี่งเปนเขตสถาบันศาสนา สามารถ
วิเคราะหไดวาบริเวณวัดพระงามไมไดถูกประเมินคากอนการวางและจัดทําผังเมือง เนื่องจากบริเวณ
นี้มีเนินดินที่มีความสําคัญในสมัยทวารวดี ซึ่งควรวางผังเมืองเปนพื้นที่สีน้ําตาลออน

ภาพที่ 65 วัดพระงามและบริเวณโดยรอบ
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5. วัดพระเมรุ ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีน้ําตาลออน บริเวณโดยรอบเปนพื้นที่สีเขียวร
ตามแนวถนนเพชรเกษม และถัดออกไปคือบริเวณเขตที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) และเขต
พาณิชยกรรมหรือที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) สามารถวิเคราะหไดวาบริเวณวัดพระเมรุไมได
ถูกประเมินคากอนการวางและจัดทําผังเมืองอยางแนนอน เนื่องจากพื้นที่บริเวณวัดพระเมรุนี้เปน
โบราณสถานที่สําคัญยิ่งตออาณาจักรทวารวดี โดยเปนสถานที่ที่ขุดคนพบพระศิลาขาว ถึง 4 องค
ซึ่งในปจจุบันพระศิลาขาวไดถูกนําไปประดิษฐานยังที่ตางๆ ไดแก 1) เปนพระประธานในอุโบสถ
วัดพระปฐมเจดียราชวรวิหาร 2) ประดิษฐานดานทิศใตขององคพระปฐมเจดีย 3) จัดแสดงใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ เ จ า สามพระยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ 4) จั ด แสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยพระศิลาขาวเปนพระพุทธรูปที่บงบอกถึง
ลักษณะของทวารวดี คือ มีริมฝปากหนา คิ้วปกกา จมูกโต เปนตน ซึ่งการวางและจัดทําผังเมือง
รวมนั้นตองคํานึงถึงบริเวณโดยรอบโบราณสถานดวย แตวัดพระเมรุถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สี
น้ําตาลออนแคบริเวณตัวโบราณสถานเทานั้น แตบริเวณโดยรอบไมมีการกําหนดใหเกื้อกูลกับ
บริเวณอนุรักษ

ภาพที่ 66 วัดพระเมรุและบริเวณโดยรอบ

6. สระน้ําจันทร ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีน้ําตาลออนและบริเวณโดยรอบเปนพื้นที่สี
เขียวออนเพื่อการนันทนาการ ซึ่งจากการวิเคราะหผังเมืองพบวาคอนขางมีความเหมาะสมในระดับ
หนึ่ง แตทั้งนี้พื้นที่ถัดไปจากสระน้ําจันทรนี้ยังคงเปนการวางผังเมืองโดยกําหนดใหเปนพื้นที่สีสม
คือที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ซึ่งควรดําเนินการใหบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่สีเขียวออนจึงจะมี
ความเหมาะสม
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ภาพที่ 67 สระน้ําจันทรและบริเวณโดยรอบ
7. คูเมืองทวารวดี จากในแผนที่พบวา คูเมืองคือบริเวณที่ลอมรอบองคพระประ
โทณเจดียซึ่งเปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี โดยปจจุบันประกอบดวย คลองหลายสายมา
บรรจบกัน ไดแก คลองเจดียบูชา คลองพระยากง และคลองธรรมศาลา ซึ่งรูปรางของคูน้ําคันดิน
ในสมัยทวารวดีนี้มีลักษณะเปนวงรี หรือ สี่เหลี่ยมมุมมน แตจากการวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวม
แลวพบวา พื้นที่ดังกลาวถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สี่สมและสีเหลือง คือ เขตพื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง และหนาแนนนอย ตามลําดับ ซึ่งถาศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรรวมกับการวางและ
จัดทําผังเมืองแลวนั้น ควรจะกําหนดพื้นที่ดังกลาว เปนพื้นที่สีน้ําตาลออน คือ พื้นที่อนุรักษเพื่อ
สงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย

ภาพที่ 68 คูเมืองทวารวดีและพื้นทีภ่ ายในเขตคูเมือง
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การวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
กับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 69 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหวั ซอนทับลงบนผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
จากภาพที่ 69 สามารถนําแผนที่มาวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวมได ดังนี้
1. พระปฐมเจดีย ถูกคนพบและไดรับการบูรณะปฏิสังขรณขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนศูนยกลางเมืองนครปฐมในปจจุบัน อีกทั้งตัวองค
พระปฐมเจดียยังเปนเจดียที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีการบูรณะปฏิสังขรณโดยการสรางเจดีย
ครอบองคเดิมมาหลายตอหลายครั้ง ซึ่งในการบูรณะไดแลวเสร็จลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว และไดทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระรวงโรจฤทธิ์ประดิษฐานไดทางดานทิศ
เหนือขององคพระปฐมเจดียดวย หากวิเคราะหตามผังเมืองรวม อาจกลาวไดวาไมครอบคลุม
เนื่องจากถูกกําหนดเปนพื้นที่สีเทาออน ซึ่งเปนพื้นที่สถาบันศาสนา แตพระปฐมเจดียเปนมากกวา
นั้น เนื่องจากเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ และเปนโบราณสถานที่หาที่ใดเสมอเหมือนมิได
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ภาพที่ 70 พระปฐมเจดียแ ละบริเวณโดยรอบ
2. คลองเจดียบูชา เปนเสนทางเสด็จจากกรุงเทพมหานครสูเมืองนครปฐมของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคมีพระราชดําริใหขุดคลองมหาสวัสดิ์เชื่อม
ระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีน และขุดคลองเจดียบูชาเชื่อมจากแมน้ําทาจีนมาสูตัวเมือง
นครปฐม คลองเจดียบูชาจึงเปนเสนทางเสด็จของพระมหากษัตริย ซึ่งมีความสําคัญมาก ปจจุบัน
การวางผังเมืองไมไดคํานึงถึงรองรอยทางประวัติศาสตรแหงนี้ โดยกําหนดบริเวณริมคลองสวน
ใหญเปนพื้นที่สีเหลือง สม และแดง ตามแตเขตที่ลําคลองไหลผาน หากถาเรามองยอนไปในอดีต
เราอาจเห็นอะไรมากกวาลําคลองก็เปนได

ภาพที่ 71 คลองเจดียบูชา
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การวิ เ คราะห ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร เ มื อ งนครปฐมสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฏ เกล า
เจาอยูหัวกับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 72 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหวั ซอนทับลงบนผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
จากภาพที่ 72 สามารถนําแผนที่มาวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวมได ดังนี้
1. พระราชวังสนามจันทร ตั้งอยูในเขตพื้นที่สีน้ําตาลออน ซึ่งเปนเขตพื้นที่อนุรักษ
และสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความเหมาะสม เนื่องจากบริเวณนี้เปนพื้นที่สําคัญ
ยิ่งทางประวัติศาสตร อันเนื่องมาจากพระราชวังสนามจันทรเปนพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหสรางขึ้นเพื่อใชในการแปรพระราชฐาน มานมัสการองค
พระปฐมเจดีย และเปนที่ฝกกองเสือปา พระราชวังแหงนี้ประกอบดวยพระตําหนักชาลีมงคลอาสน
มารีราชรัตบัลลังค ทับแกว ทับขวัญ พระที่นั่งพิมานปฐม อภิรมยฤดี วัชรีรมยา สามัคคีมุข
มาตย ปาฏิหาริยทัศไนย และองคเทวลัยคเณศวร รวมทั้งสระน้ําจันทร และสระแกว ซึ่งแตละแหง
มีรูปแบบสถาปตยกรรมอันงดงาม และความยาวนานของประวัติศาสตรควรคาแกการอนุรักษยิ่ง
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ภาพที่ 73 พระราชวังสนามจันทรและบริเวณโดยรอบ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผังแมบทมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พ.ศ.
2553 – 2573, (นครปฐม: กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ภาคผนวก
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2. สะพานเจริญศรัทธา หรือที่ชาวเมืองนครปฐมเรียกวา สะพานยักษ เปนสะพาน
ที่ถูกสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการสรางทางรถไฟสายใตผานจังหวัดนครปฐม ประชาชนเดินทางโดย
รถไฟเพิ่มขึ้น แตการเดินทางจากสถานีรถไฟมานมัสการองคพระปฐมเจดียนั้น ตองขามคลองเจดีย
บู ช า ทํ า ให ย ากลํ า บากต อ การข า ม จึ ง ทํ า ให พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ทรงมี
พระราชดําริสรางสะพานเจริญศรัทธาเพื่อขามคลองเจดียบูชา โดยเชื่อมระหวางสถานีรถไฟกับถนน
มุงสูพระรวงโรจนฤทธิ์ หรือทางทิศเหนือขององคพระปฐมเจดีย ซึ่งเปนมุมมองที่สวยงามมาก จาก
การวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวมพบวาบริเวณนี้ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีแดง คือ เปนเขตพาณิชย
กรรมหรือที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสถานที่ทางประวัติศาสตรและควรคาแกการ
อนุรักษแหงนี้

ภาพที่ 74 สะพานเจริญศรัทธาและบริเวณโดยรอบ
3. โรงเรียนราชินีบูรณะ ตั้งอยูในเขตพื้นที่สีเขียวมะกอก ซึ่งเปนประเภท
สถาบันการศึกษา จากการวิเคราะหนั้นถาไมไดใชหลักการทางประวัติศาสตรมารวมกับการวาง
และจัดทําผังเมืองการกําหนดพื้นที่ดังกลาวอาจเหมาะสม แตในความเปนจริงสถานที่แหงนี้มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรเปนอยางยิ่ง จึงควรกําหนดเปนพื้นที่สีน้ําตาลออนจะเหมาะสมกวา
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ภาพที่ 75 โรงเรียนราชินีบูรณะและบริเวณโดยรอบ

สรุปผลการวิเคราะห
จากการวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้ง 12 แหงรวมกับผังเมืองรวมเมือง
นครปฐม ป พ.ศ.2544 สรุปผลไดดังนี้
พระประโทณเจดีย ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีเทาออน
ซึ่งกําหนดเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เนื่องจากนักประวัติศาสตรสันนิษฐานวาบริเวณพระ
ประโทณเจดียนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งควรคาแกการอนุรักษอยางยิ่ง จึงควร
กําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนสีน้ําตาลออน
เจดียจุลประโทน ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีสม หรือที่ดินประเภทเขตที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง ทั้งที่เจดียแหงนี้ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เนื่องจากบริเวณเจดียจุลประโทน หรือเรียก
อีกชื่อวา โบราณสถานเนินหิน เปนสถานที่ที่ขุดคนพบเหรียญ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ จํานวน 2
เหรียญ ซึ่งเปนสถานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรทวารวดีอีกแหงหนึ่งดวย จึงควร
กําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนสีน้ําตาลออน
วัดธรรมศาลา ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีเทาออน เปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ซึ่ง
บริเวณนี้ไดถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว การสันนิษฐานจากผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร
ทวารวดีวาบริเวณนี้เคยเปนทาเรือมากอน ซึ่งเปนทาเรือการคาที่ยิ่งใหญและสําคัญมากในสมัยทวาร
วดี นอกจากนี้ยังมีเนินดินที่มีความเชื่อวาเนินดินธรรมศาลานี้มีอุโมงคเชื่อมตอกับทุงพระเมรุ และ
เปนที่มาของตํานานปูโสมเฝาทรัพย ซึ่งการวางและจัดทําผังเมืองยังไมเหมาะสม จึงควรกําหนด
พื้นที่ดังกลาวเปนสีน้ําตาลออน
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วัดพระงาม ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว ถูกกําหนดอยูบริเวณพื้นที่สีเทา
ซี่งเปนเขตสถาบันศาสนา สามารถวิเคราะหไดวาบริเวณวัดพระงามไมไดถูกประเมินคากอนการ
วางและจัดทําผังเมือง เนื่องจากบริเวณนี้มีเนินดินที่มีความสําคัญในสมัยทวารวดี ซึ่งควรวางผัง
เมืองเปนพื้นที่สีน้ําตาลออน
วัดพระเมรุ ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีน้ําตาลออน เนื่องจากวัดพระเมรุไดขึ้นทะเบียน
โบราณ สถานเรียบรอยแลว แตทั้งนี้ยังไมครอบคลุมพื้นที่ประวัติศาสตรที่แทจริง เนื่องจากวัดพระ
เมรุเปนเพียงสวนหนึ่งของทุงขนาดใหญที่เรียกวา ทุงพระเมรุ แตบริเวณโดยรอบวัดพระเมรุนี้กลับ
ถูกกําหนดใหเปนเขตพื้นที่สีแดงซึ่งเปนเขตพาณิชยกรรมหรือที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ดังนั้นการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมยังไมเหมาะสมกับความสําคัญดานประวัติศาสตร เพราะฉะนั้นการวาง
และจัดทําผังเมืองควรคํานึงถึงบริเวณโดยรอบโบราณสถานดวย ไมใชใหความสําคัญเพียงเฉพาะตัว
โบราณ สถานเพียงอยางเดียวเทานั้น ซึ่งควรกําหนดพื้นที่กันชนโดยรอบเปนพื้นที่สีเขียวออนเพื่อ
การนันทนการ หรือการทองเที่ยวจะเหมาะสมมากกวา
สระน้ําจันทร ซึ่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลวตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีน้ําตาลออนและ
บริ เ วณโดยรอบเป น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วอ อ นเพื่ อ การนั น ทนาการ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะหผั ง เมื อ งพบว า
คอนขางมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้พื้นที่ถัดไปจากสระน้ําจันทรนี้ยังคงเปนการวางผัง
เมืองโดยกําหนดใหเปนพื้นที่สีสม คือที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ซึ่งควรดําเนินการใหบริเวณ
ดังกลาวเปนพื้นที่สีเขียวออนจึงจะมีความเหมาะสมมากกวา
คูเมืองทวารวดี จากการวิเคราะหพบวาพื้นที่ภายในคูเมืองถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สี
สมและสีเหลือง คือ เขตพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอยตามลําดับ ซึ่งหาก
พิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตรรวมกับการวางและจัดทําผังเมืองแลว ควรกําหนดใหเปนพื้นที่
สีน้ําตาลออนหรือสีเขียวออนจะเหมาะสมกวา และควรควบคุมการกอสรางอาคารในบริเวณนี้เพื่อ
รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรไวใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ควรขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
โดยเร็ว เพราะถาปลอยใหมีการพัฒนาอยางไมมีทิศทาง รองรอยทางประวัติศาสตรอันสําคัญยิ่งนี้
อาจจะเลือนหายไปในที่สุด
พระปฐมเจดีย รวมถึงในเขตวัดใหญดวย ปจจุบันไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว
หากวิเคราะหการวงและจัดทําผังเมืองรวม กลาวไดวายังไมครอบคลุมเนื่องจากถูกกําหนดเปนพื้นที่
สีเทาออน หรือสถาบันศาสนา แตองคพระปฐมเจดียมีสถานภาพที่สําคัญมากกวานั้น เนื่องจาก
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ และเปนโบราณสถานที่มีคุณคาหาที่ใดเสมอเหมือนมิได จึงควร
กําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณอนุรักษ สีน้ําตาลออน
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คลองเจดียบูชา เปนเสนทางเสด็จจากกรุงเทพมหานครสูเมืองนครปฐมของพระ
บาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ปจจุบันการวางผังเมืองมีการคํานึงถึงเฉพาะในสวนที่อยูบริเวณ
คูเมืองทวารวดีและในตัวเมืองนครปฐมเทานั้น ไมไดกําหนดใหเปนเขตอนุรักษพื้นที่สีน้ําตาลออน
ตลอดสาย ซึ่งหมายความวาไมไดใหความสําคัญกับสถานที่ทางประวัติศาสตรแหงนี้เทาที่ควร
เพราะฉะนั้นจึงควรกําหนดเปนพื้นที่สีน้ําตาลออนตลอดสาย และควรขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
พระราชวังสนามจันทร รวมถึงบริเวณสระแกว (ในมหาวิทยาลัยศิลปากร) และ
บริ เ วณสระน้ํ า จั น ทร ตั้ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ สี น้ํ า ตาลอ อ น ซึ่ ง เป น เขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ แ ละส ง เสริ ม
เอกลั ก ษณ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย และได ขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานแล ว ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสม
สะพานเจริญศรัทธา หรือที่ชาวเมืองนครปฐมเรียกวา สะพานยักษ ปจจุบันขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน จากการวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวมพบวาบริเวณนี้ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สี
แดงเขตพาณิชยกรรมหรือที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสถานที่ทางประวัติศาสตร
และควรคาแกการอนุรักษแหงนี้
โรงเรียนราชินีบูรณะ ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว ตั้งอยูในเขตพื้นที่สีเขียว
มะกอก ซึ่งเปนประเภทสถาบันการศึกษา จากการวิเคราะหนั้นถาคํานึงถึงประวัติศาสตร สถานที่
แห ง นี้ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร เ ป น อย า งยิ่ ง ควรกํ า หนดเป น พื้ น ที่ สี น้ํ า ตาลอ อ นจึ ง จะ
เหมาะสม

บทที่ 6
สรุปผลการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยในบทนี้ เปนการสรุปผลการวิเคราะหที่ไดดําเนินการไปแลวในบทที่ 5
การอภิปรายผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะห และขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชวางแผน
อนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐมตอไป
1. สรุปการจําแนกประเภทสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและการประเมินคุณคาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของเมืองนครปฐม
เขตเทศบาลนครนครปฐม มีสถานที่ที่เปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของ
เมืองนครปฐม รวมทั้งสิ้น 12 แหง เปนลักษณะรูปธรรม ที่ยังปรากฏหลักฐานเหลืออยู จํานวน 9
แหง ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา วัดพระงาม พระปฐม
เจดีย พระราชวังสนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ สวนที่เปนลักษณะ
ทั้งรูปธรรมกึ่งนามธรรม ซึ่งเปนสถานที่ที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแตไมหลงเหลือรองรอย
ประวัติศาสตรใดๆ แลวในปจจุบัน มีเพียงแคขอสันนิษฐาน เรื่องเลา และตํานานเทานั้น จํานวน 3
แหง ไดแก สระน้ําจันทร คูเมืองสมัยทวารวดี และเสนทางเสด็จนมัสการองคพระปฐมเจดียโดย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นั่นก็คือ คลองเจดียบูชา
ผลการประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ในแงของคุณคา
สถานที่ทางประวัติศาสตรทั้ง 12 แหง มีความสําคัญทางประวัติศาสตรทั้งสิ้น กลาวไดวาทุกแหง
ควรคาแกการอนุรักษเปนอยางยิ่ง สวนในประเด็นคุณคาความเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและ
ภาพลักษณที่ดีของชุมชนนั้น ผลการประเมินของสถานที่ทั้ง 12 แหง พบวา พระปฐมเจดีย และ
พระราชวังสนามจันทรอยูในระดับ มากที่สุด พระประโทณเจดีย วัดพระงาม สะพานเจริญศรัทธา
และโรงเรียนราชินีบูรณะ อยูในระดับ มาก วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา คูเมืองทวารวดี คลองเจดีย
บูชา และสระน้ําจันทร อยูในระดับ ปานกลาง และเจดียจุลประโทน อยูในระดับ นอย ดังนั้น
สถานที่ทางประวัติศาสตรทั้ง 12 แหงนี้ เมื่อพิจารณาดังเกณฑทั้ง 10 ประการแลว ทุกสถานที่เปน
สถานที่ที่ควรคาแกการอนุรักษไวเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมชุมชนในระดับที่แตกตางกันไป
ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สรุปลําดับคุณคาและความสําคัญของหลักฐานทางประวัตศิ าสตรเมืองนครปฐม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
10
12

โบราณสถาน/หลักฐานประวัติศาสตร
พระปฐมเจดีย
พระราชวังสนามจันทร
พระประโทณเจดีย
วัดพระงาม
สะพานเจริญศรัทธา
โรงเรียนราชินบี ูรณะ
วัดธรรมศาลา
สระน้ําจันทร
คลองเจดียบูชา
วัดพระเมรุ
คูเมืองทวารวดี
เจดียจ ุลประโทน

คาเฉลี่ย
4.5
4.4
3.8
3.7
3.4
3.4
3.3
3.1
3.0
2.7
2.7
2.1

ระดับ
ความสําคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา สถานที่ที่ควรคาแกการอนุรักษไวเปนสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมชุมชน ลําดับที่ 1 คือ พระปฐมเจดีย รองลงมาคือ พระราชวังสนามจันทร และพระประ
โทณเจดีย สวนลําดับทายสุด คือ เจดียจุลประโทน
2. สรุปการจําแนกยุคสมัยของหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม และการใหคาพิกัด
จากการวิจั ยสามารถแบงยุคสมัย ของหลักฐานทางประวัติศาสตร พรอมทั้งการ
สํารวจพื้นที่และระบุตําแหนงบนพื้นโลก ทําใหไดคาพิกัดของสถานที่ตางๆ ดังนี้
2.1 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนรูปธรรม
2.1.1 พระประโทณเจดีย ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.8152
ลองจิจูด 100.096955
2.1.2 เจดียจุลประโทน
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.815554
ลองจิจูด 100.100646
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2.1.3 วัดพระเมรุ

ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.814324
ลองจิจูด 100.067209
2.1.4 วัดธรรมศาลา
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.812037
ลองจิจูด 100.11467
2.1.5 วัดพระงาม
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.824057
ลองจิจูด 100.054494
2.1.6 พระปฐมเจดีย
ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(การคนพบและเริ่มบูรณปฏิสังขรณ)
ละติจูด 13.819678
ลองจิจูด 100.060127
2.1.7 พระราชวังสนามจันทร ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ละติจูด 13.819587
ลองจิจูด 100.045397
2.1.8 สะพานเจริญศรัทธา ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ละติจูด 13.822400
ลองจิจูด 100.059645
2.1.9 โรงเรียนราชินีบูรณะ ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ละติจูด 13.817688
ลองจิจูด 100.062829
2.2 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนทั้งรูปธรรมกึ่งนามธรรม
2.2.1 สระน้ําจันทร
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.817646
ลองจิจูด 100.050941
2.2.2 คูเมืองสมัยทวารวดี ยุคสมัย ทวารวดี
ละติจูด
ลองจิจูด
ทิศเหนือ
13.824139 100.096239
ทิศตะวันออก 13.811324 100.111217
ทิศตะวันตก 13.820429 100.078215
ทิศใต
13.806844 100.092291
2.2.3 คลองเจดียบูชา (เสนทางเสด็จ) ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว
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ละติจูด
ลองจิจูด
ทิศตะวันออก 13.804616 100.185954
ทิศตะวันตก 13.877224 100.021395
3. สรุปหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมที่ปรากฏในบริบทเมืองนครปฐมปจจุบัน
จากขั้นตอนการจัดทําแผนที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม พบวามี
หลักฐานที่เปนโบราณสถานสมัยทวารวดี รวมทั้งสิ้น 7 แหง ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน
วั ด พระเมรุ วั ด ธรรมศาลา วั ด พระงาม สระน้ํ า จั น ทร และ คู เ มื อ งสมั ย ทวารวดี สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งสิ้น 2 แหง ไดแก พระปฐมเจดีย และคลองเจดียบูชา
และสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งสิ้น 3 แหง ไดแก พระราชวังสนาม
จันทร สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ
ในภาพที่ 76 เปนแผนที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ทั้ง 3 ยุคสมัย
คื อ ทวารวดี และรั ต นโกสิ น ทร ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว และ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งสิ้น 12 แหง ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุล
ประโทน วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา วัดพระงาม สระน้ําจันทร คูเมืองสมัยทวารวดี พระปฐมเจดีย
คลองเจดียบูชา พระราชวังสนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ
สรุปไดวาการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนนครปฐมระยะแรกในสมัย
ทวารวดี ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนชุมชนรูปวงรีแบบเมืองทวารวดีในบริเวณดาน
ตะวันออกของเมืองนครปฐมปจจุบันโดยมีรองรอยคูเมืองโบราณที่ชัดเจน ภายในเมืองเปนที่ตั้งพระ
ประโทณเจดียและเจดียจุลประโทน โบราณสถานสําคัญที่ตั้งอยูนอกเมืองดานตะวันออกคือบริเวณ
วั ด ธรรมศาลา ส ว นที่ ตั้ ง อยู ด า นตะวั น ตกของเมื อ งทวารวดี เ ดิ ม คื อ พระปฐมเจดี ย อ งค เ ดิ ม
โบราณสถานวัดพระเมรุ โบราณสถานวัดพระงาม และสระน้ําจันทร ระยะที่ 2 สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรในบริเวณเมืองปจจุบันคือ พระปฐมเจดีย
และคลองเจดียบูชา โดยมีการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนรอบพระปฐมเจดีย มีแนวแกนประธานและแกน
รองตามแบบคติ นิ ย มของโครงสร า งเมื อ งแบบขอมที่ ชั ด เจน ส ว นเมื อ งทวารวดี โ บราณด า น
ตะวันออกลมสลายไปแลว ระยะที่ 3 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ปรากฎ
หลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองนครปฐมที่สําคัญ 3
แหง คือ พระราชวังสนามจันทร เปนการวางผังและสรางพระราชวังขึ้นใหมตามแนวความคิดการ
สรางฉากละครของประเทศตะวันตกในบริวณดานตะวันตกของเมืองนครปฐม สมัยรัชกาลที่ 6
สวนอีก 2 แหง คือ สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะเปนการพัฒนาเมืองในบริเวณ
เมืองนครปฐมเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4
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วัดพระงาม

สระน้ําจันทร

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 76 หลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม

4. สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมของหลักฐานทางประวัติศาสตรกับการวางและจัดทําผังเมือง
รวมเมืองนครปฐม
สวนหนึ่งของการดําเนินการวิจัยไดทําการวิเคราะหการวางผังเมืองรวม
เมืองนครปฐม ฉบับป 2544 (ปจจุบันหมดอายุแลว และกําลังอยูระหวางการปรับปรุงผัง ขั้นตอน
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน) และสรุปไดวาผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ไดมีการแบง
เขตพื้นที่ในการพัฒนาและการอนุรักษ/สงวนรักษา ดังนี้
4.1 พื้นที่อนุรักษ/สงวนรักษา ไดกําหนดที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม(สีเขียว) ไวบริเวณโดยรอบของพื้นที่พักอาศัยและบริเวณขอบของเขตผังเมืองรวม เพื่อ
เปนพื้นที่สีเขียวของเมือง และกําหนดที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ไวบริเวณอางเก็บน้ําประปา และบริเวณรอบ สระน้ําจันทร (สระบัว) เพื่อ
การพักผอนหยอนใจของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษเพื่อการ
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อยูอาศัย (สีเหลืองทแยง) ไวบริเวณทิศใตของพระปฐมเจดีย และการกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) ไดแก บริเวณพระราชวังสนาม
จันทร คลองเจดียบูชา(บางสวน) คลองหวยจระเข คลองซอยหมูบานบอตะโหนด คลองพญากง
สระน้ํ า จั น ทร และโบราณสถานวั ด พระเมรุ ซึ่ ง เหล า นี้ มี บ างส ว นที่ คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร แตยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรอีกหลายแหงที่ไมไดถูกจัดใหอยูในเขตพื้นที่สี
น้ําตาลออน
4.2 พื้นที่การพัฒนาเมือง ตามผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ไดกําหนดที่ดินประเภท
พาณิชยกรรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ไวบริเวณโดยรอบองคพระปฐมเจดีย ซึ่งเปน
ศูนยกลางเมืองนครปฐม โดยในทางประวัติศาสตร บริเวณดังกลาว ควรกําหนดใหเปนที่ดินประเภท
อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) เนื่องจากเปนโบราณสถานที่
สําคัญและเกาแก ไมควรเปนพื้นที่ที่เนนการพัฒนาเมือง และที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปาน
กลาง (สีสม) อยูบริเวณโดยรอบ ถัดจากเขตพื้นที่สีแดง ซึ่งบงบอกไดวาเปนการวางผังเมืองไวเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต หมายความวา เมืองนครปฐมจะมีการขยายตัวไปอีกใน
อนาคต เพื่อเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมจากศูนยกลางเมือง จากการวิเคราะหพบวา ลักษณะของการ
วางผังเพื่อพัฒนาเมืองดังกลาว อาจมีผลกระทบตอสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรได

5. สรุปผลการวิเคราะหและอภิปรายผล
จากการวิเคราะหในขั้นตอนการนําขอมูลแผนที่หลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งหมด
มาวิเคราะหซอนทับ (Overlay Analysis) กับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ซึ่งตามหลักการวางและ
จัดทําผังเมืองแลวนั้น พื้นที่อนุรักษหรือพื้นที่ทางประวัติศาสตรจะตองถูกกําหนดใหเปนเขตสี
น้ําตาลออน
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วัดพระงาม

สระน้ําจันทร

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 77 การซอนทับหลักฐานทางประวัตศิ าสตรเมืองนครปฐมบนผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
จากภาพที่ 77 สรุปผลการวิเคราะหและอภิปรายผลไดดังนี้
พระประโทณเจดีย แมวาบริเวณพระประโทณเจดียจะไดขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
แลว แตในทางปฏิบัติของการวางผังเมืองรวมเมืองนครปฐม พระประโทณเจดียตั้งอยูบริเวณพื้นที่สี
เทาออน ซึ่งกําหนดเปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา โดยชี้ใหเห็นไดวาการวางและจัดทําผังเมือง
รวมยังไมเหมาะสมและไมคํานึงถึงคุณคาทางประวัติศาสตรของสถานที่ดังกลาว ทั้งๆที่ไดขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานแลว เนื่องจากพระประโทณเจดียเปนมากกวา สถาบันศาสนา แตทวาเปน
พื้นที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่สุดในสมัยทวารวดี เนื่องจากนักประวัติศาสตรสันนิษฐานวา
บริเวณพระประโทณเจดียนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งควรคาแกการอนุรักษอยางยิ่ง
จึงควรกําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนสีน้ําตาลออน กอนที่ศูนยกลางอาณาจักรทวารวดีโบราณจะสูญ
สลายไป
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เจดียจุลประโทน เปนเจดียที่ตั้งอยูใกลเคียงกับพระประโทณเจีย อีกทั้งยังมีศิลปะที่
เปนแบบทวารวดีเชนเดียวกัน โดยฐานเจดียจุลประโทนนี้ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีสม หรือที่ดินประเภท
เขตที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ทั้งที่เจดียแหงนี้ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลวแตการวางและ
จัดทําผังเมืองก็ไมไดใหความสําคัญแมแตนอย เพราะไมไดกําหนดบริเวณนี้เปนพื้นที่สีน้ําตาลออน
ทั้งยังไมไดกําหนดบริเวณกันชนโดยรอบใหเปนพื้นที่สีเขียวออนอีกดวย ทําใหสามารถสรุปไดวา
การวางและจัดทําผังเมืองครั้งนี้ไมไดคํานึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงนี้ เนื่องจาก
บริเวณเจดียจุลประโทน หรือเรียกอีกชื่อวา โบราณสถานเนินหิน เปนสถานที่ที่ขุดคนพบเหรียญเงิน
ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ จํานวน 2 เหรียญ ซึ่งเปนสถานที่บงชี้ถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร
ทวารวดีอีกแหงหนึ่งดวย เพราะฉะนั้นในการวางและจัดทําผังเมืองครั้งตอไปจึงควรกําหนดบริเวณ
นี้ใหเปนพื้นที่สีน้ําตาลออน เพื่อการอนุรักษหลักฐานทางประวัติศาสตรใหดํารงอยูสืบไป
วัดธรรมศาลา บริเวณที่ตั้งวัดธรรมศาลานี้ อยูนอกเขตเทศบาลนครนครปฐม แต
เปนพื้นที่รอยตอใกลเคียงซึ่งถูกรวมอยูในผังเมืองรวมเมืองนครปฐมดวย โดยบริเวณดังกลาวถูก
กําหนดอยูบริเวณพื้นที่สีเทาออน เปนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ซึ่งบริเวณเนินดินวัดธรรมศาลา
ได ถู ก ขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานแล ว การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมจึ ง ยั ง ไม เ หมาะสมเช น กั น
เนื่องจากวัดธรรมศาลาเปนมากกวาสถาบันศาสนา เพราะเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญใน
สมัยทวารวดี โดยมีการขุดคนพบสมอเรือบริเวณแมน้ําทัพหลวง หรือคลองธรรมศาลาในปจจุบัน
เปนจํานวนมาก และไดรับการสันนิษฐานจากผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรทวารวดีวาบริเวณนี้เคย
เปนทาเรือมากอน ซึ่งเปนทาเรือการคาที่ยิ่งใหญและสําคัญมากในสมัยทวารวดี นอกจากนี้ยังมีเนิน
ดินที่มีความเชื่อวาเนินดินธรรมศาลานี้มีอุโมงคเชื่อมตอกับทุงพระเมรุ และเปนที่มาของตํานานปู
โสมเฝาทรัพย ซึ่งเนินดินดังกลาวก็เปนลักษณะสําคัญของศิลปะแบบทวารวดีอีกดวย จึงควรกําหนด
พื้นที่บริเวณวัดธรรมศาลาทั้งหมดเปนพื้นที่สีน้ําตาลออน เพื่อการอนุรักษที่ครอบคลุม ไมใชเพียง
แคเนินดินเพียงอยางเดียวเทานั้น
วัดพระงาม ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว จากการวิเคราะหผังเมืองรวม
เมืองนครปฐม บริเวณดังกลาวถูกกําหนดอยูบริเวณพื้นที่สีเทา ซี่งเปนเขตสถาบันศาสนา นอกจากนี้
บริเวณเนินดินวัดพระงามยังถูกรุกล้ําดวยเขตรถไฟ ซึ่งมีรางรถไฟผานตรงบริเวณเนินดินพอดี
สามารถวิ เ คราะห ไ ด ว า บริ เ วณวั ด พระงามไม ไ ด ถู ก ประเมิ น ค า ก อ นการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ ง
เนื่องจากบริเวณนี้มีเนินดินที่มีความสําคัญในสมัยทวารวดี โดยเปนที่ขุดคนพบพระพุทธรูปที่งดงาม
จึงเปนที่มาของชื่อวัดพระงาม นอกจากไมกําหนดใหเปนพื้นที่อนุรักษแลว การพัฒนายังมีสวนใน
การทําลายพื้นที่ประวัติศาสตรอีกดวย ซึ่งบริเวณนี้ควรวางผังเมืองเสียใหมใหเปนพื้นที่สีน้ําตาล
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ออนและควรมีการกําหนดพื้นที่กันชนออกไปเพิ่มเติม โดยกําหนดพื้นที่กันชนเปนสีเขียวออนเพื่อ
การนันทนาการจึงจะเหมาะสม
สระน้ําจันทร ซึ่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลวตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีน้ําตาลออนและ
บริ เ วณโดยรอบเป น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วอ อ นเพื่ อ การนั น ทนาการ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะหผั ง เมื อ งพบว า
คอนขางมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้พื้นที่ถัดไปจากสระน้ําจันทรนี้ยังคงเปนการวางผัง
เมื อ งโดยกํ า หนดให เ ป น พื้ น ที่ สี ส ม คื อ ที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น ปานกลาง และในพื้ น ที่ จ ริ ง มี ก าร
ประกอบการรานอาหารอยูรอบๆสระน้ําจันทร ถือวาเปนการรุกล้ําสถานที่ประวัติศาสตรอยาง
ชัดเจน ซึ่งควรดําเนินการใหบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่สีเขียวออน และมีการควบคุมอาคาร พรอมทั้ง
กําหนดพื้นที่กันชนออกไปเพิ่ม จึงจะมีความเหมาะสม
วัดพระเมรุ ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สีน้ําตาลออน เนื่องจากวัดพระเมรุไดขึ้นทะเบียน
โบราณ สถานเรียบรอยแลว แตทั้งนี้ยังไมครอบคลุมพื้นที่ประวัติศาสตรที่แทจริง เนื่องจากวัดพระ
เมรุเปนเพียงสวนหนึ่งของทุงขนาดใหญที่เรียกวา ทุงพระเมรุ แตบริเวณโดยรอบวัดพระเมรุนี้กลับ
ถูกกําหนดใหเปนเขตพื้นที่สีแดงซึ่งเปนเขตพาณิชยกรรมหรือที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ดังนั้นการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมยังไมเหมาะสมกับความสําคัญดานประวัติศาสตร เนื่องจากพื้นที่บริเวณ
ทุงพระเมรุเปนโบราณสถานที่สําคัญยิ่งตออาณาจักรทวารวดี โดยเปนสถานที่ที่ขุดคนพบพระศิลา
ขาว ถึง 4 องค ซึ่งในปจจุบันพระศิลาขาวไดถูกนําไป ประดิษฐานยังที่ตางๆไดแก 1) เปนพระ
ประธานในอุโบสถวัดพระปฐมเจดียราชวรวิหาร 2) ประดิษฐานดาน ทิศใตขององคพระปฐมเจดีย
3) จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ 4) จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระศิลาขาวเปนพระ พุทธรูปที่บงบอก
ถึงลักษณะของทวารวดี คือ ริมฝปากหนา คิ้วปกกา จมูกโต เปนตน แตในปจจุบัจนพื้นที่โดยรอบวัด
พระเมรุกลับกลายเปนตลาดและรานคาพาณิชย เพราะฉะนั้นการวางและจัดทําผังเมืองควรคํานึงถึง
บริเวณโดยรอบโบราณสถานดวย ไมใชใหความสําคัญเพียงเฉพาะตัวโบราณ สถานเพียงอยางเดียว
เทานั้น ดังนั้นจึงควรกําหนดใหวัดพระเมรุเปนพื้นที่สีน้ําตาลออนและบริเวณกันชนโดยรอบเปนสี
เขียวออนเพื่อการนันทนาการ
คูเมืองทวารวดี จากการศึกษาแผนที่และรูปถายทางอากาศพบวา คูเมืองหรือคูน้ําคัน
ดิน คือบริเ วณที่ ลอมรอบองคพระประโทณเจดียซึ่ง เปนศูน ยกลางของอาณาจักรทวารวดี โดย
ปจจุบันประกอบดวยคลองหลายสายมาบรรจบกันไดแก คลองเจดียบูชา (บางสวน) คลองหวย
จระเข คลองซอยหมูบานบอตะโหนด และคลองพญากง ซึ่งรูปรางของคูน้ําคันดินในสมัยทวารวดี
นี้มีลักษณะเปนวงรี หรือ สี่เหลี่ยมมุมมน จากการวิเคราะหพบวาพื้นที่ภายในคูเมืองถูกกําหนดให
เปนพื้นที่สีสมและสีเหลือง คือ เขตพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอยตามลําดับ
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ซึ่งหากพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตรรวมกับการวางและจัดทําผังเมืองแลว ควรกําหนดให
เปนพื้นที่สีน้ําตาลออนหรือสีเขียวออนจะเหมาะสมกวา และควรควบคุมการกอสรางอาคารใน
บริ เ วณนี้ เ พื่ อ รั ก ษาหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ไ ว ใ ห ไ ด ม ากที่ สุ ด และที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ควร
ขึ้นทะเบียนคูเมืองและบริเวณภายในเปนโบราณสถาน เพราะถาปลอยใหมีการพัฒนาอยางไมมี
ทิศทาง รองรอยทางประวัติศาสตรอันสําคัญยิ่งนี้อาจจะเลือนหายไปในที่สุด ดังนั้น บริเวณภายในคู
เมืองจึงควรกําหนดเปนพื้นที่สีน้ําตาลออน สวนบริเวณกันชนโดยรอบควรกําหนดใหเปนสีเขียว
ออนเพื่อการนันทนาการ
พระปฐมเจดี ย ถู ก ค น พบและได รั บ การบู ร ณะปฏิ สั ง ขรณ ขึ้ น ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งปจจุบันเปนศูนยกลางเมืองนครปฐม อีกทั้งองคพระ
ปฐมเจดียยังเปนเจดียที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีการบูรณปฏิสังขรณโดยการสรางเจดียครอบองค
เดิมมาหลายตอหลายครั้ง ซึ่งในการบูรณะไดแลวเสร็จลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว และไดทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระรวงโรจฤทธิ์ประดิษฐานไดทางดานทิศเหนือของ
องคพระปฐมเจดียดวย ปจจุบันองคพระปฐมเจดียไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแลว รวมถึงบริเวณ
วัดพระปฐมเจดีย (วัดใหญ) ในสวนสังฆาวาสก็ไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานเชนกัน หากวิเคราะห
การวางและจัดทําผังเมืองรวม กลาวไดวายังไมครอบคลุมเนื่องจากถูกกําหนดเปนพื้นที่สีเทาออน
ซึ่งเปนสถาบันศาสนา แตองคพระปฐมเจดีย ในสวนพุทธาวาส มีความสําคัญมากกวานั้น เนื่องจาก
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ และเปนโบราณสถานที่มีคุณคาหาที่ใดเสมอเหมือนมิได จึงควร
มีการกําหนดในการวางและจัดทําผังเมืองเสียใหมใหเปนพื้นที่สีน้ําตาลออนทั้งหมด เพื่ออนุรักษ
พื้นที่ประวัติศาสตรนี้ไวตราบนานเทานาน
คลองเจดี ย บู ช า เป น เส น ทางเสด็ จ จากกรุ ง เทพมหานครสู เ มื อ งนครปฐมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสมัยรัตนโกสินทรหลายพระองค สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีน และขุดคลองเจดีย
บู ช าเชื่ อ มจากแม น้ํ า ท า จี น มาสู ตั ว เมื อ งนครปฐม คลองเจดี ย บู ช าจึ ง เป น เส น ทางเสด็ จ ของ
พระมหากษัตริย ซึ่งมีความสําคัญมากในอดีต ปจจุบันการวางผังเมืองมีการคํานึงถึงเฉพาะในสวนที่
อยูบริเวณคูเมืองทวารวดีและในตัวเมืองนครปฐมเทานั้น ไมไดกําหนดใหเปนเขตอนุรักษพื้นที่สี
น้ําตาลออนตลอดสาย ซึ่งหมายความวาไมไดใหความสําคัญกับสถานที่ทางประวัติศาสตรแหงนี้
เทาที่ควร โดยกําหนดบริเวณริมคลองสวนใหญเปนพื้นที่การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หาแนนนอยและปานกลาง และพาณิชยกรรม (สีเหลือง สม และแดง) ตามแตเขตพื้นที่เมืองที่ลํา
คลองไหลผาน หากพิจารณาอยางลึกซึ้งแลว คลองเจดียบูชานั้นเปนรูปธรรมในสวนที่ปรากฏให
เห็นเปนลําคลอง แตสิ่งที่เลาขานวาเปนเสนทางเสด็จนั้น ไดกลายเปนนามธรรมไปตามกาลเวลา
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และในปจจุบันคลองเจดียบูชาก็ไมไดใชเปนเสนทางคมนาคมของเมืองนครปฐมอีก แตตํานานที่
เลาขานก็ยังคงอยูในประวัติศาสตรเมืองนครปฐมสืบตอไป จึงควรกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนสี
น้ําตาลออนตลอดสาย และขึ้นทะเบียนคลองเจดียบูชาเปนโบราณสถาน
พระราชวังสนามจันทร รวมถึงบริเวณสระแกว (ในมหาวิทยาลัยศิลปากร) ตั้งอยูใน
เขตพื้นที่สีน้ําตาลออน ซึ่งเปนเขตพื้นที่อนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย และได
ขึ้น ทะเบี ยนโบราณสถานแล ว ซึ่งมี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากบริเ วณนี้เ ป น พื้ น ที่สํ าคั ญยิ่ง ทาง
ประวัติศาสตร พระราชวังสนามจันทรเปนพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเพื่อใชในการแปรพระราชฐาน มานมัสการองคพระปฐมเจดียและเปน
ที่ฝกกองเสือปา พระราชวังแหงนี้ประกอบดวยพระตําหนักชาลีมงคลอาสน มารีราชรัตบัลลังค
ทับแกว และทับขวัญ พระที่นั่งพิมานปฐม อภิรมยฤดี วัชรีรมยา สามัคคีมุขมาตย และปาฏิหาริย
ทัศไนย (ปจจุบันไดยายไปแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร) รวมทั้งเทวาลัยคเณศวร ซึ่ง
แตละแหงมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่งดงามควรไดรับการอนุรักษอยางยิ่ง โดยการวางผังเมือง
เหมาะสมดีแลวและควรดําเนินการเชนนี้ในการวางและจัดทําผังเมืองฉบับตอๆไปดวย
สะพานเจริญศรัทธา หรือที่ชาวเมื องนครปฐมเรียกวา สะพานยักษ ปจจุบันขึ้น
ทะเบี ย นโบราณสถานแล ว เป น สะพานที่ ถู ก สร า งขึ้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัวเนื่องจากในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการสรางทางรถไฟสายใต
ผานจังหวัดนครปฐม ประชาชนเดินทางโดยรถไฟเพิ่มขึ้น และมีการอพยพยายถิ่นมาตั้งถิ่นฐานที่
เมืองนครปฐมจํานวนมาก บ างก็เ ดินทางมานมัสการองคพระปฐมเจดีย ในช วงกลางเดือน 12
จากสถานีรถไฟมุงหนาสูองคพระปฐมเจดียนั้น ตองขามคลองเจดียบูชา ทําใหยากลําบากตอการ
สัญจร จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานเจริญ
ศรัทธาเพื่อขามคลองเจดียบูชา เชื่อมระหวางสถานีรถไฟกับถนนมุงสูพระรวงโรจนฤทธิ์ หรือทาง
ทิศเหนือขององคพระปฐมเจดีย ซึ่งเปนมุมมองที่สวยงามมาก จากการวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวม
พบวาบริเวณนี้ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีแดงเขตพาณิชยกรรมหรือที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ซึ่งไม
สอดคลองกับสถานที่ทางประวัติศาสตรและควรคาแกการอนุรักษแหงนี้ จึงตองเรงดําเนินการใน
การวางและจัดทําผังเมืองฉบับตอไป โดยกําหนดใหบริเวณนี้เปนพื้นที่สีน้ําตาลออนเพื่อการอนุรักษ
กอนที่จะถูกทําลายและทรุดโทรมไปมากกวานี้
โรงเรียนราชินีบูรณะ กอตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยผู ก อ ตั้ ง คื อ สมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ พระราชิ นี ใ นพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งโรงเรียนราชินีบูรณะขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.2544 ตั้งอยูในเขต
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วมะกอก ซึ่ ง เป น ประเภทสถาบั น การศึ ก ษา จากการวิ เ คราะห นั้ น ถ า คํ า นึ ง ถึ ง
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ประวัติศาสตร สถานที่แหงนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเปนอยางยิ่ง จึงควรกําหนดเปนพื้นที่
สีน้ําตาลออนจึงจะเหมาะสมกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารศรีพัชรินทรซึ่งเปนอาคารเกาแกหลังแรก
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่งดงามควรคาแกการอนุรักษยิ่งนัก
6. ขอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานประวัติศาสตรใหสอดคลองกับการวางแผน อนุรักษและ
พัฒนาเมืองนครปฐม
จากการวิเคราะหดังกลาวสามารถสรุปไดวา หลักฐานทางประวัติศาสตรที่อยูใน
ขอบเขตการวิจัยทั้ง 12 แหง มีเพียงแหงเดียวเทานั้นที่ถูกกําหนดไวอยางเหมาะสมในการวางผัง
เมืองรวมเมืองนครปฐม ซึ่งก็คือ บริเวณพระราชวังสนามจันทร สวนอีก 3 แหง มีการกําหนดเปน
พื้นที่สีน้ําตาลออนเชนกัน แตไมไดคํานึงถึงพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบ ไดแก วัดพระเมรุ คูเมือง
ทวารวดี และสระน้ําจันทร นอกจากนั้นอีก 8 แหง ยังมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมือง
รวมไมเหมาะสมกับแนวคิดหลักหรือนโยบายที่การผังเมืองไดกําหนดไว ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้

วัดพระงาม
พระประโทณเจดีย
สระน้ําจันทร

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ถนนพุทธบูชา

เจดียจุลประโทน

ขอบเขตพื้นที่วิจัย
พื้นที่กันชน (เพื่อการนันทนาการ)
พื้นที่อนุรักษ
ถนนแนวแกน

ภาพที่ 78 แผนที่ประกอบการเสนอแนะในการวางและจัดทําผังเมืองเพื่ออนุรักษเมืองนครปฐม
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ภาพที่ 79 ขอบเขตการอนุรกั ษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, การพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม,
(กรุงเทพฯ: คุมครองมรดกไทย, 2541), 18.

หมายเหตุ: อางอิงหลักการจากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534) ใชเพื่อการอนุรักษ
ศาสนสถานและสิ่งแวดลอมในเทศบาลนครเชียงใหม
ภาพที่ 80 หลักการและแนวทางควบคุมในเขตกันชน(buffer zone)โดยรอบบริเวณโบราณสถาน
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ตารางที่ 6 การเสนอแนะแนวทางการควบคุมเพื่ออนุรักษหลักฐานประวิติศาสตรเมืองนครปฐม
ลําดับ
ที่

โบราณสถาน
หลักฐาน
ประวัติศาสตร

การขึ้น
ทะเบียน
โบราณสถาน
เดิม

ใหม

การใชประโยชนที่ดิน
ในผังเมืองรวม

เขตกันชน
บริเวณ
โดยรอบ

เขตหาม เขตควบคุม
ปลูกสราง ความสูงระยะ
อาคาร
20 ม.
ระยะ 6 ม. ไมเกิน 12 ม.
เดิม

เดิม

ใหม

เดิม
X

ใหม

ใหม

เดิม

ใหม

1

พระปฐมเจดีย

X

เทา

น้ําตาลออน

2

พระราชวังสนาม
จันทร
พระประโทนเจดีย

X

น้ําตาลออน

น้ําตาลออน

X

X

X

X

เทา

น้ําตาลออน

X

X

X

สะพานเจริญ
ศรัทธา
คลองเจดียบฃู า

X

แดง

น้ําตาลออน

X

X

X

น้ําตาลออน
(บางสวน)
เหลือง
สม
แดง

น้ําตาลออน

X

X

X
(บาง
สวน)

6

โรงเรียนราชินี
บูรณะ

X

เขียวมะกอก

น้ําตาลออน

X

X

X

7

เจดียจุลประโทน

X

สม

น้ําตาลออน

X

X

X

8

วัดธรรมศาลา

X

เทา

น้ําตาลออน

X

X

X

9

วัดพระงาม

X

เทา

น้ําตาลออน

X

X

10

วัดพระเมรุ

X

น้ําตาลออน
(บางสวน)

น้ําตาลออน

X

X

X

11

คูเมืองทวารวดี

น้ําตาลออน
(บางสวน)

น้ําตาลทแยง

X

X

X

12

สระน้ําจันทร

น้ําตาลออน
(บางสวน)

น้ําตาลออน

X

X

X

3
4
5

X

X
X

X
500 ม.

X

หมายเหตุ: พระปฐมเจดีย สะพานเจริญศรัทธา โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระงาม และคลองเจดียบูชา
(บางสวน) อยูในบริเวณที่ 1 ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2553 หามสราง
อาคารสูงเกิน 12 เมตร ในบริเวณ 500 เมตรจากถนนโดยรอบพระปฐมเจดีย
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ตารางที่ 7 การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงถนนแนวแกนเพื่ออนุรกั ษหลักฐานประวัติศาสตร
เมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อถนน
ที่
1 ถนนพุทธบูชา

2

3

ถนนรถไฟ
(แนวสะพาน
เจริญศรัทธา)
ถนนเทศา

4

ถนนราชดําเนิน

ลักษณะ
ความสําคัญ
โครงการ
กอสรางใหม แนวแกนดานใต
เปดมุมมองจากถนน
เพชรเกษม
(ทางหลวงหมายเลข 4)
ปรับปรุงแนว แนวแกนดานเหนือ
ถนนเดิม
เปดมุมมองจากสถานี
รถไฟ
ปรับปรุงแนว แนวแกนดานตะวันออก
ถนนเดิม
เปดมุมมองทางเขาเมือง
หลักจากถนนเพชรเกษม
และ กทม.
ปรับปรุงแนว แนวแกนดานตะวันตก
ถนนเดิม
เปดมุมมองจาก
พระราชวังสนามจันทร

ลักษณะถนนแนวแกน
Avenue
ความกวางประมาณ 50 ม.
คลายถนนราชดําเนินกลาง
กทม.
Avenue
ปลูกตนไมเปนแนวยาว
สองขาง
Avenue
ปลูกตนไมเปนแนวยาว
สองขาง
Avenue
ปลูกตนไมเปนแนวยาว
สองขาง
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ภาพที่ 81 แนวความคิดโครงการถนนพุทธบูชา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, “โครงการออกแบบชุมชนเมืองนครปฐม” (วิทยานิพนธหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557)
6.1 จากภาพที่ 79 เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตรอันไดแกสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม ทั้ง 9 แหง คือ พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดธรรมศาลา วัดพระ
งาม วัดพระเมรุ พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา โรงเรียนราชินีบูรณะ
และหลักฐานทางประวัติศาสตรรูปธรรมกึ่งนามธรรมอีก 1 แหง คือ สระน้ําจันทร ไดรับการขึ้น
ทะเบี ย นเป น โบราณสถานแล ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 แตในทางปฏิบัติในการอนุรักษหรือพัฒนาเมือง การวางและ
จัดทําผังเมืองยังละเลยการใหความสําคัญตอโบราณสถานเหลานี้เทาที่ควร และมุงเนนแตการพัฒนา
มากจนเกิ น ไป เพราะฉะนั้ น จึ ง ควรมี น โยบายจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า มาดู แ ลรั ก ษา
โบราณสถานดังกลาวอยางเหมาะสมและจริงจัง ซึ่งควรกําหนดใหพื้นที่ทั้งหมดเปนพื้นที่สีน้ําตาล
ออน และมี 3 แหงที่ควรมีพื้นที่กันชนเปนพื้นที่สีเขียวออนเพื่อการนันทนาการ ไดแก สระน้ําจันทร
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วัดพระเมรุ และคูเมืองทวารวดี ดังภาพ เพื่ออนุรักษใหบริเวณโดยรอบสงเสริมเกื้อกูลหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรและไมมีทิศทางหรือแนวโนมไปสูการทําลายประวัติศาสตร
อนึ่ง หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ยังไมไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
ซึ่งไดแกหลักฐานทางประวัติศาสตรรูปธรรมกึ่งนามธรรมอีก 2 แหง ไดแก คูเมืองทวารวดี และ
คลองเจดียบูชา (เสนทางเสด็จ) กรมศิลปากรควรดําเนินการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานอยาง
เรงดวนกอนจะถูกทําลาย
6.2 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดระบุไววา การผังเมือง หมายถึง การ
วาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวน
ของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความ
เปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่ และวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี หรือเพื่ อ บํารุงรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ ภูมิ ประเทศที่ งดงาม หรือมีค ณคา ในทาง
ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมควรศึกษารายละเอียดทางดาน
ประวั ติ ศ าสตร แ ละหลั ก ฐานที่ ป รากฎให ถู ก ต อ งชั ด เจน โดยเฉพาะสถานที่ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานแลวนั้น ควรกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหเปนเขตอนุรักษฯ(สีน้ําตาลออน) ทั้งนี้
ไม เ ฉพาะเพี ย งแค ตั ว โบราณสถานเท า นั้ น หากแต ต อ งกํ า หนดพื้ น ที่ หรื อ บริ เ วณโดยรอบให
สอดคลองกันดวย เชน บริเวณวัดพระเมรุ ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ฉบับ พ.ศ.2544 ไมไดกําหนด
บริเวณกันชน (buffer zone) กําหนดเพียงแคบริเวณโบราณสถานวัดพระเมรุเทานั้น ซึ่งพื้นที่
โดยรอบกลับกลายเปนเขตพาณิชยกรรม (สีแดง) แทนที่จะเปนพื้นที่เพื่อการนันทนาการ (สีเขียว
ออน) เปนตน
6.3 ในการวางผังการคมนาคมในผังเมืองรวม เสนอแนะใหมีการรื้อฟนโครงการ
ถนนพุทธบูชาที่มีความกวางและแนวตนไมสองขาง (avenue) จากองคพระปฐมเจดีย ไปยังถนน
เพชรเกษมทางดานทิศใต (ภาพที่ 76) เนื่องจากเปนการเพิ่มมุมมอง(vista)ที่สงาและสวยงามใหแก
เมืองนครปฐม เห็นองคพระปฐมเจดียที่โดดเดนและงดงามยิ่งขึ้น รวมทั้งการวางถนนในลักษณะใน
แนวแกนเหนือ-ใต และแกนตะวันออก-ตะวันตก เปนการรื้อฟนคตินิยมของการวางผังเมืองของ
ไทยในอดีตที่ใชแนวแกนในการจัดวางรูปรางและองคประกอบเมือง และใชเปนโครงสรางการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐมในอนาคตอีกทางหนึ่ง
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6.4 ในสวนของสิ่งกอสรางรอบๆ โบราณสถานหรือสถานที่ตั้งหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรอื่นๆ ควรมีขอบัญญัติทองถิ่นควบคุมการกอสรางและดัดแปลงอาคาร โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อควบคุมความสูง กําหนดระยะหางและถอย
รน สรางเขตกันชน ไมใหบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานหรือไมใหเปนการทําลายสถานที่ตั้ง
ของรองรอยประวัติศาสตรในอดีต เชน บริเวณโดยรอบองคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร
พื้นที่ตามแนวคูเมืองทวารวดีและบริเวณที่อยูภายในคูเมือง และพื้นที่ตามแนวยาวริมคลองเจดีย
บูชาทั้งสองขาง ควรมีการควบคุมการกอสรางอาคารมิใหบดบังองคพระปฐมเจดีย หรือมิใหทําลาย
รองรอยทางประวัติศาสตรบริเวณคูเมืองทวารวดี หรือริมคลองเจดียบูชา เปนตน เปนการเพิ่มเติม
จากเทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม พ.ศ. 2553
6.5 หนวยการปกครองทองถิ่นควรจัดทําแผนอนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐมที่มี
สวนประกอบที่เปนรายละเอียดของแนวทางการอนุรักษสถานที่สําคัญตางๆอยางครอบคลุมและ
แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบที่สงเสริมและเกื้อกูลบริเวณอนุรักษสถานที่และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของเมืองนครปฐม
สรุป
การศึก ษาประวั ติศ าสตรแ ละการสํ า รวจภาคสนามไดค น หา ระบุ และจํา แนก
สถานที่ทางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญตอเมืองนครปฐมได 12 แหง โดยที่เปนลักษณะรูปธรรม
ยังปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรมี จํานวน 9 แหง ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน
วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา วัดพระงาม พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา
และโรงเรียนราชินีบูรณะ และสวนเปนลักษณะรูปธรรมกึ่งนามธรรมที่มีปรากฏใหเห็นแตไม
หลงเหลือรองรอยที่ไดอางถึงในประวัติศาสตร ซึ่งเปนเพียงการสันนิษฐานทางประวัติศาสตร
เทานั้น จํานวน 3 แหง ไดแก สระน้ําจันทร คูเมืองทวารวดี และคลองเจดียบูชาเสนทางเสด็จ
นมัสการองคพระปฐมเจดียในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
การวิเคราะหขอมูลดังกลาวรวมกับผังเมืองรวมเมืองนครปฐม สามารถสรุปไดวา
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ที่อ ยู ใ นขอบเขตการวิ จั ย ทั้ ง 12 แห ง ทั้ ง สิ่ง ที่ เ ปน สิ่ ง แวดล อ มทาง
วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมและรูปธรรมกึ่งนามธรรม มีเพียงแหงเดียวเทานั้นที่ถูกกําหนดไวอยาง
เหมาะสมในการวางผังเมืองรวมเมืองนครปฐม คือ พระราชวังสนามจันทร สวนอีก 3 แหง มีการ
กําหนดเปนพื้นที่อนุรักษฯ (สีน้ําตาลออน)เชนกัน แตไมไดคํานึงถึงพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบ ไดแก
สระน้ําจันทร วัดพระเมรุ และ คูเมืองทวารวดี นอกจากนั้นอีก 8 แหง ยังมีการกําหนดการจัดและ
วางผั ง เมื อ งไม เ หมาะสมกั บ แนวคิ ด หลั ก หรื อ นโยบายที่ ก ารผั ง เมื อ งได กํ า หนดไว ได แ ก
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พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดธรรมศาลา วัดพระงาม พระปฐมเจดีย คลองเจดียบูชา
สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ การวางผังเมืองจึงไมควรเนนเฉพาะการพัฒนาเมือง
ใหเปนเมืองใหญ การอนุรักษโบราณสถานและหลักฐานทางประวัติศาสตรจะชวยชี้ใหเห็นวา
มนุษยชาติดํารงเผาพันธุมาถึงทุกวันนี้มีรากเหงามาจากสิ่งใด และบรรพบุรุษเคยสรางสรรคความดี
งามใดไวใหกับบานเมืองเราบาง สิ่งนี้ตางหากที่จักเปนการพัฒนาเมืองไปไดอยางมีอัตลักษณและ
ยั่งยืน
ขอเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญ
ดังกลาวใหสอดคลองกับการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมืองนครปฐมและบริเวณใกลเคียง
นั้นตองนํากฎหมายที่เกี่ยวของมาประกอบในการวางแผนดวย อันไดแก
1)พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งถามีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรใดยังไมไดขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ควรดําเนินการทันที 2) พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 เพื่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาเมือง การใชประโยชนที่ดิน และโครงสราง
พื้นฐานใหเปนไปตามนโยบายและความมุงหมายที่ปรากฎในพระราชบัญญัติใหมากที่สุด ซึ่งใน
พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร แ ห ง นี้ ควรคํ า นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ที่ มี ร อ งรอยหรื อ หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรใหคงสภาพไวดังเดิมใหไดมากที่สุด 3) นอกจากนี้แลว ควรรื้อฟนโครงการถนน
พุทธบูชา และถนนในแนวแกนเหนือ-ใตและแนวแกนตะวันออกตะวันตก ใหเปนถนนกวางและ
สง า งาม(avenue) เพื่ อ เป ด มุ ม มองจากส ว นต า งๆของเมื อ งให อ งค พ ระปฐมเจดี ย โ ดดเด น
4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผานขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อควบคุมการปลูกสรางและ
ดัดแปลงอาคาร ความสูง และระยะถอยรนในบริเวณสถานที่ตั้งและโบราณสถาน เพื่อไมใหบดบัง
ทัศนียภาพหรือทําลายรองรอยทางประวัติศาสตรของสถานที่สําคัญตางๆ และรวมทั้ง 5) การจัดทํา
แผนอนุรักษและพัฒนาเมืองนครปฐมที่มีรายละเอียดของการอนุรักษสถานที่สําคัญตางๆ และการ
พัฒนาบริเวณโดยรอบที่สงเสริมและเกื้อกูลบริเวณอนุรักษ

บทที่ 7
บทสรุป
การวิจัยเพื่อศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมือง
นครปฐม เพื่ อ การวางแผนอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาชุ ม ชน สามารถสรุ ป สาระสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
ขอจํากัดในการวิจัย และขอเสนอแนะตางๆ สําหรับงานวิจัยในขั้นตอไปไดดังนี้
สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
ในการวิจัยนี้มีผลสรุปสาระสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัยและผลที่คาดวาจะ
ไดรับทั้ง 3 ขอ ดังนี้
1. การศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดการตั้งถิ่นฐานชุมชน การอนุรักษและการพัฒนาเมืองนครปฐม
ดานทฤษฎีและแนวคิด
ทฤษฎี ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ อ ยู บ นพื้ น ฐานทฤษฎี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน แนวความคิ ด
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment) และแนวความคิดสภาพแวดลอมเมืองและ
ชุมชนที่ดี ซึ่งจากทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวทําใหสามารถวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมเมือง
นครปฐมไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม คือ สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่มี
ร อ งรอยหรื อ หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ไ ว อ ย า งชั ด เจน และสิ่ ง แวดล อ มที่ เ ป น รู ป ธรรมกึ่ ง
นามธรรม คือ สิ่งแวดลอมที่มีประวัติเลาขานถึงสถานที่เหลานั้นแตไมมีหลักฐานใดๆปรากฏใหเห็น
ไดในปจจุบัน ซึ่งสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมทั้ง 2 กลุมของเมืองนครปฐมดังกลาว ลวนแลวแตเปน
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นทั้งสิ้น และจากแนวความคิดสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนที่ดี ทําให
สามารถกํ า หนดเกณฑ ที่ นํ า มาใช ใ นการประเมิ น คุ ณ ค า หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ ง
นครปฐมที่สมควรไดรับการอนุรักษให คงอยูเปน สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่สําคัญของเมือง
จํานวน 10 ขอ ซึ่งจากการประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตรโดยใชเกณฑดังกลาว ทําให
ทราบถึงลําดับความสําคัญของแตละสถานที่ที่มีคุณคาแตกตางกันออกไปตามบริบทตางๆ
จากแนวความคิดสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและแนวความคิดสภาพแวดลอมชุมชน
ที่ดีนั้น ไมสามารถนํามาประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางชัดเจนนัก เนื่องจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรทุกแหงเหลานี้มีที่มา มีความเกาแกและตํานานที่ควรคาแกการอนุรักษ
ทั้งสิ้น เกณฑในการพิจารณาทั้ง 10 ขอ จึงนํามาใชในการประเมินคุณคาความเปนสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมและภาพลักษณที่ดีของชุมชน โดยมีเกณฑและผลสรุป ดังนี้
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1. บริเวณธรรมชาติ (natural area) ที่สวยงามและมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
2. เมืองหรือหมูบาน (town and villages) ที่มีความผสมผสานกันของวิถีชีวิตที่ชัดเจน
3. เสนขอบฟาหรือชองมองทิวทัศน (skylines and view corridors) อันเปน
สัญลักษณในการจดจํา
4. ยานและชุมชน (districts and neighborhoods) ที่สําคัญทางประวัติศาสตร
หรือมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมของกลุมอาคารหรือภูมิทัศนของชุมชน รวมทั้งชุมชนบาง
กลุมที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นาสนใจและแตกตางจากที่อื่นๆ
5. ภูมิทัศนถนน (streetscape) แมน้ําลําคลองและเมือง (townscape) เปน
โครงสรางและองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของเมือง
6. รูปดานหนาอาคาร (façade) สวนประกอบสําคัญของภูมิทัศนถนนและที่วาง
ชุมชน
7. อาคาร (building) และหมายรวมไปถึงที่ตั้งและบริเวณขางเคียงดวย
8. วัสดุและชิ้นสวน (objects and fragments) ของสิ่งกอสรางและอาคารที่ยังคง
หลงเหลืออยู
9. มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ที่ ปรากฏเปนรูปรางชัดเจน ไดแก
อาคาร สิ่งกอสราง สถานที่ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ
10. สภาพโดยรอบของพื้นที่หรือแหลงมรดกสิ่งกอสราง (setting) ที่นาสนใจ
ทางด านกายภาพและทัศนียภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณทั้งในอดีตและปจจุบัน
จากการศึกษาประวัติศาสตรและการสํารวจภาคสนามไดคนหา ระบุ และจําแนก
สถานที่ทางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญตอเมืองนครปฐมได 12 แหง โดยที่เปนลักษณะรูปธรรม
ยังปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรมี จํานวน 9 แหง ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน
วัดพระเมรุ วัดธรรมศาลา วัดพระงาม พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา
และโรงเรียนราชิ นีบูรณะ สวนเปน ลักษณะรูปธรรมกึ่งนามธรรมที่มีเพียงการสั นนิษฐานทาง
ประวัติศาสตร จํานวน 3 แหง ไดแก สระน้ําจันทร คูเมืองทวารวดี และคลองเจดียบูชาเสนทางเสด็จ
นมัสการองคพระปฐมเจดียในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และจากการประเมินความ
เปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและภาพลักษณที่ดีของชุมชน หลักฐานทางประวัติศาสตรทั้ง 12
แหง ของเมืองนครปฐม มีคุณคาอยูในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง และนอย ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปลําดับคุณคาและความสําคัญของหลักฐานทางประวัตศิ าสตรเมืองนครปฐม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
10
12

โบราณสถาน/หลักฐานประวัติศาสตร
พระปฐมเจดีย
พระราชวังสนามจันทร
พระประโทณเจดีย
วัดพระงาม
สะพานเจริญศรัทธา
โรงเรียนราชินบี ูรณะ
วัดธรรมศาลา
สระน้ําจันทร
คลองเจดียบูชา
วัดพระเมรุ
คูเมืองทวารวดี
เจดียจ ุลประโทน

คาเฉลี่ย
4.5
4.4
3.8
3.7
3.4
3.4
3.3
3.1
3.0
2.7
2.7
2.1

ระดับ
ความสําคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ดานการตั้งถิ่นฐาน
การศึกษาทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานชุมชน ไดขอสรุปวาเมืองนครปฐมเริ่มตั้งถิ่น
ฐานเมื่อใดไมมีหลักฐานแนชัด แตจากโบราณสถานโบราณวัตถุที่ขุดคนพบมีขอสันนิษฐานวา
นครปฐมเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งบริเวณศูนยกลางของอาณาจักรคือ พระประโทณ
เจดีย โดยปรากฏลักษณะคูเมืองทวารวดีรูปวงรีลอมรอบอยู ทวารวดีบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ
รุงเรืองในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 แตตอมาเมื่ออาณาจักรทวารวดีลมสลาย ประกอบกับแมน้ํา
เปลี่ ย นทิ ศ ทาง นครปฐมจึ ง กลายเป น เมื อ งร า ง และกลั บ มาเป น เมื อ งอี ก ครั้ ง โดยจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงคนพบและบูรณปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย และมี
การขุดคลองเจดียบูชาขึ้นเพื่อความสะดวกในการเสด็จมานมัสการองคพระปฐมเจดีย จากนั้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟสายใต ซึ่งเปน
เสนทางที่ผานจังหวัดนครปฐม ทําใหประชากรยายถิ่นมาตั้งถิ่นฐานบริเวณพระปฐมเจดียมากขึ้น
จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวัง
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สนามจันทร สะพานเจริญศรัทธา และมีการตัดถนนเกิดขึ้น จึงทําใหนครปฐมมีพัฒนาการในการ
กลายเปนเมืองมากขึ้น จากทฤษฎีและแนวคิดการตั้งถิ่นฐานชุมชน จึงไดขอสรุปวาเมืองนครปฐมมี
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานเปน 3 ยุคสมัยที่สําคัญ (ภาพที่ 83) การตั้งถิ่นฐาน การเจริญเติบโต และการ
พัฒนาเปนชุมชนเมืองนครปฐมในอดีต 3 ชวงเวลา ประกอบดวย
ระยะแรกในสมัยทวารวดี ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนชุมชนรูป
วงรีแบบเมืองทวารวดีในบริเวณดานตะวันออกของเมืองนครปฐมปจจุบัน มีรองรอยคูเมืองโบราณ
ที่ชัดเจน ภายในเมืองเปนที่ตั้งพระประโทณเจดีย และเจดียจุลประโทน โบราณสถานสําคัญที่ตั้งอยู
นอกเมืองดานตะวันออกคือบริเวณวัดธรรมศาลา สวนที่ตั้งอยูดานตะวันตกของเมืองทวารวดีเดิม
คือ พระปฐมเจดียองคเดิม โบราณสถานวัดพระเมรุ โบราณสถานวัดพระงาม และสระน้ําจันทร
ระยะที่ 2 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฎหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรในบริเวณเมืองปจจุบันคือพระปฐมเจดีย และคลองเจดียบูชา โดยมีการตั้งถิ่นฐานเปน
ชุมชนรอบพระปฐมเจดีย มีแนวแกนประธานและแกนรองตามแบบคตินิยมของโครงสรางเมือง
แบบขอมที่ชัดเจน สวนเมืองทวารวดีโบราณดานตะวันออกลมสลายไปแลว
ระยะที่ 3 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ปรากฎหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองนครปฐมที่สําคัญ 3 แหง คือ
พระราชวังสนามจันทร เปนการวางผังและสรางพระราชวังขึ้นใหมตามแนวความคิดการวางผังของ
ประเทศตะวันตกในบริวณดานตะวันตกของเมืองนครปฐมสมัยรัชกาลที่ 6 สวนอีก 2 แหง คือ
สะพานเจริญศรัทธา และ โรงเรียนราชินีบูรณะ เปนการพัฒนาเมืองในบริเวณเมืองนครปฐมเดิม
ที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 ดังภาพที่ 83
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บริเวณการตั้งถิ่นฐานสมัยรัชกาลที่ 6

วัดพระงาม

สระน้ําจันทร
โรงเรียนราชินีบูรณะ

บริเวณการตั้งถิ่นฐานสมัยรัชกาลที่ 4

บริเวณการตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 82 พัฒนาการการตัง้ ถิ่นฐานชุมชนเมืองนครปฐมในสมัยตางๆ
2. การตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและวิเคราะหผลกระทบจากการ
วางผังเมืองนครปฐม
การตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตรสามารถจําแนกยุคสมัยของหลักฐาน
ดังกลาวได ดังนี้
2.1 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนรูปธรรม
2.1.1 พระประโทณเจดีย ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.81520
ลองจิจูด 100.096955
2.1.2 เจดียจุลประโทน
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.815554
ลองจิจูด 100.100646
2.1.3 วัดพระเมรุ
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.814324
ลองจิจูด 100.067209
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2.1.4 วัดธรรมศาลา

เจาอยูหัว

ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.812037
ลองจิจูด 100.11467
2.1.5 วัดพระงาม
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.824057
ลองจิจูด 100.054494
2.1.6 พระปฐมเจดีย ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(การคนพบและเริ่มบูรณปฏิสังขรณ)
ละติจูด 13.819678
ลองจิจูด 100.060127
2.1.7 พระราชวังสนามจันทร ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ละติจูด 13.819587
ลองจิจูด 100.045397
2.1.8 สะพานเจริญศรัทธา ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ละติจูด 13.822400
ลองจิจูด 100.059645
2.1.9 โรงเรียนราชินีบูรณะ ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ละติจูด 13.817688
ลองจิจูด 100.062829
2.2 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนทั้งรูปธรรมกึ่งนามธรรม
2.2.1 สระน้ําจันทร
ยุคสมัย ทวารวดี ละติจูด 13.817646
ลองจิจูด 100.050941
2.2.2 คูเมืองสมัยทวารวดี ยุคสมัย ทวารวดี
ละติจูด
ลองจิจูด
ทิศเหนือ
13.824139 100.096239
ทิศตะวันออก 13.811324 100.111217
ทิศตะวันตก 13.820429 100.078215
ทิศใต
13.806844 100.092291
2.2.3 คลองเจดียบูชา (เสนทางเสด็จ) ยุคสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
ละติจูด
ลองจิจูด
ทิศตะวันออก 13.804616 100.185954
ทิศตะวันตก 13.877224 100.021395
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เมื่อนําหลักฐานทางประวัติศาสตรขางตน มาวิเคราะหรวมกับผังเมืองรวมเมือง
นครปฐม สามารถสรุปไดวา หลักฐานทางประวัติศาสตรที่อยูในขอบเขตการวิจัยทั้ง 12 แหง ทั้ง
สิ่งที่เปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมและนามธรรม มีเพียงแหงเดียวเทานั้นที่ถูก
กําหนดไวอยางเหมาะสมในการวางผังเมืองรวมเมืองนครปฐม คือ พระราชวังสนามจันทร สวนอีก
3 แหง มีการกําหนดเปนพื้นที่อนุรักษฯ (สีน้ําตาลออน)เชนกัน แตไมไดคํานึงถึงพื้นที่หรือบริเวณ
โดยรอบ ไดแก สระน้ําจันทร วัดพระเมรุ และ คูเมืองทวารวดี นอกจากนั้นอีก 8 แหง ยังมีการ
กําหนดการจัดและวางผังเมืองไมเหมาะสมกับแนวคิดหลักหรือนโยบายที่การผังเมืองไดกําหนดไว
ไดแก พระประโทณเจดีย เจดียจุลประโทน วัดธรรมศาลา วัดพระงาม องคพระปฐมเจดีย คลองเจดีย
บูชา สะพานเจริญศรัทธา และโรงเรียนราชินีบูรณะ (ดังภาพที่ 84) การวางผังเมืองจึงไมควรเนน
เฉพาะการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองใหญ เพราะเมืองใหญที่มีผูคนจํานวนมากมายอยูรวมกัน ใชชีวิต
ด ว ยกั น แต ใ นความเป น จริ ง บุ ค คลเหล า นั้ น ควรจะมี ค วามผู ก พั น ใกล ชิ ด กั น มาก การอนุ รั ก ษ
โบราณสถานและหลักฐานทางประวัติศาสตรจะชวยชี้ใหเห็นวามนุษยชาติดํารงเผาพันธุมาถึงทุก
วันนี้มีรากเหงามาจากสิ่งใด และบรรพบุรุษเคยสรางสรรคความดีงามใดไวใหกับบานเมืองเราบาง
สิ่งนี้ตางหากที่จักเปนการพัฒนาเมืองไปไดอยางมีอัตลักษณและยั่งยืน เพราะฉะนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรมีการดําเนินการหรือศึกษาขอมูลประวัติศาสตรและหลักฐานตางๆที่ปรากฎของ
สถานที่นั้นๆ กอนจะวางและจัดทําผังเมือง เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดมีประวัติศาสตรและหลักฐาน
ตางๆไวชื่นชม ไมหลงลืมรากเหงาแหงบรรพบุรุษของตนเอง
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วัดพระงาม

สระน้ําจันทร

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ภาพที่ 83 การซอนทับหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐมบนผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

3. การเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานใหสอดคลองกับการวางแผนอนุรักษและ
พัฒนาเมืองนครปฐม
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอเสนอแนะแนวทางการดํารงรักษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่มีความสําคัญดังกลาวใหสอดคลองกับการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนเมือง
นครปฐมและบริ เวณใกล เคียง โดยตองนํากฎหมายที่เ กี่ยวของมาประกอบในการวางแผนดว ย
อันไดแก 1)พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.
2504 ซึ่งถามีหลักฐานทางประวัติศาสตรใดยังไมไดขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ควรดําเนินการทันที
ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบ 2 แห ง คื อ คู เ มื อ งทวารวดี และคลองเจดี ย บู ช า ควรขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานโดยเร็วเพื่อมิใหถูกทําลาย 2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เพื่อการกําหนด
แนวทางการพัฒนาเมือง การใชประโยชนที่ดิน และโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบายและ
ความมงหมายที่ปรากฎในพระราชบัญญัติใหมากที่สุด ซึ่งในพื้นที่ประวัติศาสตรแหงนี้ ควรคํานึงถึง
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การอนุรักษพื้นที่ที่มีรองรอยหรือหลักฐานทางประวัติศาสตรใหคงสภาพไวดังเดิมใหไดมากที่สุด
สถานที่ประวัติศาสตรทั้ง 12 แหง ควรกําหนดผังเมืองรวมเปนพื้นที่อนุรักษ (สีน้ําตาลออน) เพื่อ
รักษาประวัติศาสตรอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราไดสรางไวใหไดนานที่สุด นอกจากนี้ควรกําหนด
แนวกันชน (buffer zone) บริเวณสระน้ําจันทร วัดพระเมรุ และคูเมืองทวารวดี เนื่องจากปจจุบัน
ถูกบุกรุกไปมาก จึงควรกําหนดเขตกันชนเปนพื้นที่สีเขียวออนเพื่อการนันทนาการ ซึ่งเปนวิธีที่ใช
เกื้อกูลพื้นที่อนุรักษไดดีที่สุด 3) นอกจากนี้แลว ควรรื้อฟนโครงการถนนพุทธบูชา และถนนใน
แนวแกนเหนือ-ใตและแนวแกนตะวันออกตะวันตก ใหเปนถนนกวางและสงางาม(avenue)เพื่อเปด
มุมมองจากสวนตางๆของเมืองใหองคพระปฐมเจดียโดดเดน คือ ทางทิศใตขององคพระปฐมเจดีย
มุงสูถนนเพชรเกษม จะทําใหมุมมองของเมืองมีความสวยงามยิ่งขึ้น 4) พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ผานขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อควบคุมการปลูกสรางและดัดแปลงอาคาร ความสูง
และระยะถอยรนในบริเวณสถานที่ตั้งและโบราณสถาน เพื่อไมใหบดบังทัศนียภาพหรือทําลาย
รองรอยทางประวัติศาสตรของสถานที่สําคัญตางๆ และรวมทั้ง 5) การจัดทําแผนอนุรักษและ
พั ฒ นาเมื อ งนครปฐมที่ มี รายละเอี ย ดของการอนุ รัก ษส ถานที่สํ าคั ญ ต า งและการพัฒ นาบริเ วณ
โดยรอบที่สงเสริมและเกื้อกูลบริเวณอนุรักษ
ตารางที่ 9 สรุปขอเสนอแนะแนวทางการควบคุมเพื่ออนุรักษหลักฐานประวิติศาสตรเมืองนครปฐม
ลําดับ
ที่

โบราณสถาน
หลักฐาน
ประวัติศาสตร

การขึ้น
ทะเบียน
โบราณสถาน
เดิม

ใหม

การใชประโยชนที่ดิน
ในผังเมืองรวม

เขตกันชน
บริเวณ
โดยรอบ

เขตหาม เขตควบคุม
ปลูกสราง ความสูงระยะ
20 ม.
อาคาร
ระยะ 6 ม. ไมเกิน 12 ม.
เดิม

เดิม

ใหม

เดิม
X

ใหม

ใหม

เดิม

ใหม

1

พระปฐมเจดีย

X

เทา

น้ําตาลออน

2

พระราชวังสนาม
จันทร
พระประโทนเจดีย

X

น้ําตาลออน

น้ําตาลออน

X

X

X

X

เทา

น้ําตาลออน

X

X

X

สะพานเจริญ
ศรัทธา
คลองเจดียบฃู า

X

แดง

น้ําตาลออน

X

X

X

น้ําตาลออน
(บางสวน)
เหลือง
สม
แดง

น้ําตาลออน

X

X

X
(บาง
สวน)

3
4
5

X

X
500 ม.
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ลําดับ
ที่

โบราณสถาน
หลักฐาน
ประวัติศาสตร

การขึ้น
ทะเบียน
โบราณสถาน
เดิม

ใหม

การใชประโยชนที่ดิน
ในผังเมืองรวม

เดิม

ใหม

เขตกันชน
บริเวณ
โดยรอบ

เขตหาม เขตควบคุม
ปลูกสราง ความสูงระยะ
อาคาร
20 ม.
ระยะ 6 ม. ไมเกิน 12 ม.

เดิม

เดิม

ใหม

ใหม

เดิม
X

ใหม

X

เขียวมะกอก

น้ําตาลออน

X

X

7

โรงเรียนราชินี
บูรณะ
เจดียจุลประโทน

X

สม

น้ําตาลออน

X

X

X

8

วัดธรรมศาลา

X

เทา

น้ําตาลออน

X

X

X

9

วัดพระงาม

X

เทา

น้ําตาลออน

X

X

10

วัดพระเมรุ

X

น้ําตาลออน
(บางสวน)

น้ําตาลออน

X

X

X

11

คูเมืองทวารวดี

น้ําตาลออน
(บางสวน)

น้ําตาลทแยง

X

X

X

12

สระน้ําจันทร

น้ําตาลออน
(บางสวน)

น้ําตาลออน

X

X

X

6

X
X

X

หมายเหตุ: พระปฐมเจดีย สะพานเจริญศรัทธา โรงเรียนราชินีบูรณะ วัดพระงาม และคลองเจดียบูชา
(บางสวน) อยูในบริเวณที่ 1 ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2553 หามสราง
อาคารสูงเกิน 12 เมตร ในบริเวณ 500 เมตรจากถนนโดยรอบพระปฐมเจดีย

ตารางที่ 10 สรุปการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงถนนแนวแกนเพือ่ อนุรักษหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเมืองนครปฐม
ลําดับ
ชื่อถนน
ลักษณะ
ความสําคัญ
ลักษณะถนนแนวแกน
ที่
โครงการ
Avenue
1 ถนนพุทธบูชา กอสรางใหม แนวแกนดานใต
ความกวางประมาณ 50 ม.
เปดมุมมองจากถนน
คลายถนนราชดําเนินกลาง
เพชรเกษม
(ทางหลวงหมายเลข 4) กทม.
Avenue
ปรับปรุงแนว แนวแกนดานเหนือ
2 ถนนรถไฟ
ปลูกตนไมเปนแนวยาว
ถนนเดิม
เปดมุมมองจากสถานี
(แนวสะพาน
สองขาง
รถไฟ
เจริญศรัทธา)
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ลําดับ
ชื่อถนน
ที่
3 ถนนเทศา

4

ถนนราชดําเนิน

ลักษณะ
ความสําคัญ
โครงการ
ปรับปรุงแนว แนวแกนดานตะวันออก
ถนนเดิม
เปดมุมมองทางเขาเมือง
หลักจากถนนเพชรเกษม
และ กทม.
ปรับปรุงแนว แนวแกนดานตะวันตก
ถนนเดิม
เปดมุมมองจาก
พระราชวังสนามจันทร

ลักษณะถนนแนวแกน
Avenue
ปลูกตนไมเปนแนวยาว
สองขาง
Avenue
ปลูกตนไมเปนแนวยาว
สองขาง

วัดพระงาม
พระประโทณเจดีย
สระน้ําจันทร

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ถนนพุทธบูชา

เจดียจุลประโทน

ขอบเขตพื้นที่วิจัย
พื้นที่กันชน (เพื่อการนันทนาการ)
พื้นที่อนุรักษ
ถนนแนวแกน

ภาพที่ 84 แผนที่สรุปการเสนอแนะในการวางและจัดทําผังเมืองเพื่ออนุรักษเมืองนครปฐม
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ขอจํากัดในการวิจัย
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการ พัฒนาเมืองนครปฐม
เพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนดังกลาว เปนเพียงผลสรุปในขั้นตนเทานั้น อยางไรก็ตาม
ในการวิจัยยังมีขอจํากัด ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลประวัติศาสตร เปนขอมูลทุติยภูมิที่ตองใชเวลาในการศึกษามาก
แตเนื่องดวยเวลาที่จํากัด อาจมีขอจํากัดในสวนของความละเอียดของขอมูล
2. ผังเมืองรวมเมืองนครปฐมที่ใชในการวิเคราะหเปนผังเมืองที่หมดอายุการใช
บังคับแลว จึงเปนขอจํากัดในสวนของความทันสมัยของขอมูลซึ่งไมเปนปจจุบัน
3. การสํารวจภาคสนาม คอนขางมีความยากลําบากและสับสนในสวนของการ
คนหาคูเมืองทวารวดี เนื่องจากปจจุบันเปนคลองหลายสายที่คอนขางมีสภาพไมแตกตางจากคลอง
ขุดทั่วๆไป ซึ่งไมเหลือรองรอยหรือหลักฐานใดๆ ทางประวัติศาสตรอยูเลย โดยผูวิจัยตองมีความ
ระมัดระวังในการกําหนดขอบเขตวาสวนใดบางคือคูเมืองทวารวดี โดยใชแผนที่และ GPS ประกอบ
ซึ่งถาไมรอบคอบอาจเกิดความผิดพลาดได
4. การวิจัยยังไมไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไป และการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียในการอนุรักษหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ตามกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมที่กําหนดใน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
5. ในการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดไมไดศึกษาทฤษฎีหรือแนวความคิดในการ
วางผังเมืองของตะวันออกและของไทยในอดีต เชน ทวารวดี ขอม ลานนา สุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร รวมทั้งแนวความคิดในการวางผังพระราชวังสนามจันทร
6. การประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ควรคาแกการอนุรักษไวเปน
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน ยังเปนการประเมินโดยผูวิจัยเพียงผูเดียว จึงอาจทําใหผลที่
ออกมาอาจไมเปนที่ยอมรับในวงกวาง
ขอเสนอแนะในการวิจัยขั้นตอไป
จากขอจํากัดในการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวิจัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการ พัฒนาเมืองนครปฐม เพื่อ
การวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. การศึกษาขอมูลประวัติศาสตร ในดานความละเอียดของขอมูล การวิจัยครั้ง
ตอไป ควรมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตรในแตละยุคสมัยเพิ่มเติมในสวนที่ไมมี
ขอมูลหรือขอมูลไมครบถวน เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
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จะทํ า ให ข อ มู ล เอกสารมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง การนํ า ผู เ ชี่ ย วชาญด า นต า งๆ เช น
โบราณคดี ประวัติศาสตร การอนุรักษ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง มาประเมิน
คุณคาและความสําคัญของหลักฐานประวัติศาสตรที่ควรอนุรักษไวเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
ของชุมชน
2. การศึกษาโดยใชผังเมืองรวมที่อยูในระหวางการใชบังคับมาเปนฐานในการ
วิเคราะห จะทําใหสามารถวิเคราะหไดถูกตองและเปนปจจุบันมากกวา
3. การสํารวจภาคสนาม หากเปนพื้นที่ที่ไมเหลือรองรอยประวัติศาสตรควรมี
เครื่องมือในการชวยสําหรับการสํารวจ โดยเฉพาะการขอขอมูลดาวเทียมจากหนวยงาน หรือรูปถาย
ทางอากาศที่ชัดเจน ก็เปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถชวยในการสํารวจภาคสนามใหมีความชัดเจนและ
แมนยํามากยิ่งขึ้น เนื่องจากขอมูลแผนที่จากอินเทอรเน็ตเปนขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน จึงทําใหเกิด
ความผิ ด พลาดได เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดจึ ง ควรติ ด ต อ ประสานงานขอข อ มู ล จากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของโดยตรง
4. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไป และการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดเสียในการอนุรักษหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองนครปฐม ตามกระบวนการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมที่กําหนดใน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
5. การศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดในการวางผังเมืองของตะวันออกและของ
ไทยในอดีต เชน ทวารวดี ขอม ลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวความคิดในการวางผังพระราชวังสนามจันทร
การวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมือง
นครปฐมเพื่อการวางแผนอนุรักษและพัฒนาชุมชนนี้ ไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคและไดผลตามที่คาดวาจะไดรับทั้ง 3 ขอ จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้สามารถ
สรุปผลที่ไดจากการทําการวิเคราะหพรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการอนุรักษหรือ
พัฒนาซึ่งชุมชนควรคํานึงถึงหลักฐานทางประวัติศาสตรดวย มิใชมุงหวังเพียงพัฒนาจนหลงลืม
รากเหงาของตนเอง อยางไรก็ตาม แผนที่และผลที่ไดจากการวิเคราะหยังมีขอจํากัดในประเด็นของ
ผังเมืองรวมที่หมดอายุการใชบังคับ ซึ่งในอนาคตหากใชผังเมืองรวมที่ยังมีผลใชบังคับอยู จะทําให
การวิเคราะหนั้นไดผลตรงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น การวิจัยนี้ยังมีขอจํากัดในประเด็นตางๆอีก
ผูวิจัยในขั้นตอไปควรเลือกหัวขอในการวิจัยตามขอเสนอแนะดังกลาวดวย เพื่อใหการวิจัยในหัวขอ
นี้ไดผลสมบูรณยิ่งขึ้น
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