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The objective of this research is studying the cultural landscape evolution of Phetburi historic town by
studying the theory and concept of the tangible cultural landscape. The history and historical evolution of Phetburi
which was studied by using maps, pictures, surveying, observation and interview. The data were then organized and
divided into five periods of time: The Tawarawadee-Sukothai period ,Ayutaya period, the period which was ruled by
King RAMA 1st till King RAMA 3rd, the period which was ruled by King RAMA 4th till King RAMA 7th, and lastly is
present. The research classified the cultural landscape elements of Phetburi historic town into five groups.

Using overlay technique with the map of each element, evolution of cultural landscape of Phetburi historic town
could be analyzed and understood.
Phetburi is a city that has a long history with architecture dating back to the Tavaravadee period is still
present. Two palaces are located in Phetburi which is not far from the capital. Phetburi was an important city because of
its fortess, trading port and the gorgeous surroundings which served as traveling destination for kings. The city has been
continuously developing. Moreover, the elements and the cultural landscape evolution of Pheburi historic town can be
divided into five elements: 1.The urban web of commuting by water routes was changed to traveling by land routes.
2.The most of ancient places found are the temples which are concentrated in the center of the city. The city walls the
Sung street area which is the known boundary of the city which proves that the rail road crosses the line of the city wall
and the ancient place. 3.The districts such as the trading district, the gold man craft district, the dramatics district, the
crafting Tan pot (PUN MO TAN) district, the soil hole (LUM DIN) district and the royal field district 4. are cultural
spaces and include the temples, the palace, the park and the streets. 5.The natural elements according to the mountains
they reflect are the holy mountain and the rivers including the moat of the town are also considered as a holy river. This
research also offers the approach of the development by making the boundary of a conservation area and adopting the
measure of control including the example of the first-staged conservation and restoration in the 4 areas such as the line
of the city wall, the line of Mahogganee street (all 4 lines) Wut-Ko canal and the Pa-Nid-Ja-Rern street.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1.ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การวิว ฒ
ั นาการของเมื อ งเป็ นสิ่ งที่ สะท้อนถึ งการเปลี่ ย นแปลงของเมื อ งจากอดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั ที่บนั ทึกเรื่ องราวและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ของเมืองแห่ งนั้นได้เป็ นอย่างดี โดยการ
วิวฒั นาการของเมืองเกิดจากการปรับตัวในการดารงีีวิตของมนุ ษย์ ณ พื้นที่แห่ งนั้น สิ่ งที่สามารถ
สังเกตได้ีดั เจน คือ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่เป็ นกายภาพ เี่น ลักษณะทางสัญจร ลักษณะทางด้าน
สถาปั ตยกรรมและลักษณะทางภูมิประเทศ เป็ นต้น การอนุ รักษ์และพัฒนาเมืองควรมีการพิจารณา
จากประวัติศาสตร์ ของเมือง เพื่อทราบถึง องค์ประกอบที่สาคัญของเมืองและรักษาสิ่ งเหล่านั้นให้
คงอยูห่ รื อทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งเหล่านั้นน้อยที่สุด
ภูมิทศั น์วฒั นธรรม คือ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่ งแสดงถึงความผสมผสานเีื่ อมโยงกัน
ระหว่างมนุษย์และธรรมีาติ เป็ นพัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานผ่านกาลเวลาภายใต้
อิทธิ พลของข้อจากัดทางกายภาพ และ/หรื อ เป็ นสิ่ งที่เห็นได้จากสิ่ งแวดล้อมทางธรรมีาติและ
แรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่องกันมา (UNESCO, 2005)
เมืองเพีรบุรีเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยปรากฎร่ องรอยของความเป็ นีุมีน
ตั้งแต่สมัยทวารวดี เพีรบุรีมีีื่อเรี ยกปรากฏในหนังสื อและจดหมายเหตุีาวต่างประเทศทั้งฝรั่งเศส
และวิลนั ดาว่า “พริ บพรี ” จึงมีการสันนิ ษฐานว่าเมืองพริ บพรี คงเป็ นีื่อเดิมของเพีรบุรีและสาหรับ
ีื่อ “เพีรบุรี” อาจเรี ยกีื่อตามแม่น้ าเพีรบุรีหรื อเรี ยกีื่อตามตานานที่เล่าขานสื บมาว่า เคยมีผเู ้ ห็น
แสงระยิบระยับในเวลากลางคืนที่เขาแด่น ซึ่งทาให้มีความเีื่อกันว่าเป็ นแสงสะท้อนของเพีรพลอย
ที่อยู่บนเขา เมืองเพีรบุรีเป็ นเมืองที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ในสมัยอยุธยาเมืองเพีรบุรีเป็ น
หัวเมืองสาคัญที่ ทาหน้าที่เป็ นเมืองหน้าด่านป้ องกันเมืองอยุธยากับพม่า นอกจากนี้ เพีรบุรียงั เป็ น
เมื องท่าค้าขาย แหล่งทรั พยากรทางธรรมีาติ และแหล่งศิ ลปวัฒนธรรมที่ สาคัญ จนกระทัง่ เกิ ด
สงครามคราวเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2
ทาง
ค
แ ะศูนย์กลางรวบรวมสิ นค้าจากดิ นแดนตอนในไปยัง กรุ งธนบุรีและกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ถึงแม้ว่า
เมืองอยุธยาได้ถูกทาลายลง แต่เมืองเพีรบุรีก็มิได้ถูกทาลายไปพร้อมกับเมืองอยุธยา จึงมีคากล่าวว่า
“เมืองเพีรบุรี คือ อยุธยาที่ยงั มีลมหายใจ” ดังคากล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของเมือง
เพีรบุรีในฐานะ “มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม” และ “มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็ นนามธรรม”

2
ทั้งหมดนี้ได้รวมอยูใ่ นสิ่ งที่เรี ยกว่า “ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพีรบุรี” ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน รวมไปศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีการวิวฒั นาการมาจนถึงปัจจุบนั
ในปั จ จุ บ ัน พบว่ า เมื อ งเพีรบุ รี เริ่ มมี ก ารขยายตัว และมี ก ารพัฒ นาโดยไม่ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่ งส่ งผลกระทบต่อภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่
มีอยู่ต้ งั แต่ด้ งั เดิม ทาให้ส่ิ งที่มีคุณค่าเหล่านั้นเริ่ มถูกทาลายและบางสิ่ งเริ่ มเลือนหายไป จากปั ญหา
ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเห็ นถึงความสาคัญและความจาเป็ นอย่างยิ่งในศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของ
ภู มิ ท ัศ น์ ว ัฒ นธรรมเมื อ งประวัติ ศ าสตร์ เ พีรบุ รี เพื่ อ น าไปสู่ ก ารหาแนวทางการอนุ รั ก ษ์
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพีรบุรีให้ดารงอยูส่ ื บไป
1.2.วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2.2.เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ของเมืองเพีรบุรี
2.3.เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพีรบุรี
2.4.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพีรบุรี
1.3.ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 ด้ ำนพืน้ ทีศ่ ึกษำ
เนื่ องจากพื้นที่ ทางวัฒนธรรมไม่สามารถกาหนดขอบเขตที่ีัดเจนได้ การเลือกพื้นที่
ศึ ก ษา จึ ง พิ จ ารณาจากบริ เวณที่ มี ค วามเข้ม ข้น ทางวัฒ นธรรม และมี ค วามโดดเด่ น ทางด้า น
ประวัติศาสตร์ ดังนั้นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพีรบุรี (5.4 ตาราง
กิ โ ลเมตร) และพื้ น ที่ บ างส่ ว นขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลธงีัย องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ี่ องสะแก องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านหม้อ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลหนองโสน องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ้านกุ่ม องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ สม้ และองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาวุง้ ซึ่งมี
พื้นที่ที่เป็ นเนื้ อเมืองโดยรวมประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ศึกษาดังกล่าวเป็ นพื้นที่ที่มี
ประวัติศาสตร์ที่เด่นีัดและมีความหลากหลายทางด้านภูมิทศั น์วฒั นธรรม เี่น วัด วัง โบราณสถาน
ย่านต่างๆ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในสถานที่สาคัญต่างๆ ซึ่งทาให้พ้ืนที่น้ ีมีคุณค่า
ที่น่าสนใจแก่การศึกษา อีกทั้งเมืองเพีรบุรียงั มีบทบาทการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จึงควรมีการ
เฝ้ าระวังและอนุ รักษ์ในพื้นที่ที่กาลังเกิดปั ญหาและภัยคุกคามที่เป็ นผลมาจากการพัฒนากลายเป็ น
เมืองมากยิง่ ขึ้นในปัจจุบนั
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รู ปที่ 1.1 ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
ที่มา : google earth และ base map จาก GIS
1.3.2.ด้ ำนเนือ้ หำกำรศึกษำ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม การจาแนกองค์ประกอบของภูมิทศั น์
วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์ แนวทางการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรม และศึกษาประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาและวิ ว ัฒ นาการของเมื อ งเพีรบุ รี ตั้ง แต่ ส มัย ทวารวดี (พ.ศ.1101) จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน
(พ.ศ.2556)
1.4.ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
การวิจยั ในครั้ งนี้ ถึงแม้ว่าภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมสามารถแบ่งได้เป็ น
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ประเภท คือ

1.ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม และ 2.ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นนามธรรม แต่เนื่องจากข้อจากัด
ทางด้านเวลา และเนื้ อหาข้อมูลที่มีรายละเอียดเป็ นจานวนมาก ผูว้ ิจยั จึงให้ความสาคัญในการศึกษา
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ทางด้านองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรมเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ สามารถ
จับต้องได้และสามารถนาวิีาความรู ้เกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ใี้ได้
1.5.นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.5.1.ภู มิ ท ัศ น์ หมายถึ ง การรั บ รู ้ ส ภาพแวดล้อ มภู มิ ป ระเทศทั้ง ที่ ป รากฏตามจริ งและ
ภาพลักษณ์ ในจิตใจที่รู้สึกได้ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งีาติ, 2535)
1.5.2.วัฒนธรรม หมายถึง วิถีีีวิตของคนในสังคม เป็ นแบบแผนประพฤติปฏิบตั ิและการ
แสดงออกซึ่ งความรู ้ สึก นึ ก คิ ด ในสถานการณ์ ต่า ง ๆ ที่ สมาีิ ก ในสังคมเดี ย วกัน สามารถเข้าใจ
ซาบซึ้ ง ยอมรับและใี้ปฏิบตั ิร่วมกัน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพีี วิตของคนในสังคมนั้น ๆ
(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งีาติ, 2535)
1.5.3.ภูมิทศั น์วฒั นธรรม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างทั้งทางรู ปธรรมและนามธรรมอันเป็ นสิ่ งที่
ผูค้ นในกลุ่มยึดถือร่ วมกัน (ค่านิ ยม) และได้กระทาต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพื่อสร้างความ
เจริ ญงอกงามและพัฒนาสังคมของมนุษย์ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งีาติ, 2535)
1.5.4.ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ หมายถึง พื้นที่ต้ งั ถิ่นฐานของีุมีนมาตั้งแต่อดีตและพัฒนา
ต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั มีความเจริ ญในระดับสู งในด้านวัฒนธรรม มีระบบการวางผังที่ีัดเจน มี
สถาปัตยกรรมและภูมิทศั น์ที่ทรงคุณค่าทางความงามและประวัติศาสตร์ (นวณัฐ โอศิริ, 2551)
1.6.ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.6.1 ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงของเมืองเพีรบุรี
1.6.2 สามารถจาแนกองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพีรบุรี
1.6.3 ทราบถึงแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพีรบุรี
1.7.เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
1.7.1.ภาพถ่ายทางอากาศ
1.7.2. ภาพถ่ายจากการสารวจภาคสนาม
1.7.3 แผนที่อา้ งอิง (base map)
1.7.4 การสังเกต
1.7.5 การสัมภาษณ์
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1.8.วิธีดำเนินกำรวิจัย
1.8.1 ศึ กษำแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาประยุกต์ใี้ รวมทั้งการทบทวน
วรรณกรรมในงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ดังนี้
1.8.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
1.8.1.2 ศึ ก ษาประวัติ ศาสตร์ ความเป็ นมาและวิ ว ฒ
ั นาการของเมื องเพีรบุ รี
ตั้งแต่
สมัยทวารวดี (พ.ศ.1101) จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2556)
1.8.1.3 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจาแนกประเภทและองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรม
1.8.1.4 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรม
1.8.1.5.ศึกษาจากกรณี ศึกษา
1.8.2 เก็บรวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐำนของพืน้ ทีศ่ ึกษำ ได้แก่
1.8.2.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อทราบถึงสภาพของเมือง
สถานที่สาคัญและปัญหาของพื้นที่ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาระบุในแผนที่
-การสารวจและสังเกต ีุมีนและสถานที่สาคัญต่างๆทางด้านกายภาพและ
วิถีีีวิต การสารวจและสังเกตนั้นได้สารวจทั้งในเวลาปกติและเวลางานเทศกาล
-ี่วงวันธรรมดาและวันหยุด เพื่อดูวิถีีีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในีุมีน
-ี่ ว งวัน งานเทศกาล เพื่ อ สั ง เกตกิ จ กรรมขึ้ น สถานที่ จ ัด งาน/พื้ น ที่ ท า
กิจกรรมและเนื้ อหาที่นามาแสดงในงาน งานเทศกาลที่เกิดขึ้น เี่น งานพระนครคีรี งานวันอนุรักษ์
แม่น้ าเพีรบุรี งานเพีรบุรีดีจงั เป็ นต้น
-การสัมภาษณ์/สอบถาม
จากการสารวจและสังเกตเบื้องต้นแล้ว การสัมภาษณ์จะเป็ นเครื่ องมือวิจยั ที่
ได้ขอ้ มูลเีิงลึก เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเนื้อหาในการวิจยั ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
แบ่งเป็ น
-หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นส านั ก งานเ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพีรบุรี เพื่อทราบถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรื อนโยบายต่างๆ รวม
ไปถึงข้อมูลของเมืองเพีรบุรี
-บุคคล ได้แก่ ผูน้ าีุมีน, ค
, เจ้าอาวาส, เจ้าหน้าที่ประจา
สถานที่ สาคัญต่ า งๆเี่ น วัด วัง หรื อ โบราณสถาน, ครู ี่ าง และบุ คคลที่ มีค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ เมื อ ง
เพีรบุรีเป็ นต้น เพื่อทราบถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของพื้นที่ ความสาคัญและประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ้นรวมไปถึงวิถีีีวิตของีุมีนที่เป็ นอยู่ พื้นที่ทากิจกรรมของีุมีน
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1.8.2.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นพื้นฐาน ที่ได้มาจากรายงาน ตารา
หนังสื อ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั แผ่นพับ รายงานเอกสารต่างๆ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งเนื้อหาที่
นามาพิจารณา ได้แก่
- ประวัติศาสตร์ความเป็ นมา
- ลักษณะทางกายภาพ เี่น ผังเมือง การใี้ที่ดิน การสัญจร
- โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีีีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
- แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณเทศบาลเมืองเพีรบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่ อง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
- แผนที่เก่า เี่น ผังโฉนดที่ดินเก่า แผนที่จากกรมแผนที่ทหาร
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพีรบุรี
- แผนที่อา้ งอิง (Base map)
- สถานที่สาคัญของเมือง เี่น สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ที่ข้ ึนทะเบียนโบราณสถาน ย่านที่สาคัญของเมือง
โดยแหล่งข้อมูลมาจาก
1.มหาวิทยาลัยต่างๆ
2.หอสมุดแห่งีาติ
3.หอจดหมาย
4.กรมแผนที่ทหาร
5.กรมศิลปากร
7.เทศบาลเมืองเพีรบุรี
7.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพีรบุรี
8.สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
9.สานักงานแผนนโยบายและสิ่ งแวดล้อม
10.อินเตอร์เน็ต
1.8.3 วิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อจำแนกองค์ ประกอบของภูมิทัศน์ วัฒนธรรมเมืองประวัติศำสตร์
เพชรบุรี ดังนี้
-วิเคราะห์ ขอ้ มูล ทางประวัติศาสตร์ การวิวฒ
ั นาการของเมือง เพื่อทราบถึงเหตุการณ์
สาคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย สถานที่สาคัญและการได้รับอิทธิพลในยุคต่างๆ
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-ประมวลข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทางด้านเอกสาร การสารวจและสัมภาษณ์ มาจัดทาเป็ น
แผนผังของแต่ละองค์ประกอบและจาแนกเป็ นยุคต่างๆ แล้วนาแผนผังที่ได้มาซ้อนทับกัน จากนั้น
นามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแต่ละองค์ประกอบและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
1.8.4 สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์
เพีรบุรี
จากขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนการวิจยั ดังตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 สรุปขั้นตอนกำรวิจัย
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.เพื่อศึกษา
-เข้าใจความหมายของภูมิทศั น์
แนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและสามารถจาแนก
ภูมิทศั น์วฒั นธรรม
องค์ประกอบของ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
ประวัติศาสตร์

2.เพื่อศึกษาประวัติความ
เป็ นมาวิวฒั นาการทาง
ประวัติศาสตร์ของเมือง
เพีรบุรี

-ทราบถึงลาดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองเพีรบุรี
-ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเมือง
เพีรบุรีในแต่ละยุคสมัย
-ทราบถึงสถานที่สาคัญของเมือง
-การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั

วิธีกำรดำเนินกำร
-ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง

ประมวลผลข้อมูลจาก
- ข้อมูลเอกสาร
- การสารวจภาคสนาม
- การสัมภาษณ์
- แผนที่ต่างๆ เี่น ผังโฉนดที่ดิน
เก่า แผนที่จากกรมแผนที่ทหาร
ผังเมืองเพีรบุรี แผนที่การ
ท่องเที่ยว เป็ นต้น
- แผนที่อา้ งอิง (base map)
- ภาพถ่ายเก่า
- ภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั
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ตำรำงที่ 1.1 สรุปขั้นตอนกำรวิจัย (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
3.เพื่อวิเคราะห์
-สามารถแยกองค์ประกอบของ
องค์ประกอบ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
ประวัติศาสตร์เพีรบุรี
ประวัติศาสตร์เพีรบุรี
-ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
แต่ละองค์ประกอบที่ทาให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายคลึง
กันเพื่อนาไปสู่ การหาแนวทาง
ในการอนุรักษ์

4.เสนอแนะแนวทางในการ
อนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรม
เมืองประวัติศาสตร์
เพีรบุรี

-ทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์
โดยภาพรวมของภูมิทศั น์
วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์
เพีรบุรี

วิธีกำรดำเนินกำร
-ประมวลผลที่ได้จาก
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1และ2
โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดทา
เป็ นแผนที่แล้วจาแนกแต่ละ
องค์ประกอบและแบ่งเป็ นแต่ละ
ยุค จากนั้นนาแผนที่ในแต่ละยุค
มาซ้อนทับกันเพื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้น
-ผลลัพธ์ จากการนาแผนที่
ทั้งหมดมาซ้อนทับกัน คือ
องค์ประกอบของ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
ประวัติศาสตร์เพีรบุรี
-ศึกษาวิธีการอนุรักษ์ตามวิธี
สากล
-ศึกษาวิธีการอนุรักษ์จาก
กรณี ศึกษา
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แผนภำพที่ 1.2 แสดงกรอบแนวคิด
ตั้งคำถำมกำรวิจัย
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพีรบุรีประกอบด้วยอะไรบ้าง

ศึกษำแนวควำมคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องได้แก่

งำนกรณี
ั นธรรม
งำนวิจัยทีทศี่ ึกษำเกีย่ วกับภูมทิ ศั น์ วฒ

- แนวคิ
- ดเกี่ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม

- พื้นที่กรุ งรัตนโกสิ นทร์

- แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรม

- เมืองเก่าน่าน

- แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และจัดการภูมิทศั น์

- เมืองเก่าเีียงใหม่

วัฒนธรรม

-เมืองเกียวโต

รวบรวมข้ อมูล

ข้ อมูลปฐมภูมิ
- กำรสำรวจและสังเกต

ข้ อมูลทุติยภูมิ
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลขั้นพืน้ ฐำน ได้ แก่

- ีุมีนและสถานที่สาคัญต่างๆภายในเขตพื้นที่ศึกษาใน

-ประวัติศาสตร์ความเป็ นมา

ทางด้านกายภาพและวิถีีีวติ โดยสารวจทั้งวันปกติและวันที่มีงาน
เทศกาล

-ลักษณะทางกายภาพ เี่น ผังเมือง การใี้ที่ดิน
การสัญจร สถานที่สาคัญต่างๆ
-โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีีีวติ

- สัมภาษณ์ เี่น
-หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองเพีรบุรี,สานักงาน

วัฒนธรรมและประเพณี พื้นที่ทากิจกรรมของเมือง
-แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

วัฒนธรรมจังหวัดเพีรบุรี

-ภาพถ่ายเก่า

- บุคคล ได้แก่ เจ้าอาวาส,หัวหน้าีุมีน,คนในีุมีน,
อาจารย์ผทู้ ี่มีความรู้ดา้ นท้องถิ่น,เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลสถานที่ เี่น วัด

-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพีรบุรี

วัง หรื อ โบราณสถาน เป็ นต้น

-เอกสารต่างๆ เี่น หนังสื อ แผ่นพับ ป้ ายให้
ความรู้

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล

-พิจารณาการวิวฒั นาการของเมืองเพีรบุรีโดยแบ่งเป็ นยุคต่างๆ
-จาแนกองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพีรบุรี
โดยจัดทาเป็ นแผนที่ของแต่ละองค์ประกอบแล้วนามาซ้อนทับกัน
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การเปลี่ ย นแปลงของภูมิ ท ัศ น์ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งประวัติศ าสตร์ เ พชรบุ รี ”
จาเป็ นต้องศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ เพื่อนามาเป็ นแนวทางและ
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริ ง ในการศึกษาประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
2.1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2.3. กฎบัตรที่เกี่ยวข้อง
2.4. แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2.5.กรณี ศึกษา
2.1.แนวคิดเกีย่ วกับภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
2.1.1.ความหมายของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
2.1.1.1.องค์ การยูเนสโก (UNESCO)
จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
2005 ขององค์การยูเนสโก (UNESCO, 2005 อ้างถึงในหัทยา สิ ริพฒั นากุล, 2550) ได้ให้ความหมาย
ภูมิทศั น์วฒั นธรรม คือ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่ งแสดงถึงความผสมผสานเชื่ อมโยงกันระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติ เป็ นพัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานผ่านกาลเวลาภายใต้อิทธิ พล
ของข้อจากัดทางกายภาพและ/หรื อเป็ นสิ่ งที่เห็นได้จากสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและแรงขับเคลื่อน
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่องกันมา
2.1.1.2.National Parks Service(ม.ป.ป.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริ กา
ที่ดูแลในเรื่ องการอนุ รักษ์แหล่งมรดกทางธรรมชาติซ่ ึ งรวมถึ งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้อง ได้ให้
ความหมายของภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้ว่า เป็ นพื้นที่ภูมิประเทศที่ประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติและ
วัฒนธรรมซึ่ งเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ กิจกรรม บุคคล หรื อกลุ่มบุคคล
2.1.1.3.สภายุ โ รป (Council of Europe, ม.ป.ป.) ได้ก าหนดความหมายของ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้ใน European Landscape Convention 2000 ว่า เป็ นพื้นที่ซี่งมนุ ษย์รับรู้ได้ โดย
ที่อตั ลักษณ์ของพื้นที่เป็ นผลมาจากการกระทา และปฏิกิริยาระหว่างปั จจัยทางธรรมชาติ และปั จจัย
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ที่เกิดจากมนุ ษย์ โดยมีการกล่าวถึงการกระทาที่เกิดจากมนุ ษย์ในอดีตซึ่ งเป็ นการเน้นย้ าถึงประเด็น
ความสาคัญในเรื่ อง “ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง ”
2.1.1.4 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติและ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549 )ได้ให้ความหมาย “ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” ว่า
“ภูมิทศั น์” หมายถึง การ รู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศทั้งที่ปรากฏตามจริ งและ
ภาพลักษณ์ ในจิตใจที่รู้สึกได้
“วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่ งที่มนุ ษย์ทาขึ้น สร้ างขึ้น คิดขึ้น เพื่อใช้ในการดารงอยู่
สื บทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริ ญงอกงามของสังคมมนุ ษย์เป็ นประโยชน์ท้ งั
ทางกาย เช่น การบริ โภค การใช้สอยหรื อประโยชน์ทางใจ เช่น การชมสิ่ งที่เจริ ญตา เจริ ญใจ
สอดคล้องกับ การแบ่ ง วัฒ นธรรมออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ “ทางรู ปธรรม” ได้แ ก่
บ้า นเรื อ น ศาสนสถาน การแต่ ง กาย อาหาร หัต ถกรรม งานศิ ล ปะ จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปั ตยกรรม งานฝี มือ การใช้เวลาว่าง การพักผ่อนและการนันทนาการและ “ทางนามธรรม”
ได้แก่ คติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง
การศึกษา ศาสนาสาธารณสุ ข
ดังนั้น “ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” คือ ทุกสิ่ งทุกอย่างทั้งทางรู ปธรรมและนามธรรมอัน
เป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นในกลุ่มยึดถือร่ วมกัน (ค่านิ ยม) และได้กระทาต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพื่อสร้าง
ความเจริ ญงอกงามและพัฒนาสังคมของมนุษย์
ฐาปนา บุณยประวิตรและปั ทม์ ญาติมาก (2551) ได้ให้ หลักการของภูมิทศั น์
วัฒนธรรมที่นามาใช้ในการพิจารณาว่า “อย่างไรเรี ยกว่าภูมิทศั น์วฒั นธรรม” ดังนี้
2.1.1.4.1 มีธรรมชาติเป็ นรากฐานของมรดกวัฒนธรรม
2.1.1.4.2 สิ่ งแวดล้อมเป็ นบริ บทของการกระทาหรื อกิจกรรมของมนุษย์
2.1.1.4.3 Sense of Place เกิดจากการรับรู ้ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ที่สามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทศั น์น้ นั ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม และ นามธรรม
กล่ า วโดยสรุ ป ภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรม เกิ ดจากความสัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์และพื้นที่ ทาง
ธรรมชาติ โดยมีวฒั นธรรมเป็ นสื่ อกลาง ซึ่ งก่อให้เกิ ดเอกลักษณ์ ของพื้นที่น้ นั ขึ้ น สะท้อนให้เห็ น
2 รู ปแบบ คือ ทางรู ปธรรม(สิ่ งที่จบั ต้องได้) เช่น สิ่ งก่อสร้ าง โบราณสถาน อาคาร บ้านเรื อน ย่าน
พื้นที่ทากิ จกรรม และนามธรรม (สิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้) เช่ น วิถีชีวิต คติความเชื่ อ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ฯลฯ โดยการกระทาของมนุ ษย์ที่เปลี่ ยนแปลงพื้นที่ แล้วทาให้พ้ืนที่ น้ นั เกิ ดคุ ณค่าหรื อเอกลักษณ์
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เฉพาะขึ้นมา เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ผลจากการเปลี่ยนแปลงจึงก่อให้เกิดชั้นทาง
ประวัติศาสตร์ ของภูมิทศั น์ข้ ึน
2.1.2 ประเภทของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
การแบ่งประเภทของภูมิทศั น์วฒั นธรรมอาจมีการแบ่งวิธีที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ทุกรู ปแบบ
ต่างก็มีวตั ถุ ประสงค์เดี ยวกันคื อ เพื่อสะดวกในการวิจยั และอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมอย่างเป็ น
ระบบ
2.1.2.1 องค์ การยูเนสโก (UNESCO, 2005 อ้างถึงในหัทยา สิ ริพฒั นากุล, 2550) ได้แบ่ง
ภูมิทศั น์วฒั นธรรม เป็ น 3 ประเภท
2.1.2.1.1 ภูมิทศั น์ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยมนุ ษย์ เช่น
สวนสาธารณะ
2.1.2.1.2 ภูมิทศั น์ที่มีวิวฒั นาการอันเป็ นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และความเชื่อ ได้แก่ พื้นที่ปรากฏร่ องรอยของภูมิทศั น์โบราณและ
ภูมิทศั น์ที่ยงั คงมีววิ ฒั นาการอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
2.1.2.1.3 ภูมิทศั น์ที่มีความเชื่ อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น ศาสนา ลัทธิ
ความเชื่อ
2.1.2.2 National Parks Service (ม.ป.ป. อ้างถึงในหัทยา สิ ริพฒั นากุล, 2550) ได้แบ่ง
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
2.1.2.2.1 ภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบ
2.1.2.2.2 ภูมิทศั น์ทอ้ งถิ่นที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
2.1.2.2.3 พื้นที่ประวัติศาสตร์
2.1.2.2.4 ภูมิทศั น์ที่แสดงถึงชาติพนั ธุ์
2.1.2.3 สานั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ งชาติกระทรวงวัฒ นธรรมและคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร (2549) แบ่ง ประเภทภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรมตามความ
เข้มข้นของการจัดการของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
2.1.2.3.1 ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบภูมิทศั น์นาวัฒนธรรม
ภูมิทศั น์นาวัฒนธรรม นับจากเมื่ อมีการตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์ในพื้นที่
นั้นๆ คาว่าภูมิทศั น์วฒั นธรรมจึงได้ก่อรู ปขึ้น สาหรับระยะแรกเริ่ มของการตั้งถิ่นฐานมนุ ษย์ยงั มี
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ข้อจากัดในด้านต่างๆ ทั้งในแง่ของแรงงาน ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนั้น มนุษย์จาเป็ นต้องเรี ยนรู้ที่
จะปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบนิเวศในพื้นที่น้ นั ทั้งในเรื่ องการตั้งถิ่นฐาน และกิจกรรมการยังชี พ
การตั้งถิ่ นฐานในระยะนี้ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเป็ นปั จจัยหลักในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนิ นชี วิต จึงจัดได้ว่าเป็ นช่ วงเวลาที่ “ภูมิทศั น์นาวัฒนธรรม” หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ น“ ภูมิทศั น์
วัฒนธรรมแบบชนบท” หรื อ “ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบพื้นถิ่น ” ซึ่ งลักษณะที่โดดเด่นคือ การดาเนิน
ชีวติ ใกล้ชิดกับสิ่ งแวดล้อม มีระบบเครื อญาติที่เข้มแข็ง เคารพสิ่ งศักดิ์เหนือธรรมชาติ
2.1.2.3.2 ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบภูมิทศั น์และวัฒนธรรมมีความสาคัญเท่ากัน
ภูมิทศั น์และวัฒนธรรมมีความสาคัญเท่ากัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป หาก
พื้นที่ตรงนั้นยังเหมาะกับการอยูอ่ าศัยของมนุ ษย์ ชุ มชนมีพฒั นาการมากขึ้นทั้งในแง่ของทรัพยากร
แรงงาน ความรู้ และเทคโนโลยี ช่วงนี้ จึงต้องมีการปรับภูมิทศั น์เพื่อให้สนองต่อความต้องการใน
การดารงชี วิตมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคุณค่าของระบบนิ เวศเดิมยังไม่ได้ละทิ้งไป ระยะนี้ จึงอยู่
ในช่วงที่มีลกั ษณะเด่นร่ วมกันหรื ออาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ น “ ภูมิทศั น์ก่ ึงเมืองกึ่งชนบท”
2.1.2.3.3 ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบวัฒนธรรมนาภูมิทศั น์
วัฒนธรรมนาภูมิทศั น์ เมื่อชุ มชนมีการขยายตัวมากและสังคมมีความ
ซับซ้อนประกอบกับมนุ ษย์มีความรู ้และเทคโนโลยีในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ จึงมีความพยายามจะ
เอาชนะธรรมชาติ แวดล้อมที่ มีอยู่เดิ ม จัดได้ว่าเป็ นช่ วงที่ “ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง” สาหรับ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบวัฒนธรรมนาภูมิทศั น์ หรื อภูมิทศั น์เมือง มักจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อ
พัฒนาและสร้ า งสรรค์ใ หม่ ม ากกว่าภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรมแบบอื่ นๆ เนื่ องจากเมื องและชุ มชนมี
ลมหายใจ มีความต้องการใช้สอยร่ วมสมัย ฉะนั้นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเมืองจะมีประเด็นที่ใช้
ประกอบการพิจารณาที่หลากหลาย
จากแนวความคิ ดเกี่ ยวกับการแบ่งประเภทของภูมิทศั น์วฒั นธรรม เมื่อนามา
พิจารณาภูมิทศั น์วฒั นธรรมของเมืองเพชรบุรี พบว่าเมืองเพชรบุรีเป็ น ภูมิทศั น์เมือง ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส ะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ชั้น ของประวัติ ศ าสตร์ ต้ ัง แต่ ยุ ค ทวารวดี จ นถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บ ัน
สามารถสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดี เช่น สถาปั ตยกรรมที่เป็ นตัวแทนในยุคต่างๆของเมือง
เพชรบุรี
2.1.2.4.นวณั ฐ โอศิ ริ (2551)ได้ก ล่ า วถึ ง การแบ่ ง ประเภทภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมออกเป็ น
4 ประเภท เกณฑ์ในการจาแนกมีอยู่สองประการ คือ การมี ตวั อย่างให้เห็ นในประเทศไทยอย่าง
ชัดเจน และการครอบคลุ มเนื้ อหาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อนาไปใช้เป็ น
แรงบันดาลใจในการออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัยได้อย่างหลากหลาย เพราะสาระสาคัญของ
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ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนั้นสัมพันธ์ กับการปรับแต่งภูมิประเทศ ตลอดจนการตั้งถิ่นฐานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรมโดยตรง คือ
2.1.2.5.1.ภู มิ ท ัศ น์ โ บราณคดี แ ละประวัติ ศ าสตร์ หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มที่
มนุ ษ ย์ใ นอดี ตสร้ า งขึ้ นและปรากฏร่ อ งรอยให้เ ห็ นในปั จจุ บ นั เช่ น ชุ ม ชนโบราณ แหล่ ง ฝั ง ศพ
อุทยานประวัติศาสตร์ พระราชวังและพระราชอุทยาน
2.1.2.5.2.ภูมิทศั น์ พ้ืนถิ่ น หมายถึ งภูมิทศั น์ที่เกี่ ย วเนื่ องกับการตั้งถิ่ นฐานของ
ชุมชนในพื้นที่ชนบททั้งที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยและพื้นที่ทางพิธีกรรม
2.1.2.5.3.ภู มิ ท ัศ น์ เ กษตรกรรม หมายถึ ง ภู มิ ท ัศ น์ ที่ เ กิ ด จากเปลี่ ย นแปลง
ผืนแผ่นดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น นาข้าว เมืองฝาย
2.1.2.5.4.ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ หมายถึ ง พื้นที่ ต้ งั ถิ่ นฐานของชุ มชนมา
ตั้งแต่อดีตและพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั มีความเจริ ญในระดับสู งในด้านวัฒนธรรม มีระบบการ
วางผังที่ชดั เจนมีสถาปัตยกรรมและภูมิทศั น์ที่ทรงคุณค่าทางความงามและประวัติศาสตร์
ประเภทของเมืองประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งได้ตามการใช้ประโยชน์ของเมือง
ได้ 2 ประเภท คือ
1) เมื องร้ าง (dead historic city) เป็ นเมื องที่ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอยู่
ในช่ วงเวลาหนึ่ งหรื อหลายช่ วงก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปอันเนื่ องมาจากภัยสงครามหรื อภัยพิบตั ิต่างๆ
เมื องประวัติศ าสตร์ ป ระเภทนี้ ม กั มี การกลับเข้า มาตั้ง ถิ่ นฐานใหม่ข องกลุ่ ม คนในช่ วงเวลาต่า งๆ
หลังการถูกทิ้งร้ าง โดยอาจมีการตั้งถิ่ นฐานของชุ มชนเมืองอยู่โดยรอบหรื อแทรกอยู่ระหว่างกลุ่ม
โบราณสถาน การขยายตัว ของชุ มชนเมืองที่ต้ งั ถิ่ นฐานใหม่ อาจส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงใน
ด้านเอกลักษณ์ และบรรยากาศ รวมทั้งการบุ กรุ กทาลายโบราณสถานได้ ตัวอย่างเมื องประเภทนี้
เช่น อยุธยา พิมาย สุ โขทัย นครธม
2) เมื อ งประวัติ ศ าสตร์ ที่ มี ชี วิต (living

historic

city) เป็ นเมื อ ง

ประวัติศาสตร์ที่มีการพัฒนาการการสื บเนื่องจากอดีตมาถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
อยูเ่ สมอ โดยที่เขตเมืองเก่ามักประกอบด้วย วัดวาอาราม โบราณสถานและศิลปะสถาปั ตยกรรมที่มี
การใช้งานต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นจานวนมาก ตัวอย่างเมืองประเภทนี้ คือ กรุ งเทพ เชี ยงใหม่
ลาพูน นครศรี ธรรมราช (นวณัฐ โอศิริ, 2551 )
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กล่ า วโดยสรุ ป การแบ่ ง ประเภทของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมนั้น สามารถพิ จ ารณาได้จ าก
ลักษณะทางภูมิทศั น์และลักษณะทางวัฒนธรรม เมื่อ 2 สิ่ งนี้ มารวมกันในแต่ละระดับสามารถแบ่ง
ได้ 3 ประเภท คือ
1.ลักษณะทางภูมิทศั น์มากกว่าลักษณะทางวัฒนธรรม คือ ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบพื้นถิ่น
2.ลักษณะทางภูมิทศั น์เท่ากันลักษณะทางวัฒนธรรม คือ ภูมิทศั น์วฒั นธรรมกึ่งชนบท
3.ลักษณะทางวัฒนธรรมมากกว่าลักษณะทางภูมิทศั น์ คือ ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
ซึ่ งภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองนั้นเราสามารถพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์ ได้ตามสภาพของ
เมืองนั้น โดยสามารถแยกได้เป็ น เมืองร้างและเมืองที่ยงั มีชีวิตอยู่ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาเมืองเพชรบุรี
ในบริ เวณพื้นที่ศึกษา พบว่า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมาตั้งแต่สมัยทราวดี อีกทั้งเมืองมี
พัฒนาการมาโดยตลอดและไม่เคยร้ างราจากผูค้ น จึ งสรุ ปได้ว่า เมื องเพชรบุ รีเป็ น ภูมิทศั น์เมื อง
ประวัติศาสตร์ ที่ยงั มีชีวติ อยู่
2.1.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเกิดภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม (นวณัฐ โอศิริ, 2551)
2.1.3.1 การจัดพื้นที่วา่ ง หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น อาคาร พืชพรรณ
ทางสัญจรฯลฯ ลงบนพื้นที่วา่ งเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านการอยูอ่ าศัยและวัฒนธรรม
ประเพณี ก ารจัด พื้ น ที่ ว่า งมี ปั จจัย ก าหนดหลายประการไม่ ว่า จะเป็ นความสอดคล้อ งกับ สภาพ
ภูมิประเทศ ความต้องการด้านใช้ สอย แบบแผนอันเกิ ดจากคติ ความเชื่ อหรื อความพึงพอใจตาม
รสนิยม การจัดพื้นที่วา่ งของมนุษย์แสดงให้เห็นชัดเจนในการวางผังเมือง หมู่บา้ น วัด วัง และพื้นที่
สาธารณะ
2.1.3.1.1 คติความเชื่ อและประเพณี นิยม คือ แบบแผนที่ปฏิ บตั ิสืบทอดกันมา
ตั้ง แต่อดี ต รากฐานของคติ ค วามเชื่ อและประเพณี นิย มในประเทศไทยมาจากทั้งความเชื่ อเรื่ อง
อานาจเหนื อธรรมชาติ หรื อวิญญาณนิ ย มและพุ ท ธศาสนา การจัดที่ ว่างหรื อการวางผังบริ เวณที่
อ้ า งอิ ง กั บ คติ ค วามเชื่ อ และประเพณี นั้ นมี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเพราะนอกจากจะแสดงรู ปแบบที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละภูมิภาคแล้ว ยังแฝง
ไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ งอันสะท้อนให้เห็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมได้อย่างเด่นชัด เช่น
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คติความเชื่ อดั้งเดิ มที่เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ ว่าง คื อการให้ความสาคัญกับ
ศูนย์กลางและชายขอบ เช่ น บริ เวณศูนย์กลางของเมืองจะเรี ยกว่า สะดื อเมือง/ใจเมือง เป็ นพื้นที่ที่
เป็ นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชน
ความเชื่ อ เรื่ องนาค ที่ ม ัก เรี ยกกัน ว่ า นาคนาม คื อ การปลู ก สร้ า ง
บ้านเมืองที่มีตาแหน่งที่ต้ งั อยูต่ ิดแม่น้ า เช่น การก่อตั้งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นต้น
คติจกั รวาล มีบทบาทสาคัญในการวางผังเมือง การวางผัง ศาสนสถาน
และการออกแบบสถาปั ตยกรรมนี้ มีแนวความคิ ดเกี่ ยวกับการกาเนิ ดโลกและจักรวาลในศาสนา
พราหมณ์ โดยจะให้ความสาคัญกับศูนย์กลางของพื้นที่ ดังในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่ วง เมืองโบราณ
เหล่านี้จะมีวดั มหาธาตุซ่ ึ งเป็ นที่ประดิษฐานสถูปหรื อเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพุทธเจ้าอยู่
บริ เวณศูนย์กลางเมือง
คติ เ กี่ ย วกับ การวางทิ ศ ประเพณี นิ ย มเกี่ ย วกับ การวางทิ ศ ทางของ
สถาปั ตยกรรมวัด วังและบ้านเรื อนในสมัยโบราณขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่ต้ งั ของแม่น้ าลาคลองที่ใกล้
สุ ด ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานสมัย ทวารวดี และอยุธยาตลอดจนบ้านเรื อนส่ วนใหญ่จะหันหน้า
ออกสู่ แม่น้ า ยกเว้นทิศเหนื อเพราะตามความเชื่ อดั้งเดิ มของไทยให้ทิศเหนื อเป็ นทิศเกี่ ยวกับความ
ตายและสิ่ งอัปมงคลทั้งปวง ส่ วนทิศใต้ถือว่าเป็ นทิศมงคลที่สุดและมักเป็ นทิศหันหัวนอนของผูค้ น
ทัว่ ไป
2.1.3.1.2 รสนิ ยม นักภูมิ ศาสตร์ ชื่อ เดวิด โลเวนาล (David Lowentnal)
และฮิ ว พริ น ซ์

(Hugh

ภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรม

Prince)

เคยกล่ า วไว้ว่า หนึ่ ง ในหลายปั จ จัย ที่ มี ส่ ว นในการสร้ า ง

คื อ รสนิ ย มของมนุ ษ ย์ โดยทั่ว ไปแล้ว รสนิ ย มมัก สั ม พัน ธ์ ก ับ เรื่ อ งของ

สุ นทรี ยภาพ เพราะเป็ นการแสดงให้เห็ นถึงแนวคิดเรื่ องความงามในอุดมคติ รสนิ ยมอาจเกิ ดจาก
ประสบการณ์ ที่ ส ร้ า งสมมาแต่ วยั เยาว์หรื อเกิ ดจากการเรี ย นรู ้ ใ หม่ ๆ ดัง นั้น รสนิ ย มจึ ง สามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั อิทธิ พลภายนอกและจิตใต้สานึ กของแต่ละคน ในประเทศไทย
รสนิ ยมทางภูมิทศั น์ข้ ึนอยู่กบั อิทธิ พลของวัฒนธรรมจากภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่เห็ นได้ชดั เจนว่า
หนึ่ งในวัฒ นธรรมภายนอกที่ มี บ ทบาทต่ อ สุ น ทรี ย ภาพในอุ ด มคติ ข องชาวไทยมากที่ สุ ด คื อ
วัฒนธรรมตะวันตก อิ ท ธิ พลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ มี ต่อรู ป แบบภูมิ ทศั น์วฒั นธรรมเมื องใน
ประเทศไทยอาจย้อนไปได้ต้ งั แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงเวลานั้นศิลปะสถาปัตยกรรมและการวางผัง
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ที่ มี แ นวแกน เป็ นระบบระเบี ย บจากยุ โ รปกลายเป็ นบรรทัด ฐานของรสนิ ย มที่ ดี ในขณะที่
คุณลักษณะดั้งเดิ มของท้องถิ่ นค่อย ๆ ลดบทบาทลง ปั จจุบนั อิทธิ พลจากวัฒนธรรมต่างถิ่นปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนในทุกแห่งของประเทศไทย โดยเฉพาะในภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
2.1.3.2 กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดินเพื่อการดารงชีวติ
2.1.3.2.1 เกษตรกรรม หมายถึ ง กระบวนการผลิ ต อย่า งมี ร ะบบด้ว ยการ
เพาะปลูกพืชหรื อเลี้ยงสัตว์ มีปัจจัยหลายประการที่เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการเกษตรในแต่ละพื้นที่
เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ความชานาญเพราะกลุ่ม ทิศทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
2.1.3.2.2 การประมง เกิ ดควบคู่ไปกับการตั้งถิ่ นฐานชายฝั่ งทะเลและแม่น้ า
ลาคลองมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทรั พยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและการจับ
สัตว์น้ าเชิงพาณิ ชย์ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งมากกว่ารู ปแบบการประมง
พื้นบ้าน
กล่ าวโดยสรุ ป ปั จจัยที่ทาให้เกิ ดภูมิทศั น์วฒั นธรรมนั้น มี 2 ปั จจัยหลัก คือ 1. การจัดการ
พื้นที่ และ2.การได้รับ อิ ท ธิ พลต่า งๆ ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้ ได้สะท้อนออกมาให้เห็ นเป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรม
2.2.แนวคิดเกีย่ วกับองค์ ประกอบของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมเมืองและองค์ ประกอบเมือง
2.2.1 นวณั ฐ โอศิ ริ (2551) ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของภู มิ ท ัศ น์ ว ัฒ นธรรมเมื อ ง
ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย
2.2.1.1 คูเมืองและกาแพงเมือง เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นเมือง
ใช้แสดงอาณาเขตของเมืองป้ องกันข้าศึกในอดี ต เป็ นพื้นที่รับน้ า และเป็ นเส้นทางคมนาคม พื้นที่
ภายในกาแพงเมืองเป็ นศูนย์กลางของเมืองประกอบด้วย วัด วัง ตลาด ลานเมือง และที่อยูอ่ าศัยของ
ประชาชน รู ป แบบหรื อรู ปร่ างของ กาแพงเมื องจะมี ค วามแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั ภู มิประเทศและ
วัฒนธรรมความเชื่อในสมัยนั้นๆ
2.2.1.2 โครงข่ายเมือง ได้แก่ ถนนและทางสัญจร มีหน้าที่แบ่งเขตพื้นที่ดินและ
กาหนดทิ ศทางการขยายตัวของเมื อง โครงข่ายเมื องประวัติศาสตร์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม
วัฒ นธรรมของเมื อ งรวมทั้ ง สะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของเมื อ ง โครงข่ า ยเมื อ งเก่ า ของ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ แสดงให้เห็นว่าในยุคแรก ๆ ทางสัญจรไม่ได้มีเป้ าหมายเพื่อรองรับการใช้รถยนต์
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เป็ นจานวนมากเหมื อนโครงข่ายเมื องใหม่ในปั จจุบนั ในทางตรงกันข้ามกลับมีลกั ษณะแคบเป็ น
ตรอกซอกซอย สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและพาหนะในอดี ต เช่ น รถลาก รถม้า เกวียน
เป็ นต้น
ถนนสายหลักของเขตเมืองเก่า มีความสาคัญต่อภูมิทศั น์โดยรวมของเมือง
เพราะเป็ นถนนที่เชื่ อมจุดสาคัญ ๆ เข้าด้วยกัน มี ผูส้ ั ญจรไปมามากมาย ถนนสายหลัก ทาหน้าที่
เสมือน “หน้าตา” ของเมือง เช่น ถนนราชดาเนินใช้แบบอย่างจากถนนชอง เอลิเซ่ (Champs Elysees)
ลักษณะพิ เศษของถนนราชดาเนิ น คือการเน้นแนวแกนและความเป็ นระบบระเบี ยบของต้นไม้
อุปกรณ์ประกอบถนนและอาคารตลอดสองข้างทาง
2.2.1.3 ย่าน หมายถึง พื้นที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกัน
สิ่ งที่บ่งบอกความเป็ นย่านคือ ลักษณะทางกายภาพ เช่ น รู ปแบบอาคาร สถานที่ประกอบพิธีกรรม
การจัดกลุ่มอาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกันจนเกิดเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ เช่น ย่านที่อยูอ่ าศัยของช่างฝี มือ
และย่านที่อยูอ่ าศัยของชาวต่างชาติ เช่น ย่านเยาวราชของจีน ย่านพาหุ รัตของแขกซิ กข์ เป็ นต้น
2.2.1.4 องค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่ น แม่น้ า ลาคลอง บึงน้ า ภูเขา เป็ นปั จจัย
สาคัญในการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่เมืองประวัติศาสตร์ หลายเมือง องค์ประกอบทางธรรมชาติที่อยู่
ภายในหรื อรอบๆ เมือง ส่ วนใหญ่มีหน้าที่เป็ นจุดหมายตา เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศภายในเมือง
2.2.1.5 พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ เช่ น ลานเมื อง สวนสาธารณะ พื้นที่ริมน้ า ถนน
เป็ นต้น พื้นที่โล่งว่างสาธารณะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรเป็ นพื้นที่ที่สัมพันธ์กบั พัฒนาการ
ของเมืองหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงสร้างเมือง มีความสาคัญในฐานะเป็ นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ
ของเมืองหรื อบางครั้งเรี ยกว่าเป็ น “พื้นที่ทางวัฒนธรรม” (cultural space) พื้นที่เหล่านี้ เป็ นพื้นที่แห่ ง
ความทรงจาส่ วนรวมที่ไม่ใช่ พ้ืนที่ของปั จเจกบุคคลหรื อพื้นที่ทางเศรษฐกิ จ มีไว้สาหรับกิ จกรรม
ทางวัฒนธรรมต่างๆ มีส่วนอย่างยิง่ ในการสร้างชีวติ ชีวาและความเป็ นพลวัตให้แก่ภูมิทศั น์เมือง
2.2.1.6 สถาปั ตยกรรม เป็ นองค์ประกอบที่ มี บทบาทส าคัญที่ สุ ดในการสร้ าง
เอกลักษณ์ ให้แก่เมือง เพราะเมืองเป็ นแหล่งรวมของสิ่ งปลูกสร้ างหลายยุคหลายสมัย รู ปแบบ และ
การจัดกลุ่มของอาคาร สามารถแสดงให้เห็ นถึ งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจาก
ช่วงเวลาหนึ่ งสู่ ช่วงเวลาหนึ่ งได้เป็ นอย่างดี เช่น อาคารแบบซิ โนโปรตุกีส ซึ่ งเป็ นรู ปแบบอาคารที่
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ผสมผสานสถาปั ตยกรรมยุโรป และจีน การที่เขตเมืองเก่าของภูเก็ตมีอาคารซิ โน-โปรตุกีสที่สร้ าง
ในสมัยรัชกาลที่ 5-7 อยูม่ าก แสดงให้เห็ นถึงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภูเก็ต
กับปี นังในสมัยของพระยารัษฏานุ ประดิษฐ์มหิ ศรภักดี สมุหเทศาภิบาล สาเร็ จราชการมณฑลภู เก็ต
ในขณะนั้น
2.2.2 พรรณงาม ชพานนท์ (2526 อ้างถึงใน สิ รินทิพย์ สิ นแสงแก้ว, 2552) ได้กล่าวถึ ง
องค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมว่า ในการศึกษาเกี่ ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม แม้ว่าส่ วนประกอบ
ของภูมิทศั น์มีอยูม่ ากมายก็ตาม แต่นกั ภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่ได้เน้นความสนใจมุ่งเฉพาะสิ่ งที่ปรากฏ
บนภูมิภาพเพียง 3 สิ่ ง เท่านั้น ได้แก่
2.2.2.1 รู ปแบบการตั้งถิ่นฐาน (Settlement patterns) เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปรั บ ตัว ของมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ แ ละสั ม พัน ธ์ ก ับ ระเบี ย บแบบแผนต่ า งๆทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนประเพณี ความเชื่อของกลุ่มชนต่างๆเหล่านั้น ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานยังเป็ น
องค์ประกอบที่ ปรากฏให้เห็ นในพื้นที่ ต่างๆ เช่ น ในเรื่ องสิ่ งก่ อสร้ าง ถนนหนทางและสิ่ งอื่ นๆที่
มนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น ในช่ วงเวลาที่ ดารงชี วิต ในพื้ น ที่ น้ ัน ๆ ท าให้ท ราบว่า ระหว่า งพื้ นที่ แต่ ล ะแห่ ง มี
ความแตกต่างหรื อคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างและจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่น้ นั ๆได้อย่างไร
2.2.2.2.รู ปแบบการจัดแบ่งที่ดิน (Land-division pattern) รู ปแบบการจัดแบ่งที่ดินเป็ น
การจัด การแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ สั ม พัน ธ์ เกื้ อ กู ล กัน และสะท้อ นให้ เ ห็ น ว่า มนุ ษ ย์ไ ด้บ ริ ห ารจัด การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน น้ า แรงงานและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึนได้อย่างไร ซึ่ งจะนาไปสู่
การพัฒนาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ การจัดแบ่งที่ ดินในแต่ละพื้นที่ จะมีความแตกต่างกัน เช่ น การ
แบ่งที่ดินออกเป็ นเขตที่อยูอ่ าศัย การแบ่งที่ดินในรู ป เขตการค้า เขตเกษตรกรรม เป็ นต้น ในการแบ่ง
ที่ดินแต่ละเขตก็มีความแตกต่างกันในเรื่ องการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์พ้ืนที่เกษตรกรรม
ทาเป็ นการค้าในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงการเกษตรกรรมในพื้นที่ขนาดเล็ก เป็ นต้น
2.2.2.3 สถาปั ตยกรรมสิ่ งก่อสร้าง (Architecture) เป็ นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วย
การสร้ างสิ่ ง ก่ อสร้ างเป็ นวิธี การจัดสรรบริ เวณที่ ว่างให้เกิ ดประโยชน์ ใช้ส อยตามความต้องการ
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมสิ่ งก่อสร้างสะท้อนถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่สร้างสรรค์สถาปั ตยกรรม
นั้นหรื อตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ นั ได้อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นถึงความแตกต่างหรื อความคล้ายคลึง
ที่ปรากฏอยูใ่ นพื้นที่แต่ละแห่ งได้ชดั เช่นการเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
การจัดรู ปทรงทางสถาปั ตยกรรมให้เหมาะสมกลมกลื นกับสภาพแวดล้อมและประโยชน์ใช้สอย
การจัดสรรบริ เวณที่วา่ งให้สัมพันธ์กนั ของส่ วนต่างๆทั้งภายในและภายนอก เป็ นต้น
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2.2.3 Kevin Lynch (1960)ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบสาคัญในการเกิดจินตภาพของเมือง
(Image of the city) มีท้ งั หมด 5 ประเภท คือ
2.2.3.1 เส้นทาง (Path) หมายถึง ช่องทางที่ใช้สัญจร เป็ นเส้นทางติดต่อภายในเมืองไป
ยังสถานที่ต่างๆหรื อเป็ นเส้นทางติดต่อจากเมืองไปสู่ เมืองอื่นหรื อเมืองใกล้เคียง ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบ
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางรถไฟ แม่น้ า โดยส่ วนมาก (Path) มักเป็ นพื้นที่สาธารณะที่เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของเมือง ที่สามารถแสดงออกให้เห็นสภาพภูมิทศั น์ของเมืองได้จากการ
สัญจร เช่ น การท่องเที่ยวในเมืองจะมีการตกแต่งเส้นทางให้มีความสวยงามเพื่อเป็ นการควบคุม
มุมมองจากถนน
2.2.3.2.ขอบ (Edge) หมายถึง องค์ประกอบเชิ งเส้นที่กาหนดขอบเขตของสิ่ ง 2 สิ่ งที่
ต่อเนื่ องกัน ซึ่ งอาจจะเป็ นการแยกออกจากกันหรื อเชื่ อมต่อกันก็ได้ ขอบอาจจะเป็ นเส้น (Linear)ที่
ต่อเนื่องกันไป เช่น แม่น้ า กาแพงเมือง คูน้ า คันดินหรื อถนน อาจมองเป็ นขอบ (Edge)หรื อ เส้นทาง
ก็ได้โดยขึ้นอยู่ว่ามองที่ประเด็นใด ซึ่ งขอบ (Edge) ทาให้เกิ ดความชัดเจนในแง่ของจุดเริ่ มต้นหรื อ
จุดสุ ดท้าย
2.2.3.3.ศูนย์ชุ ม ชน (Node) หมายถึ ง ศู นย์ก ลางของกิ จกรรมซึ่ ง เกิ ดการท ากิ จกรรม
ตลอดเวลาหรื อในบางช่วงเวลา เช่ น สถานี ขนส่ ง ตลาดสด ตามแยกถนนต่างๆเป็ นแหล่งที่มีคนมา
รวมกัน
2.2.3.4 ย่าน (District) หมายถึ ง พื้นที่ที่มีความคล้ายคลึ งกันในวิถีความเป็ นอยู่ ทาง
กายภาพ ทางกิจกรรม โดยไม่จากัดด้วยขนาดของพื้นที่ เช่น ย่านศูนย์กลางเมือง ย่านที่พกั อาศัย ย่าน
ศาสนาสถาน ย่านตามเชื้อชาติ
2.2.3.5.จุดหมายตา (Landmark) หมายถึง สิ่ งที่แสดงออกเป็ นจุดเด่นหรื อความแตกต่าง
ได้ชดั เจนจากสิ่ งแวดล้อม โดยใช้เป็ นจุดอ้างอิงในการรับรู ้หรื อจดจา แบ่งเป็ น 2 แบบ
2.2.3.5.1 จุดหมายตา ระยะไกล (Distant Landmarks) มี ความเด่ นที่ รับรู ้ ได้ใน
ระยะไกล เช่น ภูเขา ยอดเจดีย ์ เสารับส่ งวิทยุ
2.2.3.5.2 จุดหมายตา ระยะใกล้ (Local Landmarks) มีจุดเด่นที่รับรู้ได้ในระยะใกล้
ในกลุ่มท้องถิ่นหรื อชุมชน เช่น อนุสาวรี ย ์ ป้ ายโฆษณา
2.2.4 เดชา บุญคา้ (2537) ได้กล่าวถึ ง องค์ประกอบของเมืองที่มีส่วนทาให้เมืองสวยงาม
มีชีวติ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเกิดความประทับใจแก่ผพู ้ บเห็น โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
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2.2.4.1. ธรรมชาติ ได้แก่ สิ่ งที่เป็ นธรรมชาติที่ยงั ปรากฏอยูใ่ นเมือง เช่น แม่น้ า
ลาคลอง ภูเขา ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งที่ปรากฏอยูน่ ้ นั นับว่าเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สาคัญและมีคุณค่า
ทั้งประโยชน์ใช้สอยและมีทศั นียภาพที่สวยงามของเมือง
2.2.4.2.โครงข่ายคมนาคม ได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า รวมทั้งเส้นทางน้ าที่ใช้ในการ
สัญจร ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของเมืองที่เชื่อมโยงส่ วนต่างๆ ของเมืองเข้าด้วยกัน เกิดการเข้าถึงซึ่ งกัน
และกัน โดยอาศัยเส้นทางคมนาคมเหล่านี้
2.2.4.3. วิถีชีวิต/กิจกรรม ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานในการดารงชี วิต มีการประกอบ
กิจกรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่เป็ นส่ วนประกอบให้เมืองเกิดความเคลื่อนไหว มีชีวติ
2.2.4.4. พื้นที่ว่าง ได้แก่ บริ เวณพื้นที่โล่งว่างภายในเมือง เป็ นพื้นที่ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ของ
เมือง เป็ นต้น
2.2.4.5. สิ่ งก่อสร้ าง ได้แก่ สถาปั ตยกรรมต่างๆที่เกิ ดจากมนุ ษย์สร้ างขึ้น เช่ น
กาแพงเมือง ประตูเมือง วัด อาคารที่พกั อาศัย ตึกแถว รวมทั้งส่ วนประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรม
เป็ นต้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ และ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของภูมิทศั น์เมืองตามแนวคิดของแต่ละท่าน
นวณัฐ โอศิริ
พรรณงาม
Kevin Lynch
องค์ ประกอบ
ชพานนท์

คูเมืองและกาแพงเมือง
โครงข่ายเมือง
สถาปัตยกรรม
ย่าน
พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ
องค์ประกอบธรรมชาติ
จุดหมายตา(landmark)
ศูนย์ชุมชน(node)
ขอบ(edge)

เดชา บุญค้ า
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จากตารางสามารถสรุ ปองค์ประกอบของภูมิทศั น์เมืองที่กล่าวตรงกัน ดังนี้
1.โครงข่ายเมือง
2.สถาปัตยกรรม
3.ย่าน
4.พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ(พื้นที่ทากิจกรรมของเมือง)
5.องค์ประกอบทางธรรมชาติ
2.3. กฎบัตรทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 กฎบั ต รระหว่ า งประเทศเพื่อ การอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งและชุ ม ชนเมื อ งประวั ติ ศาสตร์
(Washington Charter 1987)
คานาและคาจากัดความ
กฎบัตรฉบับนี้ เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ ท้ งั ใหญ่และเล็ก ทั้งเมืองและ
ใจกลางเมืองหรื อย่านประวัติศาสตร์ ร่ วมถึ งสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่น้ นั ทั้งที่เป็ นธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น นอกเหนือจากบทบาทในฐานะที่เป็ นเอกสารทางประวัติศาสตร์ แล้ว พื้นที่เหล่านี้ ยงั
เป็ นแหล่ งรวมคุ ณค่าของวัฒนธรรมประเพณี นิยมของชุ มชนด้วย ทุ กวันนี้ พ้ืนที่ หลายแห่ งกาลัง
ถูกคุกคาม ทาให้เสื่ อมลงทางกายภาพ ทาให้เสี ยหายหรื อแม้แต่ถูกทาลาย จากผลกระทบของการ
พัฒนาเมืองอันเนื่องมาจากการอุตสาหกรรมในสังคมทุกแห่ง
หลักการและวัตถุประสงค์
- ลักษณะเฉพาะของเมืองที่ควรรักษาให้มีบูรณภาพไว้มี ดังนี้
- รู ปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นได้จากการแบ่งพื้นที่ดินและโครงข่ายถนน
- ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง
- รู ปลักษณ์ภายในและภายนอกของอาคารที่เห็ นได้จากสัดส่ วน ขนาด รู ปแบบ
การก่อสร้าง วัสดุ สี และการตกแต่ง
- ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรื อชุ มชนเมืองและแหล่งที่ต้ งั ที่แวดล้อมอยูท่ ้ งั ที่เป็ น
ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
- การใช้สอยที่หลากหลายที่มีอยูใ่ นเมือง หรื อชุมชนเมือง ตามกาลเวลา
- การกระทาใดๆ ก็ตามต่อคุณลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้นจะต้องคานึ งถึงความเป็ น
ของดั้งเดิมของเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์
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-การเข้ามามี ส่วนร่ วมของผูอ้ าศัยในพื้นที่ มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของแผนงานการ
อนุ รักษ์ควรได้รับการสนับสนุ นการอนุ รักษ์เมื องและชุ มชนเมื องประวัติศาสตร์ จะเกี่ ยวข้องกับ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่เป็ นอันดับแรก
-การวางแผนการอนุ รักษ์เมืองและชุ มชนเมืองประวัติศาสตร์ ควรมีการศึกษาในหลาย
สาขาวิชา
-การใช้ ส อยและกิ จ กรรมใหม่ ค วรจะเข้า กัน ได้ก ับ ลัก ษณะของเมื อ งและชุ ม ชนเมื อ ง
ประวัติศาสตร์ การประยุกต์การใช้สอยพื้นที่เหล่านี้ ให้เข้ากับวิถีชีวิตในปั จจุบนั ต้องมีการดาเนิ นการ
หรื อการปรับปรุ งสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้วยความระมัดระวัง
-เมื่อมีความจาเป็ นต้องก่อสร้างอาคารใหม่หรื อต้องปรับปรุ งอาคารที่มีอยูแ่ ล้วควรเคารพต่อ
ลักษณะขอบเขตที่ว่างเดิ มของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสัดส่ วนและขนาดที่ดิน ไม่ควร
ปฏิเสธการเพิ่มเติมองค์ประกอบต่าง ๆ ในปั จจุบนั ที่สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่ งแวดล้อม เนื่องจาก
สิ่ งเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่ได้
-ต้องมีการควบคุมการจราจรภายในเมืองหรื อชุ มชนเมืองประวัติศาสตร์ และวางผังกาหนด
พื้ น ที่ จ อดรถเพื่ อ ไม่ ใ ห้ สิ่ งเหล่ า นี้ สร้ า งความเสี ยหายแก่ สิ่ งปลู ก สร้ า งที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ หรื อแก่สภาพแวดล้อมโดยรอบ
-เมืองประวัติศาสตร์ ควรได้รับการปกป้ องคุม้ ครองจากภัยธรรมชาติและสิ่ งรบกวนต่าง ๆ
เช่น มลภาวะและแรงสั่นสะเทือนเพื่อรักษาสภาพของมรดกวัฒนธรรม และเพื่อความปลอดภัยและ
ความเป็ นอยู่ ที่ ดี ข องผู ้อ ยู่ อ าศัย เมื่ อ เกิ ด ภัย ธรรมชาติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ เมื อ งหรื อชุ ม ชนเมื อ ง
ประวัติศาสตร์ ข้ ึนจะต้องนามาตรการในการป้ องกันและซ่ อมแซมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละที่ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 การพิจารณาคุณค่ าโดยพิจารณาจาก กฎบัตรเบอร์ ร่า (Burra charter, 1999 อ้างถึ ง
เหรี ยญ หล่อวิมงคล และปิ่ นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, 2550) ซึ่งได้มีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1.1 คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์
เ ป็ น พื้ น ฐ า น ข อ ง คุ ณ ค่ า ใ น ทุ ก ๆ ด้ า น ส ถ า น ที่ ใ ด ๆ จ ะ มี คุ ณ ค่ า ท า ง
ด้านประวัติศาสตร์ ก็ต่อเมื่อสถานที่น้ นั มีอิทธิ พลหรื อได้รับอิทธิ พลจากเหตุการณ์และบุคคลในช่วง
ใดช่ วงหนึ่ งในประวัติศาสตร์ เป็ นสถานที่เกิ ดเหตุการณ์ สาคัญ คุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ จะมีความ
เด่นชัด เมื่อหลักฐานที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรื อบุคคลนั้นยังคงปรากฏอยูภ่ ายในพื้นที่หรื อสถานที่น้ นั
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ยังมีความสมบูรณ์อยู่ แต่บางครั้งสถานที่น้ นั อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญอย่างมาก จนแม้วา่ จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามก็ยงั คงคุณค่าอยูไ่ ด้
-สถานที่น้ นั สาคัญเพราะได้แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ เมือง
หรื อชุมชน
-สถานที่ น้ ันมี ค วามเกี่ ย วข้องกับ บุ ค คลเฉพาะหรื อกลุ่ ม คนที่ มี ค วามส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ หรื อความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กบั บุคคลและกลุ่มคนนั้น
-สถานที่น้ นั เป็ นตัวอย่างของงานทางสถาปั ตยกรรมหรื อการออกแบบโดยเฉพาะ
-สถานที่น้ นั มีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
-สถานที่น้ นั แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณี กระบวนการทางวัฒนธรรม การใช้
ที่ดิน การออกแบบที่ไม่ได้ถูกใช้มานานแล้ว หรื ออาจเสี่ ยงต่อการสู ญหายไป
หรื ออาจมีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ
2.3.1.2 คุณค่าทางด้านสุ นทรี ยภาพ
คุณค่าที่รับรู ้จากประสาทสัมผัสทุกๆ ด้าน ได้แก่ รู ปทรง ขนาด สี ผิวสัมผัสและ
วัสดุ ที่ประกอบขึ้นเป็ นกายภาพของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ น้ นั และยังครอบคลุมถึงสัมผัส กลิ่น
และเสี ยง ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่และการใช้สอยสถานที่น้ นั ด้วย
-สถานที่น้ นั มีคุณลักษณะเด่นชัดที่เป็ นแหล่งภูมิทศั น์ที่มีชื่อเสี ยง
-สถานที่ น้ ัน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความน่ า มหัศ จรรย์จ ากระดับ ความยิ่ ง ใหญ่ ข อง
สถานที่น้ นั
-สถานที่ น้ ัน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ อายุ ประวัติ ศ าสตร์ ห รื อ ใน
ช่วงเวลาในเชิงลึก
-สถานที่น้ นั เป็ นสัญลักษณ์ ที่มีการแสดงออกในลักษณะที่เป็ นศิลปะ กวีนิพนธ์
ภาพถ่าย วรรณกรรม ศิลปะพื้นบ้าน
-มีคุณภาพองค์ประกอบที่เด่นชัดและเกี่ยวพันกับสี รู ปแบบ โครงร่ าง รายละเอียด
การเคลื่อนไหว องค์รวม เสี ยง
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2.3.1.3 คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์
คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หมายรวมถึง คุณค่าทางด้านการศึกษาวิจยั คุณค่านี้
ขึ้นอยู่กบั ความสาคัญของข้อมูลที่เกี่ ยวเนื่ องกับพื้นที่ ความหายากและการที่สถานที่น้ นั สามารถใช้
เป็ นแหล่งข้อมูลในอนาคตได้
-มีบางสิ่ งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรื อในสถานที่น้ นั ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่หายาก
หรื อกาลังตกอยู่ในอันตราย หรื อไม่ ยกตัวอย่างเช่ น พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
คุณลักษณะทางธรณี วิทยา รู ปแบบการก่อสร้ าง วิธีหรื อวัสดุที่นามาใช้หรื อ
รู ปแบบเฉพาะจากหลักฐานทางโบราณคดี
-สถานที่ แ ห่ ง นั้น มี ค วามส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยคนอื่ น ให้ เ ข้า ใจรู ป แบบของสถานที่
ประเภทเดียวกันนี้
2.3.1.4 คุณค่าทางด้านสังคม
ครอบคลุมคุณค่าของสถานที่ในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางของจิตวิญญาณ ความเชื่ อ
การเมือง ชนชาติหรื อวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อย
-เป็ นพื้นที่ ทางวัฒนธรรมโดยเป็ นพื้ นที่ ทากิ จกรรมทางประเพณี /งานเทศกาล/
เศรษฐกิจ/การเมือง
-สถานที่น้ นั สาคัญในฐานะที่เป็ นจุดเด่นทางภูมิทศั น์หรื ออัตลักษณ์ของท้องถิ่น
-สถานที่ น้ ั นส าคั ญ เพราะเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลพิ เ ศษหรื อกลุ่ ม ที่ ส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ชุมชน
-สถานที่น้ นั มีคุณค่าต่อชุมชนด้วยเหตุผลทางศาสนา จิตวิญญาณ วัฒนธรรม
การพิ จ ารณาคุ ณค่ า ด้า นต่ า งๆท าให้ท ราบถึ ง คุ ณ ค่ า ทางด้า นต่ า งๆของพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพ
2.4 แนวความคิดเกีย่ วกับแนวทางการอนุรักษ์ และการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
2.4.1 นวณัฐ โอศิริ (2551) ได้กล่ าวถึ งแนวคิดในการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมื อง
ประวัติศาสตร์ไว้ดงั นี้
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2.4.1.1 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองทั้งระบบ
เมืองประวัติศาสตร์ มักมีการเลื อกที่ต้ งั เมือง และมีการจัดการระบบธรรมชาติ
ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่นเมืองเชี ยงใหม่มีชยั ภูมิที่ต้ งั บนที่ลาดเชิ งดอย
สุ เทพ มีแม่น้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าปิ งอยูห่ ่างจากเมือง 1 กิโลเมตร ห้วยแก้วสาหรับผันน้ าเข้าสู่
คูเมืองและแม่น้ าข่าช่วยระบายน้ าออกจากคูเมือง ในอดีตด้านนอกกาแพงเมืองมีแหล่งน้ าธรรมชาติ
อยู่ 4 แห่ง ได้แก่ หนองบัวเจ็ดกอทางด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หนองหอยทางทิศใต้ หนองเส้งและ
หนองผาแตบ หนองน้ าเหล่านี้ทาหน้าที่เป็ นที่รับน้ าไม่ให้ท่วมเมืองเชียงใหม่ แต่ในปั จจุบนั หนองน้ า
ทั้ง 4 ได้หายสาบสู ญไปแล้ว เนื่องจากมีการถมหนองน้ าเพื่อสร้างอาคารทาให้เมืองเชี ยงใหม่ประสบ
ปั ญ หาน้ าท่ ว มหนั ก ในช่ ว ง 5-6 ปี ที่ ผ่ า นมา สร้ า งความเสี ยหายให้ ก ั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
โบราณสถานหลายแห่ ง จากกรณี ของเมื อ งเชี ยงใหม่ ท าให้ ไ ด้ ข ้ อ คิ ด ว่ า การอนุ รั ก ษ์
ภู มิ ท ัศ น์ เ มื อ งประวัติ ศ าสตร์ จ าเป็ นจะต้อ งค านึ ง ถึ ง ระบบธรรมชาติ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ เมื อ งด้ ว ย
นอกเหนือไปจากการอนุรักษ์ผงั เมืองและสถาปัตยกรรม
2.4.1.2 ดารงรักษาเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์(historic character) ของเมือง
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ของเมืองคือคุณลักษณะสาคัญของเมือง ที่ทาให้
เมืองแต่ละเมืองมีความแตกต่างกัน เป็ นที่จดจาของผูม้ าเยือน องค์ประกอบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ของเมืองได้แก่
2.4.1.2.1 โครงสร้างของเมือง ได้แก่รูปแบบแผนผังที่เห็นได้จากการแบ่งพื้นที่ดิน
โครงข่ายถนนและย่าน
2.4.1.2.2 แบบแผนของที่วา่ งคือความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับพื้นที่โล่งว่าง
2.4.1.2.3 ความสัมพันธ์ของเมืองกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น คู คลอง แม่น้ า
ภูเขา
2.4.1.2.4 ลักษณะของสถาปั ตยกรรม เช่ น การวางผัง สัดส่ วน ขนาด รู ปแบบ
วัสดุ สี และการตกแต่ง
2.4.1.2.5 ทัศนียภาพ ได้แก่ ลาดับศักดิ์ของมุมมอง (visual hierarchy) วิถีทศั น์
2.4.1.2.6 กิจกรรมและประเพณี
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หนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์ที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ของเมืองได้
คือการปรับใช้ใหม่ (Adaptive Reuse) วิถีทศั น์ (vista) กลุ่มของอาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม
หน้าที่ใช้สอยเดิมสามารถนามาบูรณะให้มีสภาพดีและปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยใหม่ให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ และบริ บทแวดล้อมของเมืองได้
2.4.1.3 อนุรักษ์โดยผ่านการร่ วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และรัฐ
การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders)เป็ นพื้นฐานสาคัญ ใน
การวางแผนจัดการและอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองให้มีความยัง่ ยืน การกาหนดเป้ าหมาย และ
วิธีการในอนุรักษ์ที่มาจากฝ่ ายรัฐหรื อส่ วนกลางหรื อที่เรี ยกว่า top down นั้นแม้จะมีขอ้ ดีในด้านการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ แต่มีขอ้ เสี ย คือชุ มชนและองค์กรท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เลือกแนวทางและวิธีที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมชุมชน ในทาง
ตรงกันข้ามการให้ชุมชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มหรื อที่เรี ยกว่า bottom upโดยมีหน่วยงานของรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น
งบประมาณและองค์ความรู ้ต่าง ๆ ย่อมจะทาให้การอนุ รักษ์และบริ หารจัดการมีความคล่องตัวและ
สามารถสร้ า งจิ ตส านึ ก ความรู้ ค วามเข้าใจและแรงจูงใจในชุ มชนในการดารงรั ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมให้สืบเนื่องต่อไป
2.4.1.4 รักษา “ความมีชีวติ ” ของเมือง
ที่ผ่านมา การอนุ รักษ์เมื องและย่านประวัติศาสตร์ หลายแห่ งในโลก เน้นการ
สงวนรักษาเฉพาะอาคารโดยตัดขาดออกจากวิถีชีวิตและบริ บทรอบ ๆ ทาให้อาคารที่อนุ รักษ์ดูราว
กับเป็ นวัตถุ โบราณที่ จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ คาว่า museum station เป็ นคาศัพท์บญั ญัติข้ ึนโดย
นักภูมิศาสตร์ เอ็ดเวิร์ด เรล์ฟ (Edward Relph) ในหนังสื อ Place and Placeless (1976) เพื่อใช้เรี ยก
แนวทางอนุ รักษ์ดงั กล่ า ว เรล์ฟ เชื่ อว่า ความพยายามในการ “แช่ แข็ง ” อดี ต โดยไม่ ส นใจการ
หมุนเวียนเปลี่ ยนผ่านของกาลเวลาหรื อกิจกรรมดั้งเดิมของชุ มชนที่อยูร่ อบ ๆ หรื อภายในพื้นที่น้ นั
จะท าให้ภู มิ ท ศั น์ วฒั นธรรมขาดชี วิต และเอกลัก ษณ์ เฉพาะที่ ไ ปอย่า งน่ า เสี ย ดาย ดัง นั้นแนวคิ ด
ปั จ จุ บ ัน ในการอนุ รั ก ษ์ เ มื อ งประวัติ ศ าสตร์ จึ ง เน้ น ไปที่ ค วามพยายามในการบู ร ณาการ ให้
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โบราณสถานเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชนโดยรอบ ตลอดจนสื บสานกิ จกรรมดั้งเดิ มที่ ไม่ขดั แย้งกับ
โบราณสถานให้คงอยู่
2.4.1.5 อนุรักษ์ดว้ ยระบบการผังเมือง
กฎหมายด้านผังเมื องมีบทบาทสาคัญต่อการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมื อง
เพราะสามารถปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมของโบราณสถานให้เกิ ดภาพรวมที่ ดีข้ ึ นได้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องควรรวมถึง
2.4.1.5.1.การเว้น ระยะถอยร่ อ นของแนวถนนหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ น ๆ จาก
โบราณสถาน
2.4.1.5.2.การก าหนดความสู ง และรู ป แบบของสถาปั ต ยกรรมที่ อ ยู่ ร อบ ๆ
โบราณสถานให้ ก ลมกลื น กับ สภาพแวดล้อ มเดิ ม เพื่ อ ควบคุ ม ด้า น
มุมมองและจิตภาพ (Image) ของเมือง
2.4.1.5.3.การควบคุ ม การใช้ที่ ดิ นในพื้นที่ อนุ รัก ษ์ไ ม่ ใ ห้เกิ ดความขัดแย้ง กับ
โบราณสถาน
2.4.1.5.4.การควบคุ มขนาด จานวน และความสู งของป้ ายโฆษณา ในพื้นที่ที่มี
ความสาคัญประวัติศาสตร์ โดยการจัดระเบี ย บไม่ ให้ดูรกรุ กรั งหรื อ
ดาษดื่นมากเสี ยจนไปบดบังเอกลักษณ์ของภูมิทศั น์เมือง
2.4.1.5.5.การคุม้ ครองเส้นขอบฟ้ า (skyline) ของเมือง เช่น ห้ามก่อสร้างอาคาร
ที่มีรูปแบบชัดแจ้งหรื ออาคารที่มีความสู งบดบังโบราณสถานในรัศมี
ใกล้เคียงได้ ตัวอย่างของเมืองที่มีการคุม้ ครองเส้นขอบฟ้ าคือ ลาพูนที่
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส ร้ า งอาคารสู ง เกิ น กว่ า พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ไชยและ
เกาะ สมุยที่กาหนดให้อาคารมีความสู งไม่เกินยอดของต้นมะพร้าว
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รู ปที่ 2.1 การควบคุมการใช้ที่ดินที่ไม่ให้มีกิจกรรมการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมในบริ เวณใกล้เคียง
โบราณสถานหรื อเขตชุมชนโบราณ

รู ปที่ 2.2 จัดที่จอดรถให้เป็ นระเบียบห่ างจากโบราณสถานพอสมควรและจัดทางเดินเท้าที่สะอาด
ร่ มรื่ นโดยรอบโบราณสถาน

รู ปที่ 2.3 การควบคุมความสู งของอาคารบริ เวณใกล้เคียงโบราณสถานและกาหนดระยะถอยร่ นของ
อาคารจากโบราณสถาน
ที่มา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการจัดทาแผนการจัดการอนุรักษ์
และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมแหล่งชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2539
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รู ป ที่ 2.4

การควบคุ ม มวลของอาคารไม่ ใ ห้ อ าคารขนาดใหญ่ ใ กล้เ คี ย งโบราณสถานหรื อ

องค์ประกอบสาคัญของชุมชน

รู ปที่ 2.5 การควบคุมรู ปทรงวัสดุและสี ของอาคารไม่ให้มีอาคารรู ปทรงขัดแย้ง ใช้วสั ดุก่อสร้างผิด
แปลกไปจากอาคารทัว่ ไป ในบริ เวณใกล้เคียงโบราณสถานควรเลือกรู ปแบบอาคารที่เรี ยบ
ง่าย เป็ นแบบท้องถิ่น

รู ปที่ 2.6 การควบคุ มการติดตั้งป้ าย โครงข่ายสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ไม่ให้บดบังหรื อ
ทาลายความสง่างามของโบราณสถาน
ที่มา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการจัดทาแผนการจัดการอนุรักษ์
และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมแหล่งชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, 2539
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2.4.1.6 การออกแบบองค์ประกอบเมือง
องค์ป ระกอบที่ ส ะท้อ นเอกลัก ษณ์ ข องภู มิ ท ัศ น์ เ มื อ งประวัติ ศ าสตร์

คื อ

สถาปั ต ยกรรม ภู มิ ท ัศ น์ ถ นนและพื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรม การออกแบบองค์ป ระกอบเหล่ า นี้ ควร
คานึงถึงภาพรวมและมิติทางประวัติศาสตร์ ของเมือง การพัฒนาภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ ควรมี
เป้ าหมายให้ผทู ้ ี่อาศัยเกิดความภาคภูมิใจในสุ นทรี ยภาพ และความหมายทางประวัติศาสตร์ ของเมือง
มากกว่าเป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ
ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีรูปแบบที่
แน่ นอนเพราะภูมิทศั น์เมืองเป็ นภาพรวมที่ มีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งที่ เป็ นสิ่ งปลูกสร้ างถาวร
เช่น สถาปั ตยกรรมและถนนหนทาง กับองค์ประกอบที่ไม่ถาวร เช่น ต้นไม้ และที่วา่ ง องค์ประกอบ
เหล่านี้มีส่วนสาคัญในการสร้างจินตภาพให้แก่เมือง สามารถทาให้ผพู้ บเห็นจดจาได้
2.4.2.รู ปแบบและวิธีการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
2.4.2.1.การศึกษาและการวิจยั (Study and Research)
การศึ ก ษาภู มิ ท ั ศ น์ ว ั ฒ นธรรมของแต่ ล ะพื้ นที่ ถื อ ว่ า เป็ นการจั ด การ
ภูมิ ท ัศ น์ว ฒ
ั นธรรมในขั้น ตอนแรก กล่ า วคื อต้อ งท าการศึ ก ษาพื้ น ที่ ใ นแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พ้ืนที่ และข้อมูลพื้นฐานผ่านการวิเคราะห์
2.4.2.2.การดูแลรักษา (Maintenance)
เป็ นขั้ นตอนแรกในการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณค่ า ทาง
ศิลปวัฒนธรรมหรื ออาคารที่มีความสาคัญที่ระบุไว้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้คงอยูใ่ นสภาพ
ที่ ม น่ั คง สมบู รณ์ และเรี ย บร้ อยอยู่เสมอ ด้วยการดู แลรั ก ษาอยู่อย่า งสม่ า เสมอ และหากเกิ ดการ
เสื่ อ มสภาพเก็ บ สามารถท าการซ่ อ มแซม ซึ่ งสามารถท าได้ง่ า ยและไม่ ต้อ งอาศัย ผู ้เ ชี่ ย วชาญ
ไม่สิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายและทรัพยากร
2.4.2.3 การรักษาให้คงสภาพ (Preservation)
มักใช้การจัดการลักษณะนี้ กบั มรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็ นโบราณสถานที่ ขาด
การใช้สอยร่ วมสมัยของปั จจุบนั ไปแล้วคุ ณค่าของแหล่งโบราณสถานเหล่านี้ จะมีประโยชน์ในแง่
ของการศึกษา โดยทาหน้าที่เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในส่ วนของบริ เวณพื้นที่ที่ทาการศึกษา
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และส่ วนของชุ มชนยังไม่ปรากฏองค์ประกอบหรื อมรดกทางวัฒนธรรมใดที่ตอ้ งใช้การจัดการด้วย
วิธีน้ ี
2.4.2.4 การบูรณะ (Restoration)
โดยซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ให้ ม รดกทางวัฒนธรรมหรื อ ภู มิ ท ศั น์ วฒั นธรรมให้
กลมกลื น กับ ของเดิ ม ให้ ม ากที่ สุ ด แต่ ก็ ค วรท าให้ ส ามารถแยกแยะถึ ง สิ่ ง ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม กับ สิ่ ง ที่ ไ ด้
ปรับปรุ งใหม่ การจัดการในลักษณะดังกล่าวมุ่งหมายที่จะทาให้คุณค่าที่เป็ นนามธรรมด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวเนื่ องกับพื้นที่น้ นั กลับมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่คุณค่าด้านจิตวิญญาณและ
คุณค่าด้านการศึกษา
2.4.2.5 การปฏิสังขรณ์หรื อการสร้างขึ้นใหม่ในรู ปแบบเดิม (Reconstruction)
โดยทาให้มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เคยสู ญเสี ยรู ปร่ างไป
หรื อพังทลายกลับมาอยูใ่ นรู ปที่เคยเป็ นและใช้จากหลักฐานภาพถ่าย โดยการสร้างใหม่ แม้วา่ จะไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดการอนุ รักษ์ที่คานึ งถึงความจริ งของอาคารหรื อวัสดุ แต่ทว่าเมื่อมีความ
ต้องการใช้ส อยร่ วมสมัย หรื อในกรณี ที่ อ าคารนั้น ๆ เป็ นอาคารที่ มี ค วามส าคัญมากในแง่ ข อง
จิตวิญาณหรื อการใช้สอยของผูค้ นก็มีเหตุผลที่จะมีการปฏิสังขรณ์ข้ ึนใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการใช้
สอยในสิ่ งนั้น
2.4.2.6 การฟื้ นฟู (Rehabitation)
เป็ นการส่ งเสริ มให้กิจกรรมแบบดั้งเดิมของพื้นที่กลับมาดาเนิ นต่อไป เพื่อเป็ น
การท าให้ ภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรม และมรดกทางสถาปั ต ยกรรมที่ มี อ ยู่เ ดิ ม แต่ ไ ด้ซ บเซาลงไปแล้ว
กลับขึ้นมามีชีวติ อีกครั้ง
2.4.2.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation)
ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน้าที่เดิมของอาคาร หรื อภูมิทศั น์วฒั นธรรม แบบดั้งเดิม
เพื่อตอบสนองต่อหน้าที่ ใช้ส อยใหม่ แต่การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบใช้สอยใหม่ ตอ้ งคานึ งคุ ณค่าใน
ด้านต่าง ๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นหลักสาคัญ เพราะว่ากิ จกรรมใหม่บางประเภทอาจส่ งผล
กระทบหรื อลดทอนคุณค่าด้านต่าง ๆ ลง สาหรับกิจกรรมหรื อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควร
จะเคารพต่ อ มรดกวัฒ นธรรมเดิ ม หรื อกิ จกรรมเดิ ม ที่ มี อยู่ใ นพื้ น ที่ ทั้ง ในแง่ ข องประเภทขนาด
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รู ปแบบ สัดส่ วน สี และพื้นผิว ควรจะคล้ายคลึงกับสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม และควรหลีกเลี่ยงการเลียนแบบที่
อาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้วา่ ของสิ่ งไหนเป็ นสิ่ งเดิมหรื อของสิ่ งไหนได้สร้างขึ้นใหม่
2.4.2.8 การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ (Development and New Creation)
การพัฒ นาและสร้ า งสรรค์ใ หม่ เ ป็ นการจัด การภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อพื้นที่มากที่สุดจากแนวคิดเรื่ องการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่คานึ งถึ งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ ม้ ค่าและก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด แนวความคิ ดดังกล่าวไม่ได้ปฏิ เสธหรื อเป็ นเป็ นปรปั กษ์ต่อ
การพัฒนาหรื อการสร้ างสรรค์ใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ระบุว่าการพัฒนาหรื อการสร้ างสรรค์ใหม่
ต้ อ งมี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ ใ ช้ ส อยสู งสุ ดต่ อ ชุ ม ชนเจ้ า ของพื้ น ที่ โดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปประเด็นได้ ดังตารางที่ 2.2
ตารางที 2.2 สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ประเด็นสาคัญ
การสรุ ปแนวคิด
ความหมายของ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรม เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพื้นที่ทาง

ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม

ธรรมชาติ โดยมีวฒั นธรรมเป็ นสื่ อกลาง ซึ่ งก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของพื้นที่
นั้นขึ้น สะท้อนให้เห็นได้ 2 รู ปแบบ คือ ทางรู ปธรรม(สิ่ งที่จบั ต้องได้) เช่น
สิ่ งก่อสร้าง โบราณสถาน อาคาร บ้านเรื อน ย่าน พื้นที่ทากิจกรรม และ
นามธรรม (สิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้) เช่น วิถีชีวิต คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ โดยการกระทาของมนุษย์เมื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ แล้วทาให้พ้ืนที่น้ นั เกิด
คุณค่าหรื อเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมา เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงจึงก่อให้เกิดชั้นทางประวัติศาสตร์ ของภูมิทศั น์ข้ ึน

ประเภทของ

การแบ่ ง ประเภทของภู มิ ท ัศ น์ ว ัฒ นธรรมนั้น สามารถพิ จ ารณาได้ จ าก

ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม

ลักษณะทางภูมิทศั น์และลักษณะทางวัฒนธรรม เมื่อ 2 สิ่ งนี้ มารวมกันในแต่
ละระดับสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.ลักษณะทางภูมิทศั น์มากกว่าลักษณะทางวัฒนธรรม คือ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบพื้นถิ่น
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ตารางที 2.2 สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ประเด็นสาคัญ

การสรุ ปแนวคิด

2.ลักษณะทางภูมิทศั น์เท่ากันลักษณะทางวัฒนธรรม คือ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมกึ่งชนบท
3.ลักษณะทางวัฒนธรรมมากกว่าลักษณะทางภูมิทศั น์ คือ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง เมื่อเมืองความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่อดี ต
มาจนถึงปัจจุบนั จึงกลายเป็ นภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์

แนวคิดในการ

ซึ่งสามารถพิจารณาเมืองประวัติศาสตร์สามารถได้ 2 แบบ คือ เมืองร้างและ
เมืองที่ยงั มีชีวิตอยู่ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาเมืองเพชรบุรีในบริ เวณพื้นที่ศึกษา
พบว่า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมาตั้งแต่สมัยทวารวดี อีกทั้งเมือง
มี พ ฒ
ั นาการมาโดยตลอดและไม่ เคยร้ า งราจากผูค้ น จึ ง สรุ ป ได้ว่า เมื อ ง
เพชรบุรีเป็ น ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ ที่ยงั มีชีวติ อยู่
1.โครงข่ายเมือง
2.สถาปัตยกรรม
3.ย่าน
4.พื้นที่วา่ ง(พื้นที่ทากิจกรรมของเมือง)
5.องค์ประกอบทางธรรมชาติ
1.กาหนดขอบเขตพื้นที่

อนุรักษ์ เมือง

2.ใช้มาตรการ

องค์ ประกอบของ
ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
เมืองประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

2.1.ใช้มาตรการควบคุม เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การควบคุมอาคาร
และสิ่ งปลูกสร้าง, โครงข่ายคมนาคม, ภูมิทศั น์
2.2.ใช้มาตรการจูงใจ เช่น การลดภาษี หรื อการให้รางวัล
3.การจัดการ
3.1.ผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง
3.2.จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจโดยท้องถิ่น
3.3.อนุ รักษ์โดยผ่านการร่ วมมือกับชุมชน
3.4.องค์กรท้องถิ่นและรัฐ
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2.5 กรณีศึกษา
2.5.1.กรุ งรัตนโกสิ นทร์
2.5.1.1 ความเป็ นมา
กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของประเทศไทยนับตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก ทรงสถาปนากรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ ข้ ึ นเป็ นราชธานี เมื่ อปี
พ.ศ. 2325 กรุ งเทพมหานครได้ มี ค วามเจริ ญเติ บ โตขึ้ นจึ ง ส่ งผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ข อง
กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ มี สภาพเสื่ อมโทรมลง ทั้ง ในเรื่ องของความแออัดของอาคารและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง
การจราจร สิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นความจาเป็ นที่รัฐจะต้องเร่ งแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ อย่างจริ งจัง และเร่ ง
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกาะรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งแต่งตั้งขึ้น
ตามความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2521 โดยมีคณะกรรมการอนุ รักษ์และ
พัฒ นากรุ งรั ต นโกสิ นทร์ และเมื อ งเก่ า ซึ่ งปรั บ เปลี่ ย นมาจาก คณะกรรมการโครงการ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 โดยอยู่ภายใต้ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การอนุ รักษ์และพัฒนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2541 คณะกรรมการชุ ดนี้ ขยายขอบเขต
ความรับผิดชอบ ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าด้วย และยังคงมีสานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม
ทาหน้าที่เป็ นสานักงานเลขานุการ
2.5.1.2.ขอบเขตของโครงการ
พื้นที่ของโครงการกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีเนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร
แบ่งออกเป็ น 3 บริ เวณประกอบด้วย
2.5.1.2.1.บริเวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ ั นใน คือบริ เวณที่มี อาณาเขตล้อมรอบ ด้วย
แม่น้ าเจ้าพระยา และคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีเนื้ อที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่ น
ท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
2.5.1.2.2.บริเวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ ั นนอก คือบริ เวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วย
คลองคูเมืองเดิม แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศเหนื อ คลองรอบกรุ ง (คลองบางลาพู-คลองโอ่งอ่าง) และ
แม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านทิ ศใต้ มีเนื้ อที่ ประมาณ 2.3 ตารางกิ โลเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ แขวงชนะ
สงคราม แขวงบวรนิ เวศ แขวงสาราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสื อ แขวงเสาชิ งช้า แขวงราชบพิธ
แขวงตลาดยอด และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
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2.5.1.2.3.บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ ามบริเวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ คือบริ เวณที่มีอาณา
เขตล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา คลองบางยี่ขนั ซอยวัดดาวดึ งษ์ ซอยวัดดุสิตาราม คลองขนมจีน
คลองบางกอกน้อย คลองบ้านขมิ้น คลองวัดอรุ ณ คลองบางกอกใหญ่ ซอยวัดกัลยาณ์ ถนนเทศบาล
สาย 1 และซอยสมเด็จเจ้า พระยา 1 มี เนื้ อที่ ป ระมาณ 1.7 ตารางกิ โลเมตร ตั้ง อยู่ใ นท้องที่
แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด แขวงอรุ ณอัมริ นทร์ แขวงศิ ริราช เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 2.7 แผนที่แสดงขอบเขตกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ที่มา : http://www2.onep.go.th/ncecd/natural/bangkok2_new.html
2.5.1.3.วัตถุประสงค์ และแนวนโยบาย
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุ งรัตโกสิ นทร์ และเมืองเก่า ยึดถือการส่ งเสริ ม
ให้มีพ้ืนที่โล่งว่างสี เขียว การอนุ รักษ์ โบราณสถานและสถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
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การลดความหนาแน่ นแออัดของสถานที่และการจราจร นโยบายนี้ ได้นาไปสู่ การกาหนดมาตรการ
ควบคุมการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆในบริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ที่สาคัญ ได้แก่
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2521 เรื่ องมาตรการชัว่ คราวในการ
ควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารของภาครั ฐ บาล ในบริ เวณกรุ งรั ต นโกสิ นทร์ โ ดยเห็ น ชอบให้
หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่ งมีการดาเนิ นการก่อสร้างภายในบริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ส่งแบบแปลน
มาให้ค ณะกรรมการโครงการกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ พิ จารณาและชี้ แ จงให้ ท ราบถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2524 เรื่ องแนวนโยบาย การใช้ที่ดิน
บริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน และ การกาหนด นโยบายการใช้ที่ดิน บริ เวณริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
ฝั่งธนบุรี โดยเห็นชอบในข้อเสนอของคณะกรรมการโครงการกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
ก.แนวนโยบายการใช้ ทดี่ ินกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ ั นใน
1.ในบริ เวณกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ช้ ัน ใน ควรห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารประกอบ
อุตสาหรรม สาหรับการหัตถกรรมและโรงงานทุกชนิ ดที่อาจก่อให้เกิ ดอันตรายด้านอัคคีภยั และมี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมไม่ควรอนุญาตให้อยูใ่ นบริ เวณนี้
2.การพาณิ ช ยกรรม ในบริ เ วณกรุ ง รั ต นโกสิ นทร์ ช้ ันในจะต้อ งอยู่ใ น
จานวนจากัดเพียงเพื่อที่จะบริ การชุมชนในบริ เวณ ดังกล่าวเท่านั้น
3.ห้ามมิให้มีการก่อสร้ างอาคารที่อยู่อาศัยทุกประเภททั้งในภาคของรัฐ
และภาคของเอกชน
4.อาคารเดิมที่มีอยูแ่ ล้วในสมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นไป ให้ปรับปรุ งได้ในสภาพ
เดิมถ้าจะรื้ อสร้างใหม่ให้สร้างได้ในรู ปลักษณะเดิ มและความสู งเท่าเดิม ส่ วนอาคารที่จะปลูกสร้าง
ขึ้นใหม่โดยสร้างให้มีความสู งได้ไม่เกินอาคารในสมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นไปและไม่สูงเกิน 16 เมตรและ
ให้กาหนดอัตราส่ วนของพื้นที่ของอาคารต่อพื้นที่ดิน ซึ่ งอาคารนั้นตั้งอยูแ่ ละกาหนดที่วา่ งโดยให้มี
ที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ดินโดยบังคับให้เป็ นพื้นที่สีเขียวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
ที่วา่ ง
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5.ให้มีการควบคุ ม และการจัดระเบียบอาคารริ มน้ า รวมทั้งท่าเทียบเรื อ
และที่จอดเรื อ
6.ให้ จ ัด ระบบ การจราจร เสี ยใหม่ เพื่ อ ลด ความหนาแน่ น ของ
การจราจรโดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริ เวณอาคารที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และส่ งเสริ มให้มีการจัด
ถนนบางสาย เป็ นทางเดิน
7.ให้ มี ก ารควบคุ ม และจัด ระเบี ย บป้ ายโฆษณาทุ ก ชนิ ด ในบริ เวณ
กรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ ช้ ันใน บริ เวณริ ม แม่ น้ า เจ้าพระยา โดยที่ดินเที ย บเรื อและที่ จอดเรื อริ ม แม่ น้ า
เจ้ า พระยาฝั่ ง ธนบุ รี ตรงข้ า มบริ เวณ กรุ งรั ต นโกสิ นทร์ ช้ ั นใน ซึ่ งอยู่ น อกเขตโครงการ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ แต่เป็ นบริ เวณที่มีความสาคัญ และมีผลกระทบ ต่อการรักษาคุณภาพ สิ่ งแวดล้อม
และทัศนียภาพของบริ เวณกรุ ง รัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน เป็ นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรให้กรุ งเทพมหานคร
และกรมเจ้า ท่ า ดาเนิ นการออกมาตรการ ตามกฎหมายที่ มี อ ยู่ ควบคุ ม การก่ อสร้ า งและการจัด
ระเบียบอาคารริ มน้ าให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมต่อไป
8.ให้มีการป้ องกันและควบคุมสิ่ งที่จะทาลายทัศนี ยภาพของสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งการรักษาบรรยากาศในบริ เวณนี้ให้มีความสะอาดและความสงบ
9.ส่ ง เสริ ม ให้ มี บ ริ เวณที่ ว่ า งและร่ ม รื่ น โดยเฉพาะบริ เ วณริ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยา
10.ส่ งเสริ มให้มีการดู แลรั กษาอาคารที่ มีคุณค่าทางประวัตศาสตร์ และ
วัฒนธรรม
11.ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารจัด การใช้ ที่ ดิ น ส าหรั บ กิ จ กรรมซึ่ งสนั บ สนุ น
วัฒนธรรมและประเพณี ไทย
ข.แนวนโยบายการใช้ ที่ดินบริ เวณริ มแม่ น้าเจ้ าพระยาฝั่ งตรงข้ ามบริ เวณ
กรุ งรัตโกสิ นทร์ ช้ ั นใน (ฝั่งกรุ งธนบุรี)
- บริ เวณที่ ดิน ท่าเที ยบเรื อและที่ จอดเรื อริ มแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่ งธนบุ รี
ตรงข้ามบริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ในซึ่ งอยูน่ อกเขตโครงการกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แต่เป็ นบริ เวณที่มี
ความส าคัญ และมี ผ ลกระทบต่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพส่ ง แวดล้ อ มและทัศ นี ย ภาพของบริ เวณ
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กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ในเป็ นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรให้กรุ งเทพมหานคร และกรมเจ้าท่าดาเนิ นการ
ออกมาตรการตามกฏหมายที่มีอยู่ ควบคุมการก่อสร้างและการจัดระเบียบอาคารริ มแม่น้ าให้อยูใ่ น
สภาพที่เหมาะสมต่อไป
3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 เรื่ องมติคณะกรรมการ
โครงการกรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ เกี่ ยวกับ มาตรการชั่วคราวในการก่ อสร้ า งอาคารของภาครั ฐบาลใน
บริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เห็นชอบให้หน่วยราชการตามมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2541 หมายรวมถึง
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ด้วย
4) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่ องมาตรการในการควบคุม
การก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริ เวณ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ เห็นชอบให้หน่ วยราชการต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานของรัฐอย่าง
อื่นที่อาจและมีดาเนิ นการก่อสร้างภายในบริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ส่ งเรื่ องและแบบแปลนให้คณะ
กรรมการโครงการกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และ
เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการฯ แล้ว จึงให้เสนอสานักงบประมาณ เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ
ต่อไป ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่ อง
นี้อย่างเคร่ งครัด
5) ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องกาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้
หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรื อบางประเภทภายในบริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน ในท้องที่
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2528
6) ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องกาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้
หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิ ด หรื อบางประเภท ภายในบริ เวณ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ชั้นนอก ใน
ท้องที่ แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสื อ แขวงบวรนิ เวศ แขวงเสาชิ งช้า
แขวงสาราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2530
7) ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องกาหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้
หรื อ เปลี่ ย นการใช้อาคารบางชนิ ด หรื อบาง ประเภท ภายในบริ เวณฝั่ ง ธนบุ รี ตรงข้า มบริ เวณ
กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ ในท้อ งที่ แ ขวงบางยี่ ข ัน เขตบางพลัด แขวงอรุ ณ อมริ น ทร์ แขวงศิ ริ ร าช
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เขตบางกอกน้อ ย แขวงวัด อรุ ณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงกัล ยาณ์ เขตธนบุ รี และ แขวงสมเด็ จ
เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2535
8) ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องกาหนด บริ เวณห้ามก่ อสร้ าง ดัดแปลง
อาคารบางชนิด หรื อบางประเภท ภายในบริ เวณ พื้นที่ต่อเนื่ อง กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในท้องที่แขวงวัด
สามพระยา แขวงบ้านพานถม เขต พระนคร แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค
แขวงวัดเทพศิ รินทร์ แขวงป้ อมปราบศัตรู พ่ า ย เขตป้ อมปราบศัตรู พ่ า ย และแขวงสั ม พันธวงศ์
แขวงจักรวรรดิ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2542
ตารางที่ 2.1 แสดงการควบคุมการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินของพืน้ ทีก่ รุ งรัตนโกสิ นทร์
พื้นที่ 1 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 2 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 3 กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฝั่ง

ชั้นใน(ข้อบัญญัติ

ชั้นนอก (ขัอบัญญัติ

ธนบุรี (ขัอบัญญัติ

กรุ งเทพมหานคร,2528)

กรุ งเทพมหานคร,2530)

กรุ งเทพมหานคร,2535)

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างหรื อ

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างหรื อ

ห้ามบุคคลใดก่อสร้างหรื อ

ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรื อ

ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรื อ

ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรื อ

บางประเภท ดังต่อไปนี้

บางประเภท ดังต่อไปนี้

บางประเภท ดังต่อไปนี้

1.โรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน
2.อาคารที่ใช้ประกอบการค้า

1.โรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน
2.อาคารที่ใช้ประกอบการค้า

1.โรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน
2.อาคารที่ใช้ประกอบการค้า

ซึ่ งเป็ นที่รังเกียจหรื ออาจเป็ น

ซึ่ งเป็ นที่รังเกียจหรื ออาจเป็ น

ซึ่ งเป็ นที่รังเกียจหรื ออาจเป็ น

อันตรายแก่สุขภาพตาม

อันตรายแก่สุขภาพตาม

อันตรายแก่สุขภาพตาม

กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุ ข

กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุ ข

กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุ ข

เว้นแต่การประกอบกิจการ

เว้นแต่การประกอบกิจการ

ดังต่อไปนี้

ดังต่อไปนี้

3.สถานบริ การตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริ การ
4.โรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม
5.โรงมหรสพตามกฏหมายว่า
ด้วยการป้ องกันภยันตรายอัน

(ก)การพิมพ์หนังสื อด้วย
เครื่ องจักร
(ข)การซ่อมเครื่ อง
อิเลคทรอนิคส์

(ก)การพิมพ์หนังสื อด้วย
เครื่ องจักร
(ข)การซ่อมเครื่ อง
อิเลคทรอนิคส์
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ตารางที่ 2.1 แสดงการควบคุมการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินของพืน้ ทีก่ รุ งรัตนโกสิ นทร์ (ต่ อ)
พื้นที่ 1 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 2 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 3 กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฝั่ง

ชั้นใน(ข้อบัญญัติ

ชั้นนอก (ขัอบัญญัติ

ธนบุรี (ขัอบัญญัติ

กรุ งเทพมหานคร,2528)

กรุ งเทพมหานคร,2530)

กรุ งเทพมหานคร,2535)

เกิ ดแต่ ก ารเล่ น มหรสพซึ่ ง
เอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ
6.สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้า อาคาร

(ค) การล้างฟิ ล์มถ่ายรู ป
และฟิ ล์มภาพยนตร์
(ง) การเจียรนัยเพชร

(ค) การล้างฟิ ล์มถ่ายรู ป
และฟิ ล์มภาพยนตร์
(ง) การเจียรนัยเพชร

หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของ พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุที่

พลอย หิน กระจกหรื อวัตถุที่

อาคาร หรื ออาคารที่มีลกั ษณะ คล้ายคลึง

คล้ายคลึง

ท านองเดี ยวกั น ที่ ใ ช้ เ ป็ นที่
สาหรับเก็บ พัก หรื อขนถ่าย
สิ น ค้ า ห รื อ สิ่ ง ข อ ง เ พื่ อ
ประโยชน์ทางการค้า
7.ห อ ป ร ะ ชุ ม เ ว้ น แ ต่

(จ) การซักรี ด อัดกลี บ กัด
สี ผา้ โดยใช้เครื่ องจักร
(ฉ) การพิ ม พ์ แ บบพิ ม พ์
เขียว
3.สถานบริ การตามกฎหมาย

หอประชุ ม ของทางราชการ ว่าด้วยสถานบริ การ
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
8.ห้องแถวหรื อตึกแถว
9.ฌาปนสถาน

4.โรงแรมตามกฎหมายว่ า
ด้วยโรงแรม
5.โรงมหรสพตามกฏหมายว่า

(จ) การซักรี ด อัดกลี บ กัด
สี ผา้ โดยใช้เครื่ องจักร
(ฉ) การพิ ม พ์ แ บบพิ ม พ์
เขียว
3.สถานบริ การตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริ การ
4.โรงแรมตามกฎหมายว่ า
ด้วยโรงแรม
5.โรงมหรสพตามกฏหมายว่า

10.สถานที่ เก็ บ และจาหน่ า ย ด้ว ยการป้ องกัน ภยัน ตรายอัน ด้ว ยการป้ องกันภยันตรายอัน
น้ ามันเชื้อเพลิง
เกิ ดแต่ ก ารเล่ น มหรสพซึ่ ง เกิ ดแต่ ก ารเล่ น มหรสพซึ่ ง
11.อาคารหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วน เอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ
เอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ
ใ ด ข อ ง อ า ค า ร ที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่

6.สถานที่ เก็บสิ นค้าที่ มีพ้ืนที่

ฝึ กซ้ อ มหรื อแข่ ง ขัน กี ฬ าเพื่ อ เกิน 80 ตารางเมตร
ประโยชน์ทางการค้า

7.ภัตตาคารที่ มี พ้ื นที่ ส าหรั บ

6.สถานที่ เก็บสิ นค้าที่ มีพ้ืนที่
เกิน 80 ตารางเมตร
7.ภัตตาคารที่ มี พ้ื นที่ ส าหรั บ

12.ป้ ายชื่ อ สถานประกอบ ตั้งโต๊ะอาหารเกิ น 300 ตาราง ตั้งโต๊ะอาหารเกิ น 400 ตาราง
กิจการหรื อป้ ายโฆษณาที่มี

เมตร

เมตร
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ตารางที่ 2.1 แสดงการควบคุมการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินของพืน้ ทีก่ รุ งรัตนโกสิ นทร์ (ต่ อ)
พื้นที่ 1 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 2 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 3 กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฝั่ง

ชั้นใน(ข้อบัญญัติ

ชั้นนอก (ขัอบัญญัติ

ธนบุรี (ขัอบัญญัติ

กรุ งเทพมหานคร,2528)

กรุ งเทพมหานคร,2530)

กรุ งเทพมหานคร,2535)

พื้นที่รวมกันเกิน 5 ตารางเมตร

8.ตลาด ตามกฎหมายด้วย

13.อาคารที่มีความสู งเกิ น 16 สาธารณสุ ข
เมตรโดยวัด จากระดั บ ถนน

9.ห อ ป ร ะ ชุ ม เ ว้ น แ ต่

8.ตลาด ตามกฎหมายด้วย
สาธารณสุ ข
9.หอประชุ มเอกชนที่ มีพ้ืนที่

หรื อขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึง หอประชุ ม ของทางราชการ ทุกชั้นรวมกันเกิ น 300 ตาราง
ส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร

โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย

โดยข้อบัญญัติน้ ีมิให้บงั คับแก่

10.ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่การ ท า ง ร า ช ก า ร โ ร ง เ รี ย น

การสร้างเขื่อน สะพาน อุโมงค์ ก่อสร้างหรื อดัดแปลงเพื่อ
ทางหรื อท่อระบายน้ า รั้ วหรื อ ทดแทนอาคาร ห้องแถว
กาแพง

เมตร เว้น แต่ ห อประชุ ม ของ
มหาวิทยาลัย
10.ห้อ งแถว ตึ ก แถว เว้น แต่

ตึกแถวเดิม ที่มีสภาพชารุ ดหรื อ การก่อสร้างหรื อดัดแปลงเพื่อ
ถูกเพลิงไหม้ให้ดาเนินการ

ทดแทนอาคาร ห้องแถว

ก่อสร้างหรื อดัดแปลงได้ตาม

ตึกแถวเดิม ที่มีสภาพชารุ ดหรื อ

แบบแปลนแผนผังและรู ปแบบ ถูกเพลิงไหม้ให้ดาเนินการ
สถาปัตยกรรมที่

ก่อสร้างหรื อดัดแปลงได้ตาม

กรุ งเทพมหานครประกาศ

แบบแปลนแผนผังและรู ปแบบ

กาหนด สาหรับห้องแถว

สถาปัตยกรรมที่

ตึกแถวที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ น

กรุ งเทพมหานครประกาศ

โบราณสถาน ตามกฎหมายว่า

ก า ห น ด ส า ห รั บ ห้ อ ง แ ถ ว

ด้วยโบราณสถาน ต้องก่อสร้าง ตึ ก แถวที่ ไ ด้ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ น
หรื อ ดัด แปลงในต าแหน่ ง อัน โบราณสถาน ตามกฎหมายว่า
เป็ นที่ต้ งั ของอาคารเดิ มโดยไม่ ด้วยโบราณสถาน ต้องก่อสร้าง
ต้อ งร่ น แนวอาคารและต้อ งมี หรื อ ดัด แปลงในต าแหน่ ง อัน
ขนาดและรู ปแบบเหมือนกับ

เป็ นที่ต้ งั ของอาคารเดิมโดยไม่
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ตารางที่ 2.1 แสดงการควบคุมการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินของพืน้ ทีก่ รุ งรัตนโกสิ นทร์ (ต่ อ)
พื้นที่ 1 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 2 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 3 กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฝ่ัง

ชั้นใน(ข้อบัญญัติ

ชั้นนอก (ขัอบัญญัติ

ธนบุรี (ขัอบัญญัติ

กรุ งเทพมหานคร,2528)

กรุ งเทพมหานคร,2530)

กรุ งเทพมหานคร,2535)

อาคารเดิม

ต้อ งร่ น แนวอาคารและต้อ งมี

11.ฌาปนสถาน

ขนาดและรู ป แบบเหมื อ นกับ

12.อาคารสานักงานเอกชนที่ อาคารเดิม
มี พ้ื น ที่ ท าการทุ ก ขั้น รวมกั น

11.ฌาปนสถาน

เกิน 300 ตารางเมตร

12.ห้า งสรรพสิ นค้า ที่ มี พ้ื นที่

13.ห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้ืนที่

ทุกชั้นรวมกันเกิ น 300 ตาราง

ทุกชั้นรวมกันเกิ น 300 ตาราง เมตร
เมตร

13.สถานที่ เ ก็ บ และจ าหน่ า ย-

14.สถานที่ เก็บและจาหน่ าย น้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่า
น้ ามันเชื้ อเพลิงตามกฎหมายว่า ด้ ว ย ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า น้ า มั น
ด้ ว ย ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า น้ า มั น เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
15.สถานกีฬา

14.สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซและ
สถานที่ เก็ บ ก๊ า ซตามกฎหมาย

16.ป้ าย เว้น แต่ ป้ ายชื่ อ ถนน ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ร ร จุ ก๊ า ซ
ตรอก ซอย ป้ ายทางราชการ ปิ โตรเลียมเหลว
ป้ ายเพื่ อ การเลื อ กตั้ง หรื อ ป้ าย

15.สถานกีฬา

ชื่ อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี

16.ป้ าย เว้น แต่ ป้ ายชื่ อ ถนน

พื้นที่ รวมกันไม่เกิ น 5 ตาราง ตรอกซอย ป้ ายทางราชการ
เมตร

ป้ ายเพื่ อ การเลื อ กตั้ง หรื อ ป้ าย

17.อาคารที่ มี ค วามสู งเกิ น ชื่ อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี
16 เมตร โดยวัดจากระดับถนน พื้นที่ รวมกันไม่เกิ น 5 ตาราง
หรื อขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึง เมตร
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ตารางที่ 2.1 แสดงการควบคุมการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินของพืน้ ทีก่ รุ งรัตนโกสิ นทร์ (ต่ อ)
พื้นที่ 1 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 2 กรุ งรัตนโกสิ นทร์

พื้นที่ 3 กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฝั่ง

ชั้นใน(ข้อบัญญัติ

ชั้นนอก (ขัอบัญญัติ

ธนบุรี (ขัอบัญญัติ

กรุ งเทพมหานคร,2528)

กรุ งเทพมหานคร,2530)

กรุ งเทพมหานคร,2535)

ส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร

17.อาคารที่ มี ค วามสู ง เกิ น 16

โดยข้อ บัญ ญัติ น้ ี มิ ใ ห้ บ ัง คับ เมตร โดยวัด จากระดับ ถนน
แก่ ก ารสร้ า งเขื่ อ น สะพาน หรื อขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุด ถึง
อุ โมงค์ ทางหรื อท่ อระบายน้ า ส่ วนที่สูงที่สุดของอาคาร
รั้วหรื อกาแพง

โดยข้อ บัญ ญัติ น้ ี มิ ใ ห้ บ ัง คับ
แก่ ก ารสร้ า งเขื่ อ น สะพาน
อุ โมงค์ ทางหรื อท่ อระบายน้ า
รั้วหรื อกาแพง

2.5.1.3.การดาเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนากรุ งรัตโกสิ นทร์
เพื่ อ ใ ห้ ห น่ วย งา นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใ น ก าร ด า เนิ นง าน อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีแนวทางและกรอบในการดาเนิ นการที่ ชดั เจนและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
คณะกรรมการฯ จึงได้จดั ทาแผนแม่บทขึ้น 2 ฉบับ คือ
1.แผนแม่บทเพื่อการอนุ รักษ์และพัฒนากรุ งรัตนโกสิ นทร์
เน้นเกี่ยวกับการปรับปรุ งภูมิทศั น์ของเมือง ประกอบด้วยแผนงานจานวน 4
แผนงาน รวม 20 โครงการ ซึ่ งแบ่งเป็ น แผนงาน 4 กลุ่มใหญ่ดว้ ยกัน คือ
แผนงานกลุ่มที่ 1 : การอนุ รักษ์และปรับปรุ งบริ เวณป้ อมมหากาฬและ
ใกล้เคียง
แผนงานกลุ่มที่ 2 : การอนุ รักษ์และพัฒนาการสัญจรทางบกและทางน้ า
บริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั นอกและชั้นใน
แผนงานกลุ่มที่ 3 : การปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
แผนงานกลุ่มที่ 4 : การปรับปรุ งบริ เวณพื้นที่อื่นๆ
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2.แผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณฝั่งธนบุรี ตรงข้าม
บริ เวณกรุ งรัตนโกสิ นทร์
เน้นการอนุ รักษ์พ้ืนที่ โบราณสถานต่างๆ ในบริ เวณฝั่ งตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยาตรงข้ามกรุ งรัตนโกสิ นทร์ประกอบด้วยแผนงานจานวน 5 แผน รวม 21 โครงการ
โดยมีแผนงานระดับเมือง ได้แก่
1)แผนงานปรับปรุ งและควบคุมสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแนวคลองคูเมือง
เดิมและกาแพงเมืองฝั่งธนบุรี
2) แผนงานปรับปรุ งและควบคุ มสภาพแวดล้อม และป้ องกันการบุกรุ ก
ลาน้ าแนวแม่น้ าเจ้าพระยาเดิม (คลองบางกอกใหญ่ คลองชักพระ และคลองบางกอกน้อย)
แผนงานระดับบริ เวณ ได้แก่
แผนงานที่ 1 : การปรับปรุ งองค์ประกอบของเมืองบริ เวณพื้นที่ อนุ รักษ์
และพื้นที่คุม้ ครอง
แผนงานที่ 2 : การปรั บปรุ งพื้นที่รอบโบราณสถานตลอดสองฝั่ งคลอง
บางกอกใหญ่ คลองชักพระ และคลองบางกอกน้อย
แผนงานที่ 3 : การปรับปรุ งบริ เวณพื้นที่อื่นๆ
2.5.2.เมืองเก่าน่ าน
2.5.2.1.ความเป็ นมา
เมื อ งน่ า นนั้น มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ม ายาวนานซึ่ งจากการศึ ก ษาข้อ มู ล การก าหนด
ขอบเขตพื้นที่เมืองน่าน โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่า
เมืองน่ านมีเมืองเก่า 3 แห่ ง ด้วยกัน คือ เวียงพระธาตุ แช่ แห้ง, เมื องน่ านและเวียงดงพระเนตร
โดยเมืองและชุมชนโบราณ 3 แห่ งนี้ มีการเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกันและมีการพัฒนาเติบโตขึ้นมาเป็ น
เมืองอย่างต่อเนื่อง โดยมีความหนาแน่นสู งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่ งสามารถ
ชี้ให้เห็นคุณลักษณะอันโดเด่นของแต่ละเมืองในปั จจุบนั ได้ดงั ต่อไปนี้ (สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ,2548)

46

1.เวียงพระธาตุแช่แห้ง
พบว่าคูน้ าและคันดินที่เป็ นคูเมืองและกาแพงเมืองส่ วนใหญ่ถูกทาลายไป
เกือบหมด คงเหลือแต่แนวคูน้ าและคันดินด้านทิศใต้ คุณลักษณะเด่นที่ยงั คงเหลืออยูค่ ือวัดพระธาตุ
แช่แห้งตั้งอยูบ่ นยอดภูเพียงแช่แห้งซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของเมืองเดิม
2.เมืองน่าน
มีโครงสร้างและองค์ประกอบของเมืองที่ยงั คงเหลือให้เห็น เป็ นหลักฐาน
แสดงให้เห็นถึงการกาหนดโครงสร้ างและองค์ประกอบของเมืองตามแนวคิดการวางผังเมืองแบบ
ล้านนาโบราณ โดยองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นแบบแผนหรื อการกาหนดตาแหน่งที่ต้ งั ที่คล้ายคลึงกัน
เกือบทุกเมืองในดินแดนล้านนา เช่น เชี ยงใหม่ เชี ยงราย แพร่ น่าน พะเยา เชี ยงตุง เชี ยงรุ ้ง เมืองยอง
รวมทั้ง เมื อ งที่ เ คยมี สั ม พัน ธไมตรี ก ับ ล้า นนาในอดี ต มี โ ครงสร้ า งองค์ป ระกอบเมื อ งที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย กาแพงเมื อง ประตูเมื อง ข่วงหรื อลานโล่ ง วัด วังหรื อคุ ม้ (มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
สถาบันวิจยั สังคม ,2545)

รู ปที่ 2.8 ผังแสดงโครงสร้างองค์ประกอบของเมืองน่านในสมัยพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช พ.ศ. 2396
ที่มา โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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รู ปที่ 2.9 ผังแสดงทักษาเมืองของน่าน
ที่มา : หนังสื อแผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่าน ,2548
3.เวียงดงพระเนตร
คู น้ า คัน ดิ น ที่ เ ป็ นคู เ มื อ งและก าแพงเมื อ งส่ ว นใหญ่ ถู ก ท าลายไปหมด
เนื่องจากการพัฒนาและไม่พบองค์ประกอบหลักที่มีคุณค่าอื่นๆอีก
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รู ปที่ 2.10 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงบริ เวณตาแหน่งเมืองโบราณเขตเมืองน่าน
ที่มา โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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2.5.2.2.การกาหนดขอบเขตเมืองเก่ าน่ าน (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ,2548)
จากผลการกาหนดขอบเขตเมืองเก่าน่านพบว่า บริ เวณที่ยงั คงมีลกั ษณะของ “เมืองเก่า” ตาม
ระเบี ย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเมื อ งเก่ า
พ.ศ. 2546 ที่ชดั เจนมี 2 เมือง คือ
1.เมืองน่าน (เมืองน่านในสมัยประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 )ซึ่ งสอดคล้อง
กับ “เมื องเก่ า ” ข้อ(4) เมื องหรื อบริ เวณของเมื องโดยหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ หรื ออายุหรื อ
ลักษณะแห่งสถาปั ตยกรรม มีคุณค่าในทางศิลปะโบราณคดีหรื อประวัติศาสตร์
2.เวียงพระธาตุ แช่ แห้ง (เมื องน่ านสมัยประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1) ซึ่ งสอดคล้องกับ
เมืองเก่า ข้อ (3) เมืองหรื อบริ เวณของเมืองที่ เคยเป็ นตัวเมืองดั้งเดิมในสมัยหนึ่ งและยังคงมีลกั ษณะ
เด่นประกอบด้วยโบราณสถาน
จังหวัดน่ านและประชาคมจังหวัดน่าน ได้เห็ นชอบให้ประกาศพื้นที่ “เมืองเก่าน่าน” ตาม
ระเบี ย บรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการอนุ รัก ษ์และพัฒนากรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ และเมื องเมื องเก่ า พ.ศ.2546
กาหนดไว้เป็ น 2 พื้นที่ ดังนี้
2.5.2.2.1.เมืองน่ าน
เดิ มจังหวัดน่ านได้ประกาศกาหนดขอบเขตเมื องประวัติศาสตร์ น่านชั้นในตาม
ประกาศจังหวัดน่าน (หัวแหวนเมืองน่าน) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2546 ต่อมามติที่ประชุ มสัมมนา
รับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาและจัดทาแผนแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนา
บริ เวณเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2547 เห็นชอบให้เปลี่ยนคาว่า หัวแหวนเมืองน่านเป็ นเป็ น
ใจเมืองน่านและกาหนดขอบเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ใจเมืองน่านดังนี้
- พืน้ ที่สงวน คือ พื้นที่ใจเมืองน่าน (พื้นที่ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่ อง
กาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ น่านชั้นใน)
- พืน้ ที่อนุ รักษ์ คือ พื้นที่ภายในแนวกาแพงเมือง คูเมือง เมืองน่าน เลขที่
ทะเบียน 25-1 บ้านเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ซึ่ งเป็ นขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง-คูเมือง
เมื องน่ า น ตามที่ ค ณะกรรมการพิ จารณาก าหนดขอบเขตที่ ดินก าแพงเมื องคู เมื องกรมธนารั ก ษ์
กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุ มครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542
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อันเป็ นบริ เวณรอบพื้ นที่ ส งวน ด้า นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้และทิ ศ ตะวัน ตก ผนวกกับ พื้ นที่ ด้า นทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่สงวนซึ่ งเป็ นที่ดินราชพัสดุ ท้ งั หมด ในบริ เวณระหว่างถนนสุ มนเทวราชและ
ถนนข้าหลวงเชื่อมต่อกับถนนมหาวงศ์มาทางทิศตะวันออกจนจรดเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนื อ ด้าน
ทิศเหนื อคัน่ ด้วยถนนสาธารณะที่เชื่ อมต่อจากถนนอนันตวรฤทธิ เดชและด้านทิ ศใต้คนั่ ด้วยถนน
ท่าลี่(โดยพื้นที่บริ เวณนี้สันนิษฐานว่าเป็ นแนวแม่น้ าน่านสายเก่าในอดีต)
2.5.2.2.2.เวียงพระธาตุแช่ แห้ ง
- พืน้ ทีส่ งวน คือ พื้นที่ธรณี สงฆ์ของวัดพระธาตุแช่แห้งทั้งบริ เวณ
- พืน้ ที่อนุรักษ์ คือ พื้นที่รอบพื้นที่สงวนเวียงพระธาตุแช่แห้ง มีขอบเขต
พื้นที่ ดังนี้
1) ทิ ศตะวันออกเฉี ย งเหนื อและทิ ศตะวันตกเฉี ย งใต้(แนวเขต
ผังเมืองรวม) เป็ นบริ เวณขนานกับสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่งดินหมายเลข 1168 วัดจากกึ่งกลางถนน
ระยะด้านละ 500 เมตร
2) ทิ ศ ตะวันออกเฉี ย งใต้ เป็ นแนวเส้ นตั้ง ฉากกับ แนวเขตของ
ข้อ 1 โดยวัดจากกึ่ งกลางองค์พ ระธาตุ แช่ แห้ง ระยะ 500 เมตร (แนวห่ า งจากเขตผัง เมื องรวม
200 เมตร)
3) ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เป็ นแนวเส้นตั้งฉากกับแนวของข้อ 1
เช่นกัน ห่างจากกึ่งกลางถนน รพช. นน. 11008 ระยะ 500 เมตร (แนวเดียวกับแนวคัน่ ระหว่างพื้นที่
ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมกับ ที่ ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้อยส่ วนด้า นใต้ของ
ผังเมืองรวม)
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รู ปที่ 2.11 แผนผังแสดงเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม “ใจเมืองน่าน”
ที่มา โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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รู ปที่ 2.12 แผนผังแสดงเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม “เวียงพระธาตุแช่แห้ง”
ที่มา: โครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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2.5.2.3.แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาพืน้ ที่
แผนด้ านกายภาพ
ระดับเมือง
1) การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
-มาตรการด้านผังเมือง ในการกาหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุม
-มาตรการด้านการรักษาความเป็ นธรรมชาติและระบบนิเวศน์ของเมือง
-มาตรการด้านการขยายฐานรองรับการเติบโตของเมือง
-มาตรการด้า นอื่ น ๆที่ เ อื้ อ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาเมื อ ง เช่ น การจู ง ใจ
ทางด้านภาษี
2) โครงข่ ายการคมนาคมและขนส่ ง
-พิจารณาแนวเส้นทางเส้นทางของถนนเลี่ยงเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่เมืองเก่า
-ก าหนดขนาดถนนในเขตพื้ นที่ คุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อม เพื่ อควบคุ ม ปริ ม าณ
การจราจรและหลีกเลี่ยงการผ่านเข้าออกในเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
-สนับสนุนให้มีการสัญจรขนาดเบาและการเดินเท้าในเขตเมืองเก่า
-ก าหนดระบบขนส่ ง สาธารณะ โดยรวมสถานี ข นส่ ง ระดับ จัง หวัด ระดับ
อาเภอและระดับภายในชุมชนไว้ในจุดเดียวภายนอกกาแพงเมือง
3) ควบคุมสภาพแวดล้ อม
-ควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ความสะอาดคุณภาพของน้ าในแม่น้ าและแหล่ง
น้ าธรรมชาติในเขตผังเมืองรวมเมืองน่าน โดยควบคุมลักษณะ แบบ รู ปทรง
ของอาคารและสิ่ งก่อสร้าง ตลอดจนกาหนดระยะถอยร่ นและสัดส่ วนการใช้
ที่ดิน
-ควบคุ ม สภาพแวดล้อ มสองฟากถนนทางหลวงแผ่น ดิ น ที่ เ ป็ นถนนสาย
ประธานในบริ เวณเขตเมืองน่าน โดยควบคุมลักษณะแบบรู ปทรงของอาคาร
และสิ่ งก่อสร้างตลอดจนกาหนระยะถอยร่ นและแนวพื้นที่โล่งสี เขียวสองฝั่ง
ถนน
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-ควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มสองฟากถนนสุ มนเทวราช ถนนมหายศและ
ถนนผากอง (ช่วงที่เชื่ อมระหว่างเมืองน่านกับเวียงดงพระเนตร) โดยรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกาหนดให้ระยะ 6 เมตร จากเขตทางถนนทั้งสองฟาก
ของถนนข้างต้น ห้ามก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารทุกประเภท
-ควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรอบวัดสวนตาล วัดพญาวัดและวัดท่าล้อ พื้นที่ใน
บริ เวณรอบนอกระยะไม่เกิ น 50 เมตรจากเขตปลอดอาคาร ห้ามก่ อสร้ าง
อาคารสู งเกิน 3 ชั้นหรื อ 12 เมตร
ระดับพืน้ ที่
1) เขตพืน้ ทีค่ ้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อมใจเมืองน่ าน
1.1) การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
ได้มีการแบ่งบริ เวณใจเมืองน่านออกเป็ น 5 ส่ วนย่อยด้วยกัน ดังแผนผัง

รู ปที่ 2.13 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณใจเมืองน่าน
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการแผนแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถสรุ ปใจความได้ดงั นี้
-บริ เวณที่ 1 พื้นที่ใจเมืองน่านและบริ เวณที่ 2 พื้นที่แนวขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง คู
เมืองน่าน กาหนดให้เป็ นที่ดินประเภทอนุ รักษ์เพื่อส่ งเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
- กิจกรรมประเภทโรงงานทุกจาพวก
- กิจกรรมประเภทสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและน้ ามันเชื้อเพลิง
- กิ จกรรมบริ การประเภทโรงแรม โรงมหรสพ ตลาด สุ สานและฌาปน
สถาน
- กิจกรรมทุกประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
- บริ เวณที่ 3 กาหนดให้เป็ นที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่ นปานกลาง และ
บริ เวณที่ 4 กาหนดให้เป็ นที่ ดินประเภทพาณิ ชยกรรมและที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นมาก โดยให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อหัตถกรรม การท่องเที่ยว พาณิ ชยกรรม การอยูอ่ าศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กาหนดในบริ เวณที่ 1
- บริ เวณที่ 5 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ การรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม
การอยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรื อสาธารณประโยชน์เท่านั้น และ
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กาหนดในบริ เวณที่ 1
1.2)โครงข่ ายคมนาคม
- กาหนดถนนที่จะต้องปรับช่ องการเดิ นรถให้ลดลง จัดให้มีทางจักรยาน
พร้อมทั้งขยายพื้นที่ทางเท้าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดแนวถนนในเขตพื้นที่ใจเมืองน่าน ได้แก่ถนน
สุ ริยพงษ์ ถนนมหาพรหม ถนนเจ้าฟ้ า ถนนผากอง และถนนสุ มนเทวราช เพื่อสร้างเส้นนาสายตา
และบรรยากาศของเมืองที่ดีสู่พ้นื ที่ใจเมือง
- กาหนดถนนรอบเมืองด้านตะวันตกและถนนมหาวงศ์เป็ นถนนเลี่ยงพื้นที่
ใจเมืองน่าน สาหรับรถบรรทุก
1.3)การควบคุมอาคาร
-การควบคุ ม ความสู ง โดยประชาคมน่ า นได้มี ม ติ ร วมกัน โดยก าหนดให้
ความสู งของอาคารได้ไม่เกิน 16 เมตร
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-อาคารทุกประเภทให้เว้นระยะห่ างจากเขตโบราณสถานโดยรอบไม่นอ้ ยกว่า
20 เมตร
-ป้ ายชื่ อ สถานประกอบกิ จ การให้มี ข นาดที่ เหมาะสมและให้ ติด ตั้ง อยู่ก ับ
ตัวอาคาร ทั้งนี้ จะต้องมี รูปแบบที่ ก ลมกลื นกับ สภาพแวดล้อมเมื องเก่ า ส่ วนป้ ายประเภทอื่ นให้
กาหนดที่ต้ งั ที่เหมาะสม โดยไม่เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพของเมือง
-ระยะจากคูเมือง กาแพงเมือง ออกมา 20 เมตรห้ามมิให้ก่อสร้างหรื อดัดแปลง
อาคารอื่นใด เว้นแต่กาหนดให้เป็ นพื้นที่โล่งสี เขียว
-อาคารต้องมีลกั ษณะโครงหลังคาหรื อส่ วนของหลังคาเป็ นทรงจัว่ แบบพื้นที่
เมืองภาคเหนือ
- อาคารประเภทบริ การและสาธารณู ปการ ตามที่กาหนดในมาตรการการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ ให้มีพ้ืนที่ทุกชั้นรวมกันไม่เกิน 500 ตารางเมตร กรณี พ้ืนที่ในบริ เวณที่ 3 และ
พื้นที่ทุกชั้นไม่เกิน 1000 ตารางเมตร กรณี พ้ืนที่ในบริ เวณที่ 4
1.4)การควบคุมสภาพแวดล้ อม
-ส่ งเสริ มภูมิทศั น์เมืองในพื้นที่ใจเมืองน่าน โดยให้ลดความสู งของรั้วหรื อมี
รั้วเท่าที่จาเป็ น หรื อใช้ร้ ัวที่เป็ นแนวต้นไม้ เพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศเมืองและให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน
-ควบคุ มสภาพแวดล้อมตามแนวถนนในเขตพื้นที่ ให้กาหนดระยะถอยร่ น
และห้ามก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารทุกประเภท แยกเป็ น
-พื้นที่ในระยะ 6 เมตร จากเขตทางสาธารณะทั้งสองฟากถนนในพื้นที่
ประกอบด้วย ถนนเจ้าฟ้ า ถนนสุ ริยพงษ์ ถนนมหาพรหม ถนนมหาวงศ์ ถนนผากอง ถนนมหายศ
ถนนสุ มนเทวราช ถนนข้าหลวง และถนนมโน
-พื้นที่ในระยะ 3 เมตร จากเขตทางสาธารณะทั้งสองฟากของถนนในพื้นที่ ซึ่ ง
ไม่นบั รวมถนนในข้อ 1
-ควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ โดย
กาหนดให้มีระยะถอยร่ นเป็ นเขตปลอดอาคารในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร รอบแนวเขตที่ดิน
โบราณสถานและศาสนสถาน
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- ควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ โดย
กาหนดให้มีระยะถอยร่ นเป็ นเขตปลอดอาคารในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร รอบแนวเขตที่ดิน
โบราณสถานและศาสนสถาน
2)เขตพืน้ ทีค่ ้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อมเวียงพระธาตุแช่ แห้ ง
2.1)การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
ได้แบ่งพื้นที่เป็ น 2 บริ เวณ คือ
บริ เวณที่ 1 พื้นที่เวียงพระธาตุแช่แห้ง กาหนดให้เป็ นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่ งเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมท้องถิ่น ศาสนาสถานและการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เท่านั้น
บริ เวณที่ 2 พื้นที่อนุรักษ์เวียงพระธาตุแช่แห้ง (พื้นที่โดยรอบเวียงพระธาตุ
แช่แห้งในเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมเวียงพระธาตุแช่แห้ง) กาหนดให้เป็ นที่ดินประเภทอนุ รักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการเท่านั้น
2.2)การควบคุมอาคาร
แบ่งพื้นที่ควบคุมเป็ น 3 บริ เวณ คือ
บริ เวณที่ 1 พื้นที่เวียงพระธาตุแช่ แห้ง ห้ามก่อสร้างอาคารหรื อดัดแปลง
อาคารใดสร้างใหม่ ยกเว้นการบูรณะซ่ อมแซมอาคารโบราณสถาน ศาสนสถาน สถานศึกษาที่มีอยู่
เดิมให้คงสภาพเท่านั้น
บริ เวณที่ 2 พื้นที่ ใ นระยะ 100 เมตร จากริ มสองฟากถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1168 และพื้นที่ในระยะ 20 เมตร จากแนวเขตพื้นที่บริ เวณที่ 1 พื้นที่โล่งสี เขียว
โดยรอบ ห้ามก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารทุกประเภท
บริ เวณที่ 3 พื้นที่โดยรอบในเขตพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมเวียงพระธาตุ
แช่แห้ง ทั้งนี้ไม่นบั รวมพื้นที่บริ เวณที่ 1และบริ เวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารอื่นใด เว้น
แต่
1)อาคารที่ มีความสู งไม่เกิ น 2 ชั้นหรื อ 6 เมตร พื้นที่ อาคาร
รวมกันทุกชั้นไม่เกิน 200 ตารางเมตร
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2)อาคารเก็บผลิ ตผลทางการเกษตรที่มีความสู งไม่เกิน 8 เมตร
และมีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน 50 ตารางเมตร
3)พื้นที่อาคารในข้อ 1 และ 2 ต้องมีพ้ืนที่วา่ งปราศจากอาคารใน
แปลงที่ดินไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และมีระยะห่ างจากเขตที่ดินไม่ต่ ากว่า 2 เมตรหรื อมีระยะห่ าง
ระหว่างอาคารไม่ต่ากว่า 4 เมตร

รู ปที่ 2.14 ผังแสดงมาตรการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริ เวณเวียงพระธาตุแช่แห้ง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการแผนแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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รู ปที่ 2.15 ผังแสดงมาตรการด้านการควบคุมอาคารบริ เวณ เวียงพระธาตุแช่แห้ง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการแผนแม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าน่าน, 2548
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2.5.3.เมืองเก่าเชียงใหม่
2.5.3.1.ความเป็ นมา
เมืองเชี ยงใหม่เป็ นบริ เวณที่ มีแหล่งศิ ลปกรรมมากมาย เป็ นแหล่งโบราณคดีและ
สถาปั ต ยกรรมเก่ า แก่ ที่ แ สดงหลัก ฐานความเป็ นมา คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์ แสดงถึ ง ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต ทั้งยังเป็ นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั ด้วยลักษณะที่ต้ งั ที่ประกอบไปด้วย
แม่น้ าปิ งไหลผ่านตัวเมืองทางทิศตะวันออกและมีเทือกเขาดอยสุ เทพตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก จึงทาให้
เมืองเชียงใหม่มีศกั ยภาพสู งในการเป็ นศูนย์กลางการค้า ปั จจุบนั เชียงใหม่เป็ นเมืองที่เจริ ญเติบโตบน
พื้ นที่ เมื อ งเก่ า และเมื องโบราณ มี อาคารหนาแน่ นทั้ง ภายในและภายนอกเขตเมื อง จึ ง ได้มี ก าร
ก าหนดแนวทางในการอนุ รั ก ษ์และพัฒนาเมื อ งเก่ า เชี ย งใหม่ โดยส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.5.3.2.กรอบแนวทางการอนุ รัก ษ์ และพัฒ นาเมืองเก่ าเชี ยงใหม่

(ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2553)
2.5.3.2.1 การบริ หารจัดการ
2.5.3.2.2 การส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2.5.3.2.3 การอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ที่มีคุณค่าและความสาคัญ
2.5.3.2.4 การบริ หารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.5.3.2.5 การจัดระเบียบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
2.5.3.2.6 การจัดระเบียบกิจกรรมบางประเภทให้เหมาะสม
2.5.3.2.7 การสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
2.5.3.3.การกาหนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ มืองเก่า
โดยได้มีการกาหนดพื้นที่เป็ น 2 บริ เวณหลักพื้นที่ภายในแนวกาแพงเมืองชั้นใน
และชั้นนอกเป็ นบริ เวณที่มีแหล่งโบราณสถานและศิลปกรรมสาคัญตั้งกระจุกตัวอยู่ มีแนว
กาแพงเมือง ประตูเมือง และคูเมืองที่เห็นชัดเจน สามารถกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
โดยมีเนื้ อที่รวมประมาณ 5.5 ตารางกิโลเมตร (3,440.59 ไร่ ) มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ จดแนวระยะ 22 เมตร จากฝั่งคูเมืองด้านเหนื อตลอดแนว
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ทิศตะวันออก จดแนวระยะ 50 เมตร จากฝั่งคลองแม่ข่าด้านตะวันออกตลอดแนว
ทิศใต้ จดแนวระยะ 50 เมตร จากฝั่งคลองแม่ข่าด้านใต้ เชื่อมกับแนวกาแพงดิน
เชียงใหม่ดา้ นใต้
ทิศตะวันตก จดแนวระยะ 22 เมตร จากฝั่งคูเมืองด้านตะวันตกตลอดแนวเชื่ อมกับ
แนวกาแพงดินด้านตะวันตก
อาณาเขตเป็ นดังนี้โดยได้มีการกาหนดเขตพื้นที่ (zoning) เป็ น 2 ดังนี้
1 พืน้ ทีห่ ลัก ได้แก่ บริ เวณภายในแนวกาแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม่ยคุ แรก
ออกไป 22 เมตร ตลอดแนว มีเนื้อที่รวมประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร (1,868.59 ไร่ )
2 พืน้ ทีต่ ่ อเนื่อง ได้แก่ พื้นที่บริ เวณภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ทั้งหมดนอกเหนื อจากพื้นที่หลัก มีเนื้ อที่รวมประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร (1,5725.00 ไร่ )

รู ปที่ 2.16 แผนผังแสดงการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2553
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2.5.3.4.แนวทางสาหรับเขตพืน้ ที่ (Zoning) เมืองเก่าเชียงใหม่
พิจารณาจากเขตพื้นที่ (Zoning) 2 ประเภทพื้นที่ ซึ่งสามารถเลือกนาไปใช้ปฏิบตั ิตามความ
เหมาะสาหรับแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย
ตารางที่ 2.2 แสดงแนวทางสาหรับพืน้ ทีห่ ลักและพืน้ ทีต่ ่ อเนื่อง
แนวทาง
พื้นที่หลัก
พื้นที่ต่อเนื่อง
ก.ด้ านการใช้

1. ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

1. ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่ วน

ประโยชน์ ทดี่ ิน

ส่ วนไม่จาเป็ นในเขตพื้นที่ศาสน

ไม่จาเป็ นในเขตพื้นที่ศาสนสถาน

สถาน

2. ที่ดินบนแนวกาแพงเมืองและ

2. ที่ดินของรัฐและเอกชนให้เป็ น

คูเมือง จะต้องฟื้ นฟูพ้ืนที่ขอบให้

ที่ดินประเภทอนุ รักษ์เพื่อส่ งเสริ ม เห็นชัดเจน โดยลดบทบาทการใช้
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประโยชน์ที่ดินหรื อหากมีการใช้

เป็ นหลัก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่ อง ควรกาหนด

เพื่อหัตถกรรม การท่องเที่ยว

ลักษณะที่แสดงความเป็ นพื้นที่ขอบ

พาณิ ชยกรรม การอยูอ่ าศัย ศาสน

ให้เด่นชัด

สถาน สถานศึกษา สถาบัน

3. ที่ดินของรัฐและเอกชนให้ใช้

ราชการ การสาธารณูปโภค

ประโยชน์ที่ดินเพื่อหัตถกรรม การ

สาธารณูปการ นันทนาการ การ

ท่องเที่ยว พาณิ ชยกรรม การอยูอ่ าศัย

รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรื อ

ศาสนสถาน สถานศึกษา สถาบัน

สาธารณประโยชน์เท่านั้น

ราชการ การสาธารณูป โภค
สาธารณูปการ นันทนาการ การ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม หรื อ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น และต้อง
ส่ งเสริ มพื้นที่หลัก

ข. ด้ านอาคารและ

รักษาสภาพแวดล้อมโดยกาหนด

1. พิจารณาวางข้อกาหนดความสู ง

สภาพแวดล้อม

ความสู ง สัดส่ วนพื้นที่วา่ ง (Open

และแนวถอยร่ นอาคาร รวมทั้ง

Space Ratio) ขนาด ลักษณะ แบบ ขนาดมวลอาคารเพื่อรักษาสัดส่ วนที่
รู ปทรง ฯลฯ ของอาคารให้

เหมาะสมของขนาดอาคารที่ไม่
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ตารางที่ 2.2 แสดงแนวทางสาหรับพืน้ ทีห่ ลักและพืน้ ทีต่ ่ อเนื่อง (ต่ อ)
แนวทาง
พื้นที่หลัก
สอดคล้องและกลมกลืนหรื อไม่
ทาลายแหล่งโบราณสถานใน
พื้นที่ พิจารณาการใช้วสั ดุและสี
ของอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ
การเข้ามาถึงบริ เวณสาคัญของเขต
พื้นที่เมืองเก่า

พื้นที่ต่อเนื่อง

ทาลายแหล่งโบราณสถานในพื้นที่
และพื้นที่หลัก
2. พิจารณาการใช้วสั ดุและสี ของ
อาคารเพื่อส่ งเสริ มบรรยากาศใน
เขตพื้นที่เมืองเก่า
3. พิจารณาการใช้ประโยชน์อาคาร
เก่าที่ยงั คงสภาพหรื อสามารถฟื้ นฟู
ได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
เรี ยนรู ้และการท่องเที่ยว

ค. ด้ านระบบ

1. ส่ งเสริ มให้มีทางเดินเท้า และ

1.สร้างที่จอดรถในตาแหน่งที่

การจราจรและ

การสัญจรด้วยยานพาหนะขนาด

เหมาะสม เป็ นจุดเปลี่ยนระบบการ

คมนาคมขนส่ ง

เบาเพื่อลดมลภาวะ เช่น

สัญจรเข้าถึงยังพื้นที่หลักและส่ วน

รถจักรยาน รถลากจูง เป็ นต้น

อื่น ๆ ของเมืองเก่า เพื่อลดจานวน

2. ลดปริ มาณจราจร ห้าม

รถยนต์ที่จะเข้าไปสร้างความ

รถบรรทุกหนักและรถขนาดใหญ่ คับคัง่ ของการจราจร รวมทั้งลด
เข้าสู่ พ้นื ที่

ผลกระทบด้านมุมมองและเกิด

3. จากัดการก่อสร้างลานจอดรถ

มลภาวะในพื้นที่เมืองเก่า

ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นมลภาวะทาง

2. ส่ งเสริ มให้มีทางเดินเท้าและ

สายตาที่ขดั แย้งกับสภาพแวดล้อม การสัญจรด้วยยานพาหนะขนาด
เมืองเก่า

เบา เช่น รถจักรยานรถลากจูง เป็ น
ต้น
3. แนวถนนที่สร้างทับอยูบ่ นแนว
กาแพงเมืองหรื อคูเมืองเดิม ควรมี
สัญลักษณ์แสดงถึงสิ่ งก่อสร้างใน
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แนวทาง

พื้นที่ต่อเนื่อง

พื้นที่หลัก

อดีต สร้ างตาแหน่ งจุดหมายตาที่
ตาแหน่งประตูเมืองเดิ ม หรื อป้ าย
ชื่ อที่สื่อความหมายถึงแนวกาแพง
เมืองหรื อคูเมืองเดิม
ง. ด้ านการพัฒนา

1. สร้างเส้นทางต่อเนื่ องระหว่าง

1. เส้นทางหลักเข้าสู่ เมืองเก่า ควร

ภูมิทศั น์

ตาแหน่งองค์ประกอบเมือง

สร้างเอกลักษณ์และจุดหมายตาที่

โบราณสถาน และพื้นที่เปิ ด

ระบุการมาถึงย่านเมืองเก่า รวมถึง

โล่งในเมือง โดยจัดให้มีทางคน

การเปิ ดมุมมอง (Vista) ตามแนว

เดิน จักรยานหรื อพาหนะขนาด

เส้นทางการสัญจรเข้าสู่ บริ เวณย่าน

เบา

เมืองเก่า

2. จัดทางคนเดินที่ปลอดภัย
พร้อมอุปกรณ์สาธารณูปโภค
อานวยความสะดวก เช่นโคมไฟ
ม้านัง่ ถังขยะ ป้ ายบอกทาง ฯลฯ

2. ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ตามแนว
เส้นทางเข้าสู่ เมือง พัฒนาภูมิทศั น์
สร้างร่ มเงาตามแนวถนน ทางเท้า
สร้างจุดหมายตา โดยเลือกพันธุ์ไม้
ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ ของเมืองเก่า หรื อที่
เป็ นต้นไม้ประจาจังหวัด เช่น
• เชียงใหม่ - ต้นทองกวาว
3. ป้ ายโฆษณาและป้ ายกิจกรรม
เชิงพาณิ ชย์ที่ไม่เหมาะสม เป็ น
ปั ญหาต่อทัศนียภาพควรจากัด
ขนาดและรู ปลักษณ์ของป้ าย
ประเภทต่าง ๆ ส่ งเสริ มการ
ออกแบบป้ ายที่ดีมีเอกลักษณ์ดว้ ย
การประกาศเกียรติคุณ
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ตารางที่ 2.2 แสดงแนวทางสาหรับพืน้ ทีห่ ลักและพืน้ ทีต่ ่ อเนื่อง (ต่ อ)
แนวทาง
พื้นที่หลัก

พื้นที่ต่อเนื่อง

4. เปลี่ยนวัสดุพ้ืนผิวจราจรให้มีสี
และสัมผัสที่แตกต่างจากถนน
ทัว่ ไป เพื่อให้รู้สึกถึงการมาถึง
เมืองเก่า
5. จัดให้มีอุปกรณ์สาธารณู ปโภค
เพื่ อ อ านวยความสะดวกและมี
เอกลักษณ์ของเมืองเก่าแต่ละเมือง
2.5.4. การอนุรักษ์ เมืองประวัติศาสตร์ ใน เมืองเกียวโต
2.5.4.1.ความเป็ นมา
การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ ใน เมืองเกียวโต เป็ นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เป็ น
จังหวัดที่อยู่ในเขตคันไซ มีชื่อเดิมคือ เฮอันเกียว มีความหมายว่าเมืองแห่ งความสวยงาม เมืองเกียว
โตเป็ นเมื องที่มีการอนุ รักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไว้อย่างชัดเจน ด้วยความที่เคยเป็ น
เมืองหลวงเก่าที่ยาวนาน จึงมีศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพระราชวังที่เก่าแก่ที่มี
ชื่อเสี ยง และเป็ นเมืองหนึ่ ง ที่ไม่ถูกทิ้งระเบิด จึงทาให้บา้ นเรื อนและแหล่งโบราณสถานต่างๆยังคง
อยู่ และได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในประเทศญี่ปุ่น
โบราณสถานและอาคารบ้านเรื อนในเกียวโต ได้รับการพัฒนามาหลายช่วงอายุคน
ปัจจุบนั กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆได้ถูกประกาศใช้อย่างชัดเจน โดยมีการประกาศใช้ครั้งแรกใน
ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1972 มีการทาแผนบูรณการอย่างเป็ นระบบ เพื่ออนุ รักษ์ภูมิทศั น์เมืองไว้
โดยมีเทศบาลเป็ นผูค้ วบคุม ระบบนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พ้ืนที่พิเศษของอาคารแบบดั้งเดิม
ในเขตที่ภูมิทศั น์เมือง มีลกั ษณะเฉพาะแบบเกี ยวโต ระบบนี้ ตอ้ งการปฏิ สังขรณ์ อาคารบ้านเรื อน
ภายนอกที่ เ ป็ นแบบดั้ง เดิ ม ซึ่ งจะต้อ งมี เ งิ น ทุ น ในการซ่ อ มแซมอาคารดัง กล่ า ว

ลัก ษณะ

สถาปั ตยกรรมในเขตอนุรักษ์ เป็ นเรื อนแถว 2ชั้น วัสดุอุปกรณ์บานประตู-หน้าต่างตกแต่งด้วยไม้ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเกียวโต เนื่ องจากเป็ นย่านโรงน้ าชาเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยปลาย “Edo” เทศบาล
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จึ งมี การอนุ รัก ษ์ให้เป็ นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิ ม ปั จจุ บนั ยังเปิ ดกิ จการมี เกอิ ชาคอยให้บริ การ เป็ น
ขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมที่ยงั คงรักษาไว้
2.5.4.2.นโยบายและแนวทางอนุรักษ์ เทศบาลเมืองเกียวโต
2.5.4.2.1.กาหนดเขตอนุ รักษ์ในปี ค.ศ. 1972 มีเขตอนุ รักษ์พิเศษคือ Sanneizaka
อยู่ใกล้ก ับวัด Kiyomizu มี จานวนอาคาร 240 หลัง ตามมาด้วยเขต Gionshimbashi มีจานวน
100 หลัง ซึ่ งเป็ นช่วงบุกเบิก ต่อมามีโครงการมากมายเกิดขึ้นเมื่อมีการกาหนดเขตอนุ รักษ์ เพื่อทาให้
สถานที่น้ นั ๆ ดึงดูดความสนใจมากขึ้นและให้มีการปรับปรุ งต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2.5.4.2.2.พัฒนาบริ เวณแหล่ ง ชุ ม ชนให้มี ภู มิ ท ศั น์ ที่ ส วยงามมี ชี วิตชี วาโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา มีรายละเอียดดังนี้
1) ปรับสภาพภูมิทศั น์ดว้ ยการปูแผ่นหิ นบริ เวณถนนและทางเดิน
2) ควบคุ ม การติ ดตั้ง ป้ ายโฆษณาและป้ ายประชาสั ม พันธ์ ต่า งๆ โดย
กาหนดขนาดความสู ง ไม่ให้บดบังทัศนี ยภาพของอาคารและทัศนี ยภาพโดยรอบ การออกแบบป้ าย
โฆษณา การใช้สี การใช้ภาพและตัวอักษร รวมถึ งวัสดุ ที่ใช้ตอ้ งสอดคล้องกับสภาพภูมิทศั น์ของ
เมือง

รู ปที่ 2.17 การปรับสภาพภูมิทศั น์โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบางส่ วน
3) การปรับสภาพภูมิทศั น์โดยการปลูกต้นไม้เพิม่ เติมในบางส่ วน บริ เวณ
แนวทางเดิน และบริ เวณริ มคลอง
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2.5.4.2.3.ให้ความช่ วยเหลื อในด้านการเงิ นสาหรับบ้านเรื อน และร้ านค้าที่ เป็ น
อาคารเก่าแก่ ที่มีสภาพทรุ ดโทรม หรื อต้องการซ่ อมแซม โดยมีวิธีการโน้มน้าวเจ้าของบ้านให้เกิ ด
การพัฒ นา หากพบบ้า นที่ มี ปั ญ หาทางเทศบาลจะซื้ อ ไว้แ ละซ่ อ มแซมให้ มี ส ภาพที่ น่ า อยู่แ ละ
ปลอดภัย ทั้งนี้รูปแบบจะต้องสอดคล้องกับแบบเดิมของเกียวโต
2.5.4.2.4.เมื่อมีการก่อสร้ างหรื อปรับเปลี่ ยนทางด้านสถาปั ตยกรรมขึ้นใหม่ ทั้ง
ทางสู งและทางราบจะถูกควบคุม การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับ รู ปแบบเดิม สิ่ งปลูกสร้างที่ใช้
ต้องไม่ขดั กับบรรยากาศเดิม และต้องได้รับการเห็นชอบจากเทศบาล
2.5.4.2.5.เขตอนุ รั ก ษ์ ท างประวัติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนานและมี ค วามส าคัญ ทาง
วัฒนธรรม เช่น วัด หรื อบ้านที่มีประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ ทางเทศบาลจะไม่อนุ ญาตให้ปรับปรุ งแก้ไข
แต่จะให้เงิ นช่วยเหลื อในการซ่ อมแซม สู งสุ ด 8 ล้านเยนเช่นเดียวกับเขต Kurashiki ใน Okayama
โดยได้รับการร่ วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน
2.5.4.2.6.บริ เ วณที่ มี ปั ญ หาทางด้า นสาธารณู ป โภค ทางเทศบาลจะมี วิ ธี ก าร
ชัก ชวนชาวบ้า นให้ย า้ ยออก และช่ วยเหลื อในด้า นจัดหาที่ อ ยู่ใ ห้ใ หม่ แล้วท าการพัฒ นาระบบ
สาธารณู ปโภคใหม่ เช่ น การสร้ างถนนสาธารณะ การทาท่อระบายน้ าใหม่ การพัฒนาทั้งหมดจะ
เน้นวิธีการที่นุ่มนวลที่สุด เนื่ องจากผูอ้ ยู่อาศัยบางครอบครัวมีความผูกพัน กัน จึ งต้องโน้มน้าวให้
เห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งกลุ่ม

ก่อนการปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ป ที่ 2.18 การปรั บ ปรุ ง ซ่ อมแซมอาคารที่ มี ส ภาพทรุ ด โทรม โดยยัง คงรู ป แบบเดิ ม แต่
เปลี่ยนวัสดุบานประตูหน้าต่างให้มีความสวยงาม และเป็ นลักษณะเฉพาะแบบเกียวโต
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ก่อนการปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 2.19 บ้านเก่ าริ มน้ า Shirakawa River ปั จจุ บนั บางหลังถู กปรั บเปลี่ ยนจากที่ อยู่อาศัยเป็ น
ร้านอาหาร ป้ ายชื่อร้านต่างๆ ยังคงรักษาให้เป็ นแบบดั้งเดิมและมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รู ปที่ 2.20 การตกแต่งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ให้ความสาคัญกับทุกรายละเอียด เช่น กล่องปิ ด
มิเตอร์ ไฟฟ้ ามีการออกแบบให้กลมกลืนกับตัวอาคารและเน้นการใช้วสั ดุจากธรรมชาติ
รวมถึง รั้วหน้าบ้านที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน
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ก่อนการปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 2.21 ตัวอย่าง พื้นที่ที่นาสายไฟลงใต้ดิน
2.6.สรุ ปจากกรณีศึกษา
จากการศึกษากรณี ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งมีลกั ษณะที่เหมือนและแตกต่าง
กัน ดังนี้
2.6.1.การกาหนดขอบเขตในการอนุรักษ์
จากกรณี ศึ ก ษาพบว่า การก าหนดขอบเขตในการอนุ รัก ษ์โดยส่ วนมากจะพิ จารณาจาก
บริ เวณที่มีความเข้มข้นหรื อมีความหนาแน่นของโบราณสถาน โดยใช้แนวกาแพงเมือง คูเมืองและ
แนวถนน เป็ นขอบเขตในกาหนดพื้นที่อนุ รักษ์ ในกรณี กรุ งรัตนโกสิ นทร์ และเมืองเก่าน่านบริ เวณ
พระธาตุแช่ แห้ง ได้มีการคานึ งถึ งมุมมองไปสู่ พ้ืนที่อนุ รักษ์หลัก จึงได้มีการกาหนดพื้นที่ควบคุ ม
เพิ่มเติม โดยคานึงถึงพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อมุมมองไปสู่ พ้นื ที่อนุรักษ์หลัก
การก าหนดขอบเขตพื้นที่ อนุ รักษ์น้ ันไม่ ได้มี กฎเกณฑ์ตายตัวโดยสรุ ปอาจพิจารณาจาก
ปั จจัยดังต่อไปนี้(ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2556)
-หลักฐานทางกายภาพที่ เหลื ออยู่ เช่ น ประตูเมื อง คู เมื องหรื อสิ่ งก่ อสร้ างหรื อพื้นที่
ธรรมชาติที่กาหนดขอบเขตของเมืองหรื อชุมชนเมื่อแรกสร้างรวมทั้งอาคารดั้งเดิมที่ยงั คงอยู่
-การรวมกลุ่มของอาคารที่มีคุณค่า หากในพื้นที่น้ นั ยังมีอาคารที่ยงั มีคุณค่าเหลืออยูม่ าก
และมีการรวมกลุ่มกันจนเกิดลักษณะเฉพาะ ก็อาจกาหนดพื้นที่บริ เวณนั้นให้เป็ นย่านอนุ รักษ์ได้ซ่ ึ ง
มักจะมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
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-นโยบายของรั ฐและการลงทุ นในด้านการอนุ รักษ์ หากรัฐมีงบประมาณสู งในการ
ลงทุนบูรณะและให้ความช่วยเหลือในการซ่ อมแซมอาคารในย่านอนุ รักษ์มาก ก็สามารถอนุ รักษ์ได้
ในการลงทุนบูรณะและให้ความช่วยเหลือในการซ่ อมแซมอาคารในย่านอนุ รักษ์ชุมชนเมือง ยกเว้น
ในประเทศสังคมนิยมที่รัฐเป็ นผูค้ วบคุมการใช้ทรัพยากรเกือบทั้งหมด
-บทบาทของผูอ้ ยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญมาก เนื่ องจากอาคารและที่ดินส่ วนใหญ่
มัก เป็ นของเอกชนพื้ นที่ จึง ได้ริเริ่ ม การกาหนดขอบเขตย่า นเมื่ อเจ้าของเห็ นความส าคัญมากขึ้ น
ในส่ วนนี้หากรัฐมีความเข้าใจก็มกั จะมีนโยบายในการให้แรงจูงใจภาคเอกชนให้หนั มาอนุ รักษ์ เช่น
การช่วยเหลือในการบูรณะหรื อการใช้มาตรการลดภาษีอาคารอนุรักษ์
2.6.2.แนวทางในการอนุรักษ์
ได้มีการใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆช่วยในการควบคุมพื้นที่ โดยสามารถสรุ ปสิ่ งที่ควร
คานึงถึงได้ดงั นี้
2.6.2.1.การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.6.2.2.อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
2.6.2.3.โครงข่ายคมนาคม
2.6.2.4.ภูมิทศั น์
2.6.2.1 การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
จากการวิเคราะห์กรณี ศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากการพิจารณา
จากผังเมืองรวมแล้ว มักมีการพิจารณาทางด้านกายภาพของเมืองในบริ เวณที่ตอ้ งการอนุ รักษ์ดว้ ย
อย่างเช่ น กรุ งรัตนโกสิ นทร์ น้ นั บริ เวณเมืองชั้นใน โดยภาพรวมเป็ นที่ต้ งั ของพระบรมมหาราชวัง
และวัด ฉะนั้นกิจกรรมที่หา้ มจึงมีความเข้มข้นมากกว่า เมืองน่านและเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ
ชุมชนโดยส่ วนใหญ่ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีความแตกต่างกันออกไป
โดยกิ จกรรมที่ มี ก ารห้า มเหมื อนกัน ได้แก่

กิ จกรรมประเภทโรงงานบาง

ประเภท,คลังน้ ามันเชื้ อเพลิ ง,สถานที่บรรจุ ก๊าซ(ไม่รวมร้ านจาหน่ ายก๊าซ),การเลี้ ยงสัตว์ที่ก่อเหตุ
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ราคาญ,สถานบริ การ,โรงฆ่าสัตว์,ไซโลเก็บผลิ ตผลทางการเกษตร,สวนสนุ ก,โรงมหรสพ เป็ นต้น
ทั้งนี้อา้ งอิงจากผังเมืองรวมและข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
2.6.2.2.อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
โดยมี ก ารควบคุ ม ความสู ง ของอาคาร รู ป แบบ วัส ดุ สี และสิ่ ง ที่ ป ระกอบหรื อ
ตกแต่ ง อาคาร โดยต้องค านึ ง ถึ ง ความกลมกลื นและสอดคล้องกับ บริ เวณโดยรอบ กรณี ที่ เป็ น
อาคารเก่า ถ้ามีการปรับปรุ งให้ปรับปรุ งได้ในสภาพเดิมถ้าจะรื้ อสร้างใหม่ให้สร้างได้ในรู ปลักษณะ
เดิมและความสู งเท่าเดิม กรณี ที่มีการต่อเติมคานึงถึงความสอดคล้องกับรู ปด้านอาคาร
อาคารที่จะสร้างใหม่ในบริ เวณที่เป็ นย่านอาคารเก่าหรื อกลุ่มอาคารแถวควรคานึ ง
องค์ประกอบของอาคารข้างเคียง ควรมีความสอดคล้อง เช่น ช่องหน้าต่าง ช่องเปิ ด รู ปแบบวัสดุและ
สี ที่สอดคล้อง
อุปกรณ์ ทางเทคนิ ค เช่ น คอมเพรสเซอร์ ตูว้ งจรไฟ จานดาวเที ยม ไม่ควรติ ดตั้ง
ด้านหน้าอาคารหรื อบริ เวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย ในกรณี ที่มีความจาเป็ นควรมีการออกแบบสิ่ งปิ ดบัง
ให้สวยงาม อย่างเช่นตัวอย่างของเมืองเกียวโต
ระยะถอยร่ น โดยส่ วนมากอ้างอิงจากกฎหมายควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โดยคานึงถึงระยะถอยร่ นจาก โบราณสถาน ถนน แม่น้ าและคูคลอง
ลักษณะของหลังคา ในกรณี ของเชี ยงใหม่ให้มีการแสดงสัญลักษณ์ ของภาคเหนื อ
และเมืองน่านให้มีรูปทรงหลังคาเป็ นทรงจัว่ แบบพื้นที่เมืองภาคเหนือ
เมื องเกี ยวโต ได้มีการควบคุ มโทนสี ของกลุ่มอาคารในพื้นที่ ประวัติศาสตร์ ให้มี
โทนสี เดียวกัน
2.6.2.3.โครงข่ ายคมนาคม
-สนับสนุนให้มีการสัญจรขนาดเบาและการเดินเท้า
-ห้ามรถบรรทุกหนักและรถขนาดใหญ่เข้าสู่ พ้นื ที่
ในกรณี เมืองน่าน ได้มีการพิจารณาการตัดถนนเลี่ยงเมือง เพื่อลดการจราจรเข้าสู่
พื้นที่ใจเมืองน่าน
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2.6.2.4.ด้ านภูมิทศั น์
2.6.2.4.1.พืชพรรณ
-ควรเลือกต้นไม้พ้ืนถิ่นหรื อต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
-ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ตามแนวเส้นทางเข้าสู่ เมือง พัฒนาภูมิทศั น์ สร้างร่ มเงา
ตามแนวถนน ทางเท้า
2.6.2.4.2.อุปกรณ์ ประกอบถนน
-รู ปแบบองค์ประกอบถนนควรมีความกลมกลืนกับสถานที่
-ตาแหน่งของการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน ควรมีความเป็ นระเบียบ
-บางบริ เวณที่มีโบราณสถานที่มีคุณค่าหรื อกลุ่มอาคารเก่ าที่ มีคุณค่าควรนา
สายไฟลงใต้ดินเพื่อไม่บดบังทัศนียภาพ
2.7.2.4.3.ป้ายสั ญลักษณ์
-กรณี ของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ให้มีการควบคุมป้ ายทุกชนิด โดยได้มี การกาหนด
ขนาดป้ ายไม่ให้เกิน 5 ตารางเมตร
-เชียงใหม่ได้มีหา้ มป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดป้ ายทุกชนิ ด เว้นแต่ป้ายที่
ใช้บอกชื่อของสถานที่และต้องมีความสู งไม่เกิน 12 เมตรโดยวัดจากระดับถนนถึงยอดของป้ าย ใน
พื้นที่ภายในกาแพงเมือง
-ตัวอักษรในป้ ายควรเป็ นภาษาท้องถิ่น
-กรณี เมืองเกี ยวโต ได้มีการห้ามติดตั้งป้ ายโฆษณาในบริ เวณ โบราณสถาน
พื้นที่ริมน้ าและบนอาคาร
-ทั้งนี้ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543ได้มี
การกาหนดเกี่ ยวกับป้ ายไว้ กล่าวโดยสรุ ป คือ ป้ ายห้ามบังช่ องลม ประตู หน้าต่างหรื อทางหนี ไฟ
การยืน่ ป้ ายจากผนังอาคารยืน่ ได้ไม่เกินแนวกันสาดและสู งได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร หรื อมีพ้ืนที่ป้าย
ไม่เกิน 2 ตารางเมตร
ข้ อ ส รุ ปจาก ก ารศึ ก ษานี้ น าไปสู่ ก ารเสนอแนะ แนวทางใ นการอนุ รั ก ษ์
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรีต่อไป

บทที่ 3
วิวฒ
ั นาการของเมืองเพชรบุรี
ในบทนี้ จะกล่าวถึ ง วิวฒั นาการของเมืองเพชรบุรีต้ งั แต่สมัยทวารวดี จนถึงปั จจุบนั เป็ นการ
ลาดับเหตุการณ์ ความสาคัญ บทบาท หน้าที่ และสถานที่สาคัญของเมืองเพชรบุรี โดยข้อมูลมาจาก
การประมวลผลจากเอกสารที่ มีความเกี่ ยวข้องกับเมืองเพชรบุ รีและประวัติศาสตร์ เมืองเพชรบุรี
ภาพถ่ า ยเก่ า ภาพถ่ า ยทางอากาศ ผัง เมื องเพชรบุ รี แผนที่ ต่ า งๆ การส ารวจภาคสนามและการ
สัมภาษณ์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1.ความเป็ นมา
3.2.วิวฒั นาการของเมืองเพชรบุรี
3.3.สรุ ปวิวฒั นาการของเมืองเพชรบุรี
3.1.ความเป็ นมา
ชื่ อเมื องเพชรบุ รี ตามที่มาของชื่ อเมืองมี เรื่ องเล่ า 2 ทาง คือ 1.เป็ นการเรี ยกชื่ อตามชื่ อ
แม่น้ าเพชรบุรี 2.เป็ นการเรี ยกชื่ อตามตานานที่เล่าสื บกันมาว่า ในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับ
ในเวลากลางคื น ที่ เ ขาแด่ น ท าให้ ค นเข้า ใจว่ า มี เ พชรพลอยบนเขานั้น (กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม, 2546) ชื่อของเมืองเพชรบุรียงั ปรากฎหลักฐานแน่ชดั ในศิลาจารึ กสุ โขทัย 2 หลัก คือ
ศิลาจารึ กหลักที่ 1 และศิลาจารึ กวัดเขากบ ในศิลาจารึ กหลักที่ 1ในรัชกาลของพ่อขุนรามคาแหง ได้
ระบุ ถึง เมื องเพชรบุ รี ความว่า “…เบื้ องหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุ พ รรณภูมิ ราชบุ รี
เพชรบุรี ศรี ธรรมราช ฝั่ งทะเลสมุทรเป็ นที่แล้ว…” และศิลาจารึ กเขากบ ซึ่ งคาดว่าจารขึ้นในช่ วง
พ.ศ. 1900 – 1904 รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1(พญาลิไท) ก็ได้ระบุถึงชื่อเมืองเพชรบุรีดว้ ย
ความว่า “...ข้ามลุ ตะนาวศรี เพื่อเลือกเอาฝูงคนดี สิงหลทีป รอดพระพุทธศรี อารยไมตรี เพชรบุรี
ราชบุรีนสอโยธยาศรี รามเทพนคร...” (กรมศิลปากร, 2527) ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 19 ได้มีการ
กล่ า วถึ ง เมื อ งเพชรบุ รี ในจดหมายเหตุ จี น สมัย ราชวงศ์ ห ยวน รั ช กาลพระเจ้า หงวนสี โจ๊ ว
พ.ศ.1837 ความว่า “กัมจูยอื ตังแห่งเมืองปิ กชิ กปูลี ส่ งทูตมาถวายเครื่ องบรรณาการ” โดยสันนิษฐาน
ว่า “เมืองปิ กชิ กปูลี” นี้ น่าจะตรงกับเมืองเพชรบุรีและใน พ.ศ.1934 รัชกาลพระเจ้าฮ่งบูก้ ็มีบนั ทึก
ระบุว่า “ประเทศริ วกิ วสยาม เปี ยกสิ กโปปลี (เปะวีปาหลี่ ) กัศมิระเข้าถวายบรรณาการ” ซึ่ งคาดว่า
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“เปี ยกสิ กโปปลี้” ก็คือเพชรบุรี (กรมวิชาการ, 2536) นอกจากนี้ ในเอกสารของชาวตะวันตกที่เข้ามา
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาได้บนั ทึกเรื่ องราวของเมืองเพชรบุรี ไว้อีกหลายที่ดว้ ยกัน เช่ น Tome Pires
ชาวโปรตุ เ กสที่ เ ดิ น ทางไปยัง อิ น เดี ย และมะละกาในปี พ.ศ. 2054 ได้ก ล่ า วถึ ง เมื อ งเพชรบุ รี
(Peperim,Pepory) ว่า เป็ นเมื อ งท่ า ที่ ส าคัญ นอกจากนี้ เพชรบุ รี มี ชื่ อ เรี ย กปรากฏในหนังสื อ และ
จดหมายเหตุ ช าวต่ า งประเทศทั้ง ฝรั่ ง เศสและวิล ัน ดาว่า “พริ บ พรี ” จึ ง มี ก ารสั น นิ ษ ฐานว่า เมื อ ง
พริ บ พรี ค งเป็ นชื่ อ เดิ ม ของเพชรบุ รี เหตุ ที่ มี ก ารเรี ย กชื่ อ เมื อ งเพชรบุ รี แ ตกต่ า งกัน หลายแบบ
สั นนิ ษ ฐานว่า มาจากการถ่ า ยเสี ย งจากภาษาไทยตามส าเนี ย งของแต่ ล ะชาติ แต่ ล ะภาษา จากชื่ อ
เพชรบุรีที่ปรากฎตามที่ต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของเมืองเพชรบุรี ด้วยตาแหน่งที่ต้ งั ของ
เมืองเพชรบุรีอยู่ไม่ไกลจากเมื องหลวง มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ ราบลุ่ มแม่น้ า มี แหล่ งทรัพยากร
มากมายและเป็ นทางผ่านไปสู่ เมืองต่างๆ จึงทาให้เมืองเพชรบุรีมีบทบาทหน้าที่สาคัญเสมอมาทั้ง
การเป็ นเมื องท่ า เมื องลู ก หลวง เมื องหน้า ด่ า น สถานที่ พ กั ผ่อนของกษัตริ ย ์แ ละเมื องท่ องเที่ ย ว
ซึ่ งรายละเอียดจะกล่าวต่อไปในเรื่ องวิวฒั นาการของเมืองเพชรบุรี
3.2. วิวฒ
ั นาการของเมืองเพชรบุรี
เพชรบุ รี เป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาที่ ย าวนาน การศึ ก ษาหลัก ฐานทาง
ประวัติ ศ าสตร์ พ บว่า ในช่ ว งระยะเวลากว่ า สองพัน ปี เพชรบุ รี เ ป็ นเมื อ งที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งทาง
ประวัติศาสตร์ มาโดยตลอด การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงสภาพทัว่ ไปของพื้นที่ใน
ปั จจุบนั เมื่อนามาประกอบรวมกับข้อมูลสารวจภาคสนาม การสังเกตและการสัมภาษณ์ สามารถ
แบ่งการพัฒนาการของเพชรบุรีออกเป็ น 5 ช่ วงโดยพิจารณาจากลักษณะเด่นทางด้านกายภาพและ
ยุคสมัยของการปกครอง
3.2.1.ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี - สุ โขทัย

(พุทธศตวรรษที่ 12- 18)

3.2.2.ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา

(ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 – พ.ศ.2310)

3.2.3.ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น (ฟื้ นฟูเมือง) (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391)
3.2.4.ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก

(รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ. 2391-2475)

3.2.5.ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบนั

(พ.ศ.2475-ปัจจุบนั )
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3.2.1 ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี - สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12-18)
ในยุคก่ อตั้งชุ มชนเมื องมี ปัจจัยที่ ก่อให้เกิ ดการรวมเป็ นชุ มชน โดยอาศัยลักษณะทาง
ภูมิประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้มีการสันนิษฐานว่า เดิมเมืองเพชรบุรีเคยเป็ นทะเลไป
จนจรดแนวสันเขากั้นพรมแดนทางตะวันตกเพราะขุดพบเปลือกหอยต่าง ๆ ที่ติดมากับหิ นบนยอด
เขา โดยเฉพาะบริ เวณเขาหลวงที่มีเปลือกหอยบนยอดเขามากมาย
จากเทื อกเขาสู งทางด้า นตะวันตกที่ เต็มไปด้วยป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่ ง ต้นน้ า
ลาธารที่สาคัญ มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ าเพชรบุรี แม่น้ าคมกฤช แม่น้ าบางกลอยเป็ นต้น
ความลาดเอียงของพื้นที่กบั ทางน้ าสายต่าง ๆทาให้บริ เวณตะวันออกของพื้นที่เพชรบุรี มีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกผูค้ นจึงเริ่ มอพยพลงมาตั้งถิ่ นฐานบ้านเรื อนทามาหากิ นตามลุ่มน้ า
ต่าง ๆ
3.2.1.1.ลักษณะทางด้านกายภาพ
จากเอกสารงานวิจยั และการสันนิ ษฐานของนักวิชาการได้ให้ความเห็ นตรงกันว่า
ประมาณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ชุมชนเมืองเพชรบุรี ตั้งอยูร่ ะหว่างเขาบันไดอิฐและเขาวัง ทั้งนี้
คนในสมัยนั้นยังมีจานวนน้อยและไม่หนาแน่นเหมือนในปั จจุบนั พื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานในบริ เวณ
ดังกล่าว จึงเพียงพอต่อการตั้งบ้านเมืองและมีแม่น้ าเพชรบุรีสายเดิม (แนวทิศตะวันตก-ตะวันออก)
เป็ นก าแพงด้า นทิ ศ ใต้เ พราะเดิ ม แม่ น้ า เพชรบุ รีไ หลผ่า นทางทิ ศ ใต้ข องเขาบันไดอิ ฐ (สมบู ร ณ์
แก่นตะเคียน, 2525) ต่อมาเมื่อแม่น้ าเพชรบุรี เปลี่ยนทิศทางทาให้เกิ ดการเคลื่อนตัวของชุ มชนมา
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของเขาวัง มีการตั้งบ้านเมืองหนาแน่นตามริ มแม่น้ า ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 12-18 เพชรบุรียงั มี ฐานะเป็ นเมื องลูก หลวง โดยตั้งอยู่ห่างจากเมื องหลวงในระยะทางเฉลี่ ย
ประมาณ 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อกันได้ในเวลาไม่เกิน 1 วัน การตั้งถิ่นฐานมักตั้งอยูใ่ กล้
กับลาน้ าขนาดใหญ่ โครงสร้ างเมื องประกอบด้วย คู น้ าคันดิ นล้อมรอบ ซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องป้ องกัน
ข้าศึกศัตรู และใช้เป็ นทางระบายน้ าให้แก่ ตวั เมื อง มีการจัดผังตามคติ ฮินดูและพุทธศาสนานิ กาย
มหายานจากขอมและพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาทจากลัง กา มี ก ารสร้ า งศาสนาไว้ใ จกลางเมื อ ง
เมืองใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีการวางผังเมืองเป็ นอย่างดี โดยมีกาแพงเมืองเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมชั้นเดียวแบบ
สม่าเสมอ ตามอิทธิ พลของพุทธศาสนานิ กายมหายาน จากเมืองพระนครในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน
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ที่ 7 ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางในการนับถื อพุทธศาสนานิกายมหายาน ทาให้รูปแบบของแนวกาแพงเมืองมี
รู ปแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมเกือบจัตุรัส (ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม, 2532 ) โดยในบริ เวณที่ต้ งั ถิ่นฐานใหม่น้ ี ได้มี
เส้นทางน้ าล้อมถึง 3 ด้าน จึงไม่จาเป็ นต้องขุดคลองคูเมืองเพิ่มและยังใช้แม่น้ าและคลองเหล่านั้น
เป็ นเส้นทางขนส่ งและเข้าออกได้ทุกทิศทาง (อัชฌวดี กมลาศน์ ณ อยุธยา, 2535) ในบริ เวณกลาง
ใจเมืองได้มีการตั้งศาลหลักเมือง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงการลงหลักปั กฐานที่ต้ งั อย่างถาวร นอกจากนี้
ยัง มี ป ราสาทวัดกาแพงแลงสั นนิ ษฐานว่า เคยเป็ นเทวาลัย เสาชิ ง ช้า โบสถ์พ ราหมณ์ และมี ก าร
สันนิ ษฐานว่าที่ต้ งั วังในสมัยนี้ คงอยูบ่ ริ เวณวัดวัง ศูนย์กลางเมืองจึงอยูบ่ ริ เวณใจเมือง มีขนาดเมือง
ในยุคนี้ประมาณ 1.44 ตารางกิโลเมตร จึงมีขนาดไม่ใหญ่มากตามรัศมีการเดินเท้าของคน
3.2.1.2 บทบาททางด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 มีการขยายศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จากสภาพที่ต้ งั ของเมืองเพชรบุรีมีเส้นทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่ ง
ตะวันตกและมีทางออกสู่ ทะเลที่อาเภอบ้านแหลม สามารถใช้เป็ นเส้นทางของเรื อสาเภาขนาดเล็ก
ในการลาเลียงสิ นค้าต่าง ๆ เข้ามาค้าขาย โดยเมืองเพชรบุรีมีบทบาทในฐานะเป็ นตัวกลางและเป็ น
เส้นทางขนส่ งสิ นค้าจากชายฝั่งทาเลทั้งสองด้าน มีหลักฐานจากเศษชิ้นส่ วนถ้วย ชาม และสิ นค้าต่าง
ๆ ในบริ เวณแม่น้ าและลาคลองโบราณ (ผ่องศรี วนาสิ น, 2529) ลักษณะทางสังคมและการปกครอง
ในยุคนี้ อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่าง ๆ ซึ่ งจะเห็นได้จากเชื้ อชาติ ศาสนา สิ่ งปลูกสร้ าง
ที่ แ ปรเปลี่ ย นไปตามอิ ท ธิ พ ลของผู้ป กครองเมื อ ง ในสมัย ทวารวดี ป ระมาณ พ.ศ. 320 ทาง
ราชวงศ์มคธของอินเดียเดินทางออกเผยแพร่ ศาสนามาทางดิ นแดนสุ วรรณภูมิ ต่อมาราว พ.ศ. 900
สมัยราชวงศ์คุปตะของอินเดี ย ได้ส่งสมณะทูตเข้ามาที่ ทวารวดี จนในสมัยขอมเรื องอานาจ ราว
พุ ท ธศตวรรษที่ 14-17 เพชรบุ รี เ ป็ นเมื อ งลู ก หลวงของอาณาจัก รลพบุ รี จึ ง มี ป ระชาชนนับ ถื อ
พุทธศาสนาลัทธิมหายาน หินยานและลัทธิพราหมณ์ มีการรวมกลุ่มกันเป็ นหมู่บา้ นหรื อชุ มชนอย่าง
ชัดเจน สังเกตได้ จากกลุ่มโบราณสถานที่อยูภ่ ายในกาแพงเมือง เช่น วัดกาแพงแลง (ซึ่ งมีการสันนิ
ฐานจากนักวิชาการว่าเป็ นเทวาลัย) เสาชิ งช้า(จากตานานคาบอกเล่าใช้ในการทาพิธีโล้ชิงช้า) โบสถ์
พราหมณ์ และศาลหลักเมือง นอกจากนี้ ยังมีการสันนิษฐานอีกว่าบริ เวณวัดวัง(จากการสารวจพบว่า
ปั จจุบนั วัดวังไม่มีแล้ว) คงจะเป็ นที่ต้ งั วังของผูค้ รองเมือง ซึ่ งอยู่บริ เวณใจกลางเมือง ตามอิทธิ พล
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ของพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน ในสมัย พระเจ้าชัย วรมันที่ 7 ลัก ษณะของก าแพงเมื องเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยม อยูร่ ะหว่างทางน้ าสามสาย จึงไม่จาเป็ นต้องขุดคลองเมือง การสัญจรในกาแพงมีการจัดรู ป
โครงข่ายโดยใช้เส้นทางน้ าเป็ นสาคัญ สามารถเข้า-ออก และเดิ นทางภายในเมืองได้ทุกทิศโดยมี
แม่น้ าเพชรบุรีเป็ นเส้นทางผ่านทางกาแพงเมืองด้านตะวันตก
จากบทบาทและศักยภาพดังที่ได้กล่าวข้างต้นทาให้เมืองเพชรบุรี มีความมัง่ คัง่ เป็ นฐาน
สาคัญในการสร้ า งโบราณสถานและจากการเป็ นเมืองลูกหลวงของอาณาจัก รต่า ง ๆ จึ ง เกิ ดการ
หล่อหลอมทางศิลปะ วัฒนธรรม และคติความเชื่ อทางศาสนาระหว่างลัทธิ พราหมณ์ พุทธมหายาน
และพุทธหิ นยาน ส่ งผลต่ อการวางรู ปแบบทางผังเมื อง โดยเฉพาะการใช้ที่ดินและระบบชุ มชน
มีการตั้งศาลหลักเมืองในบริ เวณใจกลางเมือง รวมทั้งวังของเจ้าเมือง ตลาด และเทวาลัยต่าง ๆ
(วัดก าแพงแลง) ก็ อยู่บ ริ เวณกลางเมื อง จึ งเป็ นศู นย์รวมทางการปกครอง เศรษฐกิ จและศาสนา
ตามลาดับ มีโครงข่ายการคมนาคมเป็ นตัวเชื่อมต่อระหว่างย่านต่าง ๆ ภายในเขตเมือง จากที่ต้ งั ของ
เสาชิ งช้า โบสถ์พราหมณ์ ซึ่ งอยู่ทางกาแพงด้านใต้ จึงสันนิ ษฐานได้ว่าทางตอนใต้คงเป็ นหมู่บา้ น
ของพวกพราหมณ์ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบพิธีทางศาสนา ส่ วนเขตที่พกั อาศัยของราษฎรคงรวมกันเป็ น
กลุ่ม ๆ ตามแนวแม่น้ าและลาคลองต่าง ๆ ทั้งในเขตและนอกเขตกาแพงเมือง ซึ่ งอาจจะอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรี ในบริ เวณโดยรอบปรางค์วดั มหาธาตุ เพราะว่าพระมหาธาตุเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนตามความเชื่ อในลัทธิ มหายานและหิ นยาน จึงเห็ นได้ว่าในปลายยุคก่อตั้ง
ชุ มชน เขตพื้นที่ ในกาแพงเมื องคงมี ความหนาแน่ นมาก จึ งเกิ ดการขยายตัวมาทางตะวันตกของ
แม่น้ าเพชรบุรีในยุคต่อมา
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รู ปที่ 3.1 ผังยุคที่ 1 สมัยทวารวดี-สุ โขทัย
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3.2.2 ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 พ.ศ. 1900-2310)
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 สถานการณ์ทางการเมืองและการค้าของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเฟื่ องฟูทางด้านการค้าทางทะเลทาให้มะละกา ซึ่ ง
เป็ นเมืองเชื่ อมระหว่างทะเลตะวันออกพัฒนาขึ้นเป็ นศูนย์กลางแห่ งอานาจที่สาคัญ ในบริ เวณช่ อง
แคบและคาบสมุทรมลายู ส่ งผลให้เกิดเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออก
นอกจากเมืองเพชรบุรีจะเป็ นจุดรับสิ นค้าจากทางตะวันตกแล้ว ยังมีทางออกทะเลด้าน
ตะวันออกบริ เวณปากน้ าที่ อาเภอบ้านแหลม ซึ่ งเป็ นจุดรับสิ นค้าทางตะวันออก เพื่อล่องไปขายที่
อยุธยา สิ นค้าที่เข้ามาค้าขายกับกัมพูชา จามปา เวียดนาม และหมู่เกาะต่าง ๆ ในอินโดนี เซี ย รวมทั้ง
ชาวจีนที่เข้ามาค้าขายเป็ นจานวนมาก ทาให้เพชรบุ รีเป็ นตัวกลางทางการค้าทั้งทางชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกและตะวันตก จึงส่ งผลให้เศรษฐกิจในเมืองเพชรบุรีมีความคล่องตัว และเฟื่ องฟูมากเป็ น
เมืองที่มีการเจริ ญเติบโตได้เป็ นอย่างดี จากสภาพที่ต้ งั ที่เป็ นเมืองหนึ่ งในกลุ่มหัวเมืองทางตะวันตก
ของไทย ที่มีชายแดนติดกับพม่า เมืองเพชรบุรีจึงมี บทบาทเป็ นเมืองหน้าด่านที่ สาคัญทางใต้ของ
อาณาจักรอยุธยา เพราะเป็ นเมืองที่ขา้ ศึกต้องยกทัพผ่านเข้ามา เพื่อจะไปตีกรุ งศรี อยุธยา ดังนั้นเจ้า
เมืองจึงต้องมีความรู้ความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านการรบ การปกครอง รวมทั้งการติดต่อสัมพันธ์
กับเมืองอื่นๆ
ในสมัย อยุ ธ ยาตอนปลาย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชทรงขึ้ นครองราชย์เ มื่ อ ปี
พ.ศ.2199 ในรั ชกาลนี้ มีเหตุ การณ์ สาคัญเกิ ดขึ้ นหลายประการ เป็ นเหตุ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
รู ปแบบทางศิลปะเป็ นอัน มาก ประการแรก คือ การเปิ ดโอกาสให้ชาวยุโรปเข้ามารับราชการและ
ทาการค้าในอยุธยาอย่างคับคัง่ เศรษฐกิจในสมัยนั้นมีความมัง่ คัง่ มาก นอกจากนี้ ยงั มีการส่ งนายช่าง
ชาวยุโรปมาทาการก่อสร้าง ป้ อม หอรบและวางผังเมืองบางเมือง เช่น บางกอก นครราชสี มา ทาให้
ไทยเกิ ดการปฏิรูปทางด้านมะริ ด ตะนาวศรี ต้นรัชกาลปรากฏว่าได้ต้ งั ตัวพระคลังสิ นค้าไปจนถึ ง
เจ้าเมืองตะนาวศรี เจ้าเมืองมะริ ด เจ้าเมืองเพชรบุรี ปราณบุรี กุยบุรี นายเรื อสาเภาหลวง ตลอดจน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของสมเด็จพระนารายณ์ที่ต้ งั ไว้ตามเมืองท่าฝั่งอินเดียล้วนแต่เป็ นแขกมะหะหมัด
ทั้งสิ้ น
ในจดหมายเหตุ ข องมองสิ เออร์ เ ซเบเรต์ ราชทู ต ฝรั่ ง เศสที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาเจริ ญ
พระราชไมตรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนที่กล่าวถึงการเดินทาง เพื่อไปลงเรื อที่เมือง
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มะริ ด ในปี พ.ศ.2230 ได้บรรยายเมืองเพชรบุรีไว้ว่า “ เมืองเพชรบุรีน้ ี เป็ นเมืองขนาดใหญ่ใน
ประเทศสยามและพระเจ้าแผ่นดินสยามก็เคยมาประทับอยูใ่ นเมืองนี้ เสมอ ๆ เมืองนี้ มีกาแพงก่อด้วย
อิฐล้อมรอบ และมี หอรบหลายแห่ ง แต่กาแพงนั้นชารุ ดหักพังลงมากแล้วยังเหลื อดี อยู่แถบเดี ยว
เท่านั้น บ้านเรื อนในเมืองนี้ ไม่งดงามเลย เพราะเป็ นเรื อนปลูกด้วยไม้ไผ่ท้ งั สิ้ น สิ่ งที่งามมีแต่วดั วา
รามเท่านั้น และวัดในเมืองนี้ ก็มีเป็ นอันมาก” จากคากล่าวนี้ พิจารณาได้วา่ ในสมัยนี้ ยงั คงมีกาแพง
อยูแ่ ต่ก็ได้มีการพังไปแล้วบางส่ วน เมื่อพิจารณาจานวนวัดในยุคนี้ พบว่ามีจานวนมากทีเดียว เหตุที่
มีวดั เป็ นจานวนมากก็เนื่ องมาจากในสมัยอยุธยามีความศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความเชื่ อที่ว่า
การสร้างศาสนสถานถือเป็ นการทาบุญที่ได้บุญสู งสุ ด อีกทั้งเป็ นการเชิ ดชูชื่อเสี ยงของผูส้ ร้าง ทาให้
เกิ ดการแข่งขันกันสร้ างศาสนาสถานในกลุ่มขุนนาง คหบดีและประชาชน นอกจากการสร้างวัด
แล้วยังมีการแข่งขันและประกวดประขันกันทางด้านศิ ลปกรรมตามวัดต่างๆจนทาให้ในสมัยนี้ มี
ความเฟื่ องฟูทางด้านศิลปะเป็ นอย่างมากจนทาให้เกิด “สกุลช่างเมืองเพชร ” ในสมัยนี้ เมืองเพชรบุรี
นับเป็ นศูนย์รวมของช่ าง ที่มีความสามารถทางด้านประติมากรรม จิตรกรรมและสถาปั ตยกรรม
ศาสนสถาน ซึ่ ง มี ความงดงามและมี คุณค่ า ด้า นต่ า งๆมาก เช่ น วัดพุท ธไสยาสน์ มี พ ระนอนที่ มี
พระพักตร์ ได้สัดส่ วนงดงามและมีความยาวที่สุดในประเทศ วัดใหญ่สุวรรณาราม มีศาลาการเปรี ยญ
เป็ นอาคารไม้และมีพระอุโบสถซึ่ งมีลายจิตรกรรมฝาหนังภาพเทพพนมซึ่ งหาดูได้ยากยิ่งในปั จจุบนั
วัดที่มีคุณค่าทางประติมากรรมก็มีหลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดสระบัว วัดพลับพลาชัย
3.2.2.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ
ในยุคสมัยนี้ เมืองเพชรบุรี มีความเจริ ญและมีการรวมตัว กันเป็ นชุ มชนเกาะไป
ตามแนวแม่น้ า ใช้น้ าทั้งอุปโภค บริ โภค เป็ นเส้นทางคมนาคม เนื่ องจากที่ต้ งั อยู่บริ เวณที่ลุ่มทาให้
เมื่อถึงฤดูน้ าหลากจะเกิดน้ าท่วมเป็ นระยะเวลา 1 ปี สิ่ งที่เห็นทัว่ ไปในอยุธยาเป็ นอย่างไร เพชรบุรีก็
คงเป็ นเช่นนั้น มีการสันนิ ษฐานว่า เดิมเพชรบุรีคงมีเส้นทางน้ าล่องขึ้นไปถึงกรุ งศรี อยุธยา และจาก
สภาพของชุ มชนมีแม่น้ าเพชรบุรีเป็ นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญเป็ นทางผ่านรับสิ นค้าและพักสิ นค้า
ในสมัยอยุธยาจึงมีการขยายตัวจากชุมชนเดิมที่อยูภ่ ายในกาแพงเมืองออกเป็ นชุ มชนใหม่ อยูท่ ้ งั สอง
ฝั่ งแม่น้ าเพชรบุรี โดยเฉพาะฝั่ งตะวันตกมีวดั มหาธาตุเป็ นศูนย์กลาง บริ เวณด้านหน้าวัดเป็ นปาก
คลองที่แยกจากแม่น้ าเพชรบุรีเข้าไปในเขตกาแพงเมือง ดังนั้น บริ เวณหน้าวัดมหาธาตุจึงเป็ นจุดรวม
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สิ นค้า อาหาร และพืชผลทางเกษตร จากบริ เวณโดยรอบ เกิดเป็ นตลาดน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานเชื่ อม
สองฝั่ ง แม่ น้ า สั นนิ ษฐานว่า วัง หรื อเรื อนของเจ้าเมื องได้ย า้ ยฟากมาอยู่ฝั่ งตะวันตก โดยมาสร้ าง
พลับพลาที่ประทับบริ เวณวัดพลับพลาชัย ดังนั้นบริ เวณตลาดน้ าหน้าวัดมหาธาตุ จึงเป็ นศูนย์กลาง
เมืองแห่ งใหม่ของชุ มชนในยุคนี้ และขนาดใหญ่กว่าชุ มชนในยุคก่อตั้งเมืองมีการขยายตัวเป็ นไป
ตามธรรมชาติ ไม่มีการวางแผนเหมือนอย่างในยุคแรก
ความรุ่ งเรื องของเมืองเพชรบุรี สมัยอยุธยามีความเจริ ญควบคู่ไปกับความเจริ ญ
ของอาณาจักรอยุธยา เมื่ออาณาจักอยุธยาล่ มสลายลงจากการรุ กรานของพม่าได้ส่งผลกระทบต่อ
เมืองเพชรบุรีเป็ นอันมาก บทบาทความสาคัญที่เคยมีมาในอดีตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครองได้ลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชดั และต่อมาเมืองเพชรบุรีก็ได้เปลี่ยนฐานะเป็ นเพียง
เมืองลูกหลวงของอาณาจักรสยามในสมัยต่อมา
3.2.2.2 บทบาททางด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
เมืองเพชรบุรี ในยุคนี้มีความเจริ ญก้าวหน้าจากยุคก่อตั้งชุ มชนเมืองเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการเป็ นตัวกลางทางการค้าทั้งทางชายฝั่ งทะเลตะวันตกและตะวันออกกับกรุ งศรี อยุธยา
ได้นามาซึ่ งความเจริ ญและมัง่ คัง่ มาสู่ ชุมชนเมืองเพชรบุรี อีกทั้งการมีฐานะเป็ นเมืองหน้าด่านสาคัญ
ระหว่า งอาณาจัก รอยุ ธ ยากับ พม่ า ท าให้เ พชรบุ รี เ ป็ นเมื อ งลู ก หลวงตามเส้ น ทางคมนาคมของ
อาณาจักรอยุธยา นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งเสบียงอาหารที่สาคัญของอยุธยา เพราะเพชรบุรีเป็ นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ท้ งั ข้าว พืชไร่ อาหารทะเล ฯลฯ
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยานี้ เมื องเพชรบุ รี ได้เป็ นเมื องตากอากาศของกษัตริ ยห์ ลาย
พระองค์ เช่ น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเสื อ และมีโอกาส
ต้อนรั บคณะราชทูตจากต่างประเทศอี กด้วย เนื่ องจากมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบาย มีท้ งั
แม่น้ าและทะเล จึงเหมาะสมแก่การพักผ่อนและประทับแรม
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รู ปที่ 3.2 ผังยุคที่ 2 สมัยอยุธยา
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3.2.3 ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391)
เมื่ออาณาจักรอยุธยาสิ้ นอานาจลง พระเจ้ากรุ งธนบุรีทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นใหม่
ตั้งกรุ งธนบุรีเป็ นเมืองหลวง เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็ นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรธนบุรี พระเจ้ากรุ ง
ธนบุ รี ไ ด้ย ้า ยเมื อ งหลวงลงมาทางใต้ข องกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา โดยตั้ง อยู่ท างฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่ น้ า
เจ้าพระยา ส่ งผลกระทบต่อการค้าและการเมืองเป็ นอันมาก การที่เมืองหลวงย้ายลงมาใกล้ปากอ่าว
มากขึ้นทาให้เส้นทางการค้าเดิ มทั้งทางน้ าและทางบกเริ่ มซบเซาลง เพราะเมืองหลวงสามารถคุ ม
สิ นค้าได้โดยตรง จึงทาให้เพชรบุรีได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน
3.2.3.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ
บ้านเรื อนในชุมชนมีลกั ษณะเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา โดยบ้านเรื อนในชุมชนจะสร้าง
รวมกลุ่มกันบริ เวณแม่น้ าเพชรบุรี มีเรื อนริ มน้ า เรื อนแพ เรื อ ต่างเป็ นสิ่ งที่ได้เห็นในแม่น้ าเพชรบุรี
การขยายตัวของชุมชนเมืองจะเป็ นแนวยาวขนานไปกับแม่น้ า แต่การขยายตัวคงเป็ นไปอย่างช้ามาก
เพราะเป็ นระยะที่ พ่ ึงฟื้ นจากสงคราม ชาวเมืองถูกเรี ยกไปเป็ นทหารและถูกกวาดต้อนไปตอนเสี ย
กรุ ง นอกจากนี้บรรดาช่างฝี มือต่างก็ถูกเกณฑ์ไปสร้างเมืองหลวง อีกทั้งบทบาทในการเป็ นตัวกลาง
สาคัญทางการค้าฝั่งทะเลและการค้าในระหว่างประเทศก็หมดลง ทาให้เมืองเพชรบุรีมีบทบาทลดลง
จากสมัยอยุธยาเป็ นอย่างมาก
การตั้งบ้านเรื อนและผังเมื องในสมัยนี้ ไม่แตกต่างไปจากในยุคสมัยอยุธยา เมืองยังมี
ลักษณะรวมตัวเข้าหาศูนย์กลาง โดยมี ศู นย์ก ลางอยู่บริ เวณหน้า วัดมหาธาตุ การกระจายตัวของ
บ้านเรื อนยังเป็ นไปตามแนวแม่น้ า ไปจนถึ งเขาวัง การคมนาคมทางน้ ายังมีบทบาทสาคัญ แต่การ
คมนาคมทางบกก็เริ่ มเข้ามามี บทบาทมากขึ้ น ในช่ วงปลายสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น สภาพ
ถนนยังไม่มีการทาถนนอย่างถาวร เป็ นเพียงแต่เป็ นร่ องรอยของการเดิ นเท้าและทางเกวียนผ่าน
เท่านั้น เมื่อแม่น้ าเพชรบุรีสายเก่าเริ่ มแห้งลง ชุมชนเริ่ มขยายออกมาจากแนวกาแพงเมือง ซึ่ งอยูท่ าง
ตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรี ลักษณะถนนและทางเดิ นชัดเจนขึ้นเมืองจึงไม่ได้ข้ ึนกับแม่น้ าเพียง
อย่า งเดี ย ว การคมนาคมทางบกจึ ง มี บ ทบาทมากขึ้ น เมื อ งเพชรบุ รี ใ นยุ ค สมัย นี้ ไม่ มี ก ารสร้ า ง
ศาสนสถานมีแต่การบูรณะและปฏิสังขรณ์
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3.2.3.2 บทบาททางด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นบทบาทของเพชรบุรี ลดลงจากสมัยอยุธยามากแต่ก็ยงั คงมี
บทบาทอยู่บา้ งไม่ว่าจะเป็ นเมื องหน้าด่ านระหว่างไทยกับพม่า ตลอดสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
และต่อมาในด้า นการปกครองเริ่ ม มี การแบ่ ง ประเทศไทยออกเป็ น 41 จังหวัด เพชรบุรี จึงเป็ น
จังหวัดหนึ่ งในหัวเมืองตะวันตกขึ้นกับกรมเจ้าท่า เป็ นเมืองหน้าด้านระหว่างไทยกับพม่า และเป็ น
ประตูสู่เมืองต่าง ๆ ทางภาคใต้ของไทย
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รู ปที่ 3.3 ผังยุคที่ 3 รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
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3.2.4 ยุคที่ 4 ยุคอารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ. 2394-2475 )
ในยุคนี้ เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงประเทศ จากสังคมดั้งเดิมแบบไทย
เป็ นเมืองที่พยายามพัฒนาตนเองให้เป็ นเมืองสมัยใหม่ จึงมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้ง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยการนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพความ
เป็ นจริ งของไทยในสมัยนั้น มีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวาง ในการเปิ ดประเทศ
ได้ส่งผลต่อชุมชนเมืองเพชรบุรีเป็ นอย่างมาก
3.2.4.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ
สิ่ งที่เปิ ดมิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลง คือ การปรับปรุ งระบบคมนาคมทัว่ ประเทศ การ
สร้ างโครงข่ายสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ การพัฒนารู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม ทั้งอาคาร
บ้า นเรื อ นและศาสนสถาน ท าให้ เ มื อ งได้พ ลิ ก โฉมจากเมื อ งน้ า มาเป็ นเมื อ งบกซึ่ งมี ก ารวาง
โครงสร้างการคมนาคม การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบยานพาหนะ และรู ปแบบการก่อสร้างอาคาร ส่ งผล
ให้หน้าตาของเมื องมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชัด เมืองเพชรบุ รีจากที่ เคยเป็ นเมื องน้ าที่ มีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึ งรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการสร้ างโครงข่ายคมนาคม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึ ง
รัชกาลที่ 7 มีการใช้การเดินเท้า รถไฟ จักรยาน จักรยานสามล้อ จักรยานยนต์ และรถยนต์ขนาด
ต่า ง ๆ อย่า งแพร่ หลาย เกิ ดความคล่ องตัวในการสั ญจร การสื่ อสาร เศรษฐกิ จ สั ง คม ส่ ง ผลต่ อ
รู ปแบบสถาปัตยกรรมที่รับศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกมาผสมผสานมีการสร้างอาคารสู ง
2 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนน เมื องไม่จาเป็ นต้องจากัดอยู่ตามลาน้ าอี กต่ อไป การวางรู ปแบบอาคารเริ่ ม
คานึ งถึงทางเข้าจากถนนมากกว่าทางน้ า เมืองในยุคนี้ มีการขยายตัวออกไปทุกทิศทางโดยในสมัย
รัชกาลที่4 มีการนาระบบโครงข่ายการคมนาคมเข้ามาใช้ จึงเกิดการขยายตัวจากชุ มชนเดิมที่ต้ งั ตาม
แนวแม่น้ าเพชรบุรีมาทางตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการขยายตัวทางด้านทิศตะวันออกของ
แม่น้ าเพชรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการขยายตัวทางด้านทิศใต้ ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการขยายตัว
ทางด้านทิศเหนือ-ใต้ การขยายตัวทางโครงข่ายคมนาคม มีความสอดคล้องกับกิจกรรมและการใช้
ที่ ดิ น ในสมัย นั้น เป็ นอย่ า งดี ศู น ย์ก ลางการปกครองได้ย ้า ยจากบริ เวณหน้ า วัด มหาธาตุ ไ ปที่
พระนครคีรี แต่วดั มหาธาตุยงั มีบทบาทในการเป็ นศูนย์กลางทางจิตใจของชุ มชนและศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ จนกระทัง่ ปลายสมัยของยุคนี้ได้มีการขยายเศรษฐกิจทางทิศตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรี
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ขึ้น จึงทาให้ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจขยายไปทางตลาดแห่งใหม่ (คือบริ เวณ ตาบลท่าราบในปั จจุบนั )
ส่ วนชุมชนพักอาศัยมีการกระจายอยูท่ ว่ั ไปในจุดต่างๆของเมือง
จากรู ปแบบของโครงข่ายคมนาคม กับการกระจายตัวของอาคาร รวมถึงการใช้ที่ดิน จะ
เห็ นได้ว่าในยุคนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางผังเมื องโดยอาศัยโครงข่ายถนนและเส้ นทาง
รถไฟเป็ นกรอบเมืองจึงมีการใช้ที่ดินอย่างเป็ นระบบมากกว่าในยุครัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น นอกจากนี้
สิ่ งที่ เราเห็ นได้ถึงการเปลี่ ยนแปลงคื อการเปลี่ ยนจากเมื องน้ าไปเป็ นเมื องบกและความคล่ องตัว
ทางด้านการสัญจร การสื่ อสาร เศรษฐกิจ สังคมและการได้รับอิทธิ พลจากชาติตะวันตก จึงส่ งผลใน
ด้านรู ปแบบสถาปั ตยกรรมต่างๆและวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างๆ
3.2.4.2 บทบาททางด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ในสมัย สมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว มี ก ารปรั บ ปรุ ง การปกครอง ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
เมื อ งเพชรบุ รี โดยทรงแบ่ ง การปกครองเป็ นมณฑลเทศาภิ บ าล อยู่ ใ นการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. 2440 กาหนดให้จดั มณฑลออกเป็ นเมื อง แบ่งเมื องออกเป็ นอาเภอ
เมื อ งเพชรบุ รี จึ ง เป็ นหนึ่ งในมณฑลราชบุ รี ต่ อ มาในสมัย สมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว
เมืองเพชรบุรีเปลี่ ยนเป็ นจังหวัดหนึ่ งของประเทศไทย และเนื่ องจากมีสภาพภูมิประเทศที่มีความ
สมบูรณ์ ดา้ นทรัพยากรการท่องเที่ยว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้างพระนครคีรี
(เขาวัง) บนยอดเขาสมณ สมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้ างพระราชนิ เวศน์ ต่อมาสมัย
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างพระราชวังมฤคทายวัน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของเมืองเพชรบุรี ในการเป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศของกษัตริ ยห์ ลายๆ พระองค์
สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงสร้ างพระนครคีรีและทรงซื้ อพื้นที่บริ เวณทุ่งเขาพนมขวดทาเป็ น
นาหลวงเพื่อทรงเสริ มการทานาและฟื้ นฟูประเพณี แรกนาขวัญ โดยทรงเป็ นประทานในพิธีแรกนา
ขวัญด้วยพระองค์เอง พิธีแรกนาขวัญนี้ ได้จดั ขึ้นจนถึ งสิ้ นรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 การตั้งถิ่นฐานใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ชุ มชนหนาแน่ นอยูบ่ ริ เวณริ มถนนหน้าวัดมหาธาตุ มีการตัดถนนจากเขาวังไปยัง
แม่น้ าเพชรบุรีและมีการสร้างสะพานจอมเกล้าซึ่ งเป็ นสะพานคอนกรี ตแห่ งแรกของเมืองเพชรบุรี
ยุคนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นที่เปลี่ยนจากเมืองน้ าเป็ นเมืองบก โดยเริ่ มมีการสร้างอาคารเกาะไปตามถนนมาก
ขึ้น
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ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปื น) และได้มีการตัดถนนทั้ง
สองฝั่ งแม่น้ าเพชรบุ รี โดยมี จุดประสงค์เพื่อนาไปสู่ วงั บ้านปื น โดยมีถนน 3 สายที่มีการปลูกต้น
มะฮอกกานี เพื่อเป็ นการเน้นแนวถนนไปยังพระราชวัง (หมายเหตุ ตามพระราชดาริ ให้ปลู กต้น
มะฮอกกานี บนถนน 4 สาย คือ ถนนราชดาเนิ น ถนนดารงรักษ์ ถนนราชดาริ และถนนบริ พตั ร แต่
เนื่ องจากการหากล้าที่จะนามาปลูกในบริ เ วณถนนบริ พตั รนั้นยังจัดหาต้นกล้าที่ เหมาะสมไม่ไ ด้
ประกอบกับ รั ช กาลที่ 5 ทรงเสร็ จกลับกรุ งเทพแล้ว ไม่ ไ ด้เสร็ จกลับ มาที่ เมื องเพชรบุ รีอีก ถนน
บริ พตั รจึงไม่ได้ปลูกจนถึงปั จจุบนั ) (หนังสื อพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชร,2537) สมัยรัชกาลที่ 5
ชุ มชนเริ่ ม มี ก ารขยายตัวทางฝั่ งตะวันออกของแม่ น้ า และเกิ ดเป็ นตลาดบกแห่ ง ใหม่บ ริ เวณถนน
พาณิ ชเจริ ญ นอกจากนี้ ได้มีการสร้ างถนนเพิ่มเติ มทั้ง 2 ฝั่ งแม่น้ าเพชรบุ รี รวมทั้งมีการสร้ างทาง
รถไฟจาก กรุ งเทพมายังเพชรบุรี จึงทาให้เศรษฐกิจในสมัยนี้เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก
สมัย รั ช กาลที่ 6 ทรงสร้ า งพระราชวัง มฤคทายวัน ที่ ห าดเจ้า ส าราญ จึ ง มี ก ารสร้ า ง
ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสาราญและมี การตัดถนนใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ของเมื อง คื อ
ถนนพระทรง ถนนเพชรบุรี และได้มีการขยายตัวของชุมชนไปตามเส้นทางถนนมากขึ้น
สมัยรั ชกาลที่ 7ได้มีการสร้างบ้านพักข้าราชการ ทางตอนเหนื อและตอนใต้ของเมือง
ส่ วนบ้านเรื อนได้มีการขยายตัวมาถึงตอนใต้ของเขาวังและเขาบันไดอิฐ นอกจากนี้ ได้มีการก่อสร้าง
ถนนรถไฟและถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม(ฝั่งตะวันออก) ทางเหนื อของเมืองและสร้ างสะพานข้าม
แม่น้ าเพชรบุรีบริ เวณหน้าวัดมหาธาตุ
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รู ปที่ 3.4 ผังยุคที่ 4 สมัยร.4
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รู ปที่ 3.5 ผังยุคที่ 4 สมัยร.5
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รู ปที่ 3.6 ผังยุคที่ 4 สมัย ร.6
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3.2.5 ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบัน

(พ.ศ.2475 – ปัจจุบัน)

นับตั้งแต่การเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการเจริ ญเติ บโตและ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน จึงทาให้จงั หวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบเห็นได้จากโครงการ/แผนนโยบาย
ต่ า งๆ รวมไปถึ ง การออกกฎหมายที่ ใ ช้ใ นการควบคุ ม ในพื้ น ที่ โดยเฉพาะในช่ ว งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉ บับ ที่ 6 ก าหนดให้จงั หวัดเพชรบุ รี เป็ นศูนย์ก ลางความเจริ ญใน
ภูมิภาค จึงส่ งผลให้เกิดแผนพัฒนาและโครงการในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เนื่ องจากการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ส่ งผลให้เพชรบุรีมีการ
เจริ ญเติบโตและปั ญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เช่น ราคาที่ดินบริ เวณชายทะเลที่มีราคา
สู งขึ้น เริ่ มมีการก่อสร้างอาคารสู งและมีการลุกล้ าพื้นที่เกษตรมากขึ้น ฯลฯ เป็ นต้น
3.2.5.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ
การตั้งถิ่นฐานอาคารบ้านเรื อนต่างๆของชุ มชนมีลกั ษณะกระจุกหนาแน่นทั้ง
สองฝั่งของแม่น้ าเพชรบุรีที่อยูใ่ นเขตตาบลคลองกระแชงและตาบลท่าราบ ซึ่ งเป็ นเขตเทศบาลเมือง
โดยมียา่ นบริ เวณพาณิ ชกรรมหนาแน่นเป็ นศูนย์กลางการค้าของเมืองอยูท่ างฝั่งตาบลท่าราบและฝั่ง
ตาบลคลองกระแชงเป็ นศูนย์กลางของศูนย์ราชการโดยมีพระราชวังตั้งอยู่ถึง 2 แห่ งด้วยกัน คื อ
พระนครคีรีและพระรามราชนิเวศน์ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเมือง ทางฝั่งตะวันตกของเมือง
มีการสร้างทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จึงทาให้เมืองขยายตัวออกมาตามถนนสาย
ดังกล่าว (รายงานวิเคราะห์ขอ้ มูลผังเมืองรวมเพชรบุรี,สานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
, 2542 ) ดังรู ปที่ 3.7 สังเกตได้วา่ เมืองมีการขยายตัวมาทางด้านทิศตะวันตกซึ่ งเป็ นทางถนนมากกว่า
ทางทิศตะวันออกซึ่งมีทางรถไฟเสมือนเป็ นกรอบของเมือง
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รู ปที่ 3.7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองเพชรบุรีปี 2510 – 2550
ที่มา : ผังเมืองเพชรบุรี
3.2.5.2 บทบาททางด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ปั จจุ บนั จังหวัดเพชรบุ รีเป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคกลางตอนล่ าง แบ่งเขตการ
ปกครองเป็ น 8 อาเภอ ได้แก่ 1.อาเภอเมือง 2.อาเภอเขาย้อย 3.อาเภอหนองหญ้าปล้อง 4.อาเภอชะอา
5.อาเภอท่ายาง 6.อาเภอบ้า นลาด 7.อาเภอบ้านแหลม 8.อาเภอแก่ งกระจาน โดยมีศูนย์กลางการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆอยูท่ ี่อาเภอเมืองบริ เวณเทศบาลเมืองเพชรบุรี
การพาณิ ชกรรมและบริ การจากสภาพพื้นที่ของเมืองซึ่ งเป็ นเขตชุ มชนเมือง
เป็ นศูนย์กลางการค้าขายและบริ การ การศึกษา การคมนาคมขนส่ ง การรักษาพยาบาล การสื่ อสาร
และข้อจากัดด้านจานวนพื้นที่ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ทาให้การลงทุ นในภาคธุ รกิ จในพื้นที่ เขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่ วนใหญ่จะเป็ นการลงทุ นในด้านการค้าขายและการบริ การโดยจะเป็ น
ลักษณะของการลงทุนทาธุ รกิจในครอบครัวจะไม่มีการลงทุนในด้านธุ รกิจขนาดใหญ่ โดยสิ นค้าใน
เชิ งพาณิ ชกรรมในเขตเทศบาลสามารถแยกได้ ดังนี้ สิ นค้าอุปโภค-บริ โภค ทัว่ ไปและสิ นค้าในรู ป
ของการบริ การ สิ นค้านี้ นอกจากจะขายให้กบั คนในพื้นที่ เขตเทศบาลแล้ว ยังมีการขายปลี กและ
ขายส่ งให้กบั คนนอกพื้นที่เขตเทศบาลอีกด้วย เช่ น สิ นค้าบริ โภคที่ผลิ ตมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สื บทอดกันมาและสิ นค้าพื้นเมืองขึ้นชื่ อของเมืองเพชรบุรี ได้แก่ ขนมหม้อแกงและขนมที่ได้จาก
การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร เช่น มะตูมเชื่ อม จาวตาลเชื่ อม ข้าวตังธัญพืชและขนมไทยต่างๆ โดยกาลัง
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ซื้ อสิ นค้าเหล่านี้ได้แก่ นักท่องเที่ยว ประชาชนทัว่ ไปและประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงที่ซิ้อไปขาย
ต่อหรื อซื้ อเป็ นของฝาก
การเกษตรกรรม แม้ว่า สภาพภู มิ ป ระเทศและลัก ษณะที่ ต้ งั ของพื้ นที่ เขต
เทศบาลจะเป็ นที่ ร าบลุ่ ม อุ ด มสมบู ร ณ์ บ ริ เ วณสองฝั่ ง ริ ม แม่ น้ า เพชรบุ รี เหมาะแก่ ก ารท าการ
เกษตรกรรม แต่ เ นื่ อ งจากความเป็ นชุ ม ชนเมื อ งอัน เป็ นศู น ย์ก ลางทางด้า นการค้า การบริ ก าร
เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษาและการคมนาคมขนส่ ง ประกอบกับราคาที่ดินในเขตเทศบาลที่สูง
มาก ทาให้ประชาชนไม่สนใจที่จะทาอาชี พเกษตรกรรมแต่กลับมุ่งเน้นไปในด้านการค้าและบริ การ
พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็ นการปลู กสร้ างอาคารพาณิ ชย์ เพื่อการค้าและพักอาศัย การเกษตรกรรม ใน
พื้นที่พอจะมีอยูบ่ า้ ง แต่จะเป็ นทาการเกษตรเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
การอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากข้อ ก าจัด ด้า นจ านวนพื้ น ที่ แ ละการก าหนด
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบังคับผังเมืองรวม ทาให้ไม่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาล จึงมีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดเล็กเท่านั้น
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รู ปที่ 3.8 ผังยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบนั

3.3.สรุ ปวิวฒ
ั นาการของเมืองเพชรบุรี
ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค
1.ยุคก่ อตั้ง
ชุ มชนใน
สมัย
ทวารวดีสุ โขทัย
(พุทธ
ศตวรรษที่
12-18)

แผนผัง

สรุ ปสาระสาคัญ

บทบาทและหน้ าที่

- ชุมชนเริ่ มแรกอยูร่ ะหว่างเขาบันไดอิฐกับเขาสมณะโดยมี
แม่น้ าเพชรบุรีเดิมอยูท่ างตอนล่าง
- ต่อมาแม่น้ าเป็ นทางใหม่ จึงย้ายชุมชนไปด้านตะวันออก
ของแม่น้ าเพชรบุรีสายใหม่
- ในพุทธศตวรรษที่ 18 ได้รับอิทธิพลขอมจึงมีการสร้าง
ศาสนสถานด้วยศิลาแลง เสาชิงช้าและมีการสร้างกาแพง
เมืองรู ปสี่ เหลี่ยม
- มีความเชื่ อที่วา่ สร้างศาสนสถานไว้ใจกลางเมืองเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางของจักรวาล
ปราสาทวัดกาแพงแลง = เทวสถาน
เสาชิงช้า = พิธีโล้ชิงช้า โดยมีพราหมณ์เป็ นผูท้ าพิธี
ศาลหลักเมือง = การปั กหลักถิ่นฐานในการสร้างเมือง
วัดวัง (ปั จจุบนั ไม่มีแล้ว) = วัง
กาแพงเมืองเป็ นขอบเขตเมือง โดยมีแม่น้ าเป็ นคูเมือง

บทบาททางเศรษฐกิจและ
สั งคม
-เป็ นตัวกลางทางการค้าขาย
บทบาทด้ านการปกครอง
-เป็ นเมืองลูกหลวง
-ศูนย์กลางปกครองอยูท่ ี่วดั
กาแพงแลง
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ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค
ยุคที่ 2
เพชรบุรีใน
สมัยอยุธยา
(ปลายพุทธ
ศตวรรษที่
18-พ.ศ.
2310)

แผนผัง

สรุ ปสาระสาคัญ
-ชุมชนเริ่ มมีการขยายตัว ภายนอกกาแพงเมือง มา
ทางด้านตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรีโดยศูนย์กลางอยูท่ ี่
วัดมหาธาตุและชุมชนกระจายตัวไปตามริ มน้ าและเกิด
ตลาดน้ าขนาดใหญ่หน้าวัดมหาธาตุ
-แม่น้ าเพชรสายเดิมเริ่ มตื้นเขินและกลายเป็ นทางเดิน
ในที่สุด คือ ถนนบันไดอิฐในปัจจุบนั
-ชุมชนหนาแน่นอยูใ่ กล้บริ เวณวัดสาคัญๆ เช่น วัด
มหาธาตุ วัดคงคาราม วัดใหญ่สุวรรณารามและวัดเกาะ
แก้วสุ ทธารามและในยุคนี้ยงั มีการสร้างวัดอีกมากมาย
นอกจากนี้ยงั มีการประชันฝี มือทางด้านศิลปกรรมด้าน
ต่างๆจนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรี ยกว่า “สกุล
ช่างเมืองเพชร”

บทบาทและหน้ าที่
-ศูนย์กลางเมืองอยูบ่ ริ เวณวัด
มหาธาตุ
-ที่ประทับของกษัตริ ยอ์ ยูท่ ี่วดั
พลับพลาชัย
บทบาทด้ านการปกครอง
-เป็ นเมืองหน้าด่านของ
อาณาจักรอยุธยา
บทบาทด้ านเศรษฐกิจและ
สั งคม
- เป็ นตัวกลางทางการค้าขนาด
ใหญ่ระหว่างชายฝั่งทะเล
ตะวันตกและตะวันออก
- มีการสร้างวัดเป็ นจานวน
มากและเกิดความโดดเด่น
ทางด้านศิลปกรรมเรี ยกว่า
“สกุลช่างเมืองเพชร”
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ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค
ยุคที่ 3
รัตนโกสิ นทร์
ตอนต้ น
(รัชกาลที่ 1-3
พ.ศ.23102391)

แผนผัง

สรุ ปสาระสาคัญ
-พระเจ้ากรุ งธนบรี รวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นใหม่โดยมี
กรุ งธนเป็ นเมืองหลวง เพชรบุรีจึงเป็ นเมืองลูกหลวง
ของอาณาจักรธนบุรี
-ศูนย์กลางเมืองยังอยูท่ ี่วดั มหาธาตุ
-ชุมชนมีความหนาแน่นส่ วนใหญ่เกาะอยูต่ ามริ มแม่น้ า
มีการขยายตัวของชุมชนโดยมีวดั มหาธาตุ วัดสระบัว
วัดคงคาราม วัดใหญ่ วัดเกาะเป็ น แกนนา
- แม่น้ าเพชรบุรีสายเดิมเริ่ มแห้งลง
-รัชกาลที่ 2 ทรงมีพระทัยสนับสนุนด้านการช่างจึงได้มี
การติดต่อค้าขายกับจีนจึงเป็ นเหตุให้อิทธิ พลจีนเริ่ มเข้า
มามีบทบาทในการก่อสร้างอาคารต่างๆ

บทบาทและหน้ าที่
บทบาทด้ านการปกครอง
- เป็ นเมืองหน้าด่าน
- เป็ นเมืองเชื่ อมต่อกับหัว
เมืองปักษ์ใต้
บทบาททางด้ านเศรษฐกิจและ
สั งคม
- การค้าเริ่ มซบเซาเพราะ
เมืองหลวงได้ยา้ ยมาอยูใ่ กล้
ปากอ่าวไทยการค้าขายจึงอยู่
บริ เวณปากอ่าว
- ศาสนาคือศูนย์รวมทาง
จิตใจ โดยมีวดั มหาธาตุเป็ น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง
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ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค
ยุคที่ 4 ยุค
อารยธรรม
ตะวันตก
รัชกาลที)่ 4-7
พ.ศ.2394 –
2475 (

แผนผัง
สมัย ร.4

สรุ ปสาระสาคัญ
-ได้รับอิทธิและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก
- สมัยรัชกาลที่4 ทรงสร้างพระนครคีรีและมีการตัด
ถนนไปยังเขาวัง ได้แก่ ถนนราชวิถี ถนนชีสระอินทร์
ถนนบันไดอิฐ ถนนคีรีรัฐยา ถนนดาเนินเกษม มีการทา
นาหลวงและพิธีแรกนาขวัญบริ เวณทุ่งเขาพนมขวด
นอกจากนี้ยงั มีการสร้างสะพานคอนกรี ตแห่งแรก คือ
สะพานจอมเกล้าหรื อสะพานช้าง
- สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการสร้างพระรามราชนิเวศน์และ
มีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมมากขึ้น เช่นมีการตัด
ถนน ทั้งทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโดยมุ่งแกน
ไปสู่ พระรามราชนิ เวศน์ นอกจากนี้ยงั มีการทาทาง
รถไฟจึงทาให้การเดินทางมายังเพชรบุรีสะดวกมาก
ยิง่ ขึ้น และเกิดการขยายเศรษฐกิจทางด้านฝั่งทิศ
ตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรีจนกลายเป็ นย่านการค้า
ของเมือง

บทบาทและหน้ าที่
บทบาทด้ านการปกครอง
การปกครองเป็ นมณฑล
เทศาภิบาล เพชรบุรีเป็ นเมือง
หนึ่งในมณฑลราชบุรีและใน
สมัย รัชกาลที่6 เพชรบุรีเป็ น
จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตก
ของไทย เป็ นที่ต้ งั ของพระนคร
คีรีและพระรามราชนิเวศ
บทบาททางด้ านเศรษฐกิจและ
สั งคม
เพชรบุรีเป็ นสถานที่แปร
พระราชฐานและเป็ นที่ตอ้ นรับ
แขกบ้านแขกเมือง
มีการพัฒนาทางด้านการ
คมนาคมจึงทาให้เปลี่ยนจาก
การเดินทางทางน้ าเป็ นทางบก
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ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค

แผนผัง
สมัยรัชกาลที่5

สรุ ปสาระสาคัญ
บทบาทและหน้ าที่
- สมัยรัชกาลที่ 6 เมืองเพชรบุรีได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่
มีการสร้างตลาดแห่งใหม่ทางฝั่ง
จึงทรงห้ามปลูก สร้างเพิงไม้ใน บริ เวณที่เกิดเพลิงไหม้ ตาบลท่าราบทาให้ ศูนย์กลาง
และทรงให้ขยายถนนใน บริ เวณนั้น
เศรษฐกิจย้ายไปอยู่ ทางฝั่ง ตาบล
ท่าราบ
ศูนย์รวมจิตใจยังคงอยูท่ ี่
วัดมหาธาตุเช่นเดิม
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ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค
ยุคที่ 5
เพชรบุรีใน
ปัจจุบัน
(2475ปัจจุบัน)

แผนผัง

สรุ ปสาระสาคัญ
-เพชรบุรีกลายเป็ นจังหวัด 1 ของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 อาเภอ

บทบาทและหน้ าที่
บทบาทด้ านการปกครอง
เมืองเพชรบุรีเป็ นจังหวัด 1

-กรมทางหลวงได้สร้าง ถนนเพชรเกษมผ่านเมืองเพชรบุรี ของประเทศไทย แบ่งเป็ น 8
และถนนเลี่ยงเมืองทาให้การเดินทางจากกรุ งเทพ-เพชรบุรี อาเภอ โดยมีศูนย์กลางการ
มีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น

ปกครองของจังหวัดอยูท่ ี่เขต

-มีการสร้างเขื่อน จึงทาให้แม่น้ าเพชรบุรีถูกควบคุมโดย

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เขื่อน ทาให้ระดับน้ าในบริ เวณตัวเมืองในปั จจุบนั มีระดับ บทบาททางด้ านเศรษฐกิจและ
ตื้นเขิน จึงไม่มีการสัญจรทางน้ าในบริ เวณตัวเมือง
สั งคม
เพชรบุรี ในปัจจุบนั
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ อยูท่ ี่ฝั่ง
-จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่ง ตาบลท่าราบ(ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าเพชรบุรี)
เน้นการเสริ มสร้างศักยภาพของคนและการมีส่วนร่ วม
ศูนย์กลางทางจิตใจ อยูท่ ี่
ของท้องถิ่น ทาให้เพชรบุรีถูกเลือกเป็ นหนึ่งในจังหวัดนา
วัดมหาธาตุ
ร่ องเพื่อการพัฒนา “ประชาคมจังหวัด”
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ตารางที่ 3.1 สรุ ปวิวฒ
ั นาการเมืองเพชรบุรี
ยุค

แผนผัง

สรุ ปสาระสาคัญ

บทบาทและหน้ าที่

-เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มีนโยบาลที่จะพัฒนาเมืองเพชร
สู่ ความเป็ นเมืองน่าอยูน่ ่าเที่ยว
-บริ เวณเขตเทศบาลเมืองเพชรเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
การค้า การบริ การ เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษาและ
การคมนาคมขนส่ งพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็ นการปลูกสร้าง
อาคารพาณิ ชย์เพื่อการค้าและพักอาศัย
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ภูมทิ ศั น์ วฒ
ั นธรรม
จากศึ ก ษาแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องในบทที่ 2 และวิวฒั นาการของเมื องเพชรบุ รี ในบทที่ 3
จะเห็นได้วา่ เมืองเพชรบุรี มีพฒั นาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั เมื่อสารวจภาคสนามพบว่ามีการ
ตั้ง ถิ่ นฐานบ้า นเรื อน (ลัก ษณะทางวัฒนธรรม) มากกว่า ลัก ษณะทางธรรมชาติ จึ งสามารถสรุ ป
ตามแนวคิ ด ของส านัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ก ระทรวงวัฒ นธรรมและคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ม หาวิท ยาลัยศิ ลปากร, 2549 และแนวคิ ดของนวณัฐ โอศิริ , 2551 ได้ว่า
เมืองเพชรบุรีเป็ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ที่ยงั มีชีวติ
จากการศึกษาข้อมูลเมืองเพชรบุรี โดยแบ่งเป็ น 5 ยุคในบทที่ 3 และจากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมในบทที่ 2 เนื้ อหาในบทที่ 4 จึงเป็ นการนาข้อมูลที่ได้
ทั้ง หมดมาจัดท าเป็ นแผนที่ โดยแบ่ ง เป็ น 5 ยุค และแบ่ ง แต่ ล ะยุค เป็ น 5 องค์ประกอบ คื อ
1.โครงข่ายเมือง 2.สถาปัตยกรรม 3.ย่าน 4.พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ 5.องค์ประกอบธรรมชาติ จากนั้น
นาแผนผังในแต่ละยุคมาซ้อนทับกัน เพื่อนามาวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์วฒั นธรรม
เมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี ในบทนี้ จึงกล่าวถึง การจาแนกองค์ประกอบ การวิเคราะห์ และสรุ ป
ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ การเสนอแนะแนวทางในการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมือง
ประวัติศาสตร์เพชรบุรี ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1 การจาแนกองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
4.1.1.วิวฒั นาการทางด้านโครงข่ายเมือง
4.1.2.วิวฒั นาการทางด้านสถาปัตยกรรม
4.1.3.วิวฒั นาการของย่าน
4.1.4.วิวฒั นาการของพื้นโล่งว่างสาธารณะ
4.1.5.วิวฒั นาการขององค์ประกอบธรรมชาติ
4.2.สรุ ปองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
4.3.การพิจารณาคุณค่าโดยรวมของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
4.4.การวิเคราะห์ SWOT
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4.1 การจาแนกองค์ ประกอบของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความประสงค์ในการศึกษาภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรมเป็ น
หลัก แต่ ไ ด้แ สดงสิ่ ง ที่ เ ป็ นนามธรรมที่ ส ะท้อ นออกมาเป็ นรู ป ธรรม เช่ น พื้ น ที่ จ ัด กิ จ กรรม
งานเทศกาลของเมืองและบริ เวณที่เป็ นย่านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ต่างๆ
จากการศึ กษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ สารวจภาคสนาม สังเกตและสัมภาษณ์ ขอ้ มูลเชิ งลึ ก
ผูว้ จิ ยั สามารถจาแนกองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองเพชรบุรีเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
4.1.1.โครงข่ า ยเมื อง (Urban web) คื อ เส้ นทางสั ญจรที่ ใช้สั ญจรในยุคต่ า งๆซึ่ ง มี ก าร
พัฒนาการตั้ง แต่การสัญจรทางน้ า จนเริ่ ม มี การเปลี่ ย นแปลงมาเป็ นการสัญจรทางบกปรากฏใน
รู ปแบบของทางเดิน ทางเกวียน ทางถนนและทางรถไฟ
4.1.2.สถาปัตยกรรม ได้แก่ วัง ศาสนสถาน ศาลหลักเมือง และกาแพงเมือง
4.1.3.ย่าน คือ พื้นที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มคนที่มีวถิ ีชีวติ และวัฒนธรรมเดียวกัน สิ่ งที่บ่งบอกความ
เป็ นย่านคือ ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ย่านพาณิ ชยกรรม ย่านช่างทอง ย่านการละคร ย่านปั้ นหม้อ
ย่านหลุมดิน ย่านนาหลวง ลักษณะของย่านต่างๆนี้คือการตั้งถิ่นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตซึ่ ง
เป็ นนามธรรม (intangible) ที่สะท้อนออกมาเป็ นรู ปธรรม (tangible)
4.1.4.พื้นที่โล่ งว่างสาธารณะ (พื้นที่ทากิ จกรรมของเมือง) ในที่ น้ ี หมายถึ งพื้นที่ทากิ จกรรม
เช่ น พื้นที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา พื้นที่จดั งานเทศกาลของเมื องและพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่
เหล่ า นี้ เรี ย กได้ว่า เป็ นพื้ น ที่ มี ค วามเป็ นจิ ต วิ ญ ญาณ (intangible)ที่ ส ะท้อ นออกมาเป็ นรู ป ธรรม
(tangible)หรื อเรี ยกว่า พื้นที่ทางวัฒนธรรม
4.1.5. องค์ป ระกอบธรรมชาติ คื อ แม่ น้ า ล าคลอง ภู เ ขา เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการสร้ า ง
เอกลักษณ์ ให้แก่เมืองประวัติศาสตร์ หลายเมือง องค์ประกอบทางธรรมชาติที่อยูภ่ ายในหรื อรอบ ๆ
เมือง ส่ วนใหญ่มีหน้าที่เป็ นจุดหมายตา เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ และรักษาสมดุลของระบบนิ เวศภายใน
เมือง ได้แก่ เขาวัง เขาหลวง เขาบันไดอิฐ เขาพนมขวด แม่น้ าเพชรบุรี คลองวัดเกาะ คลองบางจาน
โดยตาแหน่งขององค์ประกอบและเนื้อหาต่างๆ ได้มาจากการวิเคราะห์และประมวลผลจาก
1.ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่ น ข้อมูลจากกรมศิลปากร ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรั พยากรธรรมและสิ่ งแวดล้อม ข้อมูลจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุ รี ข้อมูลจาก
สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุ
ข้อมูลจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี เอกสารหนังสื อ วารสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับเมืองเพชรบุรี
เป็ นต้น
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2.แผนที่และภาพถ่าย เช่น ผังเมืองเพชรบุรี แผนที่เก่า ผังโฉนดที่ดินเก่า ภาพถ่ายทางอากาศ
แผนที่การท่องเที่ยว ภาพถ่ายเก่า เป็ นต้น
3.การสารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์
4.1.1.วิวฒ
ั นาการทางด้ านโครงข่ ายเมือง
ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี - สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12-18)
การสั ญ จรในยุ ค นี้ ส่ วนมากเป็ นการสั ญ จรทางน้ า โดยมี แ ม่ น้ าเพชรบุ รี เดิ ม
(แนวทิศตะวันตก-ตะวันออก), แม่น้ าเพชรบุรีแนวทิ ศเหนื อ-ใต้, คลองวัดเกาะ(คลองคูเมือง)และ
คลองบางจาน(คลองคูเมือง) ซึ่งเป็ นเส้นทางสัญจรหลักของเมือง
ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา

(ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-2310)

ยุคนี้ การพาณิ ชทางน้ าค่อนข้างรุ่ งเรื อง จึงทาให้แม่น้ าเพชรบุรีแนวทิศเหนือ – ใต้เป็ นทาง
สัญจรหลัก ส่ วนแม่น้ า เพชรบุ รีแนวทิศ ตะวันตก-ตะวันออกเริ่ ม แห้ง ลงจนกลายเป็ นทางเกวีย น
เมื่อการสัญจรทางน้ ารวมกับการค้าขายมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง จึงเกิ ดท่าน้ า ท่าเรื อที่สาคัญเช่ น ท่าน้ า
ตลาดศรี เจริ ญสุ ขบริ เวณตลาดหน้าวัดมหาธาตุ , ท่าโรงหม้อเป็ นท่าขนส่ งหม้อตาลแหล่งใหญ่ของ
เพชรบุรี (กิ ตติ พงษ์ พึ่งแตง, 2556) และท่าวัดพลับพลาชัยเป็ นท่าน้ าสาคัญโดยเป็ นที่ ข้ ึ นพลของ
กองทัพและคาดว่าวัดพลับพลาชัยเป็ นที่ ต้ งั พลับพลาของกษัตริ ยใ์ นสมัยนี้ (อัชฌวดี กมลาศน์ ณ
อยุธยา, 2535)
ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391)
การสั ญจรในสมัย นี้ ค ล้า ยกับ สมัย อยุธ ยา แม่ น้ า เพชรบุ รี แนวทิ ศ ตะวันออก-ตะวันตก
ได้กลายมาเป็ นทางเดิน/ทางเกวียน แนวกาแพงเมืองเริ่ มหายไป ท่าน้ าต่างๆยังคงมีบทบาทเช่นเดิ ม
โดยเฉพาะท่าน้ าวัดพลับพลาชัยมีบทบาทมากขึ้น เห็นได้จากในสมัยรัชกาลที่ 2 พม่าได้ยกทัพใหญ่
มารุ กรานไทย สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกทัพเรื อมาทางอาเภอบ้านแหลมและขึ้นบก
ที่วดั พลับพลาชัยและเดินทัพไปอาเภอชะอา สามร้อยยอด เพื่อไปตีเมืองถลาง (อัชฌวดี กมลาศน์
ณ อยุธยา, 2535) ในสมัยรัชกาลที่ 3 นิราศเมืองเพชรของสุ นทรภู่ ได้กล่าวถึงการเดินทางมายังเมือง
เพชรบุรี โดยขึ้นบกที่ท่าน้ าวัดพลับพลาชัย (สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, 2520)
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ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ.2391-2475)
สมัยรัชกาลที่ 4 ยุคนี้ เริ่ มมีการนาระบบถนนเข้ามาใช้ จึงทาให้การสัญจรทางบกเริ่ มมี
บทบาทมากยิ่งขึ้น ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างถนนจากพระนครคีรี
(เขาวัง )ไปยัง ริ มฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่ น้ าเพชรบุ รี ถนนที่ ส ร้ า งในสมั ย นี้ มี ถนนราชวิ ถี
ถนนชี สระอินทร์ ถนนบันไดอิฐ ถนนคีรีรัฐยา และถนนดาเนิ นเกษม นอกจากนี้ ยงั มีการก่อสร้ าง
สะพานจอมเกล้า (สะพานช้าง) ซึ่ งเป็ นสะพานก่ออิฐถื อปูนแห่ งแรกของเมืองเพชรบุรีที่สร้ างอย่าง
พิถีพิถนั เพื่อให้สะพานสามารถรับน้ าหนักรถและช้างได้ การก่อสร้างถนนและสะพานเสมือนเป็ น
การเปิ ดมิติใหม่ให้กบั ชาวเมืองเพชรบุรีทาให้เป็ นจุดเริ่ มต้นการเปลี่ ยนแปลงจากการสัญจรทางน้ า
เปลี่ยนมาเป็ นทางบกและเริ่ มมีการสร้างบ้านเรื อนตามแนวถนนที่ตดั ขึ้นใหม่มากยิง่ ขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ในการเดินทางจากกรุ งเทพมายังเพชรบุรี ยังไม่มีถนนเชื่ อมต่อทางบก
จึ ง ต้อ งเดิ น ทางน้ า โดย Sir John Bowring ได้ก ล่ า วว่า การเดิ น ทางจากกรุ ง เทพฯไปยัง
จังหวัดเพชรบุรี ต้องอาศัยเรื อที่มีประทุนหรื อที่ชาวเพชรบุรีเรี ยกกันว่า เรื อกระแชง(house boat)ที่ใช้
คน 3-5 คนแจว ส่ วนการขนส่ งจะใช้เรื อฉลอม (ศักดา ศิริพนั ธุ์และคณะ, 2543) ดังแผนภูมิต่อไปนี้
กรุ งเทพฯ

แม่น้ า
เจ้าพระยา

ปากน้ า

ทะเลอ่าว

ปากอ่าว

ไทย

บ้านแหลม

แม่น้ า
เพชรบุรี

เพชรบุรี

รู ปที่ 4.1 แผนภูมิแสดงการเดินทางจากกรุ งเทพมายังเพชรบุรีโดยทางเรื อ
ที่มา : หนังสื อ เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม หน้า 96
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่ องจากในสมัยนี้ ได้มีการสร้ างพระรามราชนิ เวศน์ (วังบ้านปื น)
ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างถนนทางฝั่ งตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรีเชื่อมลงมาทางใต้ ซึ่ งมีการสร้าง
ถนนขนานกับ แม่ น้ า เพชรบุ รี ล งมาทั้ง สองฝั่ ง แม่ น้ า การสร้ า งถนนในสมัย นี้ มี เ จตนาเพื่ อ เป็ น
ทางสั ญ จรไปสู่ พ ระรามราชนิ เ วศน์ โ ดยท าถนนล้อ มรอบทั้ง ทางทิ ศ เหนื อ ใต้ ตะวัน ตกและ
ตะวันออก เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่และมีการปลูกต้นมะฮอกกานี ประดับถนน ไว้ท้ งั หมด
3 สาย คือ ถนนราชดาเนิน ถนนราชดาริ และถนนดารงรักษ์ (หมายเหตุ ตามพระราชดาริ ให้ปลูกต้น
มะฮอกกานี ท้ งั หมด 4

สาย ด้ว ยกัน คื อ ถนนราชด าเนิ น ถนนราชด าริ ถนนด ารงรั ก ษ์แ ละ
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ถนนบริ พตั ร แต่เนื่ องจากการคัดสรรหาต้นกล้าที่เหมาะสมมาปลูกไม่ทนั จึงทาให้ถนนบริ พตั รไม่มี
การปลูกต้นมะฮอกกานีมาจนถึงปัจจุบนั ) (หนังสื อพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชร, 2537) นอกจาก
ถนน 4

สายหลัก ยัง มี ก ารสร้ า งถนนเป็ นตารางทางด้ า นฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ น้ า โดยมี

ถนนพานิ ช เจริ ญและถนนมาตยาวงษ์ เ ป็ นถนนสายหลั ก ของย่ า นพาณิ ชยกรรมแห่ ง ใหม่
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชด าริ ให้ ก่ อ สร้ า งทางรถไฟ จาก
กรุ งเทพ-เพชรบุรี เป็ นการเปิ ดประตูสู่ ภาคใต้ เสด็จพระราชดาเนิ นมาเปิ ดใช้เส้นทางรถไฟสาย
กรุ งเทพ-เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2446 จึงทาให้การเดิ นทางจากกรุ งเทพมาถึงเพชรบุรี มี
ความสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น และการสั ญจรทางน้ า เริ่ ม ลดบทบาทลง ในสมัย นี้ ก ารคมนาคมภายใน
ตัวเมืองเพชรบุรีมี 3 เส้นทาง คือ 1.ทางน้ า 2. ทางถนน 3.ทางรถไฟ
โดยการเดินทางจากกรุ งเทพไปเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 สามารถสรุ ป ได้ดงั นี้ (ศักดา ศิริ
พันธุ์และคณะ, 2543)
แม่น้ า
กรุ งเทพฯ

เจ้าพระยา

ปากคลองพิทยาลงกรณ์

ปากน้ าท่าจีนหน้าวัดช่องลม
สมุทรสาคร

ก่อนถึงปากน้ า

แม่น้ า
ท่าจีน
เพชรบุรี

แม่น้ า

ปากอ่าวบ้าน

ทะเลในอ่าว

ปากอ่าว

เพชรบุรี

แหลม

ไทย

แม่กลอง

รู ปที่ 4.2 แผนภูมิแสดงการเดินทางจากกรุ งเทพมายังเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 เส้นทางที่ 1
ที่มา : หนังสื อ เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม หน้า 97
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กรุ งเทพฯ

แม่น้ า
เจ้าพระยา

ปากคลองบางหลวงหรื อคลองบางกอก

คลองบางหลวง

ตลาดพลู

ใหญ่ตรงข้ามโรงเรี ยนราชินี
ปากคลองตลาด

คลอง
สนามชัย
ตาบลโคกขามต่อไปยังบ้าน
ขอม,มหาชัย

คลอง
หัวกระบือ

แม่น้ าท่าจีน

ปากอ่าวมหาชัย

คลอง
ตลาดน้ าวัดไทรต่อไป
ยังวัดสิ งห์

สนามชัย

ปากอ่าวแม่กลอง

เพชรบุรี

วัดปากน้ าภาษีเจริ ญ
หลวงพ่อสด

ทะเลในอ่าวไทย

แม่น้ าเพชรบุรี

ปากอ่าวบ้านแหลม

รู ปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงการเดินทางจากกรุ งเทพมายังเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 เส้นทางที่ 2
ที่มา : หนังสื อ เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม หน้า 97
หมายเหตุ การเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 มายังเมืองเพชรบุรี เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง
อาเภอบ้านแหลม พระองค์ทรงขึ้นฝั่งที่ตาบลบางครกแล้ว เสด็จพระราชดาเนินทางสถลมารคมายัง
เมืองเพชรบุรี (สรุ ปจากหนังสื อพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชร, 2537)
การเดินทางด้วยรถไฟ เริ่ ม พ .ศ.2446 ระยะทางกรุ งเทพ-เพชรบุรี 170 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 8 ชัว่ โมง รถไฟหัวรถจักรไอน้ ากาลัง 180 แรงม้า อัตราเร็ ว 30 กม.ชม.
ปั จจุบนั หัวรถจักรมีกาลัง 1,800-2,000 แรงม้า วิง่ ด้วยอัตราเร็ ว 120 กม./ชม. ซึ่งมีขนาด
ใหญ่เป็ นสองเท่าและเริ่ มมีรถไฟดีเซลรางมีกาลัง 284 แรงม้า ใช้เวลาเดินทางจากกรุ งเทพ-เพชรบุรี
ประมาณ 3.15 ชัว่ โมง
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กรุ งเทพฯ

นครปฐม

ราชบุรี

เพชรบุรี

รู ปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงการเดินทางจากกรุ งเทพมาถึงเพชรบุรีโดยรถไฟ
ที่มา : หนังสื อ เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม หน้า 97
สมัย รั ช กาลที่ 6 โปรดเกล้า ให้ข ยายถนนในบริ เวณที่ เกิ ดไฟไหม้ค รั้ งใหญ่ บริ เวณ
ถนนชี ส ระอิ น ทร์ จรดถนนราชด าเนิ น และจากถนนราชด าเนิ น ไปจรดถนนราชวิ ถี ถึ ง แม่ น้ า
นอกจากนี้ยงั มีการสร้างถนนทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ าโดยสร้างจากทางเดินเดิมภายในกรอบ
ระหว่างถนนมาตยาวงศ์กบั ถนนโพธิ์ การ้ องได้แก่ ถนนพระทรง ถนนสุ รพันธ์ ถนนเพชรพลี และ
ขยายถนนพาณิ ชเจริ ญ นอกจากนี้ ได้มีการสร้ างสะพานท่าสรง เพื่อเชื่ อมระหว่างถนนดาเนิ นเกษม
และถนนพาณิ ชเจริ ญ ทาให้การคมนาคมฝั่งตะวันออกมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น

ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบัน (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)
ทางสัญจรสามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ
1.ทางสัญจรหลักที่เป็ นทางเชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบุรีกบั ตาบลและอาเภออื่นๆ
2.ทางสัญจรหลักภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ทางสัญจรหลักที่เป็ นทางเชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบุรีกบั ตาบลและอาเภออื่นๆ
1.1.ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็ นเส้นทางสายหลักของ
จังหวัดซึ่ งเป็ นประตูลงสู่ ภาคใต้ โดยเชื่ อมจังหวัดเพชรบุ รีไปสู่ ภูมิภาคอื่นๆและกรุ งเทพมหานคร
โดยเส้นทางสายนี้ ผ่านอาเภอที่สาคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ อาเภอเขาย้อย อาเภอท่ายาง อาเภอ
ชะอา ลงไปสู่ อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบตีรีขนั ธ์
1.2.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3171 เพชรบุรี-เขาบันไดอิฐ
1.3.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3176 เพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก)
1.4.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3177 จากเมืองเพชรบุรี-หาดเจ้าสาราญ
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1.5.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3178 เพชรบุรี- บ้านแหลม(ฝั่งตะวันออก)
1.6.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3171 เพชรบุรี – บ้านลาด
1.7. ทางรถไฟสายใต้ มีขบวนรถไฟวิ่งขึ้น-ล่อง ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งมีสถานี
รถไฟตั้งอยูใ่ นพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันละประมาณ 23 ขบวน แยกเป็ นขบวนรถโดยสาร
16 ขบวน และขบวนรถสิ นค้า 7 ขบวน ระยะทางจากสถานี รถไฟหัวลาโพงกรุ งเทพฯ ถึงสถานี
เพชรบุรี ประมาณ 167 กิ โลเมตร (ผ่า นจัง หวัดนครปฐมและจัง หวัดราชบุ รีมุ่ง สู่ ภาคใต้ข อง
ประเทศไทย)
2.ทางสัญจรหลักภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี (เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 2555)
เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีแบ่งเป็ น 2 ตาบล คือ 2.1.ตาบลคลองกระแชง และ 2.2. ตาบลท่าราบ โดยมี
ถนนสายหลัก ดังนี้
2.1.ตาบลคลองกระแชง

2.2.ตาบลท่าราบ

2.1.1.ถนนราชวิถี

2.2.1.ถนนมาตยาวงษ์

2.1.2.ถนนราชดาริ ห์

2.2.2.ถนนโพธิ์การ้อง

2.1.3.ถนนราชดาเนิน

2.2.3.ถนนสุ รินทร์ ฦๅชัย

2.1.4.ถนนดาเนินเกษม

2.2.4.ถนนพานิชเจริ ญ

2.1.5.ถนนรถไฟ

2.2.5.ถนนภูมิรักษ์

2.1.6.ถนนบันไดอิฐ

2.2.6.ถนนท่าหิ น

2.1.7.ถนนคีรีรัฐยา

2.2.7.ถนนบริ พตั ร

2.1.8.ถนนชีสระอินทร์

2.2.8.ถนนราชดาริ ห์

2.1.9.ถนนนอก

2.2.9.ถนนพงษ์สุริยา
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4.1.1.1 วิวฒั นาการทางด้านโครงข่ายเมือง

รู ปที่ 4.5 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 1 สมัยทวารวดี – สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12-18)

112

รู ปที่ 4.6 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
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รู ปที่ 4.7 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.23102391)
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รู ปที่ 4.8 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 4 อารายธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 4)
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รู ปที่ 4.9 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 4 อารายธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 5)
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รู ปที่ 4.10 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 4 อารายธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 6)
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รู ปที่ 4.11 แผนผังแสดงโครงข่ายเมืองยุคที่ 5 เพชรบุรีในปั จจุบนั (พ.ศ.2475 – ปัจจุบนั )
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รู ปที่ 4.12 แผนผังการนาแผงผังโครงข่ายเมืองของทุกยุคมาซ้อนทับกัน
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทีเ่ ป็ นโครงข่ ายเมือง

ผังโครงข่ายเมืองในยุดที่ 5

ผังที่นาทุกยุคมาซ้อนทับกัน

รู ปที่ 4.13 แสดงการเปรี ยบเทียบผังโครงข่ายเมืองในปั จจุบนั และผังที่นาทุกยุคมาซ้อนทับกัน
จากการเปรี ยบเที ยบผังโครงข่ายเมื องทั้งสองผังสามารถสรุ ปสิ่ งที่หายไปและสิ่ งที่ ยงั คง
เหลืออยูด่ งั นี้
-สิ่ งที่หายไป คือ แม่น้ าเพชรบุรีแนวตะวันตก-ตะวันออก ซึ่ งกลายมาเป็ นถนนบันไดอิฐใน
ยุคปัจจุบนั ท่าน้ า/ท่าเรื อหายไป แต่ยงั คงเหลือร่ องรอยบ้างในบางบริ เวณ เช่น ยังพบทางที่สามารถ
ลงมายัง บริ เ วณท่ า น้ า /ท่ า เรื อ นั้น อยู่ เช่ น ท่ า โรงหม้อ ท่ า วัด พลับ พลาชัย ท่ า ตลาดศรี เ จริ ญ สุ ข
ท่าตลาดริ มน้ า ท่าวังบ้านปื น เป็ นต้น
-สิ่ ง ที่ ย งั คงอยู่แต่ ไ ด้ถู กเปลี่ ย นแปลงไป คื อ แม่ น้ า เพชรบุ รีแนวเหนื อ-ใต้ คลองวัดเกาะ
คลองบางจานและถนนต้นมะฮอกกานี ซึ่ งเคยเป็ นทางที่ใช้สัญจรในอดี ต โดยสันนิ ษฐานว่า เดิ ม
ขนาดความกว้า งของแม่น้ าและคลองคู เมื อง (คลองวัดเกาะและคลองบางจาน) คงมี ความกว้าง
มากกว่าในปั จจุบนั เหตุที่สันนิ ษฐานเช่นนั้น เนื่ องมาจากบันทึกจดหมายเหตุพระพุทธเจ้าหลวงกับ
เมืองเพชร ได้กล่าวถึงคลองวัดเกาะว่า เคยเป็ นเส้นทางเสด็จประพาสของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
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ของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังจดหมายเหตุ พระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชร
ความว่า “ 6 กันยายน 2453 วันนี้ ตอนเช้าสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถทรงเรื อพายประพาสตาม
ลาคลองวัดเกาะ” จากข้อความดังกล่าวแสดงถึงการเคยเป็ นเส้นทางเสด็จประพาสต้นและการเป็ น
ทางสัญจร ดังนั้น ขนาดของลาคลองคงมีความกว้างและระดับน้ าลึกเพียงพอให้เรื อสามารถสวนทาง
กันได้ ซึ่ งปั จจุบนั คลองดังกล่าวได้มีการดาดคอนกรี ตและมีระดับน้ าในคลองค่อนข้างน้อยจนถึงมี
ลักษณะแห้งขอดจึงทาให้คลองในปั จจุบนั มีลกั ษณะแคบและไม่สามารถสัญจรได้ เมื่อระดับน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรีมีระดับลดลงจึงส่ งผลกระทบต่อระดับน้ าคลองคูเมืองดังกล่าว
ข้ อสั งเกต
-จากแผนผัง ที่ น าผัง ของโครงข่ า ยเมื อ งในแต่ ล ะยุค มาซ้อ นทับ กันและจากการ
สารวจภาคสนาม สังเกตได้วา่ บริ เวณที่เคยเป็ นแนวกาแพงเมืองได้มีการสร้ างถนนทับจึงทาให้ไม่
เหลื อ ร่ อ งรอยการเป็ นก าแพงเมื อ งและมี ก ารตัด ทางรถไฟผ่า แนวก าแพงเมื อ งและพื้ น ที่ ข อง
โบราณสถานดังรู ป

รู ปที่ 4.14 แสดงทางรถไฟที่สร้างประชิดเจดียว์ ดั ปี ป
ที่มา :จากการสารวจ วันที่ 18 มีนาคม 2556
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-ในยุคที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 5 ทางสัญจรมีครบทั้ง ทางน้ า ทางถนนและทางรถไฟ
โดยทางถนนและทางรถไฟนอกจากเป็ นทางสัญจรแล้วยังทาหน้าที่ เสมือนเป็ นกรอบเมืองขนาด
ใหญ่(Edge) โดยทางรถไฟยังส่ งผลต่อการขยายตัวเมืองที่สะท้อน ดังรู ป การแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของผังเมืองเพชรบุรี ปี 2510 – 2550 เมื่อมีการสร้างถนนเพชรเกษมขึ้นจึงทาให้เมืองมีการขยายตัว
ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกมากยิ่ง ขึ้ น ปั จจุ บ นั ถนนเพชรเกษมได้มี ก ารยกระดับ ถนนท าให้ถ นนเส้ น นี้
กลายเป็ นขอบเมือง(Edge) ทางด้านทิศตะวันตก

รู ปที่ 4.15 แสดงการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองเพชรบุรีปี 2510 – 2550
ที่มา : สานักงานโยธิการและผังมืองจังหวัดเพชรบุรี
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รู ป 4.16 ถนนเพชรเกษม มุมมองจากถนนบันไดอิฐไปยังพระปรางค์วดั มหาธาตุ
ที่มา จากการสารวจ 6 เมษายน 2556

รู ป 4.17 ถนนเพชรเกษม มุมมองจากถนนบันไดอิฐไปยังเขาบันไดอิฐ
ที่มา จากการสารวจ 6 เมษายน 2556
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สรุ ปวิวฒ
ั นาการของโครงข่ ายเมือง
เมืองเพชรบุรีมีการสัญจรทั้งทางน้ าและทางบก แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนจึงทาให้ระดับน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุ รีลดลงซึ่ งส่ งผลกระทบต่อระดับน้ าในคลองเชื่ อมต่อลดลงเช่ นกัน ประกอบกับการ
สัญจรทางบกมีความสะดวกมากกว่า จึงทาให้ไม่มีการสัญจรทางน้ าในปั จจุบนั
ทางสัญจรทางบกในปั จจุ บนั มี ท้ งั ทางถนนและทางรถไฟ โดยถนนที่ เป็ นทางเข้าเมื อ ง
เพชรบุรี คือ ถนนเพชรเกษมขาเข้าเมือง ถนนบันไดอิฐ ถนนราชดาริ และถนนราชดาเนิน
ปัญหาและภัยคุกคาม
-เนื่ องจากมีการสร้ างถนนทับบนแนวกาแพงเมื องอี กทั้งมี การสร้ างทางรถไฟตัดผ่าแนว
กาแพงเมืองและโบราณสถานจึงทาให้ขาดการต่อเนื่ องของแนวโบราณสถานจึงส่ งผลต่อการรับรู ้
ขอบเขตของเมื อ งโบราณและเป็ นการท าลายโบราณสถานให้เ สื่ อ มสภาพและสู ญ เสี ย การใช้
ประโยชน์เดิมที่ควรจะเป็ น
-ทางสัญจรทางน้ าหายไป การเข้าถึงแม่น้ ายังไม่ดีพอ จึงทาให้แม่น้ าเริ่ มลดบทบาทลง
-จากการสารวจพบว่าแนวต้นมะฮอกกานีบางส่ วนหายไปและในบริ เวณถนนบริ พตั รไม่พบ
ต้นมะฮอกกานีอยูเ่ ลย
-จากการสารวจพบว่าบริ เวณทางเท้ามี การตั้งป้ ายขวางทางเดิ นเท้าจึงทาให้ผูท้ ี่ สัญจรไม่
สะดวก
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4.1.2. วิวฒ
ั นาการทางด้ านสถาปัตยกรรม
ยุคที่ 1
ในยุคนี้ เมืองเพชรบุรีปรากฏร่ องรอยของแนวกาแพงเมืองและคูเมืองที่มีผงั เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ ย มเกื อบจัตุรัส โดยใช้แ ม่ น้ า เพชรบุ รีเป็ นคู เ มื อ งด้า นตะวัน ตก(ศรี ศ กั ร วัล ลิ โ ภดม, 2538)
บริ เวณที่ต้ งั มีเส้นทางน้ าล้อมถึง 3 ด้านจึงไม่จาเป็ นต้องมีคลองคูเมือง(อัชฌวดี กมลาศน์ ณ อยุธยา,
2535) โบราณสถานโดยส่ วนมากเกิดขึ้นภายในกาแพงเมืองและเนื่องจากได้รับอิทธิ พลจากขอมจึงมี
การสร้างศาสนสถานด้วยศิลาแลง เช่น ปราสาทวัดกาแพงแลงและฐานของปรางค์วดั มหาธาตุ มีการ
สร้างเสาชิงช้า และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไว้บริ เวณภายในเขตกาแพงเมือง

รู ปที่ 4.18 แสดงปราสาทวัดกาแพงแลง(ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5)
ที่มา หอจดหมายเหตุ

รู ปที่ 4.19 แสดงฐานของปรางค์วดั มหาธาตุที่ใช้ศิลาแลง
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
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รู ปที่ 4.20 เสาชิงช้าที่วดั เพชรพลี
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.21 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บริ เวณตาบลท่าราบ
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
ยุคที่ 2
เมื่ออิทธิ พลขอมเริ่ มเสื่ อมอานาจลงและพุทธศาสนาเริ่ มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทาให้
ในยุคนี้ มีการสร้างวัดขึ้นเป็ นจานวนมาก เนื่องมาจากความศรัทธาและความเชื่อว่า การสร้างวัดคือ
การทาบุญที่ได้บุญสู งสุ ด ทาให้เกิดการแข่งขันกันสร้างวัดและมีการประชันฝี มือทางด้านศิลปกรรม
มากขึ้ น ซึ่ งก่อให้เกิ ดศิ ลปะที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของชาวเมืองเพชรบุรีที่เรี ยกว่า “สกุลช่ างเมืองเพชร”
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จากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติพงษ์ พึ่งแตงและอาจารย์จาลอง บัวสุ วรรณ พบว่า
สกุลช่างเมืองเพชรบุรี ได้มีจุดกาเนิ ดมาจากวัดต่างๆ โดยมีสานักช่างที่เป็ นแหล่งกาเนิ ด 5 สานัก คือ
1.สานักช่างวัดใหญ่สุวรรณาราม 2.สานักช่ างวัดพลับพลาชัย (เป็ นจุดกาเนิ ดของหนังใหญ่เพชรบุรี
และหนังใหญ่วดั ขนอน ) 3.สานักช่างวัดพระทรง 4.สานักช่างวัดเกาะ 5.สานักช่างวัดยาง (เป็ นจุด
กาเนิ ดของโรงเรี ยนช่างไม้ซ่ ึ งกลายมาเป็ นวิทยาลัยเทคนิ คเพชรบุรีในปั จจุบนั ) จึงทาให้ในยุคนี้ เป็ น
ยุคที่มีความเฟื้ องฟูทางด้านศาสนาและศิลปะมากที่สุด

รู ปที่ 4.22 วัดเกาะและจิตรกรรมวัดเกาะ
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.23 วัดพลับพลาชัยและหนังใหญ่วดั พลับพลาชัย
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
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ยุคที่ 3
ในยุค นี้ เมื องหลวงได้มี การฟื้ นฟูเมื องครั้ ง ใหญ่ จึ ง ทาให้ไม่มี การสร้ า งวัดเพิ่ม มี
เพียงแต่การบรู ณะและปฏิสังขรณ์ เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั ได้มีการติดต่อกับช่ างชาวจีน เพื่อนาช่างมา
ช่ วยในการบูรณะ จึ งทาให้สถาปั ตยกรรมในยุคนี้ มีรูปแบบจี นเข้ามาผสม สังเกตได้จากเก๋ งจี นที่
วัดพลับพลาชัยและหน้าบันวัดมหาธาตุ มีศิลปะจีนผสมอยูแ่ ละเนื่องจากในเมืองเพชรบุรีมีช่างฝี มือ
มากมาย จึงมีการนาช่างจากเพชรบุรีไปช่วยในการบูรณะที่เมืองหลวง

รู ปที่ 4.24 หน้าบันที่วดั มหาธาตุเป็ นศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ งมีการใช้จานกระเบื้องจีนเข้ามา
ประดับหน้าบัน
ที่มา: จากการสารวจวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.25 เก๋ งจีนในวัดพลับพลาชัย
ที่มา: จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
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ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ.2391-2475)
ในยุคนี้ ถือได้ว่าเป็ นยุคที่เมืองเพชรบุรีมีความสาคัญในฐานะการเป็ นสถานที่แปร
พระราชฐานของพระมหากษัตริ ย ์ และได้ชื่อว่า เมือง 3 วัง อันได้แก่
1.พระนครคีรี(เขาวัง) ในสมัยรัชกาลที่ 4 บริ เวณ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2.พระรามราชนิเวศน์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 บริ เวณ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 บริ เวณ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ซึ่ งทั้ง 3 วังนี้ พระราชวังที่มีบทบาทมากที่สุด คือ พระนครคีรี เนื่ องจากในสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้เกิดการล่าอาณานิ คมจากชาวตะวันตก เพื่อเป็ นการเลี่ยงการเป็ นชาติอาณานิคมของ
ตะวันตกโดยรัชกาลที่ 4 ทรงมีกุศโลบายในการเปิ ดประเทศเพื่อเปิ ดรับอารยธรรมสากลและเป็ นการ
แสดงศัก ยภาพของสยามให้ ท ัด เที ย มกับ อารยประเทศ จึ ง ท าให้ เ กิ ด การก่ อ ตั้ง พระนครคี รี ณ
เขาสมณะขึ้น โดยพระราชวังแห่งนี้เป็ นพระราชวังบนภูเขาแห่ งแรกในประเทศไทยที่ยงั คงอยูจ่ นถึง
ปั จจุบนั การสร้างพระราชวัง แห่ งนี้ ยงั นาความเจริ ญต่างๆเข้ามาในเมื องเพชร ไม่ว่าจะเป็ น ถนน
สะพานคอนกรี ตแห่ ง แรกของเมื อ งเพชร นาหลวงซึ่ งเป็ นสถานที่ ท าพิ ธี แ รกนาขวัญ และ
สนามหน้าเขาวัง(สนามหลวงเมืองเพชร) ที่เป็ นสถานที่ทากิจกรรมของเมือง

รู ปที่ 4.26 พระนครคีรี
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
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รู ปที่ 4.27 พระรามราชนิเวศน์
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบัน (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)
ในยุคนี้ มีการสร้างศาลหลักเมืองแห่ งใหม่ เนื่องจากตั้งแต่สมัยอยุธยา ชุ มชนเมือง
เพชรบุรีได้ยา้ ยศูนย์กลางเมืองมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรีและได้มีการก่อตั้งพระราชวังถึง
2 แห่ ง ใจเมืองจึงได้ยา้ ยมาอยูท่ างฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรี จึงทาให้มีการสร้างศาลหลักเมือง
แห่งใหม่ข้ ึน

รู ปที่ 4.28 ศาลหลักเมือง บริ เวณตาบลคลองกระแชง
ที่มา จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
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4.1.2. วิวฒ
ั นาการทางด้ านสถาปัตยกรรม

รู ปที่ 4.29 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี – สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12-18)
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รู ปที่ 4.30 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
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*หมายเหตุ ยุคนี้ไม่มีการสร้างวัดเพิ่ม มีแต่การบูรณะและปฎิสงั ขรณ์วดั เดิม

รู ปที่ 4.31 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 3 รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
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รู ปที่ 4.32 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4)
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รู ปที่ 4.33 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 5)
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รู ปที่ 4.34 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 6)
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รู ปที่ 4.35 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรม ยุคที่ 5 เพชรบุรีในยุคปัจจุบนั (พ.ศ.2475-ปัจจุบนั )

137

รู ปที่ 4.36 แผนผังเมื่อนาสถาปัตยกรรมทุกยุคมาซ้อนทับกัน
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การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงขององค์ ประกอบทีเ่ ป็ นสถาปัตยกรรม

แผนผังสถาปัตยกรรม ยุคที่ 5
แผนผังสถาปัตยกรรมที่นาทุกยุคมาซ้อนทับกัน
รู ป 4.37 แสดงการเปรี ยบเทียบแผนผังสถาปัตยกรรมในยุคที่ 5และผังที่นารวมทุกยุคมาซ้อนทับกัน
จากการเปรี ยบเทียบแผนผังของสถาปัตยกรรมทั้งสองผังสามารถสรุ ปสิ่ งที่หายไปและสิ่ งที่
ยังคงเหลืออยูด่ งั นี้
- สิ่ งที่หายไป คือ วัด วัง ปั จ จุ บ ัน กลายเป็ นที่ ต้ ัง ของโรงเรี ยนอนุ บ าลแสงมิ ต ร(บุ ญ มี
พิบูลย์สมบัติ, 2540) และกาแพงเมืองเพชรบุรีซ่ ึ งปั จจุบนั ได้มีการสร้างถนนทับแนวกาแพงเมือง
- สิ่ งที่ยงั คงอยู่
- สิ่ งที่ยงั คงอยูแ่ ต่ได้กลายเป็ นวัดร้าง ได้แก่
-วัดร้างขึ้นทะเบียน ได้แก่ วัดธ่อเจริ ญธรรม วัดไผ่ลอ้ ม
-วัดร้าง ได้แก่ วัดเกตุ วัดโคกหม้อ วัดดอนไก่เตี้ย วัดปี ป วัดเลา
- สิ่ งที่ยงั คงอยูแ่ ละมีการใช้งานมาจนถึงปั จจุบนั ได้แก่
-พระราชวังที่ข้ ึนทะเบียน ได้แก่ พระนครคีรี วังบ้านปื น
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-วัด ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย น ได้แ ก่ วัด เกาะแก้ว สุ ธ าราม วัด ก าแพงแลง วัด โคก
วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดเพชรพลี วัดถ้ าแกลบ วัดมหาธาตุ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร วัดลาด
วัดสนามพราหมณ์ วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดสระบัว
-วัด ได้แก่ วัดกุ ฎี ดาว วัดแก่ นเหล็ ก วัดข่ อย วัดเขากิ่ ว วัดเขาบันไดอิ ฐ
วัดคงคาราม วัดจันทราวาส วัดชมพูพน วัดช้าง วัดชี ประเสร็ ฐ วัดชี ส ระอินทร์ วัดไชยสุ รินทร์
วัดไตรโลก วัดถ้ าแก้ว วัดนาค วัดบันไดทอง วัดป้ อม วัดพรหมวิหาร วัดพลับพลาชัย วัดพระทรง
วัดโพธาราม วัดยาง วัดรัตนตรัย วัดแรก วัดสิ งห์ วัดวิหารโบสถ์ วัดอัมพวัน วัดอุทยั
-ศาลหลัก เมื อ ง ได้แ ก่ ศาลเจ้า พ่ อ หลัก เมื อ งเดิ ม (ขึ้ น ทะเบี ย น) และ
ศาลหลักเมืองใหม่
-ศาลเจ้า ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเสื อ ศาลเจ้าต้นโพธิ์ ประตูเมือง ศาลเจ้าบ้านปื น
ข้ อสั งเกต
จากแผนผังที่ 4.36 สังเกตได้ว่า บริ เวณในเมื องมี ความหนาแน่ น ของโบราณมากที่สุ ด
แสดงว่า บริ เ วณนี้ มี ค วามเข้ม ข้น ทางวัฒ นธรรมมากกว่ า บริ เ วณอื่ น และเมื่ อ พิ จ ารณาจ านวน
โบราณสถานพบว่าโบราณสถานที่มีจานวนมากที่สุด คือ วัด ซึ่ งมีถึง 48 แห่ ง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึง
การมี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ นที่ ยึดเหนี่ ย วจิ ตใจ โดยทางฝั่ งตะวันออกของแม่ น้ า เพชรบุ รีมี จานวน
มากกว่าฝั่ งตะวันตก และโบราณสถานส่ วนมากอยู่ในบริ เวณกาแพงเมื อง ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า
บริ เวณนี้ มีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมมากที่สุด และการเป็ นที่ต้ งั วังถึง 2 แห่ ง สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญของพื้นที่ โดยพระนครคีรีแสดงให้เห็นถึงการวางผังที่สอดคล้องระหว่างตัวอาคารและ
ภูเขา ที่ใช้ธรรมชาติเป็ นปราการในการป้ องกันภัย เช่น การใช้ความชันของภูเขา จึงไม่จาเป็ นต้องมี
กาแพงวังและการอยูท่ ี่สูงจึงสามารถมองข้าศึกศัตรู ได้รอบทิศ

รู ปที่ 4.37 ทัศนียภาพจากพระนครคีรีไปยังตัวเมืองเพชรบุรี
ที่มา : จากการสารวจวันที่ 15 ธันวาคม 2555
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รู ปที่ 4.38 มุมมองจากพระนครคีรีไปสู่ ตวั เมืองทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ .ศ.2506
ที่มา: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=pn2474&date=22-032011&group=38&gblog=14

รู ปที่ 4.39 มุมมองจากพระนครคีรีไปสู่ ตวั เมืองทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือในปั จจุบนั พ.ศ. 2555
ที่มา : จากการสารวจวันที่ 15 ธันวาคม 2555
เนื่องจากมุมมองที่มองจากพระนครคีรีสามารถมองสภาพเมืองได้รอบทิศ มุมมองดังกล่าว
สามารถแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองเพชรบุรี จากการเปรี ยบเทียบภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2506
และภาพถ่ายปั จจุบนั พ.ศ. 2555 บริ เวณมุมมองเดี ยวกัน พบว่าจากเดิ มที่มีแต่ที่โล่งว่างและทุ่งนา
ปั จจุบนั ได้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรื อนขึ้นมากมาย เนื้ อเมืองจากเดิมที่มีธรรมชาติมากกว่าสิ่ งปลูก
สร้าง แต่ปัจจุบนั เมื่อเมืองมีการพัฒนาและขยายตัวมากขึ้นจึงทาให้จานวนอาคารและสิ่ งปลูกสร้างมี
มากกว่าธรรมชาติ ความสู งของอาคารบ้านเรื อนจากเดิมที่เป็ นอาคาร 1-2 ชั้น ปั จจุบนั ก็เริ่ มมีการ
ก่ อ สร้ า งอาคารสู ง มากขึ้ น แต่ สิ่ ง ที่ ย ัง คงอยู่ จ ากอดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ก็ คื อ สนามหน้ า เขาวัง
(สนามหลวงเมืองเพชร) ที่ยงั คงเป็ นที่โล่งว่างและเป็ นที่ทากิจกรรมของเมืองมาโดยตลอด
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รู ปที่ 4.40 มุมมองจากพระนครคีรีไปสู่ ถนนราชวิถี ตัวเมือง และพระปรางค์วดั มหาธาตุ
ที่มา : จากการสารวจวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.41 มุมมองจากพระนครคีรีไปสู่ ปรางค์วดั มหาธาตุ
ที่มา : จากการสารวจวันที่ 15 ธันวาคม 2555
จากภาพถ่ายทั้งสองภาพ สังเกตได้ว่า สถาปั ตยกรรมที่สูงที่สุด คือ พระปรางค์วดั มหาธาตุ
ซึ่ ง ท าหน้า ที่ เป็ นใจเมื อ งและเป็ นสั ญลัก ษณ์ ที่ แสดงถึ ง เขาพระสุ เ มรุ ตามคติ ภู มิ จกั รวาล จึ งเป็ น
โบราณสถานที่มีความสาคัญต่อชาวเมืองเพชรบุรี
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รู ป 4.42 แสดงภาพมุมสู งไปสู่ ตวั เมืองเพชรบุรี ถ่ายเมื่อ 27 กรกฎาคม 2488
ที่มา หอจดหมายเหตุ
จากภาพ สังเกตได้ว่าเมืองมีความหนาแน่ นบริ เวณริ มน้ า อาคารบ้านเรื อนโดยส่ วนมากมี
ความสู งใกล้เคียงกันและมีความสู งไม่มากนัก สถาปั ตยกรรมที่มีความโดดเด่นและมีความสู งมาก
ที่สุดในบริ เวณนี้ คือ พระปรางค์วดั มหาธาตุ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที่เป็ นจุดหมายตาของเมืองตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบนั
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รู ปที่ 4.43 มุมมองจากสะพานจอมเกล้า
ไปสู่ ตลาดในสมัย ร.5
ที่มา : หนังสื อพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชร

รู ปที่ 4.44 มุมมองจากสะพานจอมเกล้า
ไปสู่ ตลาดในปั จจุบนั
ที่มา : จากการสารวจ พ.ศ.2555

รู ปที่4.45และ4.46 มุมมองจากสะพานจอมเกล้าไปสู่ พระนครคีรี
ที่มา : ห้องสมุดท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่มา : จากการสารวจ พ.ศ. 2555
จากรู ป สังเกตได้ว่าสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ รู ปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เห็ นได้ว่าบ้านเรื อนในสมัยก่อนโดยส่ วนมากเป็ นหลังคาทรงจัว่ หรื อทรงมนิ ลาและมีความสู งของ
อาคารประมาณ 1-2 ชั้น จึงทาให้เห็นทิวทัศน์ของพระนครคีรีและสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ชดั เจน
แต่ปัจจุบนั มีการก่อสร้ างอาคารหลากหลายรู ปแบบและไม่ได้มีการควบคุ มความสู งและการติดตั้ง
ป้ ายโฆษณา จึงทาให้มุมมองไปสู่ พระนครคีรีถูกบดบังด้วยสิ่ งก่อสร้างและป้ ายโฆษณาต่างๆ
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รู ปที่ 4.47 และ 4.48 มุมมองจากสะพานจอมเกล้าไปสู่ พระปรางค์วดั มหาธาตุ
ที่มา : ห้องสมุดท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่มา : จากการสารวจ พ.ศ.2555
จากรู ปสังเกตได้ว่าได้มีการสร้ างอาคารบ้านเรื อนขึ้ นเพิ่มเติ มซึ่ งทาให้มุมมองของภาพนี้
เปลี่ ย นไป จากเดิ ม ที่ ห ลัง คาวัด เป็ นหลัง คาที่ สู ง กว่า หลัง คาบ้า น แต่ ปั จ จุ บ ัน หลัง คาของอาคาร
บ้านเรื อนมีระดับสู งพอๆ กับโบสถ์ของวัด อีกทั้งมีการใช้สีสันที่เด่น จึงทาให้พระปรางค์และวัดมี
ความโดดเด่นน้อยลง

รู ปที่ 4.49 มุมมองจากสะพานใหญ่ไปสู่ วดั มหาธาตุ
ที่มา : ห้องสมุดท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มา : จากการสารวจ พ.ศ. 2555
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เมื่อเปรี ยบเทียบสภาพเมืองในอดีตและสภาพเมืองในปั จจุบนั พบว่าเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นอย่ า งมาก จากเดิ ม ที่ อ าคารและบ้า นเรื อน มี ค วามสู ง ไม่ ม ากนัก จึ ง ท าให้ พ ระปรางค์
วัดมหาธาตุและพระนครคีรีมีความโดดเด่นและเป็ นจุดหมายตาของเมือง ปั จจุบนั อาคารบ้านเรื อน
เริ่ มมีการสร้างอาคารสู งมากขึ้นและมีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย ซึ่ งถ้าในอนาคตไม่มีการควบคุม
ความสู งของอาคารและสิ่ ง ปลู กสร้ า ง โบราณสถานที่ เป็ นจุ ดหมายตาของเมื อง เช่ น พระปรางค์
วัดมหาธาตุและพระนครคีรี อาจถูกสถาปั ตยกรรมและสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆทาลายทัศนี ยภาพที่เคยมี
ความโดดเด่นและมีคุณค่าที่สาคัญของเมือง
ข้ อสั งเกตด้ านทางสั ญจรและตาแหน่ งของโบราณสถาน
ข้อสังเกต ระหว่างเส้นทางการสัญจร(ถนน) และโบราณสถานพบว่า ถนนที่มีโบราณสถาน
มากที่สุด คือ ถนนครี รัฐยา ซึ่ งมี โบราณสถานถึง 10 แห่ ง รองลงมาคือ ถนนบันไดอิฐ จานวน
6 แห่ ง และถนนภายในเขตก าแพงเมื องที่ มี โบราณสถานมากที่ สุ ดคื อ ถนนมาตยาวงษ์ ซึ่ ง มี
โบราณสถานทั้งหมด 5 แห่ง รองลงมาคือ ถนนพระทรงและถนนเพชรพลี ซึ่ งมีโบราณสถาน 3 แห่ ง
นอกจากนี้ พบว่าถนนที่เป็ นแกนเชื่ อมต่อระหว่างเขาวังกับแนวกาแพงเมือง คือ ถนนชี สระอินทร์
และถนนพงษ์สุ ริย า ถนนที่ เป็ นแกนหลัก ไปยังเขาวัง คือ ถนนราชวิถี ท าให้ถ นนทั้ง 8 สายนี้
มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นเส้นทางชมโบราณสถาน โดยต้องคานึ งถึงความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของสองข้างถนน องค์ประกอบถนน เช่ น สายไฟฟ้ า ป้ ายต่างๆ ต้นไม้ถนน รวมถึงทางเดินเท้าและ
การเน้นมุมมองไปสู่ โบราณสถานต่างๆ เนื่องจากบริ เวณนี้ มีที่ต้ งั ของโบราณสถานเป็ นจานวนมาก
จึ ง ควรจ ากั ด ขนาดและน้ าหนั ก บรรทุ ก ของรถยนต์ แ ละรถบรรทุ ก ในบริ เวณนี้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
โบราณสถานได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากการสัญจรของรถบรรทุก
การวิเคราะห์ แนวของกาแพงเมือง
โบราณสถานที่ เคยเป็ นองค์ประกอบเมื องที่ สาคัญ คื อ แนวกาแพงเมื องและคู เมื อง ซึ่ ง
ปั จจุบนั แนวกาแพงเมืองไม่เหลื อร่ องรอยแล้ว โดยตาแหน่ งของกาแพงเมืองทั้ง 4 ด้านมีผูก้ ล่าวถึง
ตาแหน่งของกาแพงเมืองตรงกัน 3 ด้าน คือ บริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญ ถนนพงษ์สุริยาและถนนท่าหิ น
แต่บริ เวณแนวกาแพงเมืองทางด้านตะวันออกนั้นมีขอ้ มูลที่ต่างกัน โดยมี 2 แนวคิด คือ บริ เวณที่
เป็ นถนนโพธิ์ การ้ องและบริ เวณที่เป็ นถนนสู ง ผูว้ ิจยั จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆและการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
เมืองเพชรบุรีปรากฏร่ องรอยของแนวกาแพงเมืองที่มีผงั เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมเกือบจัตุรัส โดยใช้
แม่น้ าเพชรบุรีเป็ นคูเมืองด้านตะวันตก (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2532)
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จากในจดหมายเหตุของมองสิ เออร์ เซเบเรต์ ราชทูต ฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริ ญพระราช
ไมตรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนที่กล่าวถึงการเดินทางเพื่อไปลงเรื อที่เมืองมะริ ด ใน
ปี พ.ศ.2230 ได้บรรยายเมืองเพชรบุรีไว้วา่ “ เมืองเพชรบุรีน้ ี เป็ นเมืองขนาดใหญ่ในประเทศสยาม
และพระเจ้าแผ่นดิ นสยามก็เคยมาประทับอยูใ่ นเมืองนี้ เสมอ ๆ เมืองนี้ มีกาแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบ
และมีหอรบหลายแห่ง แต่กาแพงนั้นชารุ ดหักพังลงมากแล้วยังเหลือดีอยูแ่ ถบเดียวเท่านั้น บ้านเรื อน
ในเมืองนี้ ไม่งดงามเลย เพราะเป็ นเรื อนปลูกด้วยไม้ไผ่ท้ งั สิ้ นสิ่ งที่งามมีแต่วดั วารามเท่านั้น และวัด
ในเมืองนี้ก็มีเป็ นอันมาก”
จากประวัติค วามเป็ นมาขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลช่ องสะแกได้มี การกล่ า วถึ ง แนว
กาแพงเมื องว่า “ ถนนสู งหรื อกาแพงเมื องปั จจุ บนั ได้หมดสภาพไปแล้ว เพราะหลังจากเกิ ด
เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองเพชรบุรีครั้งใหญ่ แล้วทางเทศบาลและชาวบ้าน ได้นารถยนต์มาขุดลอกดิน
บนกาแพงเมืองหมดไปจนถึงพื้นล่าง ครั้งก่อนกาแพงเมือง มีความสู งขนาดครึ่ งหนึ่ งของเสาไฟฟ้ า
และมีความยาวรวม 1 กิโลเมตร” จากข้อความดังกล่าว นั้นได้ตรงกับการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดนาค
ซึ่ งท่านได้กล่าวว่า แต่ก่อนเคยมีแนวกาแพงเมืองแนวสุ ดท้ายอยูบ่ ริ เวณถนนสู ง ต่อมาได้มีเหตุการณ์
ไฟไหม้ครั้งใหญ่บริ เวณตลาดเมืองเพชรบุรี จึงได้มีชาวบ้านนาอิฐของกาแพงเมืองไปถมที่และนาอิฐ
ไปซ่ อมแซมบ้าน โดยทางวัดนาคได้มีการนาอิฐ(ดังรู ปที่ 4.50) ที่มาจากกาแพงเมืองมาสร้างกาแพง
วัดเช่นกัน และภายหลังแนวกาแพงเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็ นถนนสู งในปัจจุบนั

รู ปที่ 4.50 อิฐที่มาจากกาแพงเมืองบริ เวณกาแพงวัดนาค
ที่มา จากการสารวจ 18 มีนาคม 2556
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นอกจากนี้ยงั ปรากฏแนวกาแพงเมืองในผังโฉนดที่ดิน ดังรู ป

รู ปที่ 4.51 ผังโฉนดที่ดินแสดงแนวกาแพงเมือง
ที่มา : หนังสื อประวัติวดั พระรู ป, 2540 หน้า 146
จากตาแหน่งของกาแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกคือ บริ เวณที่เป็ นถนนสู ง จึงทาให้ทราบ
ว่าทางรถไฟได้ตดั ผ่าในบริ เวณเมืองเก่า ดังรู ป
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รู ปที่ 4.52 แนวทางรถไฟที่ตดั ผ่าเมืองเก่า
ที่มา: จากการวิเคราะห์
สรุ ปวิวฒ
ั นาการองค์ ประกอบทีเ่ ป็ นสถาปัตยกรรม
องค์ป ระกอบที่ เ ป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ส าคัญ ได้แก่ พระราชวัง 2 แห่ ง วัด 48 แห่ ง
ศาลหลักเมือง 2 แห่ ง ศาลเจ้า 3 แห่ งและกาแพงเมือง โดยมีสถาปั ตยกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
โบราณแล้ว 29 แห่ง
เพชรบุรีเป็ นเมืองที่มีพฒั นาการตั้งแต่สมัยทวารวดี มาจนถึงยุคปั จจุบนั โดยได้รับอิทธิ พล
จากชาติ ต่างๆ จึงทาให้สถาปั ตยกรรมในเมื องเพชรบุ รีมีรูปแบบที่ หลากหลายทั้งศิลปะแบบขอม
ศิลปะแบบไทย ศิลปะแบบจีน และศิลปะแบบตะวันตก โดยยังปรากฎสถาปั ตยกรรมที่สร้างขึ้นใน
แต่ละยุคเห็นในปั จจุบนั เมืองเพชรบุรีจึงมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีชีวิต
ปัญหาและภัยคุกคาม
- จากการส ารวจพบว่า ปั จจุ บ นั ยัง ไม่ มี ก ารค านึ ง ถึ ง มุ ม มองไปสู่ โบราณสถาน ท าให้
ทัศนี ยภาพของโบราณหรื อสถานที่สาคัญถูกบดบัง เช่ น การถูกบดบังด้วยป้ ายโฆษณา สายไฟฟ้ า
หรื อ องค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกับโบราณสถาน
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-โบราณสถานบางแห่งมีการต่อเติมที่ไม่สอดคล้องกับสถานที่ จึงควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
ใช้วสั ดุและการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง
- แนวกาแพงเมืองไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั จึงทาให้ขาดการรับรู้
- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท เช่น การมีสถานเริ งรมติดกับโบราณสถาน

รู ปที่ 4.53 การใช้วสั ดุที่ไม่สอดคล้องกับโบราณสถาน

รู ปที่ 4.54 พระนครคีรีถูกบดบังด้วยป้ ายและสิ่ งปลูกสร้าง

รู ปที่ 4.55 สถานเริ งรมที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเคเบิ้ลคาร์ ของพระนครคีรี
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4.1.3 วิวฒ
ั นาการของย่าน
ย่า นที่ จ ะกล่ า วถึ ง ดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ นย่ า นที่ เ ป็ นวิ ถี ชี วิ ต ของคนเมื อ งเพชรบุ รี และ
ย่านของกลุ่มช่างฝี มือ โดยย่านที่เป็ นช่างฝี มือของเมืองเพชรบุรีน้ นั มิได้อยูร่ วมกันเป็ นย่านเหมือน
อย่างที่อื่นๆ มีแต่เพียงย่านช่างทองเท่านั้นที่มีการรวมกลุ่มเป็ นย่าน ส่ วนช่างฝี มือสายอื่นๆล้วนมีจุด
กาเนิ ดมาจากวัด(สานักช่าง) สกุลช่ างเมืองเพชรบุรีประกอบด้วย 5 สานักช่ างด้วยกัน คือ 1.สานัก
ช่ างวัดใหญ่สุวรรณาราม 2.สานักช่ างวัดพลับพลาชัย 3.สานักช่ างวัดพระทรง 4.สานักช่ างวัดยาง
และ5.สานักช่ างวัดเกาะ โดยรายละเอี ยดที่ ผูว้ ิจยั สามารถสื บค้นเริ่ มปรากฏในสมัยอยุธ ยา ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 – พ.ศ.2310)
ในสมัยอยุธยาชุมชนเริ่ มมีการขยายตัวออกมานอกกาแพงเมืองโดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่
วัด มหาธาตุ ซึ่ งเป็ นศู น ย์ร วมทางด้ า นการปกครอง เศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง ท าให้ เ กิ ด ย่ า น
พาณิ ชยกรรมบริ เวณหน้าวัดมหาธาตุ นอกจากนี้ ในบริ เวณใกล้เคียงยังเป็ นย่านหมู่บา้ นปั้ นหม้อตาล
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์กิตติพงษ์ พึ่งแตงและคุ ณยายประไพ เพชรน้ าเขียวได้กล่าวว่า ตาแหน่ ง
ของหมู่บา้ นปั้ นหม้อโดยประมาณคือ ตั้งแต่หลังวัดยางไปจนถึงสะพานท่าสรง โดยมีท่าโรงหม้อที่
เป็ นท่ า น้ า ส าคัญส าหรั บ ขนส่ ง หม้อตาล นอกจากนี้ ย งั มี ย่า นหลุ ม ดิ นซึ่ ง อยู่บ ริ เวณซอยหลุ มดิ น
(ตรงข้ามกับวัดยาง) ทั้งสามย่านนี้ถือได้วา่ เป็ นวิถีชีวติ ของชาวเมืองเพชรบุรีในยุคนี้
ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391)
ย่านในยุคนี้เหมือนกับในยุคที่ 2
ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ. 2494-2475)
ย่านพาณิ ชยกรรม เริ่ มมีการขยายตัวจากเดิมที่อยู่บริ เวณหน้าวัดมหาธาตุเมื่อเริ่ มมี
การตัดถนนใหม่บริ เวณฝั่งตาบลท่าราบ(ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรี) ทาให้ยา่ นพาณิ ชยกรรมมี
การขยายตัว ไปทางฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ น้ า เพชรบุ รี ม ากขึ้ น และกลายเป็ นศู น ย์ก ลางของย่า น
พาณิ ชยกรรมแห่งใหม่
ย่านปั้ นหม้อตาลและย่านหลุมดิน รัฐบาลในยุคนี้ มีการเรี ยกเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับ
การทาตาลโตนด หรื อที่เรี ยกกันว่า ภาษีน้ าตาล โดยมีการเก็บภาษีต้ งั แต่มีดบาดตาลไปจนถึงอุปกรณ์
ปั้ นหม้อตาล นอกจากนี้ รัฐบาลได้ตรากฎหมายภายใน บังคับให้ชาวบ้านต้องชื้ อดิ นจากหลุ มดินที่
รัฐบาลกาหนดเพื่อปั้ นหม้อเท่านั้นและรัฐบาลมีการผูกขาดเตาเผา ทาหน้าที่รับซื้ อหม้อตาลดิบมาเผา
ขายแต่เพียงผูเ้ ดียว(สานักพิมพ์สารคดี, 2547)
เมื่ อ มี ก ารก่ อ ตั้ง พระนครคี รี จึ ง ท าให้ เ กิ ด ย่ า นนาหลวง โดยพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ (รั ช กาลที่ 4) ทรงมี พ ระราชด าริ ใ นการฟื้ นฟู ป ระเพณี แ รกนาขวัญ ขึ้ น
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ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซ้ื อที่นาบริ เวณทุ่งเขาพนมขวด จานวน 715 ไร่ 2 งาน
มีพระราชดาริ ให้ใช้เป็ นนาหลวง ลานนวดข้าวหลวง ศูนย์ส่งเสริ มการทานา ดุ จดังทุ่งพระเมรุ หรื อ
สนามหลวง และมี ก ารฟื้ นฟู พิ ธี แ รกนาขวัญ โดยพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ เสด็ จ พระราชด าเนิ น เป็ นองค์ป ระธานในพิ ธี โปรดเกล้า ฯ ให้พ ระยา
เพชรพิไสยศรี สวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) เป็ นพระยาแรกนา ทรงเป็ นองค์ประธานในพิธีแรกนาที่ทุ่งนา
เขาพนมขวดเรื่ อยมาจนถึงปี 2408 พระองค์ทรงมีราชกิจมากและไม่ได้เสด็จออกมาเป็ นประธาน จึง
โปรดเกล้าฯ ให้กรมนาเป็ นประธานประกอบพิธีแรกนา และทรงมอบให้พระยาเพชรบุรีเป็ นพระยา
แรกนาดังเดิม ครั้นเสร็ จสิ้ นพิธีแล้วพระยาเพชรบุรีได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบทุกครั้ง ติดต่อกัน
มาเป็ นระยะเวลา 50 ปี ก็ตอ้ งเลิกพิธีแรกนาเมื่อสิ้ นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นอกจากนี้ บริ เวณสนามหน้าเขา ซึ่ งมีจานวน 20 ไร่ เศษ รัชกาลที่ 4 มิได้ใช้ทานาแต่ดว้ ยเหตุที่เป็ น
ลานโล่งกว้าง ราษฎรชาวเพชรบุรีจึงนิ ยมมารวมตัวประชุ มรื่ นเริ งในวันสาคัญดุจเป็ นสนามหลวง
ของเมืองเพชร ช่วงเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ของทุกปี เมื่อแดดร่ มลมตกสถานที่แห่ งนี้ จะเต็มไปด้วย
ผูค้ นมากมายจากทัว่ สารทิศ ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพากันหลัง่ ไหลมาเที่ ยวดู
การละเล่ นต่ างๆ ในสนามหน้าเขาวัง ปลู กโรงมุ งจาก หรื อ มุ ง ใบตาล สร้ า งเป็ นสนามมวย โรง
มหรสพ ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ( ประชา สิ นธุรส, 2555 )
ย่านช่างทอง ในยุคนี้เริ่ มมีกลุ่มช่างทองมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณทางทิศใต้ของถนนพาณิ ชเจริ ญ
โดยช่างทองที่ปรากฏหลักฐานคนแรกของจังหวัดเพชรบุรี คือ นายหวน ตาลวันนา ในสมัยรัชกาล
ที่ 4 ซึ่ งตระกูลช่างทองรุ่ นต่อมามีสองตระกูลใหญ่ คือ ตระกูลสุ วรรณช่างและตระกูลทองสัมฤทธิ์
ซึ่ งตั้งถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญ ทั้งสองตระกูลเริ่ มทาทองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ งเป็ น
เวลาที่หลวงอนุญาตให้ราษฎรทัว่ ไปถือครองทองคาได้ตามกาลัง (สานักพิมพ์สารคดี, 2547)
ย่านการละคร บริ เวณหน้าพระลาน เจ้าของคณะละครชาตรี ที่ได้รับการบันทึกเป็ นหลักฐาน
ในจังหวัดเพชรบุรี คือ หลวงอภัยพลรักษ์ (เดิ มชื่ อนายทองสุ ข) ข้าราชการหัวเมืองและบุตรี คื อ
หม่อมเมื อง ละครชาตรี เป็ นการแสดงที่ พฒั นามาจากการแสดงพื้นบ้าน โดยรู ปแบบและเนื้ อหา
ได้รับอิทธิ พลจากละครใน ระยะแรกเริ่ มละครชาตรี มีผแู ้ สดงเป็ นชายล้วน จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2398
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว(รั ชกาลที่ 4) ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
บุคคลทัว่ ไปใช้ผหู ้ ญิงแสดงละครได้ เมื่อรัชกาลที่ 4 เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระนครคีรี
ละครของนายทองสุ ข ได้มีโอกาสแสดงถวายเป็ นที่พอพระราชหฤทัย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
บรรดาศักดิ์ให้เป็ น “หลวงอภัยพลรักษ์” ละครชาตรี เป็ นละครที่มีชื่อเสี ยง มีงานแสดงมาก มีฐานะ
การเงิ นดี เ ป็ นล าดับ รั ช กาลที่ 4 จึ ง ได้ก าหนดให้ มี ก ารเก็ บ ภาษี ล ะคร แสดงให้เ ห็ นถึ ง ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของละครชาตรี ที่มีได้เป็ นการการแสดงเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดี ยวแต่เป็ นการ
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แสดงเพื่ อ ประกอบอาชี พ ด้ ว ย (จั น ทิ ม า แสงเจริ ญ, 2539) ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยในเรื่ องการละครชาตรี มาก เมื่อเสด็จ
แปรพระราชฐานไปประทับที่เมืองเพชรบุรี ได้ทรงสนับสนุ นให้มีการแสดงละครชาตรี ข้ ึน โดยมี
เจ้าคุ ณจอมมารดาเอม ผูฝ้ ึ กละครในวังหน้าตามแบบละครหลวง ได้ตามเสด็จมายังเพชรบุรีเป็ นผู้
ถ่ายทอดท่าราให้คณะละครหลวงที่ตามเสด็จ ต่อมาได้นาเอาท่าราเหล่ านั้นไปเล่ นผสมผสานกับ
ละครของเจ้าพระยาสุ รพันธ์พิสุทธิ์ ( เทศ บุนนาค) เจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่ งเป็ นละครที่ใช้ตอ้ นรับแขก
เมือง มีตวั ละครล้วนเป็ นหญิงสาว ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหม่อมของท่านทั้งสิ้ น โดยเฉพาะหม่อมเมืองซึ่ ง
เป็ นบุตรี ของหลวงอภัยพลรักษ์ ที่มีเชื้ อสายละครชาตรี เมืองเพชร เป็ นผูไ้ ด้รับการฝึ กหัดละครหลวง
ในครั้งนั้นด้วย หม่อมเมืองจึงเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อวงการละครชาตรี เมืองเพชร (ณิ ชชา
ชันแสง, 2549)
ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบัน (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)
ย่ า นพาณิ ช ยกรรมทางฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ น้ า เพชรบุ รี ได้ มี ก ารขยายตัว จน
กลายเป็ นย่านขนาดใหญ่ ส่ วนย่านที่ยงั คงอยู่ก็คือ ย่านช่ างทองและย่านการละคร(หน้าพระลาน)
และย่านที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงการใช้สอยไปแล้วได้แก่ ย่านนาหลวง ซึ่ งกลายเป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน
โรงเรี ยน โรงพยาบาลและสนามกี ฬา แต่ยงั มีบริ เวณสนามหน้าเขาวังที่ยงั คงเป็ นที่ทากิ จกรรมของ
เมือง ส่ วนย่านปั้ นหม้อตาลและย่านหลุ มดิ น กิ ตติพงษ์ พึ่งแตง (2556)ได้กล่าวว่า การปั้ นหม้อตาล
ได้ดาเนินมาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ งสมัยนี้ ได้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงจึงทาให้การหา
อุปกรณ์ สาหรับปั้ นหม้อตาลค่อนข้างลาบาก ประกอบกับได้มีการเปลี่ ยนภาชนะบรรจุน้ าตาลจาก
เดิมที่เป็ นหม้อดินกลายมาเป็ นถังปี๊ ป ซึ่ งมีขนาดใหญ่และเบากว่า จึงสามารถบรรจุน้ าตาลได้มากกว่า
และสะดวกต่อการขนส่ ง จึงทาให้ภายหลังกิจการการปั้ นหม้อตาลเลิกราไป
ปั จจุบนั การถ่ายทอดศิลปะงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี มิได้ถ่ายทอดโดยพระสงฆ์
เพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการถ่ายทอดศิลปะงานสกุลช่างโดยเหล่าครู ช่างสกุลช่างต่างๆ งานสกุลช่าง
เมืองเพชรบุรี จึงเป็ นที่แพร่ หลายมากขึ้นโดยบุคคลที่ มีความสนใจสามารถเรี ยนรู ้ งานช่ าง ได้จาก
เหล่าครู ช่างของเมืองเพชรบุรี งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีในปั จจุบนั สามารถจาแนกได้ 11 ประเภท
ดังนี้ 1.งานปูนปั้ น 2.งานจิตรกรรม 3.งานแกะสลักไม้ 4.งานจาหลักหนังใหญ่ 5. งานลายรดน้ า
6.งานลงรั ก ปิ ดทองประดับ กระจก 7.งานช่ า งทอง 8.งานแทงหยวก 9.งานตอกกระดาษ
10. งานปั้ นหัวโขน หัวละคร 11. งานปั้ นหัวสัตว์
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4.1.3.วิวฒ
ั นาการของย่าน

*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.56 แผนผังแสดงย่าน ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
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*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.57 แผนผังแสดงย่าน ยุคที่ 3 รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
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*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.58 แผนผังแสดงย่าน ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4)
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*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.59 แผนผังแสดงย่าน ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 5)
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*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.60 แผนผังแสดงย่าน ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 6)
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*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.61 แผนผังแสดงย่าน ยุคที่ 5 เพชรบุรีในยุคปั จจุบนั (พ.ศ.2475-ปัจจุบนั )
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*ตาแหน่งและขนาดของย่านเป็ นขนาดโดยประมาณ

รู ปที่ 4.62 แผนผังแสดงย่านทุกยุคนามาซ้อนทับกัน
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การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงขององค์ ประกอบทีเ่ ป็ นย่าน

ผังแสดงย่านในยุคที่ 5
ผังที่นาทุกยุคซ้อนทับกัน
รู ป 4.63 แสดงการเปรี ยบเทียบแผนผังแสดงย่านในยุคปั จจุบนั และผังที่นารวมทุกยุคมาซ้อนทับกัน
จากการเปรี ยบเทียบผังของย่านทั้งสองผังสามารถสรุ ปสิ่ งที่หายไปและสิ่ งที่ยงั คงเหลืออยู่
ดังนี้
-สิ่ งที่หายไป คือ ย่านปั้ นหม้อตาล ย่านหลุมดินและย่านนาหลวง
-สิ่ งที่ยงั คงอยู่ คือ ย่านพาณิ ชกรรม ย่านช่างทองและย่านการละคร โดยงานสกุลช่างจากเดิม
ที่ มี การถ่ า ยทอดวิชาภายในวัดโดยพระสงฆ์ ปั จจุ บ นั ได้มี ก ารถ่ า ยทอดโดยเหล่ า ครู ช่า งจึ ง ทาให้
งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีมีการแพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น
ข้ อสั งเกต
เนื่ องจากสมัยก่อนเมืองเพชรบุรีมีการสัญจรทางน้ า อีกทั้งยังเป็ นเมืองท่าค้าขาย จึ งทาให้
ย่านพาณิ ชยกรรมเกาะตัวไปตามริ มแม่น้ าเพชรบุรี ทั้ง 2 ฝั่ งแม่น้ าเพชรบุ รี แต่เมื่อทางถนนเริ่ มมี
บทบาทและการสั ญจรทางน้ าได้เลิ ก ราไป ย่า นพาณิ ช ยกรรมจึ ง มีก ารขยายตัว ไปตามแนวถนน
มากขึ้ นจนกลายเป็ นย่า นพาณิ ช ยกรรมขนาดใหญ่ ใ นยุค ปั จจุ บ นั โดยมี ถ นนที่ เป็ นแกนหลัก คื อ
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ถนนพาณิ ชเจริ ญ ถนนสุ รินทร์ ฤาไชยและถนนมาตยาวงศ์ จากการสารวจภาคสนามและข้อมูลจาก
สานักงานทรั พย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยพ์ บว่าบริ เวณ ดังกล่าว ยังพบอาคารแถวที่สร้ างในสมัย
รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 อยูเ่ ป็ นจานวนมากจึงควรมีการอนุรักษ์อาคารเหล่านี้ให้คงอยูส่ ื บไป
ย่านปั้ นหม้อและย่านหลุ ม ดิ น จากตาแหน่ งของย่านที่ ได้จากการสั มภาษณ์ อ.กิ ตติ พงษ์
พึ่งแตง คุ ณยายประไพ เพชรน้ าเขี ยวและคุ ณประเทื อง คชสาร สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตาแหน่งของย่านทั้งสองย่าน และท่าขนส่ งหม้อตาล (ท่าโรงหม้อ) โดยตาแหน่งของสถานที่ท้ งั สาม
แห่งมีการเรี ยงลาดับดังแผนภูมิ
แหล่งวัตถุดิบ

แหล่งผลิต

ท่าขนส่ งหม้อตาล

(ย่านหลุมดิน)

(ย่านปั้ นหม้อ)

(ท่าโรงหม้อ)

และ)
รู ป 4.64 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของย่านหลุมดิน ย่านปั้ นหม้อและท่าโรงหม้อ
ที่มา จากการวิเคราะห์
จากการสั ม ภาษณ์ อ.กิ ต ติ พ งษ์ พึ่ ง แตง ท าให้ ท ราบว่ า บริ เ วณที่ เ ป็ นท่ า โรงหม้อ คื อ
จุดรวม (node) หม้อตาลและน้ าตาลโตนดขนาดใหญ่ เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าว เป็ นบริ เวณที่มีการ
เคี่ยวน้ าตาลโตนดเพื่อนามาบรรจุหม้อตาลและขนส่ งน้ าตาลบริ เวณนี้

รู ปที่ 4.65 การเคี่ยวน้ าตาลโตนดและ
หม้อตาลโตนดในสมัยก่อน
ที่มา หนังสื อเพชรบุรี, 2547 หน้า 37

รู ปที่ 4.66 หม้อตาลโตนดซึ่งถูกค้นพบโดย
อ.กิตติพงษ์ พึ่งแตง
ที่มา จากการสารวจวันที่ 17 มีนาคม 2556
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สรุ ปวิวฒ
ั นาการของย่าน
ย่านที่ สาคัญมี ท้ งั หมด 6 ย่าน คื อ 1.ย่า นพาณิ ช ยกรรม 2.ย่า นช่ างทอง 3.ย่า นการละคร
4.ย่านปั้ นหม้อตาล 5.ย่านหลุมดิน 6.ย่านนาหลวง
ย่านที่มีการพัฒนาการจากอตี ดมาจนถึ งปั จจุ บนั คือ ย่านพาณิ ชยกรรม ย่านช่ างทองและ
ย่านการละคร(ย่านหน้าพระลาน) โดยย่านที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ย่านพาณิ ชยกรรม จากการสารวจ
พบว่าบริ เวณย่านนี้ ยงั มีอาคารเก่าในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 อยู่หลายแห่ งจึงเป็ นย่านที่มี
คุ ณ ค่ า ด้า นประวัติ ศ าสตร์ สุ นทรี ศ าสตร์ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ส่ ว นย่า นที่ เ คยมี ค วามส าคัญ ต่ อ
ชาวเมืองเพชรบุรีก็คือ ย่านปั้ นหม้อ ย่านหลุมดินและย่านนาหลวง ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ได้เปลี่ยนเป็ นสถาน
ที่ต้ งั ของอาคารบ้านเรื อนต่างๆ แต่ย่านนาหลวงนั้นยังมีพ้ืนที่บริ เวณ สนามหน้าเขาวังที่ ยงั คงเป็ น
พื้นที่ทากิจกรรมของชาวเมืองมาจนถึงปั จจุบนั
ปัญหาและภัยคุกคาม
-บริ เวณย่านพาณิ ชยกรรมพบว่ายังมีอาคารเก่าอยู่หลายแห่ ง แต่ยงั ขาดการจัดการในเรื่ อง
ความเป็ นระเบียบของอาคาร เช่น ถูกบดบังโดยสายไฟฟ้ า ป้ ายโฆษณาต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ประดับ
อาคาร จึงควรมีการคานึงถึงมาตรการในการควบคุมให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.67 บริ เวณย่านพาณิ ชยกรรมบริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญ
ที่มา :จากการสารวจ วันที่ 17 มีนาคม 2556
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4.1.4. วิวฒ
ั นาการทางด้ านพืน้ ทีโ่ ล่งว่างสาธารณะ(พืน้ ทีท่ ากิจกรรมของเมือง)
พื้นที่โล่งว่างสาธารณะหรื อพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง เป็ นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการใช้พ้ืนที่เพื่อการจัดงานประเพณี งานเทศกาลและกิจกรรมของเมือง ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่สะท้อน
ลักษณะเป็ นนามธรรม (Intangible) ออกมาเป็ นรู ปธรรม (Tangible)
ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี - สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12- 18)
เนื่องจากชุมชนมีวดั เป็ นศูน ย์กลางทางจิตใจและสังคม วัดจึง เป็ นพื้นที่ทากิจกรรม
ประเพณี ต่างๆ เช่น งานบุญ งานรื่ นเริ งและงานศพ
ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
พื้นที่ ของวัดยัง คงเป็ นที่ สาหรั บจัดกิ จกรรมของเมื องเช่ นเดิ ม โดยวัดที่มีความ
โด่นเด่ น คือ วัดมหาธาตุ เป็ นสถานที่ ในการถื อน้ าพิพฒั น์สัตยา ,วัดพลับพลาชัย ใช้ลานวัดเป็ นที่
ฝึ กรบของเหล่าทหาร
ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391)
พื้นที่ของวัดยังคงเป็ นที่สาหรับจัดกิจกรรมของเมืองเช่นเดิม
ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ. 2494-2475)
ในยุคนี้ ได้มี การเปลี่ ยนแปลง คื อ เมื่ อมีการสร้ างพระนครคีรีในสมัย รัชการที่ 4
ทรงให้รฟื้ นฟูประเพณี แรกนาขวัญ จึงทาให้บริ เวณนาหลวงของเมืองเพชรบุรีเป็ นที่จดั งานประเพณี
แรกนาขวัญ นอกจากนี้ บ ริ เวณสนามหน้า เขาซึ่ งเป็ นลานโล่ ง กว้า งก็ ย งั เป็ นที่ พ กั ผ่อนและที่ ท า
กิจกรรมของชาวเมือง
ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบัน (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)
ในยุคนี้ได้เริ่ มมีการสร้างสวนสาธารณะของเมือง ได้แก่ สวนสุ ขภาพรามราชนิเวศ
ซึ่ งเป็ นสวนสาธารณะที่ต้ งั อยู่ในพระรามราชนิ เวศน์ (วังบ้านปื น), สวน 60 พรรษาเพชรประชา
ร่ ม เย็น ,สวนสาธารณะหลัง จวนผูว้ ่า ,สวนสุ นทรภู่ นอกจากนี้ ยงั มี พ้ืนที่ สนามหน้าเขาวัง ที่ เป็ น
สถานที่ จดั งานและกิ จกรรมของเมื อ ง โดยมี พ ระนครคี รี เป็ นที่ จ ัดงานพระนครคี รีซ่ ึ งเป็ นงาน
ประจ าปี และถนนที่ ใ ช้ เ ป็ นเส้ น ทางในการเดิ น ขบวนแห่ แ ละจัด กิ จ กรรมคื อ ถนนราชวิ ถี
ถนนคี รีรัฐยา และถนนหลังจวนผูว้ ่า และมี การจัดงานกิ จกรรมการแข่งเรื อโดยจัดบริ เวณ แม่น้ า
เพชรบุรี ตั้งแต่หลังจวนผูว้ ่าไปจนถึ งหลังโรงเรี ยนสุ วรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ส่ วนวัดที่มกั ใช้เป็ น
พื้นที่จดั กิจกรรมของเมืองก็คือ วัดมหาธาตุและวัดใหญ่สุวรรณาราม
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ตารางที่ 4.1 แสดงงานเทศกาลประจาปี ในอาเภอเมืองเพชรบุรี
เทศกาลงานประจาปี
ลักษณะกิจกรรม
งานพระนครคีรี
- เป็ นการจัดงานเพื่อราลึกถึงความสาคัญ
(เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
ของประวัติศาสตร์ เมืองเพชร ตลอดจน
ระยะเวลาจัดงาน 10 วัน 10
เพื่อแพร่ สิ่งที่ดีงามในทุกด้าน โดยมี
คืน)
กิจกรรม เช่น การแสดงและสาธิ ตงาน
สกุลช่างเมืองเพชร การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานกาชาด เป็ น
ต้น

งานวันอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี
วันที่ 7 สิ งหาคมของทุกปี

งานวันมาฆบูชา

บริ เวณที่จดั งาน
- พระนครคีรี
- สนามหน้าเขาวัง
- ถนนราชวิถี
- ถนนคีรีรัฐยาตั้งแต่
บริ เวณหน้าเขาวังไป
ยังเขาพนมขวด
- ถนนเพชรเกษมขา
เข้าเมืองบริ เวณข้าง
เขาวัง
- ถนนหลังจวนผูว้ า่
- เป็ นการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ - ถนนหลังจวนผูว้ า่
สนองพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพ
- แม่น้ าเพชรบุรีต้ งั แต่
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ในการ หลังจวนผูว้ า่ ไปถึง
อนุรักษ์แม่น้ าเพชร โดยสื บเนื่องมาจาก โรงเรี ยนสุ วรรณ
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม ปี 2541 สมเด็จ
รังสฤษฏ์
พระเทพฯทรงประกอบพิธีหลัง่ น้ าคืน
-วังบ้านปื น
ชีวติ ให้แก่แม่น้ าเพชรบุรี ทางจังหวัด
เพชรบุรีจึงได้ยดึ ให้วนั ที่ 7 สิ งหาคมของ
ทุกปี เป็ นวันสื บสานการอนุ รักษ์แม่น้ า
เพชรบุรี
- กิจกรรมในงานมีการแข่งเรื อยาวชิงถ้วย
พระราชทาน กิจกรรมซุ ม้ ศิลปะ และการ
สาธิ ตงานศิลปะต่างๆ นิทรรศการ
เกี่ยวกับแม่น้ าเพชรบุรี
-ทาบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาและ
วัดทุกแห่งในพื้นที่
เวียนเทียน
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ตารางที่ 4.1 แสดงงานเทศกาลประจาปี ในอาเภอเมืองเพชรบุรี (ต่อ)
เทศกาลงานประจาปี
ลักษณะกิจกรรม
งานวันสงกรานต์และถนนสาย - บริ เวณจัดงานหลักของเมือง คือ
ข้าวแช่เมืองเพชร
บริ เวณถนนหลังจวนผูว้ า่ โดยมีการรด
น้ าดาหัวขอพรผูใ้ หญ่ ลานอาหารและ
ขนมพื้นบ้านและเวทีแสดงดนตรี

งานวันวิสาขบูชา

งานวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา
งานวันลอยกระทง

งานวันออกพรรษา ประเพณี
บาตรเทโวทาบุญตัก

บริ เวณที่จดั งาน
-ถนนหลังจวนผูว้ า่
(ถนนข้าวแช่)

-ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนและ
ปล่อยโคมลอย
-พิธีเวียนเทียนรอบพระปรางค์ 5 ยอด
(วัดมหาธาตุ)
-พิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร
(พระนครคีรี)
-เวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา

-วัดทุกแห่งในพื้นที่
-พระนครคีรี

-กิจกรรมลอยกระทง การประกวด
ประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม
ประกวดนางนพมาศ
ทาบุญตักบาตรเทโว ขบวนรถ
พระพุทธรู ปเพื่อประพรมน้ าพระพุทธ
มนต์พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจานวน
ประมาณ 100 รู ป เดินลงมาจากทางขึ้น
เขาวังเพื่อรับบิณฑบาต

-ถนนหลังจวนผูว้ า่
และพื้นที่ริมแม่น้ า
เพชรบุรี
-ทางขึ้นเขาวังด้าน
ถนนราชวิถี

วัดทุกแห่งในพื้นที่
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4.1.4. วิวฒ
ั นาการทางด้ านพืน้ ทีโ่ ล่งว่างสาธารณะ(พืน้ ทีท่ ากิจกรรมของเมือง)
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รู ปที่ 4.68 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมืองยุคที่ 1 สมัยทวารวดี สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12-18)
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รู ปที่ 4.69 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
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รู ปที่ 4.70 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง ยุคที่ 3 รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
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รู ปที่ 4.71 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 4)
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รู ปที่ 4.72 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 5)
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รู ปที่ 4.73 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 6)
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รู ปที่ 4.74 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบนั (พ.ศ.2475-ปัจจุบนั )
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รู ปที่ 4.75 แผนผังพื้นที่ทากิจกรรมของเมืองรวมทุกยุคมาซ้อนทับกัน
การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของพืน้ ทีโ่ ล่งว่างสาธารณะ

ผังแสดงพื้นที่โล่งว่างในยุคปั จจุบนั
ผังที่นาทุกยุคมาซ้อนทับกัน
รู ปที่ 4.76 การเปรี ยบเทียบผังพื้นที่โล่งว่างสาธารณะในยุคปั จจุบนั และผังที่นาทุกมาซ้อนทับกัน
จากการเปรี ยบเทียบผังทั้งสองสามารถสรุ ปเป็ นสิ่ งที่หายไปและสิ่ งที่มีอยู่ ดังนี้
-สิ่ งที่หายไป คือ นาหลวงของเมืองเพชรบุรีเนื่ องจากปั จจุบนั ไม่มีพิธีแรกนาขวัญบริ เวณ
พื้นที่แห่งนี้แล้ว
- สิ่ งที่ยงั คงอยู่ คือ สนามหลวงเมืองเพชร(สนามหน้าเขาวัง) พื้นที่ทากิจกรรมภายในวัด
ต่างๆ พื้นที่หลังจวนผูว้ า่ สวน 60 พรรษา เพชรประชาร่ มเย็น สวนสุ นทรภู่ สวนสุ ขภาพรามราช
นิเวศ ถนนราชวิถี ถนนคีรีรัฐยา ถนนเพชรเกษมขาเข้า
ข้ อสั งเกต
พื้นที่ทากิจกรรมของเมืองเป็ นพื้นที่รองรับกิจกรรมที่เกิ ดขึ้น เมื่อกิจกรรมดังกล่าวหมดไป
หรื อ ไม่ ก ารท ากิ จ กรรมนั้นแล้ว พื้ นที่ ร องรั บ กิ จ กรรมดัง กล่ า วจึ ง หมดความส าคัญ ลง เช่ น เมื่ อ
พระราชพิธีแรกนาขวัญได้ล้มเลิ กไป บริ เวณนาหลวงได้ ถูกแปรเปลี่ ยนเป็ นที่ ต้ งั บ้านเรื อนต่างๆ
แต่บริ เวณสนามหน้าเขา เนื่ องจากเป็ นสถานที่โล่งที่ใช้ทากิจกรรมและจัดงานเทศกาลของเมืองมา
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ตั้ง อดี ต เนื่ องจากกิ จ กรรมงานเทศกาลของเมื องยัง คงด ารงมาจนถึ ง ปั จจุ บ นั พื้ นที่ แห่ ง นี้ จึง เป็ น
สถานที่จดั งานเทศกาลของเมืองตลอดมา
จากแผนผังพบว่า สวนสาธารณะของเมืองส่ วนมากอยู่ทางฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรี
แต่จากการสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าบริ เวณริ มคลองวัดเกาะมีศกั ยภาพที่สามารถพัฒนาเป็ น
พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่ อมต่อและระหว่าง วัด โรงเรี ยนและชุ มชนได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถพัฒนา
ให้เป็ นเส้นทางที่เชื่ อมต่ อไปยังถนนบริ พตั ร(ถนนมะฮอกกานี ) และแนวกาแพงเมื องได้อีกด้วย
พื้นที่น้ ีจึงเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการนาไปพัฒนาต่อในอนาคต
สรุ ปวิวฒ
ั นาการของพืน้ ที่โล่ งว่างสาธารณะ
พื้นที่ ที่ ใ ช้เป็ นพื้ นที่ ท ากิ จกรรมของเมื อง ได้แก่ วัด วัง สวนสาธารณะ ถนนและแม่ น้ า
เพชรบุรี โดยพื้นที่วดั เป็ นพื้นที่ทากิ จกรรมทางด้านศาสนาแต่มีพ้ืนที่ของวัดมหาธาตุและวัดใหญ่
เป็ นสถานที่จดั งานกิ จกรรมต่างๆ บริ เวณที่มีการจัดกิ จกรรมของเมืองมากที่สุด คือ บริ เวณสนาม
หน้าเขาวัง(สนามหลวงเมืองเพชร) มักเป็ นสถานที่ในการจัดงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานพระนครคีรี
งานกาชาด นอกจากนี้ ยงั เป็ นตลาดนัดเปิ ดท้ายทุกวันจันทร์ และเมื่อไม่ได้มีการใช้เป็ นที่จดั งานก็ยงั
เป็ นสนามกีฬาของเมือง บริ เวณสนามหน้าเขาวังจึงเป็ นศูนย์รวมที่ทากิจกรรมของชาวเมืองมากที่สุด
ปัญหาและภัยคุกคามทีพ่ บ
จากการสารวจพบว่าพื้นที่ทากิจกรรมของเมืองบริ เวณริ มน้ ายังมีจานวนน้อย จึงควรมีการ
เพิ่มพื้นที่สาธารณะบริ เวณริ มน้ ามากขึ้น
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4.1.5.วิวฒ
ั นาการทางด้ านองค์ ประกอบธรรมชาติ
ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี - สุ โขทัย (พุทธศตวรรษที่ 12- 18)
ในยุคนี้ องค์ประกอบธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาซึ่ งบริ เวณที่ศึกษามีท้ งั หมด 4 แห่ งด้วยกัน คือ
เขาบันไดอิฐ เขาวัง เขาหลวงและเขาพนมขวด แม่น้ าที่มีความสาคัญของเมือง คือ แม่น้ าเพชรบุรี
แนวตะวันออก-ตะวันตก แม่น้ าแนวทิศเหนื อ-ใต้ คลองวัดเกาะและคลองบางจาน ในยุคสมัยนี้ การ
ตั้งถิ่นฐานของชุ มชนจะอยูอ่ าศัยบริ เวณที่เป็ นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าเป็ นสาคัญ สมัยยุคเริ่ มก่อตั้งชุ มชน
ได้มีการตั้งถิ่ นฐานบริ เวณระหว่างเขาบันไดอิฐและเขาวัง โดยมีแม่น้ าเพชรบุรีแนวเหนื อ-ใต้เป็ น
แหล่ งน้ าของชุ มชน แม่น้ าและภูเขาจึงทาหน้าที่ เสมื อนปราการธรรมชาติที่ไว้คุม้ กันภัยของเมือง
เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนและแม่น้ าเพชรบุรีสายเดิมเริ่ มแห้งลงจึงได้มีการย้ายชุ มชนไปตั้งที่ใหม่
ซึ่ งก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเพชรบุรีแนวเหนื อ-ใต้ มีการสร้ างกาแพงเมืองโดยมีแม่น้ าเพชรบุรี
คลองวัดเกาะและคลองบางจานเป็ นคลองคูเมืองจึงไม่จาเป็ นต้องขุดคลองใหม่ ในยุคนี้ องค์ประกอบ
ทางธรรมชาติจึงเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อเมืองเป็ นอย่างมาก
ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
ในยุคนี้แม่น้ าและภูเขายังคงมีความสาคัญเช่นเดิมโดยแม่น้ าและคูเมือง เป็ นทางสัญจรหลัก
และแม่น้ าเพชรบุรีแนวทิ ศตะวันตก-ตะวันออกเริ่ มตื้นเขิน ส่ วนภูเขา นอกจากจะเป็ นจุดหมายตา
ของเมืองแล้ว เริ่ มมีบทบาทในแง่การเป็ นที่ต้ งั ของวัดและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ โดยเขาบันไดอิฐเป็ นที่ต้ งั ของ
วัดเขาบันไดอิฐ
ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391)
ในยุคนี้ แม่น้ าและภูเขายังคงมีความสาคัญเช่นเดิม
ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ. 2494-2475)
ในยุคนี้ ได้มีการก่อตั้งพระนครคีรีข้ ึนที่เขาวังทาให้ภูเขาแห่ งนี้ มีความสาคัญในฐานะเป็ น
ที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์ และเป็ นที่ เ ชิ ด หน้ า ชู ต าแก่ ป ระเทศ จากการก่ อ สร้ า งพระนครคี รี เป็ น
การสะท้อนให้ชาวต่างชาติได้เห็ นว่าเมืองไทยนั้นมีศกั ยภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ และยังเป็ น
การออกแบบที่ มี ก ารสอดคล้อ งระหว่า งอาคารและธรรมชาติ ไ ด้อ ย่า งลงตัว พระราชวัง จึ ง ไม่
จ าเป็ นต้อ งมี ก าแพงวัง เหมื อ นที่ อื่ น ๆ นอกจากการสร้ า งพระราชวัง แล้ว มี ก ารสร้ า งเจดี ย ์ ที่
เขาพนมขวดและมี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ เ วณถ้ า เขาหลวงโดยเป็ นประดิ ษ ฐานของพระพุ ท ธรู ป ซึ่ ง
รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างเพื่อเป็ นพระราชกุศลแด่กษัตริ ยอ์ งค์ก่อนๆ นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างถนน จึงทา
ให้การสัญจรจากเดิมที่ สัญจรทางน้ าเริ่ มเปลี่ยนเป็ นการสัญจรทางบกมากขึ้น จึงทาให้แม่น้ าเริ่ มลด
ความสาคัญทางด้านการสัญจรลง แต่แม่น้ าเพชรบุ รีเริ่ มมี ความสาคัญในแง่ การเป็ นน้ าเสวยของ
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รัชกาลที่ 4, 5 และรัชกาลที่ 6 และเป็ นน้ าที่ถูกนาไปใช้ในพระราชพิธีสาคัญ ทาให้แม่น้ าเพชรบุรี
กลายเป็ นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองเพชร ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปัจจุบัน (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)
เมื่ อมีการสร้ างเขื่ อน ทาให้ระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุ รีเริ่ มตื้นเขิน จึ งทาให้แม่น้ าเพชรบุ รี
บริ เวณในตัวเมืองเพชรบุรีไม่สามารถใช้ทางน้ าเป็ นทางสัญจรได้ จากการสารวจพบว่าบางบริ เวณ
ของแม่น้ าเพชรบุรีเริ่ มมีการดาดคอนกรี ตที่ริมตลิ่ งและบริ เวณคลองวัดเกาะได้มีการดาดคอนกรี ต
ตั้งแต่ปากคลองไปจนถึ งทางรถไฟ เมื่อคลองวัดเกาะได้กลายเป็ นคลองดาดคอนกรี ตประกอบกับ
ระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีลดลง จึงทาให้ระดับน้ าในคลองวัดเกาะลดลงจนเกือบแห้งขอด ส่ งผลให้
คลองที่ เชื่ อมต่อจากคลองวัดเกาะแห้งขอดเช่ นกันเพราะน้ าไปไม่ถึงและปั จจุ บนั คลองวัดเกาะได้
กลายสภาพเป็ นคลองระบายน้ าเสี ยของชุมชน

รู ปที่ 4.77 สภาพคลองวัดเกาะในปัจจุบนั
ที่มา จากการสารวจ 6 เมษายน 2556 และ 30 มิถุนายน 2556

รู ปที่ 4.78 สภาพคลองบางจานในปัจจุบนั
ที่มา จากการสารวจ 6 เมษายน 2556
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รู ปที่ 4.79 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่1 สมัยทวารวดี-สุ โขทัย(พุทธศตวรรษที่ 12-18)
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รู ปที่ 4.80 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่ 2 สมัยอยุธยา (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 -2310)
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รู ปที่ 4.81 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3)
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รู ปที่ 4.82 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 4)
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รู ปที่ 4.83 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 5)
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รู ปที่ 4.84 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (สมัยรัชกาลที่ 6)
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รู ปที่ 4.85 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปั จจุบนั (พ.ศ.2475-ปัจจุบนั )
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รู ปที่ 4.86 แผนผังแสดงองค์ประกอบธรรมชาติรวมทุกยุค
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การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงขององค์ ประกอบธรรมชาติ

ผังองค์ประกอบธรรมชาติในยุคที่ 5
การนาผังทุกยุคมาซ้อนทับกัน
รู ปที่ 4.87 การเปรี ยบเทียบผังองค์ประกอบธรรมชาติในยุคที่ 5และการนาผังทุกยุคมา
ซ้อนทับกัน
สามารถระบุส่ิ งที่หายไปและสิ่ งที่ยงั คงอยู่ ดังนี้
-สิ่ งที่หายไป คือ แม่น้ าเพชรบุรีเดิมแนวตะวันตก-ตะวันออก
-สิ่ งที่ ยงั คงอยู่ คื อ แม่น้ าเพชรบุรีแนวทิ ศเหนื อ -ใต้ คลองวัดเกาะ คลองบางจาน เขาวัง
เขาบันไดอิฐ เขาพนมขวดและเขาหลวง
ข้ อสั งเกต
องค์ประกอบธรรมชาติที่สาคัญของเมืองเพชรบุรีประกอบด้วย 1.ภูเขา 2.แม่น้ าลาคลอง
1.องค์ประกอบที่เป็ นภูเขา มีท้ งั หมด 4 แห่ง ดังนี้
1.1.เขาวัง(เขาสมณะ) เป็ นที่ต้ งั พระราชวังของรัชกาลที่ 4 และวัดมหาสมณวรวิหาร
ที่ทรงผนวช
1.2.เขาบันไดอิฐ เป็ นที่ต้ งั ของวัดเขาบันไดอิฐที่พระเจ้าเสื อทรงผนวช
1.3.เขาหลวง มีถ้ าที่สวยงามซึ่ งรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ทรงบูรณะและสร้าง
พระพุทธรู ปอุทิศให้เป็ นพระราชกุศลถวายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนๆ
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1.4.เขาพนมขวด เป็ นที่ประดิษฐานของพระบรมสารี ริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7 องค์ และบริ เวณโดยรอบของเขาพนมขวดยังเป็ นที่ต้ งั ของนาหลวงซึ่ งชื่อว่า ทุ่งเขาพนมขวด
เมื่ อพิจารณาพบว่าภูเขาทั้ง 4 แห่ งนี้ เป็ นที่ ต้ งั ของวัด วังและสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นที่
เคารพบูชาของเมือง ซึ่งสะท้อนถึงการเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริ ยแ์ ละ
บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยภูเขาที่มีบทบาทต่อเมืองเพชรบุรีมากที่สุด คือ เขาวัง ซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั พระนครคีรีและเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้เมืองเพชรบุรีพฒั นามาจนถึงปั จจุบนั จึงทาให้พระนครคีรี
นั้นกลายมาเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเมืองเพชรบุรี การสร้างพระราชวังแห่ งนี้ และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความชาญฉลาดในการใช้ลกั ษณะของธรรมชาติผสมผสานกับการเป็ นที่ต้ งั อาคารได้อย่างลงตัว
พร้อมทั้งยังเป็ นปราการที่ปลอดภัยเพราะสามารถมองทัศนี ยภาพได้รอบทิศ จึงทาให้สถานที่แห่ งนี้
เป็ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่มีคุณค่าเป็ นอย่างยิง่
2.องค์ประกอบที่เป็ นแม่น้ า/ลาคลอง แม่น้ าที่มีความสาคัญของเมือง ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี
และคลองคูเมือง
2.1.แม่น้ าเพชรบุรี บริ เวณพื้นที่ ศึกษามี สองสาย คื อ แม่น้ าเพชรบุ รีเดิ ม (แนวทิศ
ตะวันตก- ตะวันออก) และแม่น้ าเพชรบุรีที่ปรากฏในปั จจุบนั (แนวทิศเหนื อ-ทิศใต้) แม่น้ าเพชรบุรี
เดิ ม ได้ก ลายมาเป็ นทางเดิ นและพัฒนามาเป็ นถนนบันไดอิ ฐในปั จจุ บ นั ส่ วนแม่ น้ า เพชรบุ รีใ น
ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นแม่น้ าที่มีบทบาทมากที่สุดของเมืองเพชรบุรี เนื่ องจากเป็ นแม่น้ าที่เป็ นทาง
สั ญ จรและด้ว ยคุ ณ สมบัติที่ มี ร สชาติ ที่ ดี จึ ง กลายมาเป็ นน้ า เสวยของกษัต ริ ย ์ นอกจากนี้ ยัง เป็ น
น้ าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ที่นาไปประกอบพิธีสาคัญ แม่น้ าสายนี้ ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือจึงทาให้
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปื น) ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเมืองเนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่เป็ น
ตาแหน่งอยูต่ ิดกับริ มแม่น้ าเพชรบุรีก่อนเข้าสู่ ตวั เมืองและมีระยะไม่ไกลจากบริ เวณที่ตกั น้ าเสวยที่
ท่าน้ าวัดท่าไชยศิริ จึงเป็ นชัยภูมิที่ดีในการก่อตั้งพระราชวังบ้านปื น
จากเดิ มแม่น้ าแห่ งนี้ เคยเป็ นแม่น้ าที่ไหลตามธรรมชาติแต่ปัจจุบนั เมื่อมีการสร้ าง
เขื่อนและมีการจัดการแม่น้ าโดยมนุษย์จึงทาให้ระดับน้ าในแม่น้ าลดลงจนมีลกั ษณะตื้นเขินซึ่ งส่ งผล
ต่อระดับน้ าของคลองเชื่อมต่อ และทาให้ทางสัญจรทางน้ าบริ เวณตัวเมืองไม่ปรากฏในปั จจุบนั จาก
การสารวจพบว่าเมื่ อล่ องเรื อขึ้ นไปตามแม่น้ าเพชรบุ รีพบว่า พื้นที่ ต่อจากเมื องเพชรบุ รีเป็ นพื้นที่
เกษตรกรรม จึงทาให้คุณภาพน้ าที่มาจากตัวเมืองมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร จึงควร
มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าและไม่ควรทิ้งสิ่ งปฏิกลู ลงสู่ แม่น้ า
2.2.คลองคูเมือง ประกอบด้วย คลองวัดเกาะและคลองบางจาน ซึ่งเป็ นคลองคูเมือง
ที่มีผลต่อการเลื อกที่ต้ งั เมืองโบราณ เนื่ องจากบริ เวณที่ต้ งั เมืองโบราณมีแม่น้ าล้อมรอบถึง 3 ด้าน
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(แม่น้ าเพชรบุรี คลองวัดเกาะ คลองบางจาน) จึงไม่จาเป็ นต้องขุดคูเมือง นอกจากคลองทั้ง 2 นี้ เป็ น
ปราการในการป้ องกันภัยแล้ว ยังเป็ นทางสัญจรของเมือง แต่วิถีชีวิตในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนไปโดย
คลองวัดเกาะได้มีการดาดคอนกรี ตและเป็ นที่รองรับน้ าเสี ยจากชุ มชน คลองคูเมืองจึงถูกลดบทบาท
ความสาคัญลง
สรุ ปวิวฒ
ั นาการขององค์ ประกอบธรรมชาติ
องค์ประกอบธรรมชาติ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.ภูเขา ได้แก่ เขาวัง เขาบันไดอิฐ เขาหลวงและเขาพนมขวด โดยภูเขาทั้ง 4 แห่ งเป็ นที่ต้ งั
ของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ จึงสะท้อนถึงการเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของเมือง
2.แม่ น้ า ได้แ ก่ แม่ น้ า เพชรบุ รี คลองวัด เกาะและคลองบางจาน ซึ่ งเคยท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คลองคูเมืองและทางสัญจร
ปัญหาและภัยคุกคามทีพ่ บ
-จากการสารวจพบว่าองค์ประกอบที่เป็ นภูเขา เช่ น เขาวัง ที่เคยเป็ นจุดหมายตาที่โดดเด่น
และมีความสาคัญของเมือง ปั จจุบนั ได้ถูกบดบังจากสิ่ งปลู กสร้ างและป้ ายโฆษณาต่างๆมากมาย
ฉะนั้นจึงควรมีการควบคุ มความสู งของสิ่ งปลูกสร้ าง เพื่อภูเขาแห่ งนี้ ยงั คงคุณค่าและความสวยงาม
สื บไป
-องค์ประกอบธรรมชาติที่เป็ นแม่น้ า เดิมเคยเป็ นทางสัญจรปั จจุบนั ก็ได้ลดความสาคัญลง
แม่ น้ า และคลองบางสาย ได้มี ล ัก ษณะตื้ นเขิ นจนบางแห่ ง ได้ก ลายมาเป็ นทางเดิ นและทางถนน
บางแห่งได้พบกับปั ญหาพื้นที่ชายตลิ่งถูกกัดเซาะจึงทาให้มีการดาดคอนกรี ตและสร้างเขื่อนริ มตลิ่ง
ขึ้น ทาให้ภูมิทศั น์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างเขื่อนจัดการน้ า ทาให้ปริ มาณ
น้ าในแม่น้ าเพชรบุ รีในปั จจุบนั ลดลงจนมีลกั ษณะตื้นเขินและการสัญจรทางน้ าเลิ กราไป อีกทั้งมี
การทิ้งน้ าเสี ยและสิ่ งปฏิ กูลจากอาคารบ้านเรื อนลงสู่ แม่น้ าจึงทาให้คุณภาพของแม่น้ าลดลง ซึ่ งส่ ง
ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม ระบบนิเวศของแม่น้ าเพชรบุรี เนื่องจากแม่น้ าเพชรบุรีมีสภาพตื้นเขิน
จึง ส่ ง ผลกระทบต่ อคลองเชื่ อมต่ อ โดยเฉพาะคลองวัดเกาะ (คลองคู เมื อง) ปั จจุ บนั พบว่า มี ก าร
ดาดคอนกรี ตและระดับคลองอยู่สูงกว่าระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุ รี จึ งทาให้น้ าในแม่น้ าเพชรบุ รี
ไม่ ส ามารถไหลเข้า สู่ ต ัว คลองได้ ท าให้ ค ลองมี ส ภาพตื้ น เขิ น และแห้ ง ขอดในบางช่ ว ง อี ก ทั้ง
คลองวัดเกาะยังเป็ นที่รองรับน้ าเสี ยของชุมชน สภาพของคลองจึงมีความเสื่ อมโทรม
จากวิ ว ฒ
ั นาการขององค์ ป ระกอบต่ า งๆสามารถสรุ ป ได้ดัง ตารางที่ 4.2 และสรุ ป
องค์ประกอบที่เป็ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรีได้ดงั รู ปที่ 4.88 และตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.2 แสดงวิวฒั นาการขององค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
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ตารางที่ 4.2 แสดงวิวฒั นาการขององค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
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4.2.สรุปองค์ ประกอบของภูมทิ ัศน์ วฒ
ั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุ ปองค์ประกอบของภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรีได้ดงั นี้

รู ปที่ 4.88 สรุ ปองค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์
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4.2.สรุ ปองค์ ประกอบของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
จากรู ปที่ 4.88 สามารถสรุ ปองค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
1

2

3

4

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
โครงข่ายเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ถนนราชดาเนิน
ตาบล เป็ นถนนที่ รัชกาลที่ 5 ทรงปลูกต้น
คลอง
มะฮอกกานีเพื่อเน้นแนวแกนไปยัง
กระแชง พระราชวังบ้านปื นและบริ เวณถนนสาย
อาเภอ นี้ทรงให้ปลูกต้นมะฮอกกานีท้ งั สองฝั่ง
เมือง
ถนน ปั จจุบนั ถนนสายบริ เวณ ถนน
จังหวัด คลองบัวนี้ได้มีประติมากรรมปูนปั้ น
เพชรบุรี ประดับที่สวยงาม
ถนนราชดาริ
ตาบล บริ เวณถนนสายนี้ทรงให้ปลูกต้น
คลอง
มะฮอกกานีท้ งั สองฝั่งถนน
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ถนนดารงรักษ์
ตาบล เนื่องจากถนนสายนี้แคบ จึงทรงให้
คลอง
ปลูกต้นมะฮอกกานีเพียงฝั่งซ้ายแค่ฝ่ัง
กระแชง เดียว
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ถนนบริ พตั ร
ตาบล ถนนสายนี้เป็ นถนนที่ได้มีการระบุให้
คลอง
ปลูกต้นมะฮอกกานีแต่ปัจจุบนั
กระแชง ไม่ปรากฏต้นมะฮอกกานี
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคสมัย
ยุคที่ 4

ยุคที่ 4

ยุคที่ 4

ยุคที่ 4
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ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
ยุคสมัย
โครงข่ายเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
5 ถนนบันไดอิฐ
ตาบล ถนนสายนี้เคยเป็ นแม่น้ าเพชรบุรีเดิมมา ยุคที่ 2
ไร่ สม้
ก่อน โดยเป็ นถนนที่มีมุมมองไปสู่
-ตาบล วัดมหาธาตุและเป็ นถนนสายหลักที่
คลอง
เชื่อมระหว่างเขาบันไดอิฐกับชุมชน
กระแชง เมืองเพชรบุรี
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

6 สะพานจอมเกล้า)สะพานช้าง(

7 สะพานอุรุพงษ์

อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

เป็ นสะพานคอนกรี ตแห่งแรกของเมือง ยุคที่ 4
เพชรบุรีที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 โดย
แรกเริ่ มเป็ นสะพานคอนกรี ตบุดว้ ยไม้
ซึ่งสามารถรับน้ าหนักช้างและรถ ได้
และได้มีการนาช้างมาทดสอบการรับ
น้ าหนักบนสะพานถึง 3วัน3คืนจึงได้มี
ชื่อว่า “สะพานช้าง” สะพานแห่งนี้ได้มี
การปรับปรุ งหลายครั้งจนกระทัง่ เป็ น
รู ปแบบในปั จจุบนั
อาเภอ เป็ นสะพานที่เชื่อมต่อบริ เวณ
ยุคที่ 4
เมือง
ถนนราชดาริ บริ เวณใกล้กบั พระราชวัง
จังหวัด บ้านปื น เป็ นสะพานอนุสรณ์ที่ ร.5 ทรง
เพชรบุรี สร้างเพื่อระลึกถึงพระองค์เจ้าอุรุพงษ์
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
ยุคสมัย
โครงข่ายเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
8 ท่าหลังจวนผูว้ า่
ตาบล บริ เวณนี้เคยเป็ นท่าเรื อเมล์)เรื อรับจ้าง( คลอง
และเป็ นท่าที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ ซึ่งได้
กระแชง เอ่ยถึงในจดหมายเหตุ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
9 ท่าน้ าวัดพลับพลาชัย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

มีความสาคัญในเชิงประวัติศาสตร์ โดย ยุคที่ 2
การเป็ นท่าเรื อที่ใช้ในการขึ้นฝั่งของ
กษัตริ ย ์ กองทัพในสมัยโบราณ และ
สุนทรภู่ นอกจากนี้ยงั เป็ นท่าสรงน้ า
สาหรับพระภิกษุวดั พลับพลาชัยและ
ช่วงที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่บริ เวณท่าน้ า
แห่งนี้ใช้เป็ นฐานหลักในการดับเพลิง

10 ท่าตลาดริ มน้ า

ตาบล เป็ นท่าน้ าที่เหล่าแม่คา้ มาค้าขายกันใน
ท่าราบ สมัยก่อน
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคที่ 4

11 ท่าตลาดศรี เจริ ญสุข

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคที่ 2

เป็ นท่าน้ าที่เหล่าแม่คา้ มาค้าขายกันใน
สมัยก่อน ปั จจุบนั ที่ต้ งั ตลาดได้
เปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนสุวรรณรังสฤษฏ์
และเหลือเพียงส่วนหนึ่งที่อยูห่ น้า
วัดมหาธาตุ
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
โครงข่ายเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
12 ท่าโรงหม้อ
ตาบล เป็ นท่าที่ไว้ขนส่งหม้อตาลโตนดใน
คลอง
สมัยก่อน
กระแชง ปั จจุบนั บริ เวณที่ติดกับท่าน้ าแห่งนี้ คือ
อาเภอ สถานีดบั เพลิง
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

13 ท่าวังบ้านปื น

สถาปั ตยกรรม
วัง
14 พระนครคีรี

ยุคสมัย
ยุคที่ 2

ตาบล มีความสาคัญในเชิงประวัติศาสตร์ โดย ยุคที่ 4
คลอง
การเป็ นท่าเรื อที่ใช้ในการขึ้นฝั่งของ
กระแชง กษัตริ ยใ์ นสมัยโบราณ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

- ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2478
ยุคที่ 4
- สร้ า งขึ้ นในสมัยรั ชกาลที่ 4 เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบ นี โอคลาสสิ กผสม
จี น และไทย เขาวัง เป็ นตัว แทนของ
พระราชวังที่ สร้างอยู่บนภูเขา แห่ งแรก
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ แ ส ด ง ถึ ง
แสนยานุภาพของรัชกาลที่ 4 ทรงแสดง
ให้ชาติตะวันตกได้เห็นว่าประเทศไทย
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

สถาปั ตยกรรม
วัง
มีศกั ยภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ
นอกจากนี้เขาวังยังเป็ นสัญลักษณ์ตรา
ประจาจังหวัดเพชรบุรีและจุดหมายตา
ที่สาคัญของเพชรบุรี โดยมีคากล่าวว่า
"ถ้ามาเพชรบุรีแล้วยังไม่ได้ข้ ึนเขาวัง
แสดงว่ายังมาไม่ถึงเพชรบุรี"
15 วังบ้านปื น

วัดทีข่ นึ้ ทะเบียน
16 วัดเกาะแก้วสุธาราม

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2524
ยุคที่ 4
-สร้างสมัย ร.5 โดยใช้เป็ นสถานที่
สาหรับประทับแรมในฤดูฝนที่เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก มีความ
สวยงาม ออกแบบโดย
นายคาร์ล เดอห์ริง การก่อสร้าง
วังบ้านปื นแห่งนี้ทาให้เมืองเพชรบุรีมี
ความพัฒนาในด้านคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมาก
ยิง่ ขึ้น

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2497
-เป็ นจุดกาเนิดสกุลช่างวัดเกาะ
-มีอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
สวยงาม โดยในภาพได้ปรากฎ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยาและ
มีภาพแสดงคติภูมิจกั รวาล นอกจากนี้
บริ เวณใต้ภาพจิตรกรรมฝาผนังยัง
ปรากฏ พ.ศ. 2277

ยุคที่ 2
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.

รายชื่อ

สถาปั ตยกรรม
วัดที่ข้ ึนทะเบียน
17 วัดกาแพงแลง

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2478
ยุคที่ 1
-เป็ นตัวแทนยุคขอมเรื องอานาจ เป็ น
ศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งเป็ นวัดที่สร้าง
ด้วยศิลาแลงและวัดกาแพงแลงยังเป็ น
ตัวแทนของเทวาลัยในยุคสมัยนั้นและ
มีชื่ออยูใ่ นจารึ กปราสาทพระขรรค์สมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

18 วัดโคก

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2478
ยุคที่ 2
-ภายในวัดที่มีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม
และมีพระพุทธรู ปที่จารึ ก ศาลาการ
เปรี ยญเป็ นที่เก็บรักษาพระพุทธรู ป
หลายองค์ มีอยูส่ ององค์ที่มีจารึ กที่ฐาน
เป็ นพระพุทธรู ปสมัยรัตนโกสิ นทร์
นอกจากนี้ยงั มีสมุดข่อยซึ่งเขียน ตารา
แผนไทยที่มีสรรพคุณใช้รักษาโรค
ต่างๆและวรรณกรรมของเมืองเพชรบุรี
อยูห่ ลายเรื่ อง

19 วัดพระพุทธไสยาสน์

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2478
ยุคที่ 2
-สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เป็ นพระนอนที่
มีพระพักตร์ที่ได้สดั ส่วนที่สวยงาม
นอกจากนี้สิ่งสาคัญภายในวัดยังมี
วิหารพระยืน พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.

รายชื่อ

สถาปั ตยกรรม
วัดที่ข้ ึนทะเบียน
20 วัดเพชรพลี

21 วัดถ้ าแกลบ)วัดบุญทวี(

22 วัดมหาธาตุ

23 วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล
ธงชัย
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชบุรี
ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2520
- สิ่ งที่สาคัญในวัด คือ เสาชิงช้า ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพิธีโล้ชิงช้าและเชื่อกันว่า
เป็ นเขตเทวสถานในศาสนาพราหมณ์
ในอดีตบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงเคยมี
โบสถ์พราหมณ์
วัดถ้ าแกลบตั้งอยูเ่ ชิงเขาหลวงทางด้าน
ทิศตะวันออก เหตุที่เรี ยกว่าถ้ าแกลบ มี
เรื่ องเล่าว่าในถ้ ามักมีแกลบตกอยู่
เกลื่อนกลาดเสมอ แม้จะกวาดทิ้งไป
แล้วก็จะมีอีก จึงเข้าใจกันว่าเป็ น
เมืองลับแล
-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2478
-เป็ นตัวแทนในการสร้างแบบ
คติภูมิจกั รวาล)แทนเขาพระสุเมรุ (และ
เป็ นที่ประดิษฐานของพระธาตุ มี
ความสาคัญในฐานะศูนย์กลางเมือง
ศูนย์รวมด้านเศรษฐกิจ การปกครองใน
สมัยอยุธยา และเป็ นใจเมืองมาจนถึง
ปั จจุบนั พระปรางค์วดั มหาธาตุถือเป็ น
จุดหมายตาสาคัญของคนเมือง และเป็ น
สัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ตาบล -ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2542
คลอง
-เป็ นวัดที่ ร.4 ทรงผนวกจาพรรษา
กระแชง -ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมที่เขียน
อาเภอ โดยขรัว อินโข่ง
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคสมัย

ยุคที่ 12

ยุคที่ 2

ยุคที่ 12

ยุคที่ 2
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No.

รายชื่อ

สถาปั ตยกรรม
วัดที่ข้ ึนทะเบียน
24 วัดลาด

25 วัดสนามพราหมณ์

26 วัดสระบัว

27 วัดใหญ่สุวรรณาราม

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2542
- ศาลาการเปรี ยญเป็ นอาคารไม้ทรง
ไทยขนาดใหญ่ ตัวไม้ส่วนใหญ่นามา
จากวัดป่ าแก้ว ซึ่งเชื่อกันว่า เดิมเป็ น
พระตาหนักของสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช

ยุคที่ 2

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2545
ยุคที่ 4
-มีโบสถ์เก่า หมู่กฎุ ิสงค์และอาคารเก่า
ซึ่งเป็ นศิลปะแบบไทยผสมตะวันตกซึ่ง
หาดูได้ยาก
- ไม่ทราบแน่ชดั ว่าสร้างเมื่อใดแต่ได้รับ
การบูรณะครั้งใหญ่ราวสมัย รัชกาลที่ 4
และชื่อว่า วัดสามพราหมณ์ปุกมิตตา
รามต่อมาเปลี่ยนเป็ นวัดสนามพราหมณ์
ในสมัยรัชกาลที่ 5
ตาบล -ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2497
ยุคที่ 2
คลอง
เป็ นศิลปะแบบอยุธยา ประกอบด้วย
กระแชง อุโบสถ ฐานใบเสมา เจดีย ์ ซุม้ กาแพง
อาเภอ แก้ว ที่แสดงให้เห็นถึงฝี มือชั้นยอดของ
เมือง
ช่างปั้ นปูนเมืองเพชร
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล -ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2478
ยุคที่ 2
ท่าราบ -เป็ นจุดกาเนิดสกุลช่างวัดใหญ่
อาเภอ -สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
เมือง
มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสาคัญของ
จังหวัด เพชรบุรี คือ สมเด็จเจ้าแตงโม มีศิลปะ
เพชรบุรี ที่สวยงามทั้งด้านงานปูนปั้ น
งานจิตรกรรมและงานแกะสลักไม้
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

สถาปั ตยกรรม
วัดที่ข้ ึนทะเบียน
และมีความเกี่ยวข้องกับ รัชกาลที่ 5
เนื่องจากเป็ นวัดที่พระองค์ทรงโปรด
นอกจากนี้ที่หน้าบันในระเบียงคตยัง
ปรากฎ เลข ๕ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 5
และเลข ๕ กลับด้านซึ่งหมายถึง รัชกาล
ที่ 5 ไม่เสด็จกลับมาที่เพชรบุรีอีกแล้ว
-นอกจากนี้ยงั ปรากฏ เว็จกุฎีโบราณ
วัดร้างขึ้นทะเบียน
28 วัดธ่อ

29 วัดไผ่ลอ้ ม

วัด
30 วัดกุฎีดาว

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2520
ยุคที่ 2
-ภายในอุโบสถภาพจิตรกรรมที่
สวยงาม บริ เวณข้างวัดธ่อเป็ นตลาดซื้อ
ขายสิ นค้าการเกษตร)ตลาดเช้า(
ปั จจุบนั ตัววัดมีสภาพเป็ นวัดร้าง

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนเมื่อ 2502
ยุคที่ 2
-ผนังอุโบสถของวัดเป็ นลวดลายปูน
ปั้ นภาพพุทธประวัติ พระพุทธบาท
และรู ปจาลองอาคารทรงต่างๆเป็ นภาพ
ปั้ นเรื่ องราวซึ่งมีองค์ประกอบต่อเนื่อง
แห่งเดียวในประเทศไทย

ตาบล -เป็ นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
คลอง
-ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยนปริ ยตั ิ
กระแชง รังสรรค์
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคที่ 2
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-อยูต่ ิดกับวัดมหาธาตุ วัดพลับพลาชัย
วัดกุฎีดาวและโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์
-อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.2544 ศาลาการ
เปรี ยญสร้างพ.ศ. 2514 เป็ นอาคารไม้
ทรงไทย หอสวดมนต์ เป็ นอาคารไม้
ทรงไทย

ยุคที่ 5

32 วัดข่อย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

- เริ่ มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2447
ปั จจุบนั ได้มีการสร้างพระธาตุฉิมพลี
พระเศรษฐีนวโกฎิ นอกจากจะเป็ นที่
สักการระบูชาแล้ว สถานที่แห่งนี้ยงั
แสดงให้เห็นศิลปะเมืองเพชรในยุค
สมัยปั จจุบนั อีกด้วย

ยุคที่ 45

33 วัดขุนตรา

ตาบล
บ้านกุ่ม
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เป็ นวัดโบราณไม่ปรากฎหลักฐานแน่ ยุคที่2
ชัดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย
-สิ่ งก่อสร้างที่สาคัญ ได้แก่ อุโบสถ
หลังเก่า ศิลปะสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอน
ปลาย มีเจดียย์ อ่ มุมอยูห่ น้าอุโบสถ
,ศาลาการเปรี ยญไม้และธรรมาสน์
เทศน์ นอกจากนี้ยงั มีงานวรรณกรรม
ซึ่งปรากฎในสมุดข่อยและใบลาน
โบราณ

สถาปั ตยกรรม
วัด
31 วัดแก่นเหล็ก

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

202

ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
สถาปั ตยกรรม
วัด
34 วัดเขากิ่ว

35 วัดเขาบันไดอิฐ

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

จดเนิน
เขา
บันได
อิฐ
ตาบล
ไร่ สม้
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

-พระพวง คุณาคโว ออกจาริ ก ยุคที่5
ธุดงค์ มาปฏิบตั ิธรรม ณ สถาน
ที่ต้ งั วัดในปัจจุบนั เห็นว่ามี
ความสงบร่ มรื่ น จึงขอพักอาศัย
จากเจ้าของที่ดินต่อมา
พระธมมธโร )แป้ น ชาวเวียน(
ได้ชกั ชวนญาติโยมขอซื้อที่ดิน
เพื่อจัดสร้างเป็ นวัดปฏิบตั ิ
กรรมฐาน
-ภายในวัดมีโบสถ์ที่สร้างขึ้น
ใหม่ 2 ชั้นเป็ นโบสถ์แก้ว ชั้นใต้
ดินมีภาพจิตรกรรมซึ่งเป็ นภาพ
ฤาษีดนั ตน อันหมายถึง การ
รักษาโรคต่างๆ
ตั้งอยู่ -พระเจ้าเสื อเคยเสด็จมาฝากตัว ยุคที่ 2
บนเขา เป็ นลูกศิษย์ของวัดนี้
บันได -อดีตวัดนี้มีชื่อเสี ยงทาง
อิฐ
วิทยาคมในช่วงหลวงพ่อแดง
ตาบล -มีชื่อเสี ยงศิลปะปูนปั้ นชั้นครู ที่
ไร่ สม้
ฝากผลงานไว้เหนือหน้าบัน
อาเภอ พระอุโบสถ
เมือง
-มีถ้ าอยูห่ ลายถ้ า เช่น ถ้ าประทุน
จังหวัด ถ้ าฤาษี ถ้ าสว่างอารมณ์ ถ้ า
เพชรบุรี ช้างเผือก ถ้ าดุ๊ก)ท่านดุ๊กโยฮัน
อัลเบรกต์แห่งเยอรมันเคยเสด็จ
ประพาส ณ วัดแห่งนี้(
-นอกจากนี้ยงั มีโบสถ์เมียหลวง
เมียน้อย
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
สถาปั ตยกรรม
วัด
36 วัดคงคาราม

37 วัดจันทราวาส

38 วัดชมพูพน

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

-สันนิษฐานว่า ชื่อวัดคงคา
มาจากตาแหน่งที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั
แม่น้ าเพชรบุรีสายเดิม
-เป็ นพระอารามหลวงชั้นโท
ได้รับสถาปนาขึ้นเป็ น
พระอารามหลวงแรกของเมือง
เพชรบุรี ในสมัย ร.3
- มีตเู ้ ก็บพระไตรปิ ฏกโบราณ
และใบเสมาโบราณ
ตาบล -เป็ นวัดเก่าแก่ที่ รัชกาลที่ 5 เคย
ท่าราบ เสด็จประพาส เมื่อ พ .ศ.2447
อาเภอ -ศาลาการเปรี ยญ เป็ นอาคาร
เมือง
ทรงไทยทาด้วยไม้ มีภาพ
จังหวัด จิตรกรรมที่แผงไม้คอสองซึ่ง
เพชรบุรี เขียนโดย ครู หวน ตาลวันนา
-หอระฆัง มีลกั ษณะคล้ายหอ
ชัชวาลเวียงชัย บนพระนครคีรี
ตาบล -สมัยโบราณวัดชมพูพน ชื่อว่า
หนอง วัดประชุมพล ต่อมามีการปลูก
โสน
ชมพูก่ นั มาก จึงเปลี่ยนและ
อาเภอ เพี้ยนไปเป็ นวัดชมพูพนจนถึง
เมือง
ปั จจุบนั
จังหวัด - มีพระประธานประจาอุโบสถ
เพชรบุรี และพระพุทธรู ปศิลปะสมัย
อู่ทอง ซึ่งชาวบ้านเรี ยกว่า
“หลวงพ่อโต”

ยุคสมัย

ยุคที่ 2

ยุคที่ 4

ยุคที่ 2
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

- สันนิษฐานว่าสร้างปลายสมัย
อยุธยา
- ปั จจุบนั ได้มีการสร้างอุโบสถ
ใหม่

ยุคที่ 2

40 วัดชีประเสริ ฐ

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-สันนิษฐานว่าเป็ นวัดที่มีต้ งั แต่ ยุคที่ 4
สมัยโบราณอย่างน้อยในสมัย
รัชกาลที่ 5 ซึ่งปรากฎหลักฐาน
อยูใ่ นพระราชหัตถเลขาว่า
“เสด็จผ่านวัดชีปเกิด” ซึ่งก็คือ
วัดชีประเสริ ฐนี้เอง
-มีศาลาการเปรี ยญ เป็ นอาคาร
ไม้ทรงไทยขนาดใหญ่ หน้าบัน
ตกแต่งลวดลายปูนปั้น ด้านหน้า
มีตวั อักษรระบุ พ.ศ. 2472

41 วัดชีสระอินทร์

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

- วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัด
แจ้ง แต่ได้รับการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์ในราวปี พ.ศ.
2472
- อุโบสถ เป็ นอาคารคอนกรี ต
ศาลาการเปรี ยญ เป็ นอาคาร
คอนกรี ต หอสวดมนต์เป็ น
อาคารไม้

สถาปั ตยกรรม
วัด
39 วัดช้าง

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

ยุคที่ 4
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
วัด
42 วัดไชยสุรินทร์

43 วัดไตรโลก

44 วัดถ้ าแก้ว

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั
ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

-วัดไชยสุรินทร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.
ยุคที่ 2
2275 เดิมชื่อว่าวัดน้อยนางมุก
เพราะตั้งตามชื่อของผูร้ ิ เริ่ ม
ก่อสร้าง คือ นายน้อยกับนางมุก
ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ นวัดไชยสุรินทร์
-อุโบสถ เป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศาลาการ
เปรี ยญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2540

-ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2427 เป็ นวัดเก่า ยุคที่ 4
อยูน่ อกกาแพงเมืองเพชร ขาด
การทานุบารุ ง จนกระทัง่ พระลี
เริ่ มมาบูรณะปรับปรุ งอาคาร
เสนาสนะที่ชารุ ด และ ก่อสร้าง
กุฏิเพิ่มเติม และในสมัยรัชกาลที่
5 ได้มีการสร้างทางรถไฟ ทาให้
พื้นที่วดั ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
จึงได้ร้ื ออุโบสถไม้เก่าที่ถูกแยก
อยูท่ างเหนือ มาก่อสร้าง
ทางด้านใต้รวมอยูก่ บั อาคาร
เสนาสนะเดิมที่ต้ งั อย่ก่อน
ตาบล - จากคาบอกเล่าของผูส้ ูงอายุใน ยุคที่ 2
คลอง ท้องถิ่น เล่าว่า วัดนี้เดิมชื่อ
กระแชง วัดคูหามณี แต่ในเวลาต่อมาได้
อาเภอ เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดถ้ าแก้ว อาจจะ
เมือง
เป็ นเพราะในบริ เวณที่ต้งั วัดมีถ้ า
จังหวัด ซึ่งภายในมีน้ าอยูต่ ลอดปี ซึ่งเป็ น
เพชรบุรี แหล่งน้ าใช้ให้กบั พระนครคีรี
ยามฤดูแล้ง
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
สถาปั ตยกรรม
วัด
45 วัดนาค

46 วัดบันไดทอง

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ช่อง
สะแก
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่า
สร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้มีการ
บูรณะพัฒนาครั้งใหม่สมัย
พระอธิการน้อยและพระครู
ถาวรวรพัชรคุณ
-มีพระประธานสร้างปลายสมัย
อู่ทอง
-นอกจากนี้บริ เวณกาแพงวัดยัง
พบอิฐที่มาจากกาแพงเมืองอยู่
ด้วย

ยุคที่ 2

ตาบล
บ้านกุ่ม
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เป็ นวัดที่มีอายุเก่าแก่สมัย
ยุคที่ 2
อยุธยาตอนปลาย สร้างเมื่อ พ.ศ.
2275 ตรงกับรัชสมัย
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ และ
รู ปแบบศิลปกรรมของ
ศาสนสถานเป็ นรู ปแบบเฉพาะ
ที่ได้พยายามรักษารู ปแบบเดิม
เอาไว้
-กุฏิสงฆ์เสาทุกด้านมีคนั ทวน
หน้าตัก๊ แตน รับเชิงชาย มี
อุโบสถ และพระพุทธรู ปปาง
สมาธิ ศาลาทรงไทยท่าน้ า ศาลา
พักร้อน ศาลาการเปรี ยญ
หมู่เรื อนไทย ลายหน้าบันที่
สวยงามและช่อฟ้ าใบระกามี
ความอ่อนช้อย
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
สถาปั ตยกรรม
วัด
47 วัดป้ อม

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

48 วัดพรหมวิหาร

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

49 วัดพลับพลาชัย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2130 ไม่ปรากฎ
ยุคที่ 2
หลักฐานว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ ร้าง แต่
วัดสร้างมานานแล้ว อยูใ่ น
สภาพทรุ ดโทรม ต่อมาพระครู
พิพิธคุณากรได้ทาการบูรณะ
และสร้างอาคารเสนาสนะขึ้น
ใหม่ในที่ต้ งั เดิมโดยได้รับการ
สนับสนุนจากชาวบ้าน
-อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2484
ยุคที่ 5
เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ศาลาการเปรี ยญ สร้างเมื่อ พ.ศ.
2484 เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ
พ.ศ.2500 กุฏิสงฆ์ จานวน 8
หลัง เป็ นอาคารไม้ วิหารสร้าง
เมื่อ พ.ศ.2543 หอฉัน หอระฆัง
มณฑป เป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ ง
ไม้ทรงโบราณ 2 ชั้น
-เป็ นจุดกาเนิดสกุลช่าง
ยุคที่ 2
วัดพลับพลาชัยและต้นกาเนิด
หนังใหญ่เพชรบุรีและวัดขนอน
-เป็ นวัดมีความสาคัญในเชิง
ประวัติศาสตร์ เคยเป็ นสถานที่
ฝึ กรบของทหารและเคยเป็ น
ที่ต้ งั พลับพลาของกษัตริ ยใ์ น
สมัยก่อน นอกจากนี้ยงั เป็ น
สถานที่เก็บหนังใหญ่ของ
เพชรบุรี
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
สถาปั ตยกรรม
วัด
50 วัดพระทรง

51 วัดโพธาราม

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เป็ นจุดกาเนิดสกุลช่าง
ยุคที่ 2
วัดพระทรง
-ภายในวัดมีมณฑปรอยพระ
พุทธบาทจาลอง ลักษณะเป็ น
เรื อนยอด หลังคาเครื่ องไม้ลด 4
ชั้น มีพาไลอีก 1 ชั้น ตัวอาคาร
ก่ออิฐถือปูน นอกจากนั้นยังมี
กลุ่มกุฎิสงฆ์ เป็ นลักษณะทรง
ไทยเครื่ องไม้ ยกใต้ถุนสูง มี
นอกชานแล่นถึงกัน มีลวดลาย
สลักเสลาสวยงาม ปั จจุบนั หา
ชมได้ยากยิง่ หลวงพ่อแลถือได้
ว่าเป็ นสุดยอดพระเกจิชื่อดังรู ป
หนึ่งในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
เครื่ องรางของขลัง พระเครื่ อง
วัตถุมงคลที่มีพทุ ธคุณ และการ
สักยันต์

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีมานานมีบาง
ช่วงที่เกือบเป็ นวัดร้าง มีพระจา
พรรษาอยูน่ อ้ ย ต่อมาในปี พ.ศ.
2492 จึงได้รวมกับวัดอุทยั ใช้
ชื่อว่าวัดอุทยั โพธาราม
-รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส
มาวัดนี้ในปี พ .ศ.2447

ยุคที่ 2
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-จุดกาเนิดสกุลช่างวัดยาง
-เป็ นแหล่งรวบรวมศิลปะการ
ช่างแขนงต่างๆและได้มีการ
จัดตั้งโรงเรี ยนช่างไม้วดั ยางขึ้น
ซึ่งปั จจุบนั โรงเรี ยนแห่งนี้ได้
โอนไปสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ยุคที่ 2

53 วัดรัตนตรัย

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-วัดรัตนตรัยได้พระราชทาน
วิสุงคามสี มา เมื่อปี พ .ศ.2380
-อยูต่ ิดกับเชิงเขาวังและวัด
สระบัว

ยุคที่ 2

54 วัดแรก

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-สันนิษฐานว่าชื่อน่าจะมาจาก ยุคที่ 3
พิธีแรกนาขวัญ ที่จดั ขึ้นเป็ นครั้ง
แรกของจังหวัดเพชรบุรี ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ในอดีตเป็ นวัดที่
มีความรุ่ งเรื อง เนื่องจากเป็ นจุด
แลกเปลี่ยน ขนถ่ายสิ นค้า เพราะ
เป็ นทางผ่านการคมนาคมทาง
น้ า ในเวลาต่อมาอาคาร
เสนาสนะต่าง ๆ มีสภาพทรุ ด
โทรมลงเพราะขาดการดูแล
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2532 จึงได้
มีการบูรณะพัฒนา
-โบสถ์สร้างด้วยไม้

สถาปั ตยกรรม
วัด
52 วัดยาง

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
สถาปั ตยกรรม
วัด
55 วัดวิหารโบสถ์

56 วัดสิ งห์

57 วัดอัมพวัน

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ธงชัย
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เดิมเป็ นวัดร้าง มีวตั ถุสถาน
ยุคที่ 5
เพียงพระประธานกับเขต
พัทธสี มา จนในปี พ.ศ.2511
พระครู สมุทรวรกิจ ได้มา
จาพรรษาและได้เริ่ มสร้าง
เสนาสนะเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง
บูรณะอุโบสถเก่า โดยใช้ไม้กบั
สังกะสี เพื่อใช้ทาสังฆกรรม
ตามแนวเขตสี มาเดิม ต่อมาได้
ทาเรื่ องขออนุญาตสร้างและตั้ง
วัดตามลาดับ
ตาบล -สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5
ยุคที่ 4
หนอง -เดิมวัดสิ งห์เคยตั้งอยูบ่ ริ เวณวัง
โสน
บ้านปื นต่อมาได้ยา้ ยมาอยูท่ ี่
อาเภอ ตาบลหนองโสน
เมือง
-มีสิงห์เป็ นสัญลักษณ์ต้ งั อยูห่ น้า
จังหวัด อุโบสถในท่านัง่ กึ่งหมอบซึ่งมี
เพชรบุรี เรื่ องเล่าว่าเป็ นสิ งห์วเิ ศษ
ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

- ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชดั ว่า ยุคที่ 5
ใครเป็ นผูส้ ร้าง
-พื้นที่ต้งั วัดมีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยป่ า เนื่องจากอยูต่ ิดริ มแม่น้ า
เพชรบุรี มีตน้ ไม้นานาพันธุ์
เงียบสงบร่ มรื่ น เหมาะแก่การ
ปฏิบตั ิธรรม ในปี พ.ศ.2518
พระประทีปปุญญาทีโป ได้ทา
การบูรณปฏิสงั ขรณ์ อาคาร
เสนาสนะต่างๆ
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ

สถาปั ตยกรรม
วัด
58 วัดอุทยั

วัดร้ าง (ปรากฏหลักฐาน)
59 วัดเกตุ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

เป็ นตัวแทนของสถานที่ที่มี
ยุคที่ 2
โบสถ์เก่าและโบสถ์ใหม่อยูใ่ น และยุค
พื้นที่เดียวกัน สิ่ งที่หน้าชม คือ ที่ 5
โบสถ์แบบมหาอุด โดย
ด้านหลังเป็ นผนังทึบ บริ เวณ
หน้าบันด้านหน้ามีลายปูนปั้น
เก่าแก่รูปยักษ์ และราหู จากเรื่ อง
รามเกียรติ์คราวที่สมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ
ประพาสเมืองเพชรบุรี เสด็จมา
ณ วัดอุทยั และพระราชทาน
ทรัพย์เพิ่มเติมในการปฏิสงั ขรณ์
วัดตามเจตนารมณ์ของท่าน
ผูห้ ญิงอู่ภรรยาของเจ้าพระยา
สุรพันธ์พิสุทธิ์

ตาบล
ท่าราบ
อ.เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เป็ นวัดร้างพื้นที่เดิมตั้งอยูใ่ น
เขตวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีฝ่ัง
ตะวันตกด้านริ มแม่น้ าเพชรบุรี
ปั จจุบนั พระประธาน)หลวงพ่อ
เกตุ(ได้ถูกย้ายไปประดิษฐาน
ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี ฝั่งตะวันตก

ยุคที่ 2
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ

สถาปั ตยกรรม
วัดร้าง )ปรากฏหลักฐาน(
60 วัดโคกหม้อ

61 วัดดอนไก่เตี้ย

62 วัดปี ป

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

ตาบล
ช่อง
สะแก
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

-ปั จจุบนั เหลือเพียงพระ
ยุคที่ 2
ประธานปูนปั้ นขนาดใหญ่ปาง
มารภิชยั ซึ่งได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมเมื่อประมาณ 30 ปี
มาแล้ว และเจดียร์ ายรอบ
อุโบสถ ซึ่งปั จจุบนั เหลือเพียง
องค์เดียว ลักษณะเป็ นเจดียท์ รง
ระฆัง ส่วนยอดพังทลาย
สันนิษฐานได้วา่ เป็ นวัดที่สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตาบล -วัดดอนไก่เตี้ยเป็ นวัดร้างมา
ยุคที่ 2
คลอง เป็ นเวลากว่าร้อยปี แล้ว เหลือ
กระแชง หลักฐาน เฉพาะศาลาเพียง 3
อาเภอ หลัง ต่อมาเมื่อมีการปลูกสร้าง
เมือง
โรงเรี ยนเทศบาล จึงได้มีการรื้ อ
จังหวัด ศาลาทั้ง 3 หลัง มาปลูกสร้างใน
เพชรบุรี ที่ดินของนายป้ อม ใสสะอาด
ศาลาหลังหนึ่งปลูกเป็ นศาลาให้
ชาวบ้านทาบุญ
ตาบล -ปั จจุบนั เป็ นวัดร้างอยูใ่ กล้กบั
ยุคที่ 2
ช่อง
วัดนาคและติดกับทางรถไฟ
สะแก -สภาพปั จจุบนั ยังเหลือเจดียแ์ ละ
อาเภอ อุโบสถ มีพระมีพระพุทธรู ปปูน
เมือง
ปั้ นเป็ นพระประธานของ
จังหวัด อุโบสถทรวดทรงเดิมสมัย
เพชรบุรี อยุธยา ถูกซ่อมบูรณะฉาบปูน
ขาวทั้งองค์ และพระสาวก อีก 2
องค์ จนเค้าเดิมเปลี่ยนไป

213

ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ

สถาปั ตยกรรม
วัดร้าง )ปรากฏหลักฐาน(
63 วัดเลา

64 วัดวิหารน้อย

วัดร้าง)ไม่ปรากฎหลักฐาน(
65 วัดวัง

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ต้น
มะม่วง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-เป็ นวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมา
เป็ นเวลานาน ปูชนียวัตถุสาคัญ
ที่ยงั คงหลงเหลืออยูใ่ นปัจจุบนั
คือ พระพุทธรู ปปูนปั้นขนาด
ใหญ่ แสดงปางมารวิชยั ซึ่งเดิม
เป็ นพระประธานของอุโบสถ
ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะและ
ประดิษฐานอยูด่ า้ นหน้า
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ด้าน
ตะวันออก

ยุคที่ 2

ตาบล
ช่อง
สะแก
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-วัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมาเป็ น
เวลานาน ปั จจุบนั เหลือเพียง
พระประธานปูนปั้ นขนาดใหญ่
ได้รับการบูรณะเมื่อปี 2533
2534 จากหลักฐานที่พบ
สันนิษฐานว่าเป็ นวัดในสมัย
กรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย

ยุคที่ 2

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-สันนิษฐานว่าเคยเป็ นที่พกั ของ ยุคที่ 1
เจ้าผูค้ รองเมืองในสมัยโบราณ
-ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยน
อนุบาลแสงมิตร
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สถาปั ตยกรรม
ศาลหลักเมือง
66 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)ขึ้นทะเบียน(

67 ศาลหลักเมือง)ใหม่(

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

-ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ ยุคที่ 1
พ.ศ.2478 เป็ นสิ่ งที่แสดงการตั้ง
ถิ่นฐานเมื่ออดีตหรื อเรี ยกว่า
ใจเมือง

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สร้างขึ้นในปี 2519 โดยกรม
ยุคที่ 5
ศิลปากรเป็ นผูอ้ อกแบบ เป็ นสิ่ ง
ที่แสดงการตั้งถิ่นฐานบ้านเมือง
และเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของ
ชาวเมือง
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สถาปั ตยกรรม
ศาลเจ้าจีน
68 ศาลเจ้าพ่อเสื อ

69 ศาลเจ้าต้นโพธิ์ประตูเมือง

70 ศาลเจ้าบ้านปื น

สิ่ งที่ไม่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบนั
71 กาแพงเมือง

ตาบล
ท่า
ราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล
ท่า
ราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล
ท่า
ราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ก่อสร้างในปี พ.ศ.2379 ตาม
ยุคที่ 4
แบบสถาปั ตยกรรมศาลเจ้าจีน
โดยช่างผูช้ านาญจีน มีลวดลาย
แกะสลักและภาพวาดที่สื่อถึง
คติความเชื่อแบบจีน ภายในเป็ น
ที่ประดิษฐานขององค์เทพมี
ความศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่เคารพนับ
ถือของประชาชน
สันนิษฐานว่าเป็ นตาแหน่งของ ประตูเมืองในสมัยก่อน

ในสมัยก่อนศาลเจ้าแห่งนี้ ได้
ยุคที่ 4
ตั้งอยูท่ ี่พระรามราชนิเวศน์ แต่
เนื่องจากได้มีการสร้าง
พระราชวังบ้านปื น จึงได้ยา้ ยมา
ตั้งที่ชุมชนบ้านหัวถนน
นอกจากนี้ยงั เป็ นที่จดั กิจกรรม
แสดงงิ้วในงานเทศกาลอีกด้วย
ปั จจุบนั ไม่ปรากฏหลักฐานแต่ ยุคที่ 1
สันนิษฐานว่าเป็ นแนวถนนสูง
ถนนพงษ์สุริยา ถนนท่าหิ นและ
ถนนพานิชเจริ ญ
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ
ย่าน )ยังปรากฎในปั จจุบนั (
72 ย่านพาณิ ชยกรรม

73 ย่านช่างทอง

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

ตาบล เป็ นย่านสาคัญของเมืองเพชรบุรี ยุคที่4
ท่าราบ ซึ่งยังมีอาคารเก่าตั้งแต่สมัย
และ
รัชกาลที่ 6-7 หลงเหลืออยู่
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ช่างทองตระกูลเก่าแก่ที่เริ่ มทา
ทองมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5
ในย่านนี้มี 2 ตระกูล คือตระกูล
สุวรรณาช่าง แต่สายตระกูลนี้
ไม่มีใครเป็ นช่างทองแล้ว และ
ตระกูลทองสัมฤทธิ์ ซึ่งตระกูล
ได้มีลูกพี่ลูกน้องมาแต่งงานกับ
ตระกูล ชูบดินทร์ และได้
ถ่ายทอดวิชาให้กบั ลูกศิษย์อีก
หลายคน และหนึ่งในนั้น คือ
ป้ าเนื่อง แฝงสี คาซึ่งตั้ง
บ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณย่านนี้

ยุคที่ 4
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ
ย่าน )ยังปรากฎในปั จจุบนั (
74 ย่านการละคร)หน้าพระลาน(

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั
บริ เวณ
โพธิ์กา
ร้องและ
ถนน
สุรพันธ์
ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

มีประวัติวา่ หม่อมเมืองซึ่งเป็ น ยุคที่ 4
หม่อมใน รัชกาลที่.5 ผูม้ ี
ความสามารถในการเล่นละคร
ชาตรี จึงมักเล่นถวายหน้า
พระที่นง่ั ทุกครั้งที่เสด็จมา จน
ได้รับพระราชทานที่ดินบริ เวณ
"หน้าพระลาน”เพื่อเป็ นที่แสดง
ละครเป็ นประจา ซึ่งบริ เวณลาน
ที่ใช้แสดงนั้นปัจจุบนั ได้เป็ น
ที่ต้ งั ของบ้านเรื อนต่างๆ แต่
ยังคงมียา่ นที่เป็ นที่อยูข่ องคณะ
แสดงละครอยูใ่ นบริ เวณนี้

ย่านที่ไม่ปรากฏในปัจจุบนั หรื อกิจกรรมได้เปลี่ยนไปแล้ว
75 ย่านปั้ นหม้อตาล )หมู่บา้ นปั้ นหม้อ(

ตั้งแต่
หลัง
วัดยาง
ไป
จนถึง
หน้าวัด
มหาธา
ตุ

-สมัยก่อนภาชนะที่ใช้บรรจุ
ยุคที่ 2
น้ าตาลโตนด คือ
หม้อตาลโตนด ดังภาพ
-บริ เวณหลังวัดยางไปจนถึง
หน้าวัดมหาธาตุจึงเป็ นแหล่ง
ปั้ นหม้อซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า หมู่บา้ น
ปั้ นหม้อ ซึ่งเป็ นแหล่งปั้นหม้อที่
ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่
ภายหลังได้เลิกไป เนื่องจาก
ภาชนะบรรจุน้ าตาลโตนดได้
เปลี่ยนเป็ นถังปี๊ บหรื อที่เรี ยกว่า
น้ าตาลปี๊ บ ประกอบกับสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นช่วง
ข้าวยากหมากแพง การหาวัสดุ
มาทาหม้อตาลค่อนข้างลาบาก
การผลิตหม้อตาลจึงยกเลิกไป
ในที่สุด
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ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
ย่านที่ไม่ปรากฏในปัจจุบนั หรื อกิจกรรมได้เปลี่ยนไปแล้ว
76 ย่านหลุมดิน
ติดกับ ในสมัยที่มีการปั้ นหม้อตาล
ซอย
รัฐบาลได้ออกกฎให้ราษฎรทุก
หลุมดิน คนที่จะปั้ นหม้อตาลจะต้องใช้
ดินจากบริ เวณนี้และมีการเก็บ
ภาษีต้ งั แต่มีดปาดตาลไปจนถึง
ดินที่ใช้ป้ ั นหม้อ
77 ย่านนาหลวง

ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคสมัย
ยุคที่ 2

-เป็ นนาที่รัชกาลที่.4 ใช้พระราช ยุคที่ 4
ทรัพย์ส่วนพระองค์ซ้ือที่นาทุ่ง
เขาพนมขวด จานวน 715 ไร่ 2
งาน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการ
ทานาและโปรดให้ฟ้ื นฟู
ประเพณี แรกนาขวัญ
-มีอาณาเขตกว้างขวางบริ เวณ
ตั้งแต่ฝ่ังขวาของถนนราชวิถี
จากแม่น้ าเพชรบุรี ไปยังเขาวัง
แล้ววกเลี้ยวไปทางทิศเหนือ
ด้านขวามือของถนนคีรีรัฐยา ถึง
วัดถ้ าแกลบ เชิงเขาหลวง ส่วน
ทางทิศตะวันออกนั้นคือฝั่งขวา
ตามแนวทางเกวียนเดิม มาจรด
ด้านหลังกองทัพทหารราบที่ 11
อีกส่วนหนึ่งเป็ นของหลวง
ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ
1,000 ไร่ ทรงมีพระราชดาริ ให้
ใช้เป็ นนาหลวง ลานนวดข้าว
หลวง ศูนย์ส่งเสริ มการทานา
ดุจดังทุ่งพระเมรุ หรื อ
สนามหลวงในกรุ งเทพฯที่มีทุ่ง
นาอยูต่ ิดกับวัง
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.
78

79

80

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ)พื้นที่ทากิจกรรมของเมือง(
พื้นที่หลังจวนผูว้ า่
ตาบล เป็ นพื้นที่สาธารณะริ มน้ าไว้
คลอง พักผ่อนของคนเมืองและเป็ น
กระแชง พื้นที่จดั กิจกรรมงานเทศกาล
อาเภอ ของเมือง
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
สวน 60 พรรษา เพชรประชาร่ มเย็น
ตาบล เป็ นสวนสาธารณะของเมืองซึ่ง
คลอง อยูบ่ ริ เวณศาลหลักเมือง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
สวนสุนทรภู่
ตาบล เป็ นสวนสาธารณะและเป็ นที่จดั
คลอง กิจกรรมวันสุนทรภู่ งานเพชรบุ
กระแชง ดีจงั
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

81 สวนสุขภาพรามราชนิเวศ

ตาบล เป็ นสวนสาธารณะที่อยูภ่ ายใน
คลอง พระราชวังบ้านปื น
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคสมัย
ยุคที่ 5

ยุคที่ 5

ยุคที่ 5

ยุคที่ 5
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ)พื้นที่ทากิจกรรมของเมือง(
82 พื้นที่บริ เวณสนามหน้าเขาวัง
ตาบล เป็ นพื้นที่จดั กิจกรรมของเมือง
คลอง เช่น งานพระนครคีรี งาน
กระแชง เทศกาลต่างๆ และตลาดนัด
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ถนนสายกิจกรรม
83 ถนนราชวิถี

84 ถนนเพชรเกษมขาเข้าเมืองเพชร

ตาบล เป็ นถนนแนวแกนหลักที่ไว้ใช้
คลอง ทากิจกรรม งานเทศกาลต่างๆ
กระแชง ของเมือง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ยุคสมัย
ยุคที่ 4

ยุคที่ 4

ตาบล -เป็ นที่จดั งานกิจกรรมของเมือง ยุคที่ 5
คลอง เช่น งานพระนครคีรี
กระแชง -เป็ นทางเข้าเมืองเพชรบุรี
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
No.
รายชื่อ
ที่ต้ งั
สาระสาคัญ
พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ)พื้นที่ทากิจกรรมของเมือง(
ถนนสายกิจกรรม
85 ถนนคีรีรัฐยาบริ เวณจากเขาวังไปถึงหน้าเขา ตาบล เป็ นที่จดั งานกิจกรรมของเมือง
พนมขวด
คลอง เช่น งานพระนครคีรี
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
องค์ ประกอบธรรมชาติ
86 แม่น้ าเพชรบุรี

87 คลองวัดเกาะ

88 คลองบางจาน

อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

ตาบล
ท่าราบ
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

มีความสาคัญต่อเมืองเพชรบุรี
เป็ นอย่างมาก โดยเป็ นแม่น้ าที่
ใช้หล่อเลี้ยงเมืองเพชรบุรีและ
ยังเป็ นแม่น้ าศักดิ์สิทธิที่กษัตริ ย ์
ใช้การประกอบพิธีถือน้ าพิพฒั
สัตยาและเคยเป็ นน้ าทรงเสวย

ยุคสมัย

ยุคที่ 5

-

เป็ นคูเมืองเดิมที่เป็ นคลอง
ธรรมชาติของเพชรบุรีในยุค
ก่อตั้งเมืองจึงทาให้ในยุคนั้นไม่
จาเป็ นต้องขุดคูเมืองเพิ่มเติม
นอกจากจะใช้เป็ นคูเมืองแล้วยัง
ใช้เป็ นทางสัญจรของคนเมือง
ในสมัยนั้นอีกด้วย
ตาบล - เป็ นคลองธรรมชาติทางด้าน ท่าราบ ทิศตะวันออกของกาแพงเมืองที่
อาเมือง แยกมาจากคลองวัดเกาะ
จังหวัด - สันนิษฐานว่าเคยเป็ นคลองคู
เพชรบุรี เมืองเมื่อสมัยโบราณ
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ
องค์ ประกอบธรรมชาติ
89 เขาสมณะ)เขาวัง(

90 เขาบันไดอิฐ

91 เขาหลวง)ถ้ าเขาหลวง(

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั
ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ตาบล
ไร่ สม้
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

-เป็ นเนินเขาในตัวเมืองเพชรบุรี มีความสูง 95 เมตร มีสามยอด
ด้วยกัน ซึ่งเป็ นชัยภูมิสาคัญใน
การตั้งพระราชวังบนยอดเขา ที่
เรี ยกว่า พระนครคีรี

เป็ นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร อยูห่ ่างจากเขาวัง
ประมาณ 2 กิโลเมตรภายใน
ภูเขามีถ้ าต่างๆมากมาย เช่น ถ้ า
พระพุทธรู ปปางมารวิชยั ถ้ า
พระเจ้าเสื อ ถ้ าพระนอน ถ้ า
ประทุน ถ้ าพระอาทิตย์ ถ้ า
พระจันทร์ ถ้ าปู่ ฤาษี ถ้ าดุ๊ค เป็ น
ต้น
ตาบล -ภายในมีถ้ า ซึ่งขึ้นทะเบียนเมื่อ ธงชัย
ปี 2478
อาเภอ -เป็ นภูเขาขนาดย่อมสูง
เมือง
ประมาณ 92 เมตร ภายในเป็ น
จังหวัด ถ้ าขนาดใหญ่ที่มีความงดงามซึ่ง
เพชรบุรี มีชื่อว่า ถ้ าวิมารจักรี
-สาหรับพระพุทธรู ปจานวน
มากที่เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้เป็ น
การปฏิสงั ขรณ์และสร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่5 โปรดสร้างอุทิศเป็ น
พระราชกุศลถวายพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์ก่อนๆ
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ตารางที่ 4.3 แสดงภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม )ต่อ(
No.

รายชื่อ
องค์ ประกอบธรรมชาติ
92 เขาพนมขวด

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมที่เป็ นรู ปธรรม
ที่ต้ งั
ตาบล
คลอง
กระแชง
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี

สาระสาคัญ

ยุคสมัย

-เป็ นภูเขาหิ นปูนขนาดเล็กสูง
ประมาณ 30 เมตร มีพ้ืนที่ 1 ไร่
เศษ อยูท่ างทิศเหนือของ
พระนครคีรี เดิมเคยมีเจดีย ์
เก่าแก่อยูบ่ นยอดเขาซึ่งท่านเจ้า
อธิการวัดสะบัวสร้างไว้นาน
แล้ว ต่อมาถูกฟ้ าผ่าชารุ ดเมื่อ
2403 รัชกาลที.4 ทรงโปรดให้
บูรณปฏิสงั ขรณ์โดยสร้างเสริ ม
ให้ใหญ่กว่าเดิม ลักษณะทาง
สถาปั ตยกรรมของพระเจดียบ์ น
ยอดเขา เป็ นเจดียแ์ บบทรงกลม
หรื อทรงระฆังแบบศิลปะ
อยุธยา และทรงให้บรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาด
น้อย 7 องค์ ที่ทรงได้มาจากที่
ต่าง ๆ

4.3.การพิจารณาคุณค่ าโดยรวมของภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
จากการสรุ ปองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี พบว่าแต่ละ
องค์ประกอบล้วนมี คุณค่าควรแก่ การอนุ รักษ์ โดยสามารถสรุ ปคุ ณค่าโดยภาพรวม 4 ด้าน คือ
คุ ณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ คุ ณค่าทางด้านสุ นทรี ยภาพ คุ ณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ และคุ ณค่า
ทางด้านสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.3.1.คุณค่ าทางด้ านประวัติศาสตร์
องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรีทุกองค์ประกอบล้วนมี
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ เป็ นพื้นฐาน ตัวอย่างองค์ประกอบที่มีความโดดเด่นทางด้านนี้ เช่น
-โครงข่ายเมือง เช่น ถนนบันไดอิฐเคยเป็ นแม่น้ าเพชรบุรีสายเดิม, ท่าน้ าวัดพลับพลาชัยเคย
เป็ นท่ า เรื อที่ ใช้ใ นการขึ้ นฝั่ ง กองทัพ ทหาร กษัตริ ย ์ และสุ นทรภู่ , สะพานจอมเกล้าเป็ นสะพาน
คอนกรี ตแห่งแรกของเมืองเพชรบุรี และมีการนาช้างมาทดสอบความแข็งแรงของสะพาน จึงได้ชื่อ
ว่า สะพานช้าง เป็ นต้น
-สถาปั ตยกรรม เป็ นองค์ประกอบที่สะท้อนถึงการได้รับอิทธิ พลหรื อวัฒนธรรมจากชาติ
ต่ า งๆ เช่ น วัด ก าแพงแลงแสดงถึ ง การได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากขอม, วัดมหาธาตุ เป็ นตัวแทนของเขา
พระสุ เมรุ ในคติ ภูมิจกั รวาลและทาหน้าที่เป็ นใจเมือง, เสาชิ งช้า แสดงถึ งการได้รับอิทธิ พลของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, พระนครคีรีเป็ นพระราชวังบนภูเขาที่มีสถาปั ตยกรรมผสมผสานศิลปะแบบ
ตะวันตก จีนและไทย, พระรามราชนิเวศน์ เป็ นพระราชวังที่มีศิลปะแบบตะวันตก กาแพงเมืองเป็ น
ขอบเขตของเมืองในสมัยโบราณ เป็ นต้น
- ย่าน เช่ น ย่านปั้ นหม้อตาลเคยเป็ นหมู่บา้ นปั้ นหม้อและเป็ นแหล่งขนส่ งน้ าตาลโตนด
แหล่งใหญ่ของเมืองเพชรบุรี เป็ นต้น
- พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่า งสาธารณะ เช่ น สนามหน้า เขาวัง )สนามหลวงเมื อ งเพชร( เป็ นพื้ น ที่
จัด กิ จ กรรมของเมื อ งมาตั้ง แต่ ส มัย รั ช กาลที่ 4โดยเป็ นที่ ท าพิ ธี ที่ ส าคัญ เช่ น พิ ธี แ รกนาขวัญ
พิธีนอ้ มเกล้าฯถวายเพื่อขึ้นระวางสมโภชช้างเผือก เป็ นต้น
-องค์ประกอบธรรมชาติ แม่น้ าเพชรบุรี คลองวัดเกาะ คลองบางจาน เคยเป็ นคลองคูเมืองที่
เป็ นปราการป้ องกันภัย ของเมื อง โดยแม่น้ า เพชรบุ รีได้กลายมาเป็ นแม่น้ าศักดิ์ สิ ทธิ และน้ าเสวย
ในสมัยรัชกาลที่ 4-6 , เขาวัง เขาหลวงและเขาพนมขวด เป็ นภูเขาที่ มีความเกี่ ยวข้องกับรัชกาลที่ 4
และรัชกาลที่ 5 เขาบันไดอิฐเป็ นที่ต้ งั ของวัดเขาบันไดอิฐซึ่ งเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าเสื อเคยผนวช
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4.3.2.คุณค่ าทางด้ านสุ นทรี ยภาพ
คุณค่าทางด้านสุ นทรี ยภาพเป็ นคุณค่าที่สามารถรับรู้ได้จากลักษณะทางด้านกายภาพของ
สถานที่ต่างๆ องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองเพชรบุรีที่มีคุณค่าทางด้านนี้ จึงมีหลายแห่ง
ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
-โครงข่ายเมือง เช่น ถนนมะฮอกกานี )ถนนราชดาเนิ น ถนนดารงรักษ์ และถนนราชดาริ (
เป็ นถนนที่มีการเน้นแนวแกนถนนไปสู่ พระรามราชนิเวศน์ ด้วยการปลูกต้นมะฮอกกานี นอกจากนี้
บริ เวณถนนราชดาเนิ น ยังมีการประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้ นเป็ นแนวยาว จึงทาให้เกิดลักษณะ
ที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของถนนสายนี้
-สถาปั ต ยกรรม เช่ น พระนครคี รี มี คุ ณ ค่ า โดยการเป็ นจุ ด หมายตาของเมื อ งและเป็ น
ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี, วัดมหาธาตุ เป็ นจุดหมายตาของเมืองและเป็ นตราสัญลักษณ์ของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี, วัดใหญ่สุวรรณารามเป็ นแหล่งรวมศิลปกรรมที่สวยงาม เช่น งานแกะสลักไม้
งานปู นปั้ นและงานจิ ตรกรรม, วัดข่ อยเป็ นที่ ต้ ัง ของพระธาตุ ฉิ มพลี พ ระเศรษฐี นวโกฎิ ซึ่ ง เป็ น
สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามที่สร้างในยุคปัจจุบนั
-ย่าน เช่ น ย่านพาณิ ชยกรรมมีอาคารเก่ าสมัยรัชกาลที่ 6-7 ทั้งอาคารไม้ อาคารปูนและ
อาคารกึ่งไม้ก่ ึงปูน เป็ นจานวนมาก
-พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่า งสาธารณะ เช่ น สวนสุ ข ภาพรามราชนิ เ วศน์ เ ป็ นสวนสาธารณะภายใน
พระรามราชนิ เวศน์, สวน 60 พรรษา เพชรประชาร่ ม เย็น เป็ นสวนสาธารณะและที่ ต้ งั ของ
ศาลหลักเมือง โดยสวนสาธารณะทั้ง 2 แห่ ง นี้ ได้ลอ้ มรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิ ดที่มีความร่ มรื่ น
และสร้างความโดดเด่นให้กบั พื้นที่
-องค์ประกอบธรรมชาติ เช่น แม่น้ าเพชรบุรีมีทศั นียภาพที่มีแนวช่องมองที่สวยงาม ซึ่ งบาง
แห่งยังปรากฏลักษณะที่เป็ นธรรมชาติท้ งั สองฝั่งแม่น้ า, ถ้ าเขาหลวงเป็ นถ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มี
ความงดงามและเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปที่เป็ นที่เคารพของชาวเมือง
โดยองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางด้านสุ นทรี ยภาพนี้ ทาให้ผพู ้ บเห็นเกิดความประทับใจและ
ทาให้สามารถจดจาพื้นที่เหล่านั้นได้
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รู ปที่ 4.89 ปูนปั้ นบริ เวณถนนราชดาเนิน รู ปที่ 4.90 พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิที่วดั ข่อย
ที่มา: จากการสารวจวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่มา: จากการสารวจวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่4.91ย่านพาณิ ชยกรรม
ที่มา :จากการสารวจ วันที่ 17 มีนาคม 2556

รู ปที่ 4.92 ย่านพาณิ ชยกรรม
ที่มา :จากการสารวจ วันที่ 17 มีนาคม 2556

รู ปที่ 4.93 สวนสุ ขภาพรามราชนิเวศน์

รู ปที่ 4.94 สวน 60 พรรษา เพชรประชาร่ มเย็น

ที่มา: จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555

ที่มา: จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
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รู ปที่ 4.95 แม่น้ าเพชรบุรี
ที่มา: จากการสารวจวันที่ 1 ตุลาคม 2555

รู ปที่ 4.96 ถ้ าเขาหลวง
ที่มา:จากการสารวจ วันที่ 15 ธันวาคม 2555

4.3.3.คุณค่ าทางด้ านวิทยาศาสตร์
คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หมายรวมถึ ง คุ ณค่าทางด้านการศึกษาวิจยั คุ ณค่านี้ ข้ ึนอยู่กบั
ความส าคัญ ของข้อมู ล ที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ พื้ น ที่ ความหายากและการที่ ส ถานที่ น้ ันสามารถใช้เป็ น
แหล่งข้อมูลในอนาคตได้ จากความหมายของคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถแสดงตัวอย่าง
พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางด้า นนี้ เช่ น วัด ก าแพงแลง เป็ นวัด ที่ ส ร้ า งด้ว ยศิ ล าแลงซึ่ งเป็ นศิ ล ปะขอม
แบบบายน, เสาชิ งช้าที่วดั เพชรพลีสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ
พิธีโล้ชิงช้า, วัดมหาธาตุ มีพระปรางค์ที่เป็ นตัวแทนของเขาพระสุ เมรุ ในคติภูมิจกั รวาล, วัดไผ่ลอ้ ม
เป็ นวัดที่ มี ล ายปู น ปั้ นภาพพุ ท ธประวัติ พระพุ ท ธบาท รู ป จ าลองอาคารทรงต่ า งๆเป็ นภาพปั้ น
เรื่ องราวซึ่ งมีองค์ประกอบต่อเนื่ องแห่ งเดียวในประเทศไทย, พระนครคีรีเป็ นพระราชวังที่สร้างบน
ภูเขาแห่ งแรกและแห่ งเดี ยวในประเทศไทย, วัดใหญ่สุวรรณาราม มีศิล ปกรรมที่งดงาม หอไตร
กลางน้ า และเว็จกุฎีโบราณซึ่ งหาดูได้ยาก, วัดพระพุทธไสยาสน์ เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ปางไสยาสน์ที่มีพระพักตร์ ที่มีความงดงามและมีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ และมีพระวิหาร
พระยืนที่ปรากฏภาพพระพุทธฉายซึ่ งเขียนด้วยสี ฝุ่นบนผนัง 3 ด้าน, วัดอุทยั มีโบสถ์เก่าที่เรี ยกว่า
โบสถ์แบบมหาอุด เป็ นต้น
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รู ปที่ 4.97 วัดกาแพงแลง
ที่มา: จากการวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.99 ลายปูนปั้ นที่วดั ไผ่ลอ้ ม

รู ปที่ 4.98 เสาชิงช้าวัดเพชรพลี
ที่มา: จากการวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.100 เว็จกุฎีโบราณที่วดั ใหญ่สุวรรณาราม

ที่มา: จากการวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.101 พระพุทธไสยาสน์และภาพพระพุทธฉาย
ที่มา: จากการวันที่ 15 ธันวาคม 2555

ที่มา: จากการวันที่ 15 ธันวาคม 2555

รู ปที่ 4.102 โบสถ์แบบมหาอุดที่วดั อุทยั
ที่มา: จากการวันที่ 15 ธันวาคม 2555
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4.3.4.คุณค่ าทางด้ านสั งคม
เป็ นคุ ณค่าของสถานที่ในฐานะเป็ นศูนย์กลางของจิตวิญญาณ ความเชื่ อ การเมือง ชนชาติ
หรื อวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อย เป็ นพื้นที่ทากิจกรรมทางประเพณี งานเทศกาล หรื อเป็ นพื้นที่ที่มี
ความเกี่ ยวข้องกับบุคคลพิเศษหรื อกลุ่มคนที่สาคัญในประวัติศาสตร์ หรื อเป็ นสถานที่มีจุดเด่นหรื อ
เป็ นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่ น องค์ประกอบของภูมิทศั น์เมื องประวัติศาสตร์ เมื องเพชรบุ รีที่มีคุณค่า
ทางด้านนี้ เช่ น วัด ศาลเจ้าศาลหลักเมื อง เสาชิ งช้า วัง ย่านต่างๆ พื้นที่ ทากิ จกรรมของเมือง โดย
สถานที่ที่เป็ นใจเมืองและเป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของเมืองเพชรบุรี คือ วัดมหาธาตุ
4.4.การวิเคราะห์ SWOT
4.4.1.จุดแข็ง (Strength)
จากการสรุ ปองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรีและพิจารณา
คุ ณ ค่ า โดยรวมของพื้ น ที่ พบว่ า เมื อ งเพชรบุ รี มี อ งค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นภู มิ ท ั ศ น์ ว ัฒ นธรรม
เมืองประวัติศ าสตร์ มากถึ ง 92 แห่ ง โดยสถานที่ ต่า งๆ มี คุ ณค่ าหลายด้า นและมี สถานที่ ที่ เป็ น
ตัวแทนที่แสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากชาติต่างๆที่เป็ นลักษณะเด่นของแต่ละยุคสมัย
4.4.2.จุดอ่ อน (Weakness)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี พบว่า
เมืองมีการขยายตัวมากขึ้นโดยไม่ได้มีมาตรการควบคุ ม ประกอบกับประชาชนไม่ทราบถึ งคุ ณค่า
ความสาคัญของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ และขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง
จึงทาให้องค์ประกอบที่มีคุณค่าเหล่านั้น กาลังถูกภัยคุกคาม และบางองค์ประกอบได้สูญหายไป
4.4.3.โอกาส (Opportunity)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรีในแต่ละ
องค์ป ระกอบพบว่า องค์ป ระกอบหลายแห่ ง ยัง มี ส ภาพที่ ดี อ ยู่ และบางแห่ ง ถึ ง แม้ว่า จะมี ค วาม
เสื่ อมโทรมแล้ว แต่ยงั มี ศกั ยภาพสามารถฟื้ นฟูองค์ประกอบนั้นๆได้ ตัวอย่างเช่ น คลองวัดเกาะ
สามารถฟื้ นฟู เ ป็ นพื้ นที่ ส าธารณะริ ม น้ า และเป็ นพื้ น ที่ เชื่ อมโยงระหว่า ง บ้า น วัด และโรงเรี ย น
ในบางพื้นที่ถึงแม้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานในปั จจุบนั แล้ว แต่ยงั พบเอกสารข้อมูลที่ระบุถึงตาแหน่ ง
ของสถานที่ น้ ัน เช่ น แนวก าแพงเมื องบริ เ วณถนนสู ง ซึ่ งมี โ อกาสในการขุด ค้น หลัก ฐานทาง
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ประวัติศาสตร์ ในบริ เวณพื้นที่ดงั กล่าว ในบางบริ เวณที่มีการกระจุกตัวของโบราณสถานหลายแห่ ง
สามารถนามาพัฒนาเป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวได้
4.4.4.ปัญหาและภัยคุกคาม (Threat)
จากการวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาและภัยคุ กคามในแต่ละองค์ประกอบ พบว่าปั ญหาโดย
ส่ วนมากมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทาง จึงสามารถสรุ ป
ปัญหาและภัยคุกคามเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
4.4.4.1.ปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การรุ กล้ าพื้นที่โบราณสถาน
- มีกิจกรรมการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมในบริ เวณใกล้เคียงกับโบราณสถาน
4.4.4.2.ปัญหาด้านการสัญจร
- ทางรถไฟตัดผ่าแนวกาแพงเมืองและพื้นที่โบราณสถาน
- บริ เวณที่เป็ นแนวกาแพงเมืองมีการสร้างถนนทับ
- มีป้ายตั้งขวางทางเดินเท้า
- ขาดพื้นที่ทางเท้าในบางบริ เวณ
- มีการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ผา่ นบริ เวณที่มีโบราณสถานตั้งอยู่
4.4.4.3.ปั ญหาด้านสิ่ งปลูกสร้างและสถาปั ตยกรรม
- การสร้างสิ่ งปลูกสร้างบดบังหรื อมีลกั ษณะที่ข่มโบราณสถาน
- การสร้างสิ่ งปลูกสร้างที่ไม่สอดคล้องกับโบราณสถาน
- มีการใช้วสั ดุต่อเติมโบราณสถานที่ไม่สอดคล้อง
4.4.4.4.ปัญหาด้านภูมิทศั น์
- แนวต้นไม้ประวัติศาสตร์ )มะฮอกกานี( หายไป
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและป้ าย ทาลายทัศนียภาพของเมือง
- ขาดแคลนร่ มเงาจากต้นไม้
จากการวิเ คราะห์ SWOT น าไปสู่ ก ารเสนอแนะแนวทางในการอนุ รั ก ษ์
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี ในบทต่อไป

บทที่ 5
การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์
จากการศึ ก ษาและวิเคราะห์ อ งค์ประกอบภูมิ ท ัศน์เ มื องประวัติศาสตร์ เ พชรบุ รีทางด้า น
กายภาพ ทาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นของแต่ละองค์ประกอบ จึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1.แนวทางการกาหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์
5.2.แนวทางในการใช้มาตรการควบคุม
5.3.ตัวอย่าง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
5.1.แนวทางการกาหนดเขตพืน้ ทีอ่ นุรักษ์
แนวความคิดในการอนุรักษ์ (concept)
สร้างความสมดุล (balance) ระหว่างสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมและสิ่ งที่สร้างใหม่
แนวทางในการกาหนดขอบเขตพืน้ ทีอ่ นุรักษ์
จากการศึกษาแนวคิดและกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางในการ
ก าหนดขอบเขตของพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ โดยการอ้ า งอิ ง จากหลั ก ฐานทางกายภาพเช่ น คู เ มื อ ง
แนวกาแพงเมือง บริ เวณที่มีความหนาแน่นของโบราณสถานหรื อเป็ นแหล่งภูมิทศั น์วฒั นธรรมและ
ทางสั ญ จรที่ ส าคัญ จึ ง สามารถก าหนดพื้ น ที่ ใ นการอนุ รั ก ษ์ข องเมื องเพชรบุ รี ไ ด้เ ป็ น 2 พื้ น ที่
ดังรู ปที่ 5.1 ดังนี้
บริ เวณพื้นที่ที่ 1 คื อ พื้ นที่ อนุ รัก ษ์หลัก ที่ เป็ นพื้ น ที่ ข องเมื องเก่ า เพชรบุ รี โดย
พิ จ ารณาจากแนวก าแพงเมื อ งและแนวคู เ มื อ งเดิ ม ซึ่ งเป็ นบริ เ วณที่ มี ค วามเข้ม ข้น ของภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมเมื องประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึ งบริ เวณที่ เคยเป็ นที่ ต้ งั เมื องตั้งแต่สมัยยุคทวารวดี และยัง
ปรากฏร่ องรอยและหลักฐานทางโบราณคดี เช่น วัดกาแพงแลง ศาลหลักเมืองเดิม เสาชิ งช้า เป็ นต้น
โดยบริ เวณนี้ มีองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมมีมากถึง 30 แห่ ง จึ งกาหนดให้บริ เวณนี้ เป็ น
พื้นที่หลักในการอนุรักษ์มีพ้ืนที่โดยประมาณ 1.67 ตารางกิโลเมตร มีขอบเขตคือ
ทิศเหนือจรดกับแนวถนนพงษ์สุริยา (แนวกาแพงเมือง)
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ทิศตะวันตกจรดกับแนวแม่น้ าเพชรบุรี
ทิศใต้จรดกับแนวคลองวัดเกาะ(คลองคูเมือง)
ทิศตะวันออกจรดกับ แนวถนนสู ง(แนวกาแพงเมือง)
บริ เวณพื้นที่ที่ 2 คือ บริ เวณฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุ รี ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ต้ งั ของ
พระราชวัง ถึ ง 2 แห่ ง ศาลหลัก เมื อ ง(ใหม่ ) วัด มหาธาตุ ที่ ท าหน้า ที่ เป็ นใจเมื องในปั จจุ บ ัน
ถนนมะฮอกกานี และสนามหลวงเมืองเพชร(สนามหน้าเขาวัง) จึงกาหนดพื้นที่น้ ี เป็ นพื้นที่ต่อเนื่ อง
จากพื้นที่ที่ 1 ซึ่ งมีพ้ืนที่โดยประมาณ 4.91 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือจรดกับ แนวทางรถไฟซึ่ ง มาบรรจบกับ ถนนคี รีรัฐ ยาและถนน
พงษ์สุริยา
ทิศตะวันตกจรดกับถนนคีรีรัฐยา ถนนเพชรเกษมและถนนราชดาเนิน
ทิศใต้จรดกับถนนบันไดอิฐ(แม่น้ าเพชรบุรีสายเก่า)ถนนราชดาริ และคลอง
วัดเกาะ
ทิศตะวันออกจรดกับ คลองบางจานและคลองชลประทาน
5.2.แนวทางการใช้ มาตรการควบคุม
จากการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาในบทที่ 4 และการศึกษาข้อมูลจากกรณี ศึกษาและข้อมูลที่
เกี่ ย วข้องกับ การอนุ รัก ษ์เมื องประวัติศ าสตร์ ใ นบทที่ 2 สามารถสรุ ปแนวทางในการควบคุ มได้
4 ประเภท ดังนี้
5.2.1.แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
5.2.2.แนวทางด้านการสัญจร
5.2.3.แนวทางด้านสิ่ งปลูกสร้างและสถาปั ตยกรรม
5.2.4.แนวทางด้านภูมิทศั น์

233

2
1

รู ปที่ 5.1 แสดงการกาหนดขอบเขตพื้นที่การอนุ รักษ์เมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
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5.2.1.แนวทางในการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน จากการศึกษาและวิเคราะห์จากกรณี ศึกษาพบว่าใน
พื้นที่อนุรักษ์ ห้ามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-กิจกรรมประเภทโรงงานบางประเภท
-สถานที่บรรจุก๊าซและน้ ามันเชื้อเพลิง(ไม่รวมร้านจาหน่ายก๊าซ)
-สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
-โรงฆ่าสัตว์
-ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร
-ที่กาจัดขยะมูลฝอย
-สถานที่เลี้ ยงสัตว์ เช่ น ม้า โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ ห่ าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้หรื อ
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
5.2.2.แนวทางด้ านการสั ญจร ได้แก่ การสัญจรทางถนนและทางรถไฟ
ภายในเขตพื้ นที่ อนุ รั ก ษ์หลัก เป็ นบริ เวณที่ มี โบราณสถานเป็ นจานวนมาก จึ งควรมี ก าร
ควบคุมการสัญจรเพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดแรงสั่นสะเทือน เนื่ องจากแรงสั่นสะเทือนจากการ
สัญจรโดยยานพาหนะที่มีน้ าหนักมาก เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่จะส่ งผลกระทบต่อระบบฐานราก
ของโบราณสถาน ทาให้โครงสร้ า งของโบราณสถานเกิ ดการทรุ ดตัว จึ งควรมี การควบคุ มไม่ใ ห้
รถบรรทุกขนาดใหญ่ผา่ นบริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ของโบราณสถานที่สาคัญ ซึ่ งก็คือในพื้นที่ภายในกาแพง
เมือง เป็ นบริ เวณที่มีโบราณสถานมากที่สุดจึงควรมีการห้ามไม่ให้รถบรรทุ กขนาดใหญ่เข้าไปใน
บริ เ วณนี้ และส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ก ารสั ญ จรขนาดเบาภายในพื้ น ที่ เช่ น รถจัก รยาน รถสามล้อ และ
รถจักรยานยนต์เป็ นต้นและไม่ควรขยายถนนในพื้นที่อนุ รักษ์ เพื่อเป็ นการจากัดปริ มาณการสัญจร
และเป็ นการรักษาบรรยากาศของพื้นที่อนุรักษ์
จากการส ารวจพบว่า ก าแพงเมื องเพชรบุ รีใ นปั จจุ บ นั ได้มี ก ารสร้ า งถนนทับ แนวก าแพง
จึงควรมีการสื่ อความหมายบริ เวณดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึ งขอบเขตและแนวกาแพงเมืองที่เคยมีใน
อดี ต จากการส ารวจและการวิ เคราะห์ พ้ื น ที่ ศึ ก ษาพบว่า ทางรถไฟได้ตดั ผ่า กลางพื้ นที่ เมื องเก่ า
(บริ เ วณพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ) จึ ง เสนอให้ มี ก ารย้า ยทางรถไฟออกไปนอกเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เพื่ อ ลด
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แรงสั่นสะเทือนและรักษาทัศนียภาพที่ดีแก่โบราณสถานและเพื่อการรับรู ้ ขอบเขตของกาแพงเมือง
เพชรบุรี
5.2.3.แนวทางด้ านสิ่ งปลูกสร้ างและสถาปั ตยกรรม การควบคุ มสิ่ งปลู กสร้ างนั้นเป็ นการ
ควบคุ มเพื่อทาให้เกิ ดความสอดคล้องระหว่างเมื องเก่าและเมื องใหม่โดยการควบคุ มความสู งของ
อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ างเพื่ อรั ก ษาเส้ นขอบฟ้ า (skyline) และการรั ก ษารู ปแบบและลัก ษณะของ
โบราณสถานและอาคารเก่าให้คงเดิมเพื่อยังคงรักษาความแท้ (authenticity) ซึ่ งรวมไปถึงการต่อเติม
อาคารหรื อการสร้างสิ่ งปลูกสร้างใหม่ควรรักษาทัศนียภาพของบรรยากาศของเมืองประวัติศาสตร์ จึง
ควรคานึงถึง วัสดุ รู ปแบบและสี ของอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
จากการส ารวจและการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า บริ เ วณพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์มี โ บราณสถานและ
อาคารเก่าที่ควรอนุ รักษ์อยูเ่ ป็ นจานวนมากและอาคารโดยส่ วนมากมีขนาดความสู งประมาณ 2-3 ชั้น
จึงกาหนดให้ควบคุมความสู งของอาคารและสิ่ งปลูกสร้างที่จะสร้างใหม่ในบริ เวณนี้ มีความสู งได้ไม่
เกิน 12 เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินหรื อพื้นถนนอ้างอิงถึงระดับสู งสุ ดของอาคารและบริ เวณพื้นที่
ต่อเนื่ อง (พื้นที่ที่ 2) บริ เวณนี้ อาคารที่พบโดยส่ วนมากมีความสู งตั้งแต่ 2-4 ชั้น จึงกาหนดความสู ง
ของอาคารและสิ่ งที่ปลูกสร้างที่จะสร้างใหม่ในบริ เวณนี้มีความสู งได้ไม่เกิน 16 เมตร
5.2.4. แนวทางด้ านภูมิทศั น์ ได้แก่ พืชพรรณ อุปกรณ์ประกอบถนนและป้ ายต่างๆ
เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีและความสอดคล้องต่อบรรยากาศของเมืองประวัติศาสตร์ จึงควรมี
การควบคุมทางด้านภูมิทศั น์ โดย
-พืชพรรณ ควรใช้พนั ธุ์ไม้พ้ืนถิ่ นหรื อพันธุ์ไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
โดยบริ เวณที่ได้มีการระบุตน้ ไม้ในประวัติศาสตร์ ไว้อย่างชัดเจนให้ปลูกต้นไม้ดงั กล่าวในตาแหน่งที่
เดิมที่ได้ระบุไว้
-อุ ป กรณ์ ป ระกอบถนน เช่ น ป้ าย เสาไฟ ม้า นั่ง ถัง ขยะ เป็ นต้น รู ป แบบของ
องค์ประกอบถนนควรมีรูปแบบที่เรี ยบง่ายและมีความกลมกลืนกับโบราณสถาน โดยวัสดุและสี สัน
ที่ใช้ไม่ควรมีลกั ษณะมันวาวหรื อสี ฉูดฉาด
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-ตาแหน่ งที่ ติดตั้งอุ ปกรณ์ ประกอบถนน ควรมี ความเป็ นระเบี ยบและไม่
ขวางทางเดินเท้า
-เสาไฟและสายไฟ ไม่ ค วรมี ล ัก ษณะใหญ่ ห รื อ บดบัง ทัศ นี ย ภาพของ
โบราณสถาน บริ เวณที่ มีโบราณสถานหรื อกลุ่ มอาคารเก่ าที่ มีคุณค่าเป็ นจานวนมากควรมี การนา
สายไฟลงใต้ดินเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ
-ป้ าย ห้ามติดตั้งป้ ายโฆษณาในบริ เวณพื้นที่ของโบราณ พื้นที่ริมน้ าและบน
อาคารตั้งแต่ ชั้น 2 ขึ้นไป บริ เวณพื้นที่อนุรักษ์เนื้อหาในป้ ายควรเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาท้องถิ่น โดย
ถ้าเป็ นภาษาอื่นควรมีภาษาไทยกากับโดยให้ขนาดตัวภาษาไทยใหญ่กว่า
รายละเอียดแนวทางในการควบคุมด้านต่างๆนั้นสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางในการออกมาตรการควบคุม
แนวทาง

พืน้ ทีอ่ นุรักษ์
พืน้ ทีต่ ่ อเนื่อง
1
2
1.แนวทางการใช้ -ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมที่กาหนดดังต่อไปนี้
-กิจกรรมประเภทโรงงานทุกจาพวก ยกเว้นโรงงานบางประเภท(ที่ระบุในผังเมืองรวมเพชรบุรี)
ประโยชน์ ทดี่ นิ
-กิจกรรมประเภทสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ไม่ได้หมายรวมถึงสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
-สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
- โรงฆ่าสัตว์
-ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร
- ที่กาจัดขยะมูลฝอย
- สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ก่อให้เกิดความราคาญ
2.แนว ทาง ด้ าน - สนับสนุนให้มีการสัญจรขนาดเบาเช่น รถจักรยาน รถสามล้อและการเดินเท้า
- ถนนที่สร้างทับแนวกาแพงเมืองหรื อแนวแม่น้ าหรื อคลองโบราณควรมีการ
ทางสัญจร
สื่ อความหมายให้ทราบถึงตาแหน่งของกาแพงเมืองหรื อแนวคลองโบราณ
- ห้ามมิให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ต้ งั แต่ 6 ล้อ เข้าในเขตพื้นที่อนุรักษ์
- ทางรถไฟที่ตดั ผ่ากลางพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ให้ยา้ ยออกไปนอกเขตกาแพง
เมือง
- ไม่ควรขยายถนนในพื้นที่ที่มีโบราณสถานและอาคารเก่าที่ควรอนุรักษ์เป็ น
จานวนมาก เพื่อจากัดปริ มาณการจราจรและรักษาบรรยากาศเดิมของสถานที่

- สนับสนุนให้มีการสัญจรขนาดเบาเช่น รถจักรยาน รถสามล้อและการเดิน
เท้า
- ถนนที่สร้างทับแนวแม่น้ าหรื อคลองโบราณควรมีการสื่ อความหมายให้
ทราบถึงแนวแม่น้ าหรื อแนวคลองเดิม เช่น แนวแม่น้ าเพชรบุรีเดิมเป็ นต้น
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ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางในการออกมาตรการควบคุม
แนวทาง

พืน้ ทีอ่ นุรักษ์
1
3.แนวทางด้ า นสิ่ ง -ห้ามก่อสร้างอาคารที่ มีความสู งเกิ น 12 เมตร โดยวัดจากระดับ พื้นดิ นหรื อ
ป ลู ก ส ร้ า ง แ ล ะ ระดับถนนอ้างอิง ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เพื่อควบคุมสิ่ งปลูกสร้างไม่ให้
บดบังหรื อข่มโบราณสถาน
สถาปัตยกรรม
-วัสดุและสี ที่ใช้ไม่ควรมีลกั ษณะมันวาวหรื อสี ฉูดฉาด
-ควรมีการฟื้ นฟูท่าเรื อ ท่ าน้ า เดิ มโดยให้มีรูปแบบดั้งเดิ มตามที่ สืบค้นได้ใน
พื้นที่ประวัติศาสตร์หรื อประยุกต์รูปแบบให้กลมกลืนกับรู ปแบบดั้งเดิม

พืน้ ทีต่ ่ อเนื่อง
2
-ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสู งเกิน 16 เมตร โดยวัดจากระดับถนน หรื อ
หรื อระดับถนนอ้างอิง ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เพื่อควบคุมสิ่ งปลูกสร้าง
ไม่ให้บดบังหรื อข่มโบราณสถาน
-ควรมีการฟื้ นฟูท่าเรื อ ท่าน้ า เดิมโดยให้มีรูปแบบดั้งเดิมตามที่ สืบค้นได้ใน
พื้นที่ประวัติศาสตร์หรื อประยุกต์รูปแบบให้กลมกลืนกับรู ปแบบดั้งเดิม

4.แนวทางด้ าน
ภูมทิ ศั น์
4.1.พรรณไม้

-ควรใช้พรรณไม้ทอ้ งถิ่นและพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

-ควรใช้พรรณไม้ทอ้ งถิ่นและพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ในบริ เวณที่ มีการระบุแนวต้นไม้ประวัติศาสตร์ ที่แน่ ชดั ให้ฟ้ื นฟูแนวต้นไม้
ดังกล่าว เช่น แนวถนนมะฮอกกานี

4.2.อุ ป ก ร ณ์
ประกอบถนน เช่ น
ป้ าย เสาไฟ ม้า นั่ ง
ถั ง ข ย ะ ( street
furniture)

-ตาแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ าย เสาไฟ ม้านัง่ ถังขยะ ควรมีความเป็ นระเบียบและไม่ควรขวางทางเดินเท้า
-เสาไฟและสายไฟ ไม่ควรบดบังทัศนียภาพหรื อมีลกั ษณะข่มโบราณสถานหรื อกลุ่มอาคารเก่าที่มีคุณค่า
-ห้ามติดป้ ายโฆษณาบริ เวณพื้นที่ของโบราณสถาน ริ มน้ าและดาดฟ้ าของอาคาร ตัวอาคารเก่าที่ควรอนุรักษ์และบริ เวณถนนสายสาคัญที่มีโบราณสถานและ
อาคารเก่าเป็ นจานวนมากควรมีการนาสายไฟลงใต้ดิน
- ควรมีการจัดแผนที่ ป้ ายบอกทางและป้ ายให้ความรู ้ในบริ เวณที่สาคัญ เช่น แหล่งโบราณสถานหรื อแหล่งภูมิทศั น์วฒั นธรรมต่างๆ
-ชื่อของป้ ายควรเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาท้องถิ่น ในกรณี ที่เป็ นภาษาอื่นควรมีชื่อภาษาไทยกากับ โดยให้ ตัวอักษรภาษาไทยใหญ่กว่า ตัวอักษรภาษาอื่น
-ควบคุมการติดตั้งป้ ายทุกชนิด
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5.3.ตัวอย่าง แนวทางเสนอแนะในการอนุรักษ์ และพัฒนา
จากการสรุ ปข้อ มู ล พบว่ า องค์ ป ระกอบของภู มิ ท ัศ น์ เ มื อ งประวัติ ศ าสตร์ เ พชรบุ รี
มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก จึงควรได้รับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูเป็ นลาดับแรก ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะ
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา ดังต่อไปนี้
5.3.1.แนวทางการฟื้ นฟู แ นวก าแพงเมื อ งด้ว ยการสื่ อ ความหมาย ซึ่ งเป็ นตัว แทนของ
องค์ประกอบที่เป็ นสถาปัตยกรรม
5.3.2.แนวทางการฟื้ นฟูแนวมะฮอกกานีบริ เวณถนนทั้ง 4 สาย ได้แก่ ถนนราชดาเนิ น ถนน
ดารงรักษ์ ถนนราชดาริ ถนนบริ พตั ร ซึ่งเป็ นตัวแทนขององค์ประกอบที่เป็ นโครงข่ายเมืองที่มีคุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์
5.3.3.แนวทางการฟื้ นฟูแนวคลองวัดเกาะ(คลองคูเมือง)ให้เป็ นคลองที่เชื่ อมต่อระหว่างวัด
บ้า น โรงเรี ย น ถนนมะฮอกกานี และถนนก าแพงเมื อง ซึ่ งเป็ นตัวแทนขององค์ประกอบที่ เป็ น
องค์ประกอบธรรมชาติและพื้นที่ทากิจกรรมของเมือง
5.3.4.แนวทางการพัฒนาถนนพาณิ ชเจริ ญให้เป็ นเส้ นทางท่องเที่ ยวชมย่านช่ างทองและ
ย่านพาณิ ชยกรรม (ย่านตลาดเก่า) ซึ่งเป็ นตัวแทนขององค์ประกอบที่เป็ นย่าน
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รู ปที่ 5.2 ผังแสดงกรอบแนวความคิดตัวอย่างโครงการเสนอแนะ
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5.3.1.แนวทางการฟื้ นฟูแนวกาแพงเมืองด้ วยการสื่ อความหมาย
เมืองเพชรบุรีปรากฏร่ องรอยของแนวกาแพงเมืองที่มีผงั เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมเกือบจัตุรัส โดยใช้
แม่น้ าเพชรบุรีเป็ นคูเมื องด้านตะวันตก โดยแนวกาแพงเมืองแนวสุ ดท้ายที่ เคยมี ในอดี ต คื อ แนว
กาแพงเมืองบริ เวณถนนสู ง ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งสุ ดท้ายของตลาดเพชรบุรี ได้มีผนู ้ า
รถยนต์มาขุดลอกดิ นที่เป็ นกาแพงเมืองเดิ ม ทั้งส่ วนที่เคยเป็ นถนนสู งและกาแพงเมืองทางด้านทิศ
ตะวันออก จนหมดตลอดแนวกาแพง เพื่อนาออกไปถมตลาดและชุ มชน จึงไม่เหลื อหลักฐานใดๆ
ในปั จจุบนั และจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดนาคพบว่า วัดนาคได้มีการนาอิฐที่มาจากกาแพงเมือง
บริ เวณถนนสู ง มาสร้ า งก าแพงวัดเช่ นกัน ซึ่ ง ปรากฏดัง รู ป ทั้ง นี้ ควรมี ก ารพิ สู จน์ หลัก ฐานทาง
โบราณคดี ต่ อ ไป จากรู ป จึ ง เป็ นแนวทางในการน าวัส ดุ ที่ ค ล้า ยกับ อิ ฐ ของก าแพงเมื อ งมาสื่ อ
ความหมาย

รู ปที่ 5.3 อิฐที่มาจากกาแพงเมือง
ที่มา: จากการสารวจ 18 มีนาคม 2556
โดยบริ เวณที่เป็ นแนวกาแพงเดิม คือ ถนนพาณิ ชเจริ ญ ถนนพงษ์สุริยา ถนนท่าหิ น
และถนนสู ง จากสื บค้นข้อมูลพบว่าบริ เวณสู งเป็ นบริ เวณที่เคยปรากฎหลักฐานกาแพงเมืองแนว
สุ ดท้า ย ผูว้ ิจยั จึ งเสนอให้มีก ารขุดค้นเพื่อทราบถึ งขนาดและแนวของกาแพงเมื องที่ แน่ ชัด และ
เนื่ องจากถนนมีการใช้งานอยูต่ ลอดเวลา ถนน 3 สายที่เหลื อ จึงใช้การสื่ อความหมายแนวกาแพง
เมือง ด้วยการเปลี่ยนพื้นผิวทางเดินเท้าโดยใช้อิฐที่เหมือนดังรู ปที่ 5.3 ในการปูทางเท้าเพื่อให้คนที่
เดินทางเท้าสามารถรับรู ้ได้วา่ บริ เวณดังกล่าวเคยเป็ นแนวกาแพงมาก่อน พร้อมทั้งจัดป้ ายให้ความรู ้
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เกี่ยวกับกาแพงเมืองเพชรบุรีบริ เวณริ มทางเดินตามจุดต่างๆของแนวกาแพงเมือง ส่ วนในบริ เวณที่
เป็ นพื้นผิวถนนให้มีการเปลี่ ยนพื้นผิวถนนให้ต่างจากถนนทัว่ ไปเพื่อให้ทราบถึ งความสาคัญของ
ถนนสายดังกล่าว

รู ปที่ 5.4 ผังแสดงแนวกาแพงเมือง
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สภาพถนนแนวกาแพงเมืองในปัจจุบัน

รู ปที่ 5.5 บริ เวณถนนสู ง
ที่มา: จากการสารวจ 18 มีนาคม 2556

รู ปที่ 5.6 บริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญ
ที่มา: จากการสารวจ 18 มีนาคม 2556

รู ปที่ 5.7 บริ เวณถนนท่าหิ น

รู ปที่ 5.8 บริ เวณถนนพงษ์สุริยา

ที่มา: จากการสารวจ 18 มีนาคม 2556
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ตัวอย่าง แนวทางในการปรับปรุ งบริ เวณถนนพาณิชเจริ ญ

รู ปที่ 5.9 บริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญก่อนปรับปรุ ง
ที่มา: จากการสารวจ 18 มีนาคม 2556

รู ปที่ 5.10 บริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญหลังปรับปรุ ง
เนื่องจากบริ เวณนี้เป็ นบริ เวณที่มีอาคารเก่าอยูเ่ ป็ นจานวนมากอีกทั้งยังเป็ นแนวกาแพงเมือง
เดิ มจึงสื่ อความหมายโดยการเปลี่ ยนพื้นที่ผิวทางเท้าเป็ นลายกาแพง บริ เวณถนนเปลี่ ยนพื้นผิวให้
แตกต่างจากถนนทัว่ ไปและรักษาทัศนี ยภาพของอาคารเก่าในย่านนี้ โดยรักษารู ปด้านหน้า(facade)
ของอาคารเก่าและนาสายไฟบริ เวณถนนสายนี้ลงใต้ดินหรื อจัดระเบียบสายไฟให้เรี ยบร้อย
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5.3.2.แนวทางการฟื้ นฟู แนวมะฮอกกานี บริ เวณถนนทั้ง 4 สาย ได้ แก่ ถนนราชดาเนิ น
ถนนดารงรักษ์ ถนนราชดาริ ถนนบริพตั ร
ถนนมะฮอกกานีเป็ นถนนประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
พระราชดาริ ให้ปลูกต้นมะฮอกกานี บริ เวณถนนทั้ง 4 สาย คือ ถนนราชดาเนิน ถนนดารงรักษ์ ถนน
ราชดาริ และถนนบริ พตั ร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หนังสื อพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชรบุรี, 2537)
ถนนราชดาเนิน ทรงให้ปลูกทั้งสองฝั่งคือฝั่งตะวันตกและฝั่ งตะวันออก ช่ วงห่ าง
ระหว่างต้นประมาณ 10-11 เมตร
ถนนราชดาริ ทรงให้ปลูกทั้งสองฝั่งคือ ฝั่งเหนื อและฝั่งด้านใต้ ตั้งแต่วงเวียนถนน
ตกจนถึงทางรถไฟสายใต้
ถนนดารงรักษ์ ทรงให้ปลูกทางฝั่งซ้ายด้านเดียว เนื่องจากตัวถนนแคบ
ถนนบริพตั ร ทรงให้ปลูกทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและตะวันตก
ต้นมะฮอกกานี ที่ทรงให้ป ลู กนั้น ทรงนาพันธุ์ มาจากต่า งประเทศในคราวเสด็ จ
ประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ร.ศ.126 เป็ นมะฮอกกานี พนั ธุ์ใบใหญ่ (Swietenia mocrophylla King) เป็ น
ไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ เป็ นเนื้อแข็งมีกลิ่นหอม เป็ นไม้เศรษฐกิจและนิยมปลูกเป็ นไม้ประดับ
ปั จจุบนั ต้นมะฮอกกานี ที่ทรงปลูกนั้นมีอายุมากกว่า 100 ปี แล้ว เราจึงควรอนุรักษ์
ให้ตน้ มะฮอกกานีเหล่านี้อยูค่ ู่กบั ถนนทั้ง 4 สายตลอดไป
สภาพของถนนมะฮอกกานีในปัจจุบัน

รู ปที่ 5.11-5.12 ถนนราชดาเนิน
ที่มา: จากการสารวจ 16 มกราคม 2556

246

รู ปที่ 5.13-5.14 ถนนดารงรักษ์
ที่มา จากการสารวจ 16 มกราคม 2556

รู ปที่ 5.15-5.16 ถนนบริ พตั ร
ที่มา: จากการสารวจ 16 มกราคม 2556

รู ปที่ 5.17-5.18 ถนนราชดาริ
ที่มา: จากการสารวจ 16 มกราคม 2556
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จากการส ารวจพบว่า มี ต้นมะฮอกกานี เพี ย ง 3 สาย คื อ ถนนราชดาเนิ น ถนน
ด ารงรั ก ษ์ แ ละถนนราชด าริ ส่ วนถนนบริ พั ต รไม่ ป รากฏต้ น มะฮอกกานี แต่ ป รากฏ
ต้นชมพูพนั ทิพย์ ต้นประดู่และต้นเหลืองปรี ดียาธรแทน
นอกจากนี้ยงั พบว่าบางบริ เวณมีการเดินสายไฟลอยพาดผ่านต้นมะฮอกกานี

รู ปที่ 5.19 สายไฟที่พาดผ่านต้นมะฮอกกานี
ที่มา: จากการสารวจ 16 มกราคม 2556
แนวทางในการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูถนนมะฮอกกานี
-รักษาแนวต้นไม้เดิ ม โดยการปลู กต้นมะฮอกกานี เพิ่มเติ มในส่ วนที่ หายไป บริ เวณ
ถนนทั้ง 4 สาย โดยมีระยะห่างระหว่างต้นโดยประมาณ 10-11 เมตร(ตามจดหมายเหตุ)
-จัดป้ ายสื่ อความหมายประวัติความเป็ นมาของถนนมะฮอกกานีบริ เวณถนนทั้ง 4 สาย
-ควรเลี่ยงการเดินสายไฟลอยบริ เวณแนวเดียวกับต้นมะฮอกกานี
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รู ปที่ 5.20 ผังแสดงแนวทางการฟื้ นฟูแนวต้นมะฮอกกานีบริ เวณถนนทั้ง 4 สาย
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5.3.3.แนวทางการฟื้ นฟูแนวคลองวัดเกาะ(คลองคูเมือง)ให้ เป็ นคลองที่เชื่ อมต่ อระหว่ างวัด
บ้ าน โรงเรียน ถนนมะฮอกกานีและถนนกาแพงเมือง

รู ป ที่ 5.21

ผัง แสดงทางเดิ น เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งคลองวัด เกาะ แนวถนนมะฮอกกานี แ ละ
แนวกาแพงเมือง

คลองวัด เกาะนั้น เป็ นคลองคู เ มื อ งประวัติ ศ าสตร์ ต้ ัง แต่ ส มัย ทวารวดี เป็ นคลองที่ ใ ช้
ป้ องกันภัยและใช้เป็ นเส้ นทางสั ญจรของเมื อง โดยคลองแห่ ง นี้ ได้มีหลัก ฐานปรากฏว่า เคยเป็ น
เส้นทางเสด็จประพาสของสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ดังจดหมายเหตุพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชร ความว่า
“ 6 กันยายน 2453 วันนี้ ตอนเช้าสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถทรงเรื อพายประพาสตาม
ลาคลองวัดเกาะ”
คลองวัดเกาะจึงเป็ นคลองที่มีความสาคัญที่ควรนามาพัฒนาเป็ นอย่างยิง่
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สภาพคลองวัดเกาะในปัจจุบนั บริเวณฝั่งวัดเกาะและโรงเรียนวัดจันทราวาส

ผังแสดงคลองวัดเกาะบริ เวณฝั่งวัดเกาะและโรงเรี ยนวัดจันทราวาส

ที่มา จากการสารวจ
รู ปที่ 5.22 คลองวัดเกาะบริ เวณฝั่งวัดเกาะและโรงเรี ยนวัดจันทราวาส
ที่มา: จากการสารวจ 6 เมษายนและ 30 มิถุนายน 2556
บริ เวณฝั่งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของวัดเกาะ โรงเรี ยนวัดจันทราวาสและที่ต้ งั ของบ้านเรื อ(หันหน้าเข้า
หาคลอง) บริ เวณใต้สะพานของถนนบริ พตั ร พบว่ามีทางเดินที่สามารถลอดผ่านไปยังอีกฝั่งหนึ่ งได้
แต่ปัจจุบนั มีระดับความสู งจากพื้นดินถึงท้องคานน้อยกว่า 1.80 เมตรจึงทาให้เดินผ่านไปยังอีกฝั่งไม่
สะดวก เมื่ อเดิ นไปริ มคลองฝั่ ง วัดเกาะพบว่า สามารถเดิ นไปจนถึ ง ริ ม แม่น้ าเพชรบุ รีได้และเป็ น
ตาแหน่งที่ตรงข้ามกับวัดอัมพวัน ทางเดินริ มคลองโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 เมตร
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สภาพคลองวัดเกาะในปัจจุบนั บริเวณฝั่งวัดป้อมและวัดแรก

รู ปที่ 5.23 คลองวัดเกาะบริ เวณฝั่งวัดป้ อมและวัดแรก
ที่มา: จากการสารวจ 6 เมษายนและ 30 มิถุนายน 2556
บริ เวณฝั่ งนี้ เป็ นที่ ต้ งั ของบ้านเรื อน(หันด้านข้างให้คลอง) และเป็ นที่ ต้ งั ของวัดป้ อมและ
วัดแรก โดยพบว่าวัดป้ อมและวัดแรกมีประตูที่สามารถเข้าถึงจากคลองได้
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รู ปที่ 5.35 ผังแสดงตาแหน่งของคลองวัดเกาะ

รู ปที่ 5.24-5.25 รู ปตัดแสดงคลองวัดเกาะก่อนปรับปรุ ง
ที่มา: จากการสารวจ
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แนวความคิดในการฟื้ นฟูคลองวัดเกาะ(คลองคูเมือง)
-การพัฒนาริ มคลองวัดเกาะให้เป็ นทางเดิ นเชื่ อมต่อระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยนนั้น
จากการสารวจพบว่าระหว่างวัดเกาะ วัดป้ อม วัดแรกและโรงเรี ยนวัดจันทราวาสนั้น มีเพียงวัดป้ อม
และวัด แรกที่ ส ามารถเข้า ถึ ง พื้ น ที่ ว ัด ได้ จ ากริ ม คลองวัด เกาะ ส่ ว นวัด เกาะและโรงเรี ยนวัด
จันทราวาส พบว่าบริ เวณที่ติดกับริ มคลองนั้นเป็ นกาแพงทึบ แต่พ้ืนที่ของวัดเกาะมีพ้ืนที่สวนต้นสัก
อยู่ติดกับกาแพงริ มคลองอีกทั้งยังติดกับโบสถ์และเจดียข์ องวัดเกาะ ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีความร่ มรื่ น
และสวยงาม จึงเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาให้เป็ นบริ เวณเชื่อมต่อ จึงเสนอให้เปิ ดทางเข้า
ระหว่างวัดเกาะและคลองวัดเกาะ
-โดยบริ เวณที่เป็ นทางเดิ นริ มคลองวัดเกาะ ให้ปลูกต้นไม้เน้นแนวคลองเพื่อเป็ น
การแสดงแนวคลองคูเมืองและให้ร่มเงาแก่ทางเดิน
-บริ เวณพื้นที่คลองวัดเกาะในปั จจุ บนั พบว่าเป็ นคลองดาดคอนกรี ต อี กทั้งแม่น้ า
เพชรบุรีในปั จจุบนั นั้นมีระดับน้ าอยูต่ ่ากว่าระดับของคลองวัดเกาะ จึงทาให้น้ าในแม่น้ าเพชรบุรีไม่
สามารถไหลเข้าสู่ คลองวัดเกาะได้ และพบว่าคลองวัดเกาะในปั จจุบนั เป็ นที่รองรับน้ าเสี ยจากชุ มชน
จึงทาให้ภูมิทศั น์ของคลองไม่น่ามอง
เนื่ องจากคลองในปั จจุ บนั นี้ เป็ นน้ า นิ่ งจึ งเป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ ยุงที่ เป็ นปั ญหาแก่
ชุมชน(จากรายงานของชุมชนท่าหิ น)
-ฉะนั้นแนวทางในการปรั บปรุ งภูมิทศั น์คลอง โดยการเปลี่ ยนฟั งก์ชนั่ จากเดิ มที่
รองรั บ น้ า เสี ย ให้ เป็ นที่ รับ น้ า ดี และเปลี่ ย นวัส ดุ ที่ ด าดริ ม ตลิ่ ง และท้อ งตลิ่ ง โดยเปลี่ ย นจากตลิ่ ง
คอนกรี ตเป็ นตลิ่งดินแล้วปลูกพืชริ มตลิ่ง เพื่อให้น้ าสามารถซึ มลงผิวดินได้อีกทั้งยังทาให้คลองนั้นมี
ความเป็ นคลองธรรมชาติและส่ งผลดีต่อระบบนิ เวศของคลอง โดยบริ เวณคลองควรมีการไหลเวียน
ของน้ าตลอดและจัดพื้นที่นง่ั ริ มคลองโดยบางบริ เวณสามารถทาเป็ นขั้นบันได (step) เพื่อเป็ นที่นงั่
ริ มคลองได้
-บริ เวณใต้สะพานของถนนบริ พตั รให้ปรับระดับพื้นโดยให้ความสู งจากพื้นดินถึง
คานของสะพานประมาณ 2.50 เมตร เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวก
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รู ปที่ 5.26 ผังแสดงคลองวัดเกาะหลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 5.27 รู ปตัดที่ 1
-เปิ ดทางเข้าจากคลองวัดเกาะเพื่อเชื่ อมทางเดินริ มคลองวัดเกาะกับสวนของวัดเกาะ
บริ เวณทางเดินปลูกต้นไม้ท้ งั 2 ฝั่งไปจนถึงบริ เวณที่เป็ นปากคลองวัด ปลูกพืชริ มน้ า พร้อมทั้งจัดที่
นัง่ พักผ่อนเป็ นระยะ
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รู ปที่ 5.28 รู ปตัดที่ 2
-จัดบริ เวณนี้เป็ นพื้นที่นง่ั ริ มคลองโดยการทาเป็ นขั้นบันได ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาและพืช
ริ มน้ า บริ เวณ

รู ปที่ 5.29 รู ปตัดที่ 3
-ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาทั้งสองฝั่ง พร้อมทั้งจัดที่นง่ั เป็ นระยะ บริ เวณที่เป็ นผนังคอนกรี ต
ทึบให้ปลูกไม้พุม่ เพื่อลดความกระด้างของผนัง
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แนวทางในการปรับปรุ งคลองวัดเกาะ บริเวณข้ างโรงเรียนวัดจันทราวาส

รู ปที่ 5.30 ทัศนียภาพก่อนการปรับปรุ ง
ที่มา จากการสารวจ 30 มิถุนายน

รู ปที่ 5.31 ทัศนียภาพหลังการปรับปรุ ง
ที่มา: มทินา สุ พรศิลป์
เปิ ดทางเข้าบริ เวณข้างโรงเรี ยนวัดจันทราวาสจากริ มคลองวัดเกาะ เพิ่มพื้นที่นัง่ ริ มคลอง
วัดเกาะโดยการทาเป็ นขั้นบันได เชื่ อมแนวทางเดิ นไปจนถึ งปากคลองบริ เวณฝั่ งวัดเกาะให้เปิ ด
ทางเข้าสู่ วดั เกาะเช่นกัน โดยบริ เวณริ มคลองและทางเดินให้ปลูกต้นไม้ เพื่อเน้นแนวคลองและให้
ร่ มเงา โดยจัดม้านัง่ เป็ นระยะ บริ เวณริ มตลิ่ งเปลี่ ยนจากการดาดคอนกรี ตเป็ นตลิ่ งดิ นแล้วปลูกพืช
ริ มน้ าแทน
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5.3.4.แนวทางการพัฒ นาถนนพาณิช เจริ ญเป็ นเส้ นทางเดิ นชมย่ านช่ างทอง ย่ า นพาณิช
กรรม(ย่านตลาดเก่า) อาคารเก่า วัดและศาลเจ้ า

รู ปที่ 5.32 ผังแสดงอาคารต่างๆบริ เวณถนนพาณิ ชเจริ ญ
ที่มา : จากการสารวจวันที่ 17 มีนาคม 2556
ถนนพาณิ ชเจริ ญ(ถนนตลาด) เป็ นถนนที่ มีค วามเชื่ อมต่อระหว่า งวัดเกาะ ย่านช่ า งทอง
ศาลเจ้าต้นโพธิ์ ประตูเมื องและย่านพาณิ ชยกรรม ที่ยงั เหลื ออาคารเก่ าในสมัยรั ชกาลที่ 6-7 เป็ น
จานวนมาก อีกทั้งบริ เวณนี้ ยงั เคยเป็ นเส้นทางประพาสของรัชกาลที่ 5 ดังจดหมายเหตุพระพุทธเจ้า
หลวงเสด็จเมืองเพชรบุรี ดังนี้
“…..เสด็จลงถนนตลาดพาณิ ชเจริ ญ ทอดพระเนตรร้านขายของทรงซื้ อของเบ็ดเตล็ด....”
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นอกจากนี้บริ เวณถนนสายนี้เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เกิดขึ้น จึงทาให้อาคารบริ เวณ
นี้ ส่วนมากเป็ นอาคารปูนและอาคารที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ดงั กล่าวนั้นยังคงเป็ นอาคาร
ไม้ ท าให้เมื่ อเดิ นจากย่านช่ า งทอง(บ้า นหัวถนน)ไปยัง ย่า นพาณิ ชกรรม จะพบสถาปั ตยกรรมที่
หลากหลายทั้งอาคารไม้ อาคารเรื อนแถวกึ่งไม้ก่ ึงปูนและอาคารแถวปูน
ดังนั้นถนนสายนี้จึงเป็ นถนนที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านสังคม
และเศรษฐกิจของเมืองเพชรบุรี
แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาถนนพาณิชเจริญ
- เนื่องจากถนนพาณิ ชเจริ ญนั้นมีความโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรม จึงเสนอให้รักษารู ป
ด้า นหน้ า อาคาร(facade) โดยบริ เวณด้ า นหน้ า อาคารไม่ ค วรติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ด้า นเทคนิ ค เช่ น
คอมเพรสเซอร์แอร์ จานดาวเทียม ปล่องควัน หากมีความจาเป็ นต้องติดตั้งในตาแหน่งดังกล่าว ให้มี
การออกแบบสิ่ งปิ ดบังให้สวยงามเหมาะสม
- ควบคุมการติดตั้งป้ ายทุกชนิด โดยไม่ให้มีการติดตั้งป้ ายโฆษณาในถนนสายนี้
- ห้ามติดตั้งป้ ายบริ เวณชั้นดาดฟ้ าและบริ เวณที่เป็ นช่องเปิ ด เช่น หน้าต่างของอาคาร
- ป้ ายชื่ อ อาคารที่ ยื่ น จากผนั ง อาคารให้ ยื่ น ได้ ไ ม่ เ กิ น แนวกั น สาดและสู ง ได้ ไ ม่ เ กิ น
60 เซนติเมตรหรื อมีพ้นื ที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร(กฎหมายกระทรวงฉบับที่ 55)
- เนื้ อหาในป้ ายชื่ ออาคารให้ใช้เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาท้องถิ่ น ถ้าเป็ นชื่ อภาษาอื่นให้มี
ตัวอักษรภาษาไทยกากับโดยให้ตวั อักษรภาษาไทยใหญ่กว่า
- เพื่อรักษาทัศนียภาพของอาคารเก่า จึงเสนอให้นาสายไฟลงใต้ดินหรื อจัดสายไฟไม่ให้บงั
ทัศนียภาพของอาคาร
- เนื่องจากถนนสายนี้เคยเป็ นกาแพงเมืองมาก่อนจึงควรมีการสื่ อความหมายโดยการเปลี่ยน
พื้นผิวถนนเป็ นลายกาแพงเมือง
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แนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาถนนพาณิชเจริ ญ

รู ปที่ 5.33 ย่านพาณิ ชยกรรมก่อนปรับปรุ ง
ที่มา :จากการสารวจ วันที่ 17 มีนาคม 2556

รู ปที่ 5.34 ย่านพาณิ ชยกรรมหลังปรับปรุ ง
ที่มา: มทินา สุ พรศิลป์
รักษารู ปหน้าอาคาร(facade) และนาสายไฟลงใต้ดินหรื อจัดระเบียบให้เรี ยบร้อย เนื่องจาก
บริ เวณนี้ เป็ นถนนแนวกาแพงเมือง จึงมีการสื่ อความหมายโดยการเปลี่ ยนวัสดุ ทางเดิ นเท้าเป็ นลาย
กาแพงเมืองและบริ เวณทางถนนให้เปลี่ยนพื้นผิวถนนที่แตกต่างจากถนนทัว่ ไป

บทที่ 6
สรุปผลงานวิจัย
การศึ ก ษางานวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมเมื อ ง
ประวัติศาสตร์เพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2.เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ของเมืองเพชรบุรี
3.เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
4.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
คาถามในการวิจยั คือ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรีประกอบด้วยอะไร
สรุ ปผลจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ ข้อที่ 2
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบของภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ สามารถ
สรุ ป ได้ 5 องค์ประกอบ คือ 1.โครงข่ายเมือง 2.สถาปั ตยกรรม 3.ย่าน 4.พื้นที่โล่ งว่างสาธารณะ
5.องค์ประกอบธรรมชาติ และจากการศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์
ของเมืองเพชรบุรี สามารถสรุ ปได้วา่ เมืองเพชรบุรีมีพฒั นาการมาตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั โดยไม่
เคยมี ช่วงใดร้ างราผูค้ น เมืองเพชรบุรี จึงเป็ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีชีวิต โดย
สามารถแบ่งช่วงเวลาเป็ น 5 ยุคสมัย โดยแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและยุคสมัยในการปกครอง
ดังนี้
ยุคที่ 1 สมัยทวารวดี -สุ โขทัย(พุทธศตวรรษที่ 12-18) เป็ นช่ วงที่เพชรบุ รีได้รับ
อิทธิพลขอม โดยมีบทบาทเป็ นเมืองลูกหลวงและเป็ นเมืองท่าค้าขาย
ยุ ค ที่ 2 ส มั ย อยุ ธ ย า (ปล าย พุ ท ธศตวรรษที่ 18-พ.ศ. 2310) เป็ นช่ วงที่
พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ มาสู่ เมืองเพชรบุรีและเป็ นยุคที่มีความเฟื่ องฟูทางด้านพุทธศาสนาและ
ศิลปกรรม งานช่างมากที่สุด โดยเมืองเพชรบุรีมีบทบาทเป็ นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรอยุธยาและ
เมืองท่าค้าขาย
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ยุคที่ 3 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3 พ.ศ.2310-2391) เป็ นช่วงที่มีการ
ฟื้ นฟูเมืองจึงมีการติดต่อกับช่ างชาวจีนจึงทาให้ได้รับอิทธิ พลจีน โดยเมืองเพชรบุรีมีบทบาทเป็ น
เมืองหน้าด่านและเมืองเชื่อมต่อกับหัวเมืองปั กษ์ใต้
ยุคที่ 4 อารยธรรมตะวันตก (รัชกาลที่ 4-7 พ.ศ. 2391-2475) เป็ นช่วงที่มีการเปิ ด
ประเทศและได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก โดยเมืองเพชรบุรีทาหน้าเป็ นสถานที่แปรพระราชฐาน
ของกษัตริ ย ์
ยุคที่ 5 เพชรบุรีในปั จจุบนั (พ.ศ.2475-ปั จจุบนั ) เมืองเพชรบุรีกลายมาสถานที่
ท่องเที่ยวและเป็ นประตูสู่ภาคใต้
สรุ ปผลจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
เมื่ อ แบ่ ง เป็ น 5 ยุค แล้ว น าแต่ ล ะยุ ค มาแยกเป็ นองค์ป ระกอบ 5 องค์ประกอบ คื อ
1.โครงข่ายเมือง 2.สถาปั ตยกรรม 3.ย่าน 4.พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ 5.องค์ประกอบธรรมชาติ โดย
การจัดทาเป็ นแผนผังของแต่ละองค์ประกอบในแต่ละยุค ดังตารางที่ 6.1 โดยผลลัพธ์ที่ได้การจาก
ซ้อนทับ (overlay) แผนผัง ขององค์ป ระกอบต่ า งๆก็ คื อ ภู มิ ท ศั น์ ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งประวัติ ศาสตร์
เพชรบุรี ซึ่ งก็คือ รู ปที่ 6.1
ผลจากวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของภู มิ ท ศั น์วฒั นธรรมเมื องประวัติศ าสตร์ เพชรบุ รี ทั้ง
5 ยุคสมัย และ 5 องค์ประกอบ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1.องค์ประกอบที่เป็ นโครงข่ายเมือง เดิ มเคยมีการทางสัญจรทางน้ า แต่เนื่ องจากมี
การสร้ างเขื่อนจึงทาให้ระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุ รีต้ืนเขิ น อีกทั้งมีการนาระบบถนนเข้ามาใช้ซ่ ึ งมี
ความสะดวกมากกว่าจึงทาให้ปัจจุบนั ไม่มีการสัญจรทางน้ าภายในตัวเมืองเพชรบุรี นอกจากนี้ พบว่า
ทางรถไฟตัดผ่าเขตแนวกาแพงเมืองเดิ มและพื้นที่โบราณสถานอีกหลายแห่ งและมีการสร้ างถนน
ทับแนวกาแพงเมือง จึงทาให้แนวกาแพงเมืองขาดการต่อเนื่ องและชาวเมืองขาดการรับรู ้วา่ เขตเมือง
เก่าคือบริ เวณใด
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ตารางที่ 6.1 แสดงองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรีของแต่ละยุค

2.องค์ประกอบที่เป็ นสถาปั ตยกรรมพบว่ามีโบราณสถานตั้งแต่สมัยทวารวดียงั คง
เหลื ออยู่ โดยโบราณสถานที่พบส่ วนมากเป็ นวัดและมีความหนาแน่ นบริ เวณตัวเมืองมากที่สุด จึง
สะท้อนถึ งการมี พุทธศาสนาศาสนาเป็ นที่ ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจ นอกจากนี้ ยงั พบว่าเมื องเพชรบุ รีเคยมี
กาแพงเมืองล้อมรอบเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมเกื อบจัตุรัส แต่ปัจจุบนั ไม่ปรากฏหลักฐาน จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าบริ เวณที่เคยเป็ นแนวกาแพงเมืองแนวสุ ดท้าย คือ บริ เวณถนนสู งจึงเสนอให้มีการขุดค้น
เพื่อทราบตาแหน่งและขนาดที่แน่ชดั ของแนวกาแพงเมืองเดิมและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แล้วหา
วิธีอนุรักษ์ที่เหมาะสมในลาดับต่อไป
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3.องค์ป ระกอบที่ เป็ นย่า น ย่า นที่ มี พฒั นาการตั้งแต่ อดี ตมาจนถึ ง ยุค ปั จจุ บ นั คื อ
ย่านพาณิ ชกรรม ย่านช่างทองและย่านการละคร(หน้าพระลาน) ส่ วนย่านที่เคยมีความสาคัญในอดีต
แต่ปัจจุบนั บริ เวณดังกล่าวได้ถูกแปรเปลี่ยนไป คือ ย่านปั้ นหม้อตาล ย่านหลุมดินและย่านนาหลวง
4.องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นพื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า งสาธารณะ ปั จ จุ บ ั น มี พ้ื น ที่ ท ากิ จ กรรม
หลากหลาย โดยมีพ้ืนที่วดั วัง สวนสาธารณะและถนนที่เป็ นสถานที่จดั กิจกรรมของเมือง
5.องค์ประกอบธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาและแม่น้ า จากการสังเกตและวิเคราะห์พบว่า
บริ เวณของภูเขาเป็ นที่ต้ งั ของสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ของเมือง เช่ น วัด วังและพระธาตุ จึงสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความเป็ นภูเขาศักดิ์ สิ ทธิ์ ของเมื อง และแม่น้ านอกจากเป็ นทางสัญจรแล้ว ยังท าหน้าที่เป็ นคลอง
คูเมือง ซึ่ งประกอบด้วยแม่น้ าเพชรบุรี คลองวัดเกาะและคลองบางจาน แต่เนื่ องจากระดับน้ าใน
แม่น้ าเพชรบุรีมีความตื้นเขินจึงส่ งผลทาให้คลองเชื่ อมต่อนั้นแห้งขอด อีกทั้งคลองวัดเกาะ(คูเมือง)
ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นคลองรองรับน้ าเสี ย จึงทาให้คลองที่เคยเป็ นคลองคูเมืองนั้นถูกลดคุณค่าลง
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี สามารถสรุ ปได้ท้ งั หมด 92 แห่ ง
ด้วยกัน ซึ่ งเป็ นโครงข่ายเมืองที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 13 แห่ ง สถาปั ตยกรรม 58 แห่ ง
ย่าน 6 แห่ ง พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ 8 แห่ งและองค์ประกอบธรรมชาติ 7 แห่ งโดยเมื่อบ่งชี้ ตาแหน่ง
แล้ว บริ เวณที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือบริ เวณในเขตกาแพงเมืองเก่า ดังรู ปที่ 6.1 ซึ่ งผลลัพธ์จาก
การรวบรวมภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี และบ่งชี้ ตาแหน่งในแผนที่ คือ คาตอบ
ของคาถามงานวิจยั
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รู ปที่ 6.1 แสดงตาแหน่งของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี
สรุ ปผลจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4
การเสนอแนะแนวทางในการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรี จึง
กาหนดขอบเขตพื้นที่เป็ น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หลักและพื้นที่ต่อเนื่ อง โดยเสนอแนะแนวทางในการ
ใช้มาตรการในการควบคุ ม ซึ่ งมี 4 แนวทางด้วยกัน คื อ 1.การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.การสัญจร
3.อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง 4.ภูมิทศั น์ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมของเมือง รวมทั้งทาตัวอย่างการ
อนุรักษ์และฟื้ นฟูลาดับแรกใน 4 พื้นที่ ได้แก่ แนวกาแพงเมือง แนวถนนมะฮอกกานี คลองวัดเกาะ
และย่านถนนพาณิ ชเจริ ญ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-จากการศึ ก ษาพบว่ายังมี พ้ืนที่ ที่ มีค วามสาคัญทางด้า นประวัติศาสตร์ อีก หลายแห่ งที่ ย งั
ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนโบราณสถาน เช่น คูเมือง กาแพงเมืองและสนามหลวงเมืองเพชร จึงเสนอให้มีการ
ขึ้ นทะเบี ย นโบราณสถาน โดยเสนอให้มี ก ารขุดค้นแนวก าแพงเมื องบริ เวณถนนสู ง เพื่ อทราบ
ตาแหน่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และขนาดที่แน่ชดั
-การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ในบทที่ 5 เป็ นเพียงแนวทางในการปฏิบตั ิโดยภาพรวม
ซึ่ ง การนาไปใช้ค วรมี ก ารจัดประชุ ม กับ ชุ ม ชนที่ อาศัย อยู่ใ นพื้ นที่ ที่ เกี่ ย วข้องก่ อน เพื่ อพิ จารณา
ข้อตกลงที่ เหมาะสมระหว่า งชุ ม ชนและเทศบาล เพื่ อให้ก ารอนุ รั ก ษ์และการจัดการพื้ นที่ น้ ัน มี
ประสิ ทธิ ภาพและทาให้ภูมิทศั น์เมืองประวัติศาสตร์ เพชรบุรียงั คงอยูส่ ื บไป
-เนื่ องจากการศึ กษาเรื่ องภู มิ ทศั น์วฒั นธรรมเป็ นเรื่ องที่ มี เนื้ อหาค่อนข้างกว้า งมาก และ
พื้นที่ศึกษามีขนาดใหญ่ อี กทั้งการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการทางานของคนเพียงคนเดี ยว รวมไปถึ ง
มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาและงบประมาณ การทาวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ จึงเป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ผูว้ ิจยั
สามารถสื บค้นได้ ณ ปัจจุบนั โดยสามารถสรุ ปองค์ประกอบได้ท้ งั หมด 92 แห่ ง ซึ่ งในอนาคตอาจมี
การค้นหาข้อมูลต่างๆได้มากกว่าจานวนที่ได้ระบุไว้ จานวนที่ได้น้ ี จึงสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ใน
อนาคต

รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
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