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วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดที่สาคัญทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค บริเวณ
รอบข้างวัดพระมหาธาตุฯ มีชุมชนเก่าแก่ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์กับวัด เนื่องจากพื้นที่วัดเป็นพื้นที่ที่
คนในชุมชนใช้ประกอบศาสนกิจและประกอบอาชีพ เมื่อวัดพระมหาธาตุฯ ได้รับการเสนอชื่อขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อ
พิจารณาเป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ.2555 ได้มีการกาหนดพื้นที่โดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ เป็นพื้นที่กันชน (buffer zone) ซึ่ง
การขึ้นทะเบียนดังกล่าว ย่อมกระทบถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนในชุมชน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ไม่มากก็
น้อย
แต่เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดไม่ได้มีการวางแผนในการใช้พื้นที่ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
การเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบริเวณวัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่รอบข้าง ทาให้คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงควรมีความต้องการของชุมชนเพื่อนาไปสู่แนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการปูองกันปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยสมควรกาหนดแนวทางในการวางผังออกแบบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถรองรับการพัฒนาหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก โดยใช้กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองในการปรับปรุงด้านด้านกายภาพและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ต่อไป
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและความสาคัญของวัดพระมหาธาตุฯ ต่อชุมชนรอบข้าง ศึกษา
มุมมองและทัศนคติของคนในชุมชนรอบข้างต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเสนอแนวทางวางผังออกแบบเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่ชุมชนรอบข้างอย่างบูรณาการ
จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่รอบข้างจากโครงการพัฒนาต่างๆ
ของทางภาครัฐ น่าจะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่และชุมชนรอบข้าง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็ นไปในเชิง
บวก โดยยังคงเหลือข้อกังวลของชุมชนรอบข้างในประเด็นพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพค้าขาย และพบว่าผู้อยู่อาศัยในชุมชน
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ออกแบบพื้นที่เชิงกายภาพเพื่อรองรับกิจกรรมที่ตอบรับความต้องการของชุมชนรอบข้างมากขึ้น การกาหนดแนวทางการ
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บทคัดย่อภาษาอังกฤ

{

Wat Phra Mahathat Woramahawihan is an important temple in Nakhon Si Thammarat province
and the region. There are traditional communities locating around it, where interaction between
residents and the temple still exists because it is the place for religious activities and working. In 2012,
the temple was submitted in World Heritage tentative list of Thailand, and there was the attribution of
buffer zone on the area around the temple. The registration of World Heritage may affect local people
lifestyles more or less.
Due to the fact that the government and private sector do not have the integrated plan of
utilization of spaces for activities which expected to occur in the area of the temple and the
surroundings, it’s considered to have management problems. Hence, there is necessity to study
communities’ demands in order to find out proper guidelines of spatial design which suit future activities
appropriately, and prevent management problems. With urban design procedure, the guidelines are
needed to be created, to respond to local requirements in order to preserve communities’ benefits, and
to properly guide developments after World Heritage registration.
The objectives of this study are to study the roles and importance of the temple to the
surrounding communities, to find the perspective and attitude of the people in surrounding
communities toward World Heritage registration, and also to create integrative spatial guidelines for
conservation and development of the temple and related surrounding community spaces.
The study shows that the spatial changes of the temple and surroundings from governmental
development projects may affects people in surrounding communities. Most of effects are expected to
be positive, but there still remains communities’ concerns about transition of the workplace; commercial
space. And it shows that it’s lack of local participation in procedure of conservation and development.
Therefore, the physical design of Wat Phra Mahatat which is more responsive to local demands is
recommended, and also urban design guideline and area management concept are created, for holistic
and effective benefit of future urban conservation and development.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารและเป็นวัดที่สาคัญ
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช(ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช) ในท้องที่ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณรอบข้างวัด
พระมหาธาตุฯ มีชุมชนเก่าแก่ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์กับวัด เนื่องจากพื้นที่
วัดเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนใช้ประกอบศาสนกิจและประกอบอาชีพ เมื่อวัดพระมหาธาตุฯ ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการกาหนดพื้นที่โดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ เป็นพื้นที่
กันชน(buffer zone) ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้ง การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ ความ
หนาแน่นที่เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาของภาครัฐที่เข้ามาในพื้นที่ การปรับภูมิทัศน์พื้นที่วัดพระมาธาตุฯ
และพื้นที่รอบข้าง ย่อมส่งผลกระทบถึง วิถีชีวิตดัง เดิมของผู้คนในชุมชน ดัง นั้นจึง ควรมีการศึกษา
แนวความคิด การเตรียมการรับมือ และความต้องการของชุมชนเพื่อนาไปสู่แนวทางการออกแบบ
พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่แต่
เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดไม่ได้มีการวางแผนในการใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบ การ
วางแผนการบริหารจัดการร่วมกัน โดยเฉพาะการเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบริเวณวัด
พระมหาธาตุฯ และพื้นที่รอบข้าง ทาให้คาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
ทิศทางของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่มรดกโลกที่ผ่านมา ภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
แล้ว เกิดปัญหา ส่งผลกระทบต่อประชาชน ต่อชุมชนโดยรอบ หรือขาดการวางแผนในการบริหาร
จัดการอย่างมีระบบ ทาให้ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมาย เสนอแนวคิดการบริหารจัดการ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
รองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเสนอแนวทางในการวางผังออกแบบเพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของคนในพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยใช้กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองในการปรับปรุง
ด้านด้านกายภาพและกิจกรรมรวมถึงการบริหารจัดการร่วมกันของทุกฝุายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
1. การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระธาตุวรมหาวิหารส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่ภายในวัดและชุมชนรอบข้างอย่างไร
2. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ชุมชนรอบข้างหรือไม่ อย่างไร
3. แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนของวัดพระมหาธาตุฯ ควร
เป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่
1.ศึกษาลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่รวมทั้ง ศึกษาความสัมพันธ์
ของคนในพื้นที่ต่อวัดพระธาตุ กิจกรรม ความต้องการของคนในพื้นที่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนรอบข้างเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุฯและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
2. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการขึ้นทะเบียนพระธาตุฯเป็นมรดกโลก
3. เสนอแนวทางการวางผังออกแบบพื้นที่ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นจากการ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา และขอบเขตของ
เนื้อหา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
พื้นที่บริเวณที่ทาการศึกษาเป็นบริเวณเมืองเก่า ซึ่งมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เป็นศูนย์กลาง มีการเปลี่ยนแปลงผัง การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ทางทิศใต้ของบริเวณเมืองเก่า
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ด้านทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ถนนท่าชี

ด้านทิศใต้

ติดต่อกับ

ประตูไชยสิทธิ์ใต้

ด้านทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ถนนศรีธรรมโศก

ด้านทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ถนนศรีธรรมราช

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่หลัก(Core Zone ) และ พื้นที่กันชน(Buffer Zone)
ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ น ผลกระทบจากการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกของวั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รวมไปถึงลักษณะทางสังคมทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่
2. ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)หรือ ยูเนสโก (UNESCO) และทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพื้นที่อื่นๆ รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุ รั ก ษ์ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ผั ง เมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายท้องถิ่น
3. ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาของเมื อ งอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุและนามาปรับใช้ในพื้นที่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของประชาชน ต่อ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ เพื่อรองรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยทาการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองเก่า การอนุรักษ์ชุมชน
แนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาพืน้ ที่อย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม แนวคิดการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์
แนวคิดการอนุรักษ์ชุมชน ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา กรณีศึกษาตัวอย่างเมือง
ที่ได้รับกรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
2. กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิการกาหนดพื้นที่หลัก และพื้นที่กันชนใน
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ
3. ศึกษาและเลือกพื้นที่ศึกษา โดยนาแนวคิดการอนุรักษ์ชุมชนจาเป็นต้องมีการคานึงถึงวิถี
ชีวิต แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนจาเป็นในการพัฒนาเมือง โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาดังนี้
- การค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ
-การสารวจภาคสนาม
-การสอบถาม
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เพื่อศึกษาถึงการใช้พื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ ในการทากิจกรรมต่างๆ ระดับการมีส่วนร่วมของ
คนในพื้นที่ต่อแผนการพัฒนาพื้นที่ และผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก
-การสั มภาษณ์ ตัว แทนชุม ชน ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ยวชาญทางด้ า นอนุ รั ก ษ์
ทางด้านผังเมือง ประชาชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรม และเวลาการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่รอบข้าง
5. ศึกษาการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐที่ผ่านมา
6. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การจัดระเบียบการจราจรโดยรอบวัด การปรับภูมิทัศน์ภายในวัด เป็นต้น
7. สรุปผลการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีระบบ แนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาพื้นที่ เสนอแนวคิดการบริหารจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
นาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เข้าใจถึงการออกแบบพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนโดยรอบวัด ให้เกิด
ความเหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
2. ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เหมาะสมกับวัดพระมหาธาตุฯ
3.นาไปเป็นแนวทางในการออกแบบ วางผังทางกายภาพพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ และชุมชน
โดยรอบวัด
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บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติการตั้งถิน่ ฐานยาวนาน
ประวัติศาสตร์พบว่า
การเมือง

จากการศึกษาทาง

นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสาคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ

การปกครอง

สังคม

และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1800 ปี มาแล้ว หลักฐานทาง
โบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราชมีกาเนิด

มาแล้ว

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย (อาคม เดชทองคา, 2547 : 58) จากการศึกษาความเป็นมา
ของพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่รอบข้าง พบว่าประวัติการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน
นั้น มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง ศาสนาพุทธ และอิสลาม มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย
กาลังเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ยังคงดารงวิถีชีวิตตามแบบอย่างวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่ของตนเองอยู่ มิได้ถูกทาให้สมานกลมกลืนกันเข้าไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่แต่
ละชาติพันธุ์ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติตนเองไว้

แม้ว่าในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจมีการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวเข้ามา ทาให้เกิดการพัฒนาขึ้นภาย
ชุมชน แต่สิ่งที่ยังวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชน ทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม ที่ยังดาเนิน
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตของชุมชนนั้นก็ยังคงมีความเด่นชัดอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจึงต้องศึกษาแนวความคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบชุมชน เพื่อใช้เป็นหลักในการอ้างอิงและเป็นแนวทางการวิเคราะห์
ในการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพการตั้งชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆใน
ชุมชน นาไปสู่การอภิปรายข้อสรุปให้ได้แนวความคิดในออกแบบชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะมี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐานสาคัญ ดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมายและความสาคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรม (World heritage)
แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์
แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม
แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชน
แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและการใช้พื้นที่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษา
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2.1 ความหมายและความสาคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรม (World heritage)
2.1.1 ความหมายของมรดกโลกทางวัฒนธรรม
UNESCO1 (2000) ได้ให้ความหมายของมรดกโลก (World heritage) ว่าคือ มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หมายถึง แหล่งวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีคุณค่าโดดเด่นระดับสากล
(Outstanding universal value) จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติหรือ
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (the convention concerning the protection of the world
cultural and natural heritage) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural
Heritage) และ มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) ซึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดก
โลกได้ให้คานิยามไว้ว่า
มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ซึงเป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ้า หรือกลุ่มสถานที่
ก่อสร้างยกหรือเชื่อมต่อกันอันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแหล่งสถานที่สาคัญอันอาจเป็นผลงานฝีมือ
มนุษย์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่ง
สถานที่เหล่านี้มีคุณค่าความล้าเลิศทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ มนุษย์วิทยา หรือวิทยาศาสตร์
Feilden and Jokileht 2 (1998) ได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่า มรดกทาง
วัฒนธรรมนัน้ มีหลายประเภท มิได้เป็นเพียงโบราณสถาน, อาคาร, พื้นที่ประวัติศาสตร์และสวน
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเครื่องหมายแสดง
กิจกรรมและความสาเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ไ ด้ที่
สาคัญของโลก
มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพอันมี
คุณค่าเด่นชัดในด้านความล้าเลิศทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นสถานที่ซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิ
1
2

องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
Feilden and Jokilehto (1998), หน้า11, อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท, “การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนในพื้นที่ลุ่ม

คลอง กรณีศึกษา : คลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546), หน้า8.
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ประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งถูกคุกคาม
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ที่หายาก เป็นต้น
2.1.2 หลักเกณฑ์การนาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแหล่งมรดกโลกจะต้องมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล

และ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่กาหนดอย่างน้อย 1 ข้อจากที่กาหนดไว้ทั้งหมด 10 ข้อ โดย
แบ่งเป็นเกณฑ์สาหรับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 6 ข้อ และทางธรรมชาติ 4 ข้อ แต่หลังปี ค.ศ.2004
ได้ควบรวมเกณฑ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เนื่องมาจากแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นกระบวนการ

พิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม

อีกทั้งมีแหล่งจานวนหนึ่งที่สภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ของมนุษย์มีฐานมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างแยกขาดออกจากกัน
ไม่ได้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแหล่งมรดกโลกแบบผสม (Mixed Site) และภูมิทัศน์วัฒนธรรม3
(Cultural Landscape)
1. เป็นตัวแทนของผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์
2. แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือภายในพื้นที่
วัฒนธรรมหนึ่งของโลก ในแง่พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ผังเมือง
หรือการออกแบบภูมิทัศน์
3. เป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียว หรืออย่างน้อยมีลักษณะพิเศษ ของการสืบทอดทางวัฒนธรรม
หรือของอารยธรรมที่ยังดารงอยู่หรือสูญไปแล้ว
4. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่ง
แสดงถึงช่วงเวลาที่สาคัญ ช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
5. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่สืบทอดกันมา การใช้ที่ดิน หรือการใช้สอย
พื้นที่ในทะเล ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม (หรือหลายวัฒนธรรม) หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั

3

เกรียงไกร เกิดศิริ “วัดพู: ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมจากเมืองจาปาสัก”,ใน วารสารหน้ าจัว่ วารสารวิชาการประจาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ฉบับที่ 21, ปี การศึกษา 2547-2548. กรุงเทพฯ: คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ . 2548. หน้ าที่ 83-94
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สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนไหวเนื่องด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
อาจย้อนคืน
6. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือความสัมพันธ์เชิงรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ดารงอยู่ กับ
ความคิดหรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรม ที่มีความสาคัญโดดเด่นเป็นสากล
7. มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สุดยอด หรือพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติเป็นพิเศษ และมี
ความสาคัญทางสุนทรียศาสตร์
8. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นอันเป็นตัวแทนช่วงเวลาสาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงการบันทึก
ชีวิต กระบวนการทางธรณีวิทยาสาคัญที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องในพัฒนาการของภูมิลักษณ์หรือ
ลักษณะทางธรณีสัณฐาน หรือภูมลิ ักษณวรรณาที่สาคัญ
9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นอันเป็นตัวแทนของกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ดาเนินอยู่ใน
วิวัฒนาการและพัฒนาการของพืน้ ที่บนดิน พื้นที่นาจื
้ ด ระบบนิเวศชายฝั่งและในทะเล และชุมชนของ
พืชและสัตว์
10. มีแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สาคัญที่สุดและมีความหมายมากที่สุดสาหรับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งที่ตั้ง รวมถึงพื้นที่ที่มีสปีชีส์ที่ถูกคุกคามซึ่งมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
ในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
2.1.3 ศักยภาพคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
การระบุและนิยามศักยภาพคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
ในการนาเสนอมรดกโลกจะต้องอยู่ที่คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล แหล่งมรดกโลกจะต้องมี
คุณค่าระดับท้องถิ่นและระดับชาติ นอกจากการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าที่โดดเด่นเป็น
สากลยังรวมถึงการทดสอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความครบถ้วน (integrity) และความแท้
(authenticity) การปกปูองคุ้มครอง (protection) และการอนุรักษ์ (conservation)
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แผนภูมิที่ 1 แสดงรากฐาน 3 ประการของคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลในอนุสัญญามรดกโลก
ที่มา: เอกสารชุด คู่มือมรดกโลก การเตรียมการนาเสนอแหล่งมรดกเพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก
คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล ประกอบด้วย แหล่งมรดกผ่านเกณฑ์มรดกโลกหนึ่งเกณฑ์หรือ
มากกว่า แหล่งมรดกผ่านเงื่อนไขด้านความครบถ้วน และความแท้ หากเกี่ยวข้อง แหล่งมรดกผ่าน
ความต้องการด้านการปกปูองคุ้มครองและการบริหารจัดการ
2.1.4 แหล่งมรดกโลก
ปัจจุบัน (กรกฎาคม 2558) มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น (Tentative List) จานวน 1,628 แหล่ง แหล่งมรดกโลก 1,031 แหล่ง จาก 163 ประเทศ
ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จานวน 802 แหล่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
จานวน 197 แหล่ง แหล่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จานวน 32 แหล่ง
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ในประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง ได้แก่
1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
2. นครประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แหล่ง ได้แก่
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
2. พื้นที่กลุ่มปุาดงพญาเย็น-เขาใหญ่
โดยแต่ละแห่งมีความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์การนาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก ดังตารางที่ 1
โดยปัจจุบัน (2559) มีสถานที่ที่อยู่ระหว่างการนาเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก4 ได้แก่
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พ.ศ.2555)
2. เส้นทางวัฒนธรรมพิมายและศาสนาสถานที่เกี่ยวข้อง และปราสาทพนมรุ้งและปราสาท
เมืองต่า (พ.ศ.2547)
3. อนุสรณ์สถาน สถานที่ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนา (พ.ศ.
2558)
4. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (พ.ศ.2547)
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
1. พื้นที่กลุ่มปุาแก่งกระจาน (พ.ศ.2554)
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กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม. สานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของมรดกโลกในประเทศไทย
แหล่งมรดกโลก

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

หลักเกณฑ์การนาเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก
2 3 4 5 6 7 8

ปีที่ขึ้น
1
ทะเบียน
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2533
x

2533

x

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

2535

x

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขา
แข้ง

พื้นที่กลุ่มปุาดงพญาเย็น-เขาใหญ่

2548

10

x

x

x

นครประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
2533

9

x

x
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และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการมรดกโลกสากลสมัยที่ 37 ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รับรองวาระการนาเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิการ จังหวัด
นครศรีธรรมราชเข้าสู่ “บัญชีเบื้องต้น (Tentative List)” ตามที่ประเทศไทยนาเสนอ เพื่อเข้า
กระบวนการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกในขั้นต่อไป
โดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอเข้ารับการพิจารณาเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลก จานวน 3 ข้อ คือ
ข้อ 2. แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือ
ภายในพื้นที่วัฒนธรรมหนึ่งของโลก ในแง่พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปะที่ยิ่งใหญ่
ผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
ข้อ 4. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี หรือภูมิ
ทัศน์ ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สาคัญ ช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
และข้อ 6. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือความสัมพันธ์เชิงรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณี
ที่ดารงอยู่ กับความคิดหรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรม ที่มีความสาคัญโดดเด่นเป็น
สากล
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์
2.2.1 แนวคิดและหลักการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ในประเทศไทยปรากฏเมืองเก่ามากมายกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ เมืองเก่าจานวนมาก
เป็นพื้นที่ที่มีประชากรใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งชุมชนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน5 เมืองเก่าเหล่านี้มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามช่วงเวลาต่างๆ
อย่างมากมาย สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาทาความเข้าใจเรื่องทิศทางและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันทุกจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลักษณะกายภาพและสังคมวัฒนธรรมอย่างมาก
และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อรูปแบบเดิมที่มีความสาคัญต่อการศึกษาประวัติความเป็นมา รวมทั้งพื้นที่
ที่เป็นเมืองเก่า มีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนสภาพหรือถูกทาลายไปอย่างสิ้นเชิงก่อนเวลาอันสมควร จึงควร
5

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.onep.go.th/ncecd/?name=onep_3&file=readnews&id=9
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มีการดาเนินการแทรกแซงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่ออนุรักษ์รูปแบบบางส่วนที่มี
ความสาคัญต่อการศึกษาประวัติความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของเมืองเก่าในประเทศไทยไว้ มิ
ให้เสื่อมสภาพจนหมดสิ้นไปก่อนเวลาอันควรและรักษาไว้มรดกทางวัฒนธรรมสมัยอดีตเหล่านี้ไว้ให้
เป็นสมบัติตกทอดแก่ประชากรรุ่นลูกหลานสืบไป
ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ (2550) ได้ให้หลักการของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ไว้ว่า เป็นการ
พัฒนาโดยแยกพื้นที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจากพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แต่
ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อของพื้นที่พัฒนาทั้งสองลักษณะ โดยให้เห็นการคลี่คลายที่ค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อนุรักษ์ไปสู่พื้นที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ พื้นที่อนุรักษ์ต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบ
ของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศของ
ทั้งพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่พัฒนาเพื่อเศรษฐกิจต้องให้ห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ ระยะห่างระหว่างสองพื้นที่ต้อง
ขึ้นอยู่กับอัตราความเจริญเติบโตของเมืองแต่ละเมือง ทั้งนี้ต้องไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามา
รบกวนพื้นที่อนุรักษ์
พื้นที่อนุรักษ์เมื่อได้รับการบูรณะ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งที่มีคุณค่าปรากฏจนเห็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่ชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว ควรต้องมีการจัดการปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ และ
จัดการเพื่อให้ได้บรรยากาศของพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์นนั้ ซึ่งในการดาเนินการปรับปรุงต้องมีความ
ระมัดระวังมิให้เน้นการตกแต่งมากเกินไปจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเดิม
การพัฒนาเมืองเก่าในเชิงอนุรักษ์นั้น นอกจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสาคัญ อัตลักษณ์
คุณลักษณะเฉพาะ บูรณภาพ และความเป็นของเดิมแท้ของเมืองเก่าแล้ว จะต้องคานึงถึงระบบนิเวศ
ของเมืองด้วย6 อาทิ สายน้าหรือแหล่งน้าที่หล่อเลี้ยงเมือง ระบบนิเวศเกษตรโดยรอบเมืองเก่า และ
ระบบนิเวศธรรมชาติที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับเมืองเก่า เพราะระบบนิเวศเหล่านี้ย่อมมีผลในการทาให้เมือง
เก่าสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนัน้ ภาพของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจึงมีบริบทที่
กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ในบางประเทศ อาทิ ญี่ปุน ยังได้มีการขยายขอบเขตของการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าไปถึงขั้นของการปลูกไม้ใหญ่ไว้เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมสาคัญๆ
ภายในเมืองด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะแสดงถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์เมืองเก่าไว้ให้ได้
อย่างยั่งยืนแล้ว ยังแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเก่าด้วย ทั้งนี้ได้พยายาม
ประมวลตัวอย่างบางประการมาไว้ในรูปด้านล่างนีแ้ ล้ว
แนวคิดสาคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในแนวอนุรักษ์ก็คือ การบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เข้ามาช่วยในงานด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการมาก
6

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.onep.go.th/ncecd/?name=onep_3&file=readnews&id=9
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ที่สุด ทั้งนี้การบูรณาการจะต้องผสานทั้งศาสตร์และศิลปะในหลายด้านด้วยกัน อาทิ การใช้หลัก
นิติศาสตร์เข้ามาช่วยในการออกกฎหมาย และกาหนดมาตรการที่เหมาะสม การใช้หลักรัฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เสมอภาค และเป็นธรรม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเพื่อสร้างเครื่องมือและแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น การใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์มาสร้างแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการ
นอกจากนี้สิ่งสาคัญที่มักถูกละเลยเสมอๆ ก็คือ การศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องของอุปสรรค
หรือความล้มเหลวในการจัดการในอดีต เพื่อนามาประยุกต์ใช้ เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดนั้นอีก
ในปัจจุบัน ส่วนในด้านของศิลปะนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคน ซึ่งอาจเป็น
ชาวบ้านในท้องถิ่น ผู้บริหารในระดับต่างๆ ผู้ประกอบการ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ให้
เข้าใจถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกระจายอานาจ และความ
รับผิดชอบลงไปสู่ท้องถิ่นแล้ว ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานกับท้องถิ่น และต้องทาความเข้าใจกับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วย แต่การทาความเข้าใจโดย
ให้แต่ข้อมูลอย่างไม่มีศิลปะมักจะทาให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ หรือมักเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า “พูดกันคน
ละภาษา” อยู่เสมอๆ ทั้งนี้หากขาดศิลปะในการสื่อสารมวลชนที่ดีแล้วก็จะทาให้เกิดปัญหาในการ
ดาเนินการได้ นอกจากนี้การเข้าถึงชุมชน และการจัดการเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการก็เป็นเรื่องสาคัญ จึงต้องมีศิลปะในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Public
Participation) ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการมากที่สุด และประเด็นสุดท้ายที่เป็นเรื่องสาคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การใช้หลักศึกษาศาสตร์ในการให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งการให้ความรู้นี้ต้องมิใช่องค์
ความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องเป็นการให้ความรู้และสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดจิตสานึก
รวมทั้งเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าด้วย
การส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญมาก เพราะชาวชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ที่อยู่ในเมืองเก่า และจะเป็นผู้สานต่อให้เกิดความยั่งยืน
ของเมือง ดังนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่า และความสาคัญของเมืองเก่าจึงเป็นเรื่องที่ต้องมี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของเมืองเก่าต่อไป
อย่างไรก็ตามสาหรับแนวคิดหลักในการอนุรักษ์ ได้มีการกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ. 2548-2552 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ดังนี้
“เมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ เป็นพื้นที่ที่ควร
ได้รับการปกปักรักษาและส่งเสริมให้อัตลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะ (identity and character)
ดารงอยู่ และส่งผลให้เกิดคุณค่าความสาคัญ บูรณภาพและความเป็นของแท้ (integrity and
authenticity) แก่พื้นที่ ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรม (tangible heritage) และส่วนที่เป็นนามธรรม
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(intangible heritage) ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนและให้ความสาคัญ
กับความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพเศรษฐกิจชุมชน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน”

2.2.2 การอนุรักษ์โดยใช้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทย ที่สาคัญได้มีการ
ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.
2546 กาหนดให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า มีหน้าที่
1. กาหนดพื้นที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
2. หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่แล้ว คณะกรรมการฯ จะต้องวางนโยบาย และจัดทาแผน
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
3. จัดทาแนวทาง แผนงาน/โครงการ และมาตรการต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ดาเนินการในพื้นที่เมืองเก่านั้นๆ
ในเวลาต่อมาคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าได้กาหนดยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า พ.ศ.2548-2552 ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองเก่าได้รับการ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดารงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ
ไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และ
ประโยชน์สุขของประชาชน”
โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการ ดังนี้
1) กาหนดและประกาศพื้นที่เมืองเก่า
2) พัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าอย่างบูรณาการ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า มีหลายฉบับ และหลายลักษณะ และที่
มีความเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่กาหนดกรอบและโครงสร้างองค์กรในการอนุรักษ์เมืองเก่า เช่น การ
กาหนดนิยามและความหมายของเมืองเก่า การจัดตั้งและขอบเขตการดาเนินงานความรับผิดชอบของ
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คณะกรรมการ และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2525 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535
สามารถกาหนดพื้นที่เมืองเก่าให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองได้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวม หรือกาหนดพืน้ ที่
อนุรักษ์เพื่อดาเนินโครงการต่างๆ โดยประกาศเป็นผังเมืองเฉพาะ ซึ่งต้องออกเป็นพระราชบัญญัติผัง
เมืองเฉพาะ ดังปรากฏรายละเอียดของการสารวจเพื่อวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใน
หมวดที่ 2 การวางและจัดทาผังเมืองรวมในหมวดที่ 3 และการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะในหมวดที่
5 ซึ่งในมาตรา 28 อนุมาตราที่ 3 ข้อ (ฉ) และ (ช) ได้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงสาระสาคัญของแผนผัง
เมืองหรือแผนผังบริเวณว่าสามารถออกแผนผังกาหนดบริเวณของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่สาคัญของเมืองเก่าได้ ดังนี้
(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีที่พึงจะส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่พึงจะส่งเสริมหรือบารุงรักษา
และในมาตราเดียวกันนี้ในอนุมาตรที่ 5 ก็ได้กาหนดข้อกาหนดที่เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของเมืองเก่าในข้อ (ฉ) (ช) และ (ซ) ดังนี้
(ฉ) การส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
(ช) การดารงรักษาที่โล่ง
(ซ) การส่งเสริมหรือบารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่
3. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ปกปูองคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด คือการประกาศเป็นโบราณสถาน รวมทั้งสามารถประกาศเขตที่ดินโบราณสถานได้ตามความใน
มาตรา 7 วรรคแรก ที่ว่า เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่
อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอานาจกาหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดย
ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้... และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน แต่
หากมีการพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า ถือเป็นโบราณสถานก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกัน
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4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535 ในหลายมาตราซึ่งท้องถิ่น
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อออกเป็นเทศบัญญัติหรือกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อให้มีการพัฒนาในพื้นที่
เมืองเก่าอย่างเหมาะสมได้
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถออก
กฎกระทรวงเพื่อกาหนดให้พื้นที่เมืองเก่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และมีการควบคุม
การพัฒนาได้ ดังปรากฏในมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ความว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมี
ลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธารหรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือ
มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทาลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และ
พื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศ กาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด ให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งสามารถกาหนดมาตรการคุ้มครองได้ตามมาตรา 44
นอกจากนั้น จังหวัดสามารถออกประกาศจังหวัด เพื่อควบคุมกิจกรรมบางประการที่ไม่
เหมาะสมกับพื้นที่เมืองเก่า เช่น ประกาศของจังหวัดน่านที่ห้ามมิให้รถบรรทุกผ่านพื้นที่อนุรักษ์ เป็น
ต้น
ส่วนของภาคประชาชน ยังสามารถเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีการระบุไว้
อย่างชัดเจนในมาตรา 4 ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจานวนไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา
ท้องถิ่น เพื่อดาเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองก็สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ แล้วแต่กรณี อาทิ เทศบัญญัติในกรณีของ
เทศบาล หรือข้อบังคับตาบลในกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งออกตามความในมาตรา 71
ของพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ที่ว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจออกข้อบังคับตาบลเพื่อใช้บังคับในตาบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืน
ด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกิน 500 บาท
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2.2.3 แนวทางการรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูเมืองเก่า
การรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูชุมชนในเมืองเก่า7 แนวทางการรักษาที่เป็นสากล
นั้น เซอร์เบอร์นาด เฟลเดน (Fielden, 1993) ได้ให้หลักการในแง่ของการวางแผนการอนุรกั ษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ ไว้ 4 ประการ คือ
- การผนวกการอนุรกั ษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง (integrated conservation)
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (control of change)
- การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน (infill design)
- การบริหารจัดการ (administrative actions)
โดยหลักการทั้งสี่ มีรายละเอียดดังนี้
1.การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง (integrated conservation)
แนวคิดของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ที่สาคัญประการหนึง่ คือจะต้องผสมผสาน
(integrate) งานอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึง่ ของวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง เนื่องจากการอนุรักษ์
เมือง ไม่อาจพิจารณาอย่างโดดเดี่ยวได้ กลวิธีที่ใช้ในการวางแผนพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเมือง ประกอบ
ไปด้วยเทคนิคทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งการจัดหาบริการสาธารณะ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ
ของพื้นที่ในระยะยาว การวางแผนอนุรักษ์ควรมีการดาเนินร่วมกับผู้อาศัยในพื้นที่ และควรมีการออก
กฎหมายข้อบังคับและการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ
2.การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (control of change)
การควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาใหม่ๆ เป็นวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่ง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม จะทาให้สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี โดยการหามาตรการควบคุมการพัฒนาที่มีมากเกินไป โดยการกาหนด
ขนาดและรูปแบบอาคาร การจากัดปริมาณการจราจร และการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสม
3.การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน (infill design)
การออกแบบอาคารใหม่หรือโครงสร้างหรือส่วนต่อเติม ควรมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ที่
ชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเนื้อเมือง (urban fabric) และหน้าที่ใช้สอย
7
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(function) ดังนั้น หลักการของการออกแบบชุมชนเมือง และความงามของเมือง จะต้องนามา
ประยุกต์ใช้
4.การบริหารจัดการ (Administrative Actions)
การบริหารและการจัดการในพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการกล่าวไว้ว่า
ไม่มีแผนอนุรักษ์ใดที่ทาได้สาเร็จ หากไร้การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิน่ (Shankland, 1975)
และในบางครั้งอาจต้องอาศัยอานาจระดับสูงในการดาเนินงานให้เป็นผล (Holiday, 1973) นอกจาก
หน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ยังมีหน่วยงานอีกหลายส่วนที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การออกกฎหมายและมาตรการควบคุมและสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์ที่ได้จัดทาไว้
การบริหารจัดการเมืองเก่า จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในกรณีเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตหรือมี
กิจกรรม (living city) และเมืองที่ตายแล้วหรือไร้กิจกรรม (dead city) เมืองเก่าที่ยังมีชีวิต หมายถึง
เมืองที่ยังคงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ การส่งเสริมการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า
จะต้องคานึงถึงเครื่องมือทางการเมืองที่ยังมีพลวัต (dynamic political instruments) มากกว่า
วิธีการที่หยุดนิ่งหรือเน้นเฉพาะทางด้านเทคนิค (static or technical means) ซึ่งจะทาให้เมืองหยุด
การเจริญเติบโต และให้ผลร้ายกับพื้นที่อนุรักษ์ไปด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่
จะต้องให้ความสาคัญกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการเน้นทางด้านกายภาพ
(Feilden, 1993) แต่สาหรับเมืองที่ตายแล้ว วิธีการจะเน้นที่การสร้างสรรค์ หรือจัดเตรียมที่ว่าง
(space) และลักษณะภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสิ่งก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์ การควบคุมลักษณะภูมิทัศน์
ทั้งหมด จะมีความสาคัญมาก (Goakes, 1987) ดังนั้น การบริหารจัดการ ควรจะให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาทางด้านกายภาพมากกว่าการพิจารณาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
สาหรับในประเทศไทย ดร. นิจ หิญชีระนันท์ ได้เคยให้แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในเมืองไว้ 6 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ 8(นิจ หิญชีระนันท์, 2520)
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีข้อพิจารณาคือ
- การจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
- การฟื้นฟูบูรณะชุมชนให้กลับคืนสู่ชีวิต และ
- การจัดให้มีสวนสาธารณะ
2. การพัฒนาและก่อสร้าง มีข้อพิจารณาคือ
8
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- การออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความกลมกลืนกับอาคารข้างเคียง
- การควบคุมความสูง ซึ่งหมายถึงการควบคุมความหนาแน่นโดยปริยาย และยังทาให้ไม่บด
บังหรือข่มอาคารเดิม ความสูงนี้รวมถึงเสาไฟฟูา เสาโทรเลข ฯลฯ ด้วย
- ลักษณะภายนอก ต้องมีการควบคุมลักษณะภายนอกของอาคาร
- การบารุงรักษาให้อาคารและสภาพแวดล้อมดารงคุณค่าอยู่เสมอ
3. การอนุรักษ์
- การคุ้มครองคุณค่าและความงาม โดยการขึ้นทะเบียนวัตถุและบริเวณ ซึ่งคุณค่าที่คุ้มครอง
ควรมี 3 ลักษณะ คือคุณค่าทางวิทยาการ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าความงามตาม
ธรรมชาติ
- การอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและภาค โดยพยายาม
ธารงรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่
- แม่น้า ลาคลอง หนอง บึง เป็นที่โล่ง และเป็นแหล่งที่งดงาม ให้ความรื่นรมย์แก่เมือง
- ต้นไม้ ควรเก็บรักษาไว้ รวมทั้งให้มีการรักษาหน้าดินไว้ ในบางประเทศมีการขออนุญาต
ตัดต้นไม้แม้ว่าจะอยู่ในบ้านของเอกชน
- โครงการพัฒนา เช่น สะพานลอย ถนนคร่อมคลอง ควรมีการพิจารณาก่อนการดาเนินการ
เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทัศนียภาพของเมือง
4. การสัญจร
- ถนนและอุปกรณ์ ควรมีทางเท้ากว้าง และบริเวณปลูกต้นไม้ เครื่องเรือนในถนน และ
บริการสาธารณะ อาจจัดให้อยู่ในอาคารสถานที่ราชการ รวมทั้งการนาสายไฟฟูา สายโทรศัพท์ สาย
โทรเลข ลงใต้ดินในถนนบางสาย
- ระบบถนน โดยสร้างถนนเลี่ยงบริเวณที่จะอนุรักษ์ และปรับเปลี่ยนถนนเดิมในบริเวณ
อนุรักษ์ให้เป็นทางเท้า
- ทางเท้าใต้ชายคา ควรจัดให้มีเฉพาะย่านพาณิชยกรรม
- ทางเดินและทางจักรยานในเขตอนุรักษ์ ควรลดการจราจรสาหรับรถยนต์ โดยเฉพาะ
รถยนต์ส่วนตัว และคืนเมืองให้กับคนและจักรยาน ถนนบางแห่ง อาจให้มีการปิดการจราจรแล้วเปิด
ให้เป็นทางเท้า เพื่อเสริมการจับจ่ายซื้อของ โดยอาจให้มีหาบเร่แผงลอยที่เป็นระเบียบเรียบร้อยร่วม
อยู่ด้วยเป็นสัดส่วน
5. บริการสาธารณะ
- ปัจจัยพื้นฐาน บริการสาธารณะจะต้องจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน พัฒนา
และบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- การรณรงค์ต่อต้านความน่าเกลียด โดยใช้วิธีการชักชวนและวิธีการทางกฎหมาย
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- ที่สาธารณะและบริการในเมือง โดยต้องจัดให้มีสาธารณูปการกระจายอยู่ในระยะ และ
บริเวณอันเหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด สวนสาธารณะ ลานกลางเมือง
- การควบคุมสิ่งโฆษณา กาหนดให้มีได้เฉพาะย่านพาณิชยกรรม และต้องคานึงถึงผล
ทางการมองเห็นด้วย
- ความเงียบสงบ จะต้องมีการควบคุมระดับเสียงที่เกิดจากอุตสาหกรรมและยานพาหนะ
และจากกิจกรรมต่างๆ
6. คณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยในท้องถิ่น ควรตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อปกปูองและ
ส่งเสริมคุณภาพและความงามของสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตน และควรมีการตั้งรางวัลสาหรับมอบ
ให้แก่องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนในการปกปูองและส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้น
ในอีกลักษณะหนึ่ง ในเมืองเก่าที่มีชุมชนดั้งเดิมที่มีลักษณะพื้นถิ่น ควรมีแนวทางการอนุรักษ์ที่
เป็นพิเศษ ในการนี้ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์9 (Eim-anant, 1997) ได้ให้แนวทางในการอนุรักษ์ชุมชน
พื้นถิ่นในภาคเหนือของไทยไว้ ว่าจะต้องมีการอนุรักษ์ในสิ่งต่าง ๆ 4 ประการ คือ
1. อนุรักษ์มโนทัศน์ (conservation of concepts) หมายถึงแนวคิดของการดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลทาให้สภาพความเป็นอยู่เดิมๆ ต้องเปลี่ยนไปด้วย หากไม่มีแนวทางในการ
กาหนดแบบแผนการพัฒนาแล้ว การอนุรักษ์จะดาเนินการไม่ได้เลย การอนุรักษ์มโนทัศน์ จะทาได้โดย
การให้การศึกษาแก่คนในชุมชน และอาจหมายรวมถึงกิจกรรมที่ช่วยปลูกจิตสานึกเพื่อให้เข้าใจถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่อาศัยอยู่ ซึ่งจะทาให้ชุมชนสามารถปรับแนวความคิดในการดารงชีวิต
สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของตนได้
2. อนุรักษ์รูปแบบ (conservation of styles) จะต้องมีการศึกษารูปแบบของสิ่งก่อสร้างใน
ชุมชนอนุรักษ์อย่างละเอียด และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การดัดแปลงต่อเติม สามารถทาได้ แต่ต้องให้
สอดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิม การบูรณปฏิสังขรณ์ จะต้องดาเนินการตามรูปแบบเดิม รวมทั้งวัสดุและ
ฝีมือช่าง การอนุรักษ์รูปแบบนี้ เพื่อให้มีการดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”เพื่อเก็บรักษารวบรวมและให้มีการศึกษางานช่างเพื่อให้คงไว้ซึ่งลักษณะ
รูปแบบของสิ่งก่อสร้างเดิมในชุมชน
3. อนุรักษ์ฝีมือช่าง (conservation of craftsmanship) งานช่างฝีมือมักถูกละเลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง งานช่างปูน ช่างไม้ ซึ่งสาคัญมากในงานสถาปัตยกรรมของไทย การอนุรักษ์งานช่างฝีมือนี้
9

การพัฒนาเมือง/ชุมชนเมืองในแนวอนุรักษ์. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการจัดทามาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม: เมืองเก่าภายใต้โครงการบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม. หน้า 31
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รวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ด้วย ซึ่งต้องเหมือนของเดิมเพื่อให้ได้รูปลักษณะเดียวกัน การอนุรักษ์งาน
ช่าง ทาได้โดยการ ฝึกอบรมช่างรุ่นใหม่ โดยให้สังเกตและฝึกฝนตามช่างฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาแต่
โบราณ ในประเทศไทย น่าจะได้มีการตั้งโรงเรียนช่างสิบหมู่ขึ้น และควรมีการจัดประกวดฝีมือช่างเพื่อ
พัฒนาฝีมือและสร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างฝีมือด้วย
4. อนุรักษ์วัสดุ (conservation of building materials) การพิจารณาการใช้วัสดุในงาน
อนุรักษ์ มักจะถูกละเลย ทาให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่กลมกลืน นอกจากนั้น บางส่วนยังเป็นตัวเร่ง
ให้วัสดุเดิมที่มีอยู่เสื่อมสภาพเร็วขั้น การใช้วัสดุ ไม่ใช่คานึงแค่พื้นผิวเหมือนของเดิมเท่านั้น แต่ต้อง
พิจารณาถึงคุณสมบัติด้วย เช่นการใช้ปูนฉาบสมัยใหม่ จะไม่เหมาะสมกับการฉาบผนังที่เป็นอิฐเก่า
เนื่องจากปูนฉาบสมัยใหม่จะมีความแกร่งกว่าอิฐมาก ทาให้เกิดรอยแยกในการก่อ หรือการใช้ไม้ที่อบ
ไม่แห้ง ก็จะทาให้ไม้เสียกาลังวัสดุ ดังนั้นจึงควรให้มีการส่งเสริมการผลิตขึ้นมาใหม่ และควรพิจารณา
ในแง่ของ การตลาด ด้วย เพราะวัสดุแบบเก่าคงขายได้ไม่มาก จึงควรให้หน่วยงานของรัฐบาล เช่น
สถาบันการศึกษา เป็นผู้ดาเนินการศึกษาวิจัย และทดลองผลิตวัสดุต่างๆ เหล่านี้
2.2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน
คุณค่าของสิ่งที่ควรอนุรักษ์เกิดจากความมีเอกลักษณ์(Uniqueness)

ซึ่งเป็นคุณสมบัติ

พิเศษเฉพาะในการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที่ (Spirit of place) โดยตั้งอยู่บนแนวคิดลักษณะของ
เมือง (Character of town) ที่เป็นการศึกษาสิ่งที่เป็นคุณค่าในระดับเมือง และระดับความเป็นย่าน
ของชุมชน ทั้งในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งองค์ประกอบในด้านต่างๆที่
ประกอบกันเป็นเมืองนัน้ จะเป็นสิ่งที่ทาให้เมือง มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปจากพื้นที่อื่นๆ
2.2.4.1 การอนุรักษ์กับการวางแผนเมือง (Integrated Conservation)
Feilden10 กล่าวว่า Integrated Conservation หมายถึงการรวมเอาการอนุรักษ์ให้เป็นส่วน
หนึ่ง และเป็นเปูาหมายในการวางแผนเมือง เช่น การพิจารณาโครงสร้างประวัติศาสตร์เท่ากับปัจจัย
อื่นๆ

10

ในกระบวนการวางแผน

รวมถึงการอนุรักษ์

และการฟื้นฟูอาคารรวมไปถึงพื้นที่ทาง

Feilden and Jokilehto (1998), หน้า78, อ้างถึงใน วิวรณ์ สีหนาท, “การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนในพื้นที่ลุ่ม

คลอง กรณีศึกษา: คลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี,” หน้า11.
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ประวัติศาสตร์และการบริการทางสังคมที่เหมาะสมที่คานึงถึงพื้นที่

เพื่อประสบความสาเร็จในระยะ

ยาว กระบวนการนี้ควรปฏิบัติร่วมกับผู้อยู่อาศัย

แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวคิดในการวางแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่า
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
2.2.4.2 การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน
Roy Worskett11(1969) ได้กล่าวถึงเปูาหมายและหลักการของการอนุรักษ์ไว้อย่างน่าสนว่า
การอนุรักษ์กับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินไปควบคู่กัน

เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆได้ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพไปด้วย

และหากการอนุรักษ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า

แล้ว เราจะต้องผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงใหม่กับโครงสร้างเก่าของเมือง เพราะโดยข้อจากัด
ทางเศรษฐกิจเราไม่อาจสร้างเมืองใหม่ทั้งเมืองได้

เราจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ที่ไม่

ทาลายคุณค่าของอาคารเก่า ตลอดจนเอกลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ นอกจากนั้น
การอนุรักษ์จะต้องมีความสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมด้วย
11

กล่าวคือ

Roy Worskett, the Character of town: An Approach to Conservation, pp. 42 – 56.

การอนุรักษ์ไม่ใช่การปรับปรุง
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ดัดแปลงอาคารขึ้นมาเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเท่านั้น

แต่หากประวัติศาสตร์จะมีความหมายต่อโลก

ปัจจุบัน และให้มีความต่อเนื่องกับอดีตแล้ว การอนุรักษ์จะต้องมองถึงการรักษาสภาพแวดล้อมความมี
ชีวิตชีวาของเมือง เพื่อเป็นการปลุกอดีตของเมืองให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่ง Robert Mcnulty12(1985)
เห็นว่า การทาลายความหวงแหนทางวัฒนธรรมโดยความก้าวหน้าเป็นความจริงที่เกิดขึ้น การสงวน
วัฒนธรรมเป็นงานสาคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาและความเจริญทางเทคโนโลยี การเปิดวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ก็เท่ากับเป็นการเริ่มกระบวนการแตกสลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
หลักการสาคัญของการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน มีดังนี้
1.เคารพต่อธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่งของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ โดยคงไว้ซึ่งความต่อเนื่อง
ของชีวิต วัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐาน
2.ให้ความสาคัญต่อสิทธิของประชาชนในท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่
ต้น
3.เคารพต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าของย่านเมืองประวัติศาสตร์ ความงามตลอดจนความ
สมดุลทางสังคมที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด ชัดเจน และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
4.ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมือง และย่านประวัติศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์แก่ประชาชน ทาได้โดยให้ความรู้และการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกระบบ มีการฝึกอบรม
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
5.จัดทาแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาเมือง และย่านประวัติศาสตร์ เผยแพร่แก่ประชาชน โดย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม
6.ประสานและเชื่อมโยงแผนอนุรักษ์เมือง

และย่านประวัติศาสตร์

เข้ากับแผนพัฒนา

ระดับชาติ ภาคและท้องถิ่น เช่น ประสานการควบคุมเข้ากับผังเมืองรวม ข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ
7.ใช้มาตรการเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวกในการแก้ปัญหา โดยประนีประนอม หรือเจรจาต่อรอง
ประสานผลประโยชน์

12

Robert Mcnulty, “Cultural Tourism: Opportunities of Conservation Economic development,” in Conservation and Tourism (London:

heritage trust, 1985), p.37.
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Middleton13 (1972) ได้รายงานสัมมนาเกี่ยวกับ Civic Trust ที่ Royal Festival Hall
กล่าวว่าเชฟเฟิรด์ (Peter Shepheared) ได้ให้หลักการเพื่อการอนุรักษ์ว่า
1.เพื่อเก็บรักษาส่วนที่ดีของเมืองและสร้างส่วนที่ไม่ดีใหม่ ให้สอดคล้องกับของเก่าที่ดีขึ้น
2.เพื่ออนุรักษ์อาคารกลุ่มอาคารและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆให้กับอาคาร
4.จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจแล้วว่าที่นั้นๆมีความสาคัญควรแก่การอนุรักษ์อย่างไม่ต้องสงสัย
5.จะต้องทาให้ประชาชนหันมาสนใจสิ่งนี้ด้วย
จากการประชุมใน French Proposal to Amend the Venice Charter forthe
Conservation and Restoration of Monument and Sites ในเดือนมิถุนายน 2521 คณะผู้แทน
จากฝรั่งเศส ได้เสนอหลักการในการอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณ ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้14
1.เปูาหมายของการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ คือการคงไว้ซึ่งความต่อเนื่อง
ของชีวิต ความเป็นหนึ่งเดียว และความต่อเนื่องของการตั้งถิน่ ฐานมนุษย์ อันมีคุณค่าทางด้าน
สถาปัตยกรรม และสื่อให้เห็นโครงสร้างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอดีต
2.ในการดาเนินการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองหรือชุมชนโบราณ จะต้องให้ความเอาใจใส่ต่อ
สิทธิของประชาชนในพื้นที่
3.การปรับปรุงหรือฟื้นฟูเมืองหรือชุมชนโบราณ
ประโยชน์ในปัจจุบันจะต้องได้รับการวางแผนและดาเนินการ

และการดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้
โดยให้ความเคารพต่อเอกลักษณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ และคุณค่าของที่ตั้งและสถาปัตยกรรม ความงาม และความสมดุลของสังคมที่มีอยู่เดิม
4.การอนุรักษ์เมืองหรือชุมชนโบราณควรประสานเข้ากับแผนพัฒนาระดับชาติ ภาค หรือ
ท้องถิ่น โดยในแผนดังกล่าวจะต้องถือการอนุรักษ์เป็นส่วนสาคัญและเร่งด่วน เนื่องจากเอกลักษณ์และ
โครงสร้างเฉพาะตัวของเมืองโบราณหรือชุมชนโบราณนั้น เป็นสิ่งที่จะหาของใหม่มาทดแทนไม่ได้

13

Middleton Michale, “Conservation in action,” in A Progress Report on What is Being Done in Britain’s

Conservation Area, Based on Civic Trust Conference Held at the Royal Festival Hall, (London: Civic Trust, 1972),
p.8.
14

สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, แผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิมาย ,(กรุงเทพมหานคร:

บริษัทวิทยรักษ์จากัด, 2541), หน้า 6-11.
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นอกจากนั้นการทาลายสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่การทาลายเศรษฐกิจของเมืองเท่านั้น ยังเป็น
การทาลายวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ และความภูมิใจ ศักดิ์ศรีของประเทศและคนในประเทศ
อีกด้วย และการยอมรับในข้อที่ว่า มรดกด้านอารยธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้าค่าของโลก ซึ่ง
มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษาต่างเป็นเจ้าของและปกปักรักษา ฉะนั้นเราทุกคนต้องมีหน้าที่คุ้มครองปูองกัน
สิ่งต่างๆเหล่านี้ ให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงนานับประการ ซึ่งได้แก่ การพังทลายอันเกิดขึ้นจาก
การละเลยไม่เอาใจใส่ หรือมลพิษในอากาศ หรือสาเหตุอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการพิจารณา
อย่างรอบคอบในการรื้อทาลาย (Demolition) เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาแผนใหม่
จากการศึกษาแนวคิดแนวทางการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน จาเป็นต้อง
ประกอบด้วยบริบทด้านต่างๆ นอกเหนือจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ายังจาเป็นต้อง
ประกอบด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งในการส่งเสริมการอนุรักษ์ย่าน
เมืองเก่าในพื้นที่ที่มีชีวิต จะต้องให้ความ รวมถึงการคานึงถึงการมีส่วนร่วมของสาคัญกับการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าทางด้านกายภาพ ประชาชนในพื้นที่ทั้งการให้ความรู้ โดย
รูปแบบการให้ความรู้จะเป็นเพียงด้านเดียวไม่ได้ต้องคานึงถึงรูปแบบการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ
ตรงกันของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ และการเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์เพื่อให้เกิดสานึกในการมีส่วนร่วมทาให้เกิดการปฏิบัติด้วยความร่วมใจของชุมชนและทาให้
มาตรการต่างๆเหล่านั้นประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์

2.3 แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม
2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค .ศ.
1975 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น คาที่ไม่อาจกาหนด
นิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่
ละประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน15 ควรมีลักษณะจากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ
เท่านั้น อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุม
ประเด็นดังนี้ (กรมอนามัย, 2550)
ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนาไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และเอื้อให้
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดังนี้คือ การเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม
กัน และการตัดสินใจเพื่อกาหนดเปูาหมาย นโยบายและการวางแผนดาเนินการโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพื่อพัฒนากับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ
ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยสาคัญในการประกันให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่
มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดความต้องการของตัวเอง การตัดสินใจใช้ทรัพยากร16 โดย ทวีทอง
หงส์วิวัฒน์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจ
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (allocation) และการใช้ประโยชน์ (utilization) ของทรัพยากรเพื่อ
การผลิต ซึ่งเป็นความจาเป็นที่ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพื่อการกินดีอยู่ดีและสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึง ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ และสิ่ง
15
16

จินตวีร์ เกษมศุข เอกสารประกอบการเรียนรู้ หมวดวิชางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. 2554 หน้ า 1-4
ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์. การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนา. 2527, หน้ า 2
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อานวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ
ในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพื่อกาหนดความต้องการของชุมชนของตน การ
มีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่ จะแสดงออก ซึ่ง
ความต้องการของตน การจัดลาดับความสาคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนานัน้ โดยเน้นการให้อานาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็นกระบวนการกระทาที่
ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการกาหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเองโดยให้
ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเองทั้งนี้โดยมิใช่การกาหนดกรอบความคิดจาก
บุคคลภายนอก
ตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่
ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็น
ถึงพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการกาหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการ
ควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามความจาเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อ
การดารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา

2.3.2 ระดับของการมีส่วนร่วม
Arnstein (1971) (อ้างถึงใน นพนันท์ ตาปนนท์, 2550)17 ได้จาแนก 8 ระดับของบันไดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Ladder of Citizen Participation) ดังนี้

17

นพนันท์ ตาปนนท์. โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพืน้ ที่และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ รายงาน

ฉบับสมบูรณ์, 2550
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แผนภูมิที่ 3 บันไดแห่งการมีส่วนร่วม
ที่มา : Arnstein (1962)
ขั้นที่ 1 ได้แก่ระดับที่ (1) การเป็นหุ่นเชิด (Manipulation) และ (2) เข้าร่วมแต่ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจแต่เป็นการลดแรงกดดัน หรือบาบัดรักษา (Therapy) ซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่ถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมที่แท้จริงเพราะ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
วางแผน ดาเนินการ รวมไปถึงการติดตามผล แต่ขั้นที่ (1) และ (2) ถือเป็นเพียงขั้นตอนที่ผู้มีอานาจได้
เข้ามาใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือให้ทาตามเปูาหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหา
แต่อย่างใด
ขั้นที่ 2 ได้แก่ระดับที่ (3) ร่วมรับรู้ข้อมูล (Informing) และ (4) ร่วมให้คาปรึกษา
(Consultation) ในขั้นตอนนี้มักจะเป็นข้อมูลขั้นสุดท้ายที่ประชาชนได้รับ ประชาชนจึงไม่สามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองได้ ในขั้นของการร่วมปรึกษานั้น อาจจะมีการทาประชาพิจารณ์อยู่บ้าง
เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมและมีปริมาณการเข้าร่วมที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ขั้ น
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ของ (5) ร่วมแสดงความคิดเห็น (Placation) แม้ว่าจะมีการพยายามให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกแผนการปฏิบัติการในการดาเนินโครงการ
ยังคงตกเป็นของผู้มีอานาจในท้ายที่สุด
ในกระบวนการขั้นสุดท้ายคือ (6) เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา/ เจรจาต่อรอง(Partnership) คือ
ขั้นตอน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะประชาชนได้มีโอกาสในการเจรจาและสร้างอานาจ
ในการต่อรองกับกลุ่มผู้มีอ านาจมากขึ้น นาไปสู่ขั้น ตอน (7) ตัวแทนร่วมตัดสินใจ (Delegated
Power) ที่ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจและวางแผนการดาเนินงานต่างๆและ (8) ประชาชนมี
อานาจตัดสินใจ (Citizen Control) กระบวนการทุกขั้นตอนและการตัดสินใจเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างสมบูรณ์ (แผนภูมิที่ 3)
โดยแบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ขั้นตอน (8 ระดับ) คือ
ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการจัดการให้มีส่วนร่วมเป็นเพียงการให้ความรู้
แก่ประชาชนเท่ านั้นเองจึ ง ถือว่ าเป็น ขั้นที่ ยัง ไม่ มีการมีส่ว นร่ว ม
เกิดขึ้น (Non-participation)

ขั้นกลาง

กลุ่มคนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการให้ข้อมูลและคาปรึกษา แต่ยัง
ไม่มีอานาจในการตัดสินใจจึงถือได้ว่าหรือเป็นการมีส่วนร่วมแบบ
หลอกเท่านั้น (Tokenism)

ขั้นสุดท้าย

เป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีอานาจในการตัดสินใจและ
ดาเนินการ(Citizen Power)

ระดับของการมีส่วนร่วมจึง อาจเริ่มจากระดับล่างสุด คือการให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
รับรู้ ซึ่งกล่าวได้ว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลย ขั้นต่อมาคือการมีส่วนร่วมโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ ความคิด การให้คาปรึกษา ขั้นต่อจากนั้นคือการที่รัฐและประชาชนร่วมมือกันเปรียบเสมือน
เป็นหุ้นส่วนกัน และในระดับสูงสุดซึ่งเป็นได้ยากที่สุด คือการกระจายอานาจอย่างยิ่ง การไม่ควบคุม
ประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะมีได้หลายรูปแบบ ซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมากน้อยแตกต่างกันไป และถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับประเด็นและข้อจากัดใน
บริบทที่แตกต่างกัน
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ถวิลวดี18 (2551) ได้รวบรวมวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงลาดับจากการ
ระดับการมีส่วนร่วมมากไปยังการมีส่วนร่วมน้อย จากงานศึกษา Review of Public Participation
and Consultation Methods โดย Abelson J, Forst P-G, Eyles J, Smith P, Martin E และ
Gauvin F-P (2001) ดังนี้
1. คณะกรรมการภาคประชาชน (Citizen Juries) เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกจานวน 12-20 คน เป็นตัวแทนของชุมชน เรียกว่าคณะกรรมการภาคประชาชน มาร่วมกับ
ประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายเป็นเวลาหลายวัน คณะกรรมการภาคประชาชนนี้
จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาจากผู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการไต่สวน
หาข้อเท็จจริง คล้ายกับคณะลูกขุนในระบบการพิจารณาคดีของศาล เมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอจงทา
การอภิปรายและตัดสินใจ
2. กลุ่มอภิปราย (Citizens Panels) กลุ่มอภิปรายประกอบด้วยผู้ ที่ได้รับคัดเลือกจานวน
ประมาณ 12 คน อาจโดยการสุ่ม มีการประชุมกันเป็นประจาเพื่อพิจารณาประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
จากนั้นจึงลงมติร่วมกัน กลุ่มทาหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานของ
รัฐ มั ก ใช้ ใ นการเสนอแนะการด าเนิ นงานของนโยบายสาธารณะต่ า งๆ เช่ น การให้ บ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นต้น
3. ส่วนการวางแผน (Planning Cells) เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมการประชาชน
ริเริ่มในประเทศเยอรมัน ในช่วงปี ค.ศ.1970 ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 25 คนทาการ
อภิ ป รายและให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ ประเด็ น พิ จ ารณา รายงานจากการประชุ ม จะถู ก น าเสนอต่ อ
ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จุดเด่นของวิธีการส่วนการวางแผน คือ
การได้รับการสนับสนุนจากหน่ว ยงานรัฐและสถาบันวิจัย ซึ่ง ผลการตัดสินใจจากการประชุมส่ว น
วางแผนจะได้รับการพิจารณาโดยตรงจากหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนนี้ ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
4.

การลงฉันทามติ (Consensus Conference) ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจาก

ประชาชนหลายสาขาอาชีพ เช่น การประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายและเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่
เป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ซับซ้อน การประชุม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนสาคัญ คือ
18

ถวิลวดี บุรีกุล เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วม

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ. 2551
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การประชุมของคณะประชาชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาความเข้าใจในประเด็น และการประชุมหา
ฉันทามติของคณะประชาชน โดยระหว่างการประชุมจะมีการสังเกตการณ์และสรุปผลการหาฉันทามติ
ต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
5. การสารวจความเห็นในเชิงเสนอแนะ (Deliberative Polling) เป็นกระบวนการที่ใช้
ผู้เข้าร่วมจานวนมาก คัดเลือกโดยการสุ่มประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้ จะต้องเข้าร่วมการ
ประชุมอภิปรายในประเด็นที่พิจารณาเป็นเวลา 2-3 วัน โดยจะมีการสารวจความเห็นของประชาชน
ก่อนและหลังการอภิปราย ขอสรุปที่ได้จากการประชุมจึงเป็นความเห็นส่วนบุคคลต่อประเด็นซึ่งได้รับ
การขัดเกลาจากกระบวนการกลุ่ม ประเด็นที่พิจารณามักเป็นประเด็นใหญ่ระดับชาติ เช่น การจัดการ
อาชญากรรม การล้มเลิกระบบกษัตริย์ และ อนาคตระบบสาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น
6. การประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นการประชุมผู้เข้าร่วมประมาณ 6-12 คน ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกโดยมีเกณฑ์เฉพาะเพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ต้องการได้ มักเป็นการประชุม
เพียงครั้งเดียวเพื่ออภิปรายหัวข้อที่พิจารณา การประชุมจะถูกวางรูปแบบให้มีลักษณะไม่เป็นทางการ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
7. การสร้างฉันทามติ (Consensus building exercise) เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดฉันทา
มติในประเด็นต่างๆ มีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางในการช่วยให้ประชาชนได้ข้อสรุปที่ทุกฝุายเห็นพ้อง
ต้องกัน
8. การสารวจความคิดเห็น (Surveys) เป็นวิธีการที่ง่ายและใช้กันอย่างกว้างขวาง ทาโดย
การสารวจความเห็นประชาชนจากการตอบคาถามของกลุ่มตัวอย่างประชากร สามารถสารวจความ
คิดเห็นด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ เป็นต้น
9. ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) มีการกาหนดจานวนผู้เข้าร่วมที่แน่นอน ผู้เข้าร่วมมัก
เป็นผู้ที่มีความสนใจในประเด็นพิจารณาอยู่แล้ว และมักเป็นผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการลงประชาพิจารณ์จะ
มีการนาเสนอข้อมูลและข้อเสนอแก่ผู้เข้าร่วม
10. เวทีสาธารณะ (Open House) ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นได้
ตามสะดวก ในวั นเวลาและสถานที่ ที่มีก ารจัดเวทีขึ้น ผู้เ ข้าร่วมจะได้มีส่ วนร่วมโดยการพูดคุยกั บ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน และได้รับข้อมูลจากการจัดแสดงในรูปแบบต่างๆที่เตรียมไว้ นอกจากนี้ อาจมีการ
จัดวงแลกเปลี่ยนความเห็นกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน
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11.

คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาภาคประชาชน (Citizen

Advisory

Committee)

คณะกรรมการนี้ มักถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนประชาชนในวงกว้าง ประกอบด้วยตัวแทนจากภาค
ส่วนที่หลากหลายตั้งแต่หน่วยงานราชการจนถึงภาคประชาชน ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะด้านต่างๆตามแต่ที่จัดตั้ง
12. การวางแผนชุมชน (Community Planning) เป็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับที่
กว้างเพื่อกาหนดประเด็นนโยบายสาธารณะ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเชิง
วิสัยทัศน์ต่อบทบาทชุมชนและการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น วิธีการนี้จะให้ ความสาคัญกับ
ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วม เช่น วิสัยทัศน์หรือแผนแม่บทของชุมชน มากกว่าตัวกระบวนการเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สามารถใช้รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมได้หลากหลาย เช่น การส่ง เอกสาร
ปรึกษาหารือก่อนพิจารณาร่วมกัน การเขียนข้อคิดเห็นตอบโต้ และการจัดเวที สาธารณะ เป็นต้น
ผลลัพธ์ของกระบวนการวางแผนชุมชนสะท้อนความต้องการ และการจัดลาดับความสาคัญของชุมชน
ซึ่ง ได้ผ่านการกลั้นกรองมาแล้ว และผู้ เข้าร่วมจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มากขึ้ นในประเด็นปัญ หาที่
พิจารณา
13. การกาหนดวิสัยทัศน์ (Visioning) มีความคล้ายคลึงกับการวางแผนชุมชน แต่มุ่งเน้นที่
การก าหนดวิสั ย ทัศ น์ มากกว่ า แผนการรูป ธรรมที่จ ะบรรลุ วิ สัย ทั ศน์ นั้ น กระบวนการจะเป็ นการ
นาเสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งได้ภาพที่ชัดเจน ผลจากกระบวนการนี้ มักจะเป็น
ภาพรวมของความเป็นไปได้ในประเด็นพิจารณานั้นๆ มากกว่าการได้แผนการที่เป็นรูปธรรม
14. การแจ้งให้ทราบ การแบ่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการชักชวนเพื่อให้แสดงความ
คิดเห็น (Notification, Distribution, and Solicitation of Comments) เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของ
กระบวนการการมีส่วนร่วม สามารถทาได้การส่ง รายงานไปยังประชาชนกลุ่มเปูาหมาย สามารถใ ช้
ร่วมกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอื่นได้
15. ประชามติ (Referenda) ประชาชนลงคะแนนโหวตในประเด็นที่พิจารณา สามารถจัดทา
โดยหน่วยงานรัฐบาล องค์กรต่างๆหรือองค์กรภาคประชาชน
16. ประชามติแบบมีโครงสร้าง (Structured Value Referenda) ในกระบวนการจะให้
ประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อสารวจความต้องการของประชาชนเบื้องต้น มีการใช้หลักการวิเคราะห์
การตัดสินใจประกอบกระบวนการสาคัญของวิธีการนี้ ได้แก่ 1) การเลือกประเด็นตัดสินใจเชิงนโยบาย
2) กาหนดวัตถุประสงค์ 3) พัฒนาทางเลือกเชิงนโยบาย 4) คาดการณ์ผลกระทบของทางเลือกต่างๆ
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5) กาหนดประเด็นคาถาม 6) กาหนดการลงประชามติ 7) พัฒนาแนวทางการสื่อสารกระบวนการที่
จัดขึ้นออกไป

แผนภูมิที่ 4 ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มา : ถวิลวดี (2551)
จากการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วม พบว่าแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ
ที่มีความสาคัญมากในกระบวนการวางแผน การพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่รอบข้าง
เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่หลากหลายกลุ่ม และมีระดับการมีส่วนร่วมหลายระดับ ทั้งนี้
ช่วยให้ตัดสินใจหาข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติที่สามารถยอมรับได้ทั้งสองฝุายนั้น ประสบความสาเร็จและ
ได้รับการยอมรับจากทุกฝุาย และทาให้การพัฒนาดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์ โดยจากแนวคิดของ

37
Arnstein จะแบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น 3 ระดับ คือขั้นพื้นฐาน(การไม่มีส่วนร่วมใดๆ) ขั้นกลาง
(เป็นการมีส่วนร่วมแบบหลอกๆคือให้แค่รับรู้และปรึกษาแต่ไ ม่ให้อานาจตัดสินใจ)และขั้นสุท้ายที่
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มจริ ง ๆ จากแนวความคิ ด ของถวิ ล วดี พบว่ า น่ า สนใจ เนื่ อ งจากสามารถ
เปรียบเทียบกระบวนการที่กาลังเกิดขึ้นในการดาเนินการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่การเป็นมรดก
โลก
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชน
2.4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชน
การอนุรักษ์ในระยะแรก มีการอนุรักษ์เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดการมองเป็นภาพรวม มัก
เป็นการอนุรักษ์ที่เน้นด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์

เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาเทคนิค แนวความคิดในการอนุรักษ์ที่ซับซ้อน มีระบบ
มากขึ้น และเกิดแนวความคิดการอนุรักษ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการวางผังเมือง เนื่องจากสถาปัตยกรรม
สิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และได้รับการอนุรักษ์ มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับ
เมือง และเป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ดังนัน้ การอนุรักษ์ จึงเป็นการ
มองภาพรวมในลักษณะการอนุรักษ์ทั้งเมือง โดยเน้นการสงวนรักษา ปรับปรุงให้คงสภาพเดิมและให้
พื้นที่หรือบริเวณที่ทาการอนุรักษ์มีชีวิตชีวาอยู่ได้โดย ไม่กระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
ที่ดาเนินไปในปัจจุบัน
แนวคิดในการกาหนดแนวทางในการอนุรักษ์นนั้ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์19 (2553) ศึกษา
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวาว่า มีองค์ประกอบสาคัญที่ต้องพิจารณา
ประกอบด้วย
1. องค์ประกอบทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และ
คุณค่าของชุมชนการควบคุมการพัฒนาที่เหมาะสม และการปรับปรุงหรือฟื้นฟูบริเวณที่เสื่อมโทรม ให้
กลับคืนสภาพที่ดี
2. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวฐานชุมชน
ตามหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการกระจายรายได้ในชุมชน
19

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, องค์ประกอบเมือง, (อัดสาเนา), 2538.

38
3. องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์วิถีชีวิต และ
ประเพณีที่ดีงาม การฟื้นฟูวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงามแต่สูญหายหรือเสื่อมไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
แม่น้า คู คลองให้กลับคืนมารวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดกทาง
ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมแก่ทุกคนในชุมชน
4. องค์ประกอบทางการเมืองการปกครองที่เหมาะสม ได้แก่ การสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการอนุรกั ษ์และพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่าย
โดยหลักทั่วไปของการอนุรักษ์ คือ การปูองกันมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ และยืดอายุการใช้
งานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นแสดงออก ถึงสาระหรือความสาคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ
มนุษย์ ซึ่งการอนุรกั ษ์ (Conservation) ตามความหมายที่ Bernard M.Feilden20 ให้ไว้ว่า “การ
กระทาใดใดเพื่อปูองกันการเสื่อมลงและรวมถึงการยืดอายุของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงต่อผู้คนถึงความมหัศจรรย์ในงานศิลปะและสืบทอดอารยะธรรมของมนุษย์ที่มี
อยู่ในเหล่านั้น”
การอนุรักษ์ชุมชนจึงรวมหมายถึงการอนุรักษ์พื้นทีท่ ี่มีความหมายและความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ การอยู่อาศัย ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และมีสิ่ง
ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนัน้ ๆ ให้มีชีวิตอยู่ได้ กระบวนการอนุรักษ์จะต้องมีความสัมพันธ์
กับชีวิตในสังคมให้ดาเนินไปด้วยกันทั้ง 2 ปัจจัยอย่างสอดคล้องกัน จึงจะทาให้พื้นที่เหล่านั้นมีคุณค่า
และเกิดความหมาย หรือ “Sense of place” ขึ้นได้ ซึ่งตรงกับความหมายของคาว่า “ย่าน
ประวัติศาสตร์ชนบท (Rural District)” คือพื้นที่ชนบทที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งรูปแบบทางประวัติศาสตร์
ของการดาเนินชีวิตในชนบท ประกอบด้วย บ้านเรือนในท้องถิ่น รูปแบบของพื้นที่ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม
Aldo Rossi21 (1950) ได้อธิบายแนวคิดในการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ ไว้ว่า การ
อนุรักษ์และฟื้นฟู จาเป็นต้องมองภาพในลักษณะขององค์รวม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชน
นั้นๆ ไม่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง บริเวณ หรือสถานที่ที่คนในชุมชนนั้น สามารถสัมผัสได้ และเป็นที่ยอมรับ
20
21

Bernard M. Feilden, Conservation of Historic Building, (Great Britain: Bath Press Ltd, 1994).
Aldo Rossi, อ้างถึงใน พัชรินทร์ เวียงชัย “แนวความคิดในการอนุรักษ์ชุมชนไท-โคราช กรณีศึกษา:หมู่บ้านพระเพลิง,”

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 18.
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ของคนทั้งในและนอกชุมชน เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในสิ่งก่อสร้างนั้นจะรวมหมายถึงบริบทของ
สิ่งก่อสร้างด้วย ที่คนในชุมชนร่วมกันทาให้เกิดความหมายขึ้นมา ภาพในที่นี้สามารถเห็นได้โดยไม่ต้อง
อาศัยคาอธิบาย
2. องค์ประกอบส่วนที่อยู่ภายในเป็นคุณค่าที่มองไม่เห็นด้วยตา
ที่
Bernard
M.Freidan เรียกว่า คุณค่าทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกาลเวลาที่
อาศัยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน เกิดการซ้อนทับของ
ความหมายของพื้นที่ ในมิติต่างๆของชุมชน จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นที่
ยอมรับของคนในและนอกชุมชน ซึ่งคนในชุมชนจะมีความรู้สึกผูกพันกับความหมายของคุณค่านั้นๆ
ภาพลักษณ์นี้
คนในชุมชนถือว่าเป็นกลไกที่ทาให้เกิดความหมายและเรื่องราวต่างๆดาเนินอย่าง
ต่อเนื่อง
หลักการทั่วไปของการอนุรักษ์ชุมชน จึงเป็นการอนุรักษ์ที่คานึงถึงองค์ประกอบต่างๆที่
ประกอบกัน จนกลายเป็นชุมชน ไม่จากัดเฉพาะกายภาพของชุมชนเท่านั้น ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

22

(2555) ได้กล่าวว่า “การอนุรักษ์ชุมชนต้องมีการคานึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ่งจะต้องมีสภาพน่า
อยู่

และมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่กับโลกแวดล้อมที่ผู้คนได้สร้างขึ้น

นับได้ว่าเป็น

แนวความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม”สอดคล้องกับความคิดของ ศรีศักร วัลลิโภดม23(2554) ที่ว่า “การ
ปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ (Modernization) คือการปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วในอดีต มาผสมผสานเข้า
กับสิ่งที่เหมาะสมที่เลือกเฟูนจากภายนอก

เพื่อปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง”และ

ชุมชนในความหมายของ ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล กล่าวว่า “ชุมชนไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่านั้น แต่
เป็นการผสานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Area) การปะทะสัมพันธ์
กันทางสังคม (Social Interaction) และความผูกพันร่วมกัน (Common Ties)
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เป็นแนวคิดในการปูองกัน พื้นที่ซึ่งมีรอ่ งรอยแห่ง
อดีต สถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์สาคัญที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มอาคาร ทาให้ไม่สามารถ
อนุรักษ์อาคารเหล่านั้นโดยแยกจากกันได้ วิธีที่ดีที่สุด คือ การอนุรักษ์อาคารเหล่านั้นรวมกัน เนื่องจาก
คุณค่าของความเป็นกลุ่มอาคารนั้นเอง
22

ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน, (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540).
23

ศรีศักร วัลลิโภดม, “ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย “ท้องถิ่นวัฒนา,” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เสนอที่คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22-23 มิถุนายน 2540. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
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จากการศึกษาแนวทางอนุรักษ์ชุมชนพบว่า หัวใจของการอนุรักษ์พนื้ ที่จาเป็นต้องมีการ
อนุรักษ์ความเก่า ความโบราณของสถาปัตยกรรมและสถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
รวมถึงการอนุรกั ษ์คุณค่าที่เกิดจากการหล่อหลอมจากรุ่นสู่รุ่น วิถีชีวิต ความสัมพันธ์เชิงสังคมของ
ชุมชน มิติต่างๆของชุมชน จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของชุมชนด้วย

2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและการใช้พื้นที่
2.5.1 กิจกรรมทางสังคมและการใช้พื้นที่
กิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น นอกจากจะต้องมีการปะทะสังสรรค์กันของคนใน
ชุมชนแล้ว ยังต้องมีการเคลื่อนไหว (Movement) เกิดขึ้นบนพื้นที่ชุมชนด้วย
Amos Rapoport and Haryadi(1977)24 แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิต การทากิจกรรมและการใช้
พื้นที่มีความสัมพันธ์กัน เริ่มจากการจากัดความคาว่า “วัฒนธรรม” ว่าคือ สิ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อ
สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ สิ่งนั้นจะก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่มนุษย์สามารถตี
คุณค่า แล้วเลือกเอาคุณค่านั้นๆมาเป็นค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่แสดงออกในรูปของระบบกิจกรรม
ในที่สุดก็จะเกิดเป็นการใช้พื้นที่หรือระบบที่ตั้ง

24

Amos Rapoport and Haryadi, อ้างถึงใน ปรีดา หุตะจูฑะ, “พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานชุมชนริมน้าบ้านบางแม่หม้าย

จังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 35
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แผนภูมิที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต กิจกรรม และการใช้พื้นที่
2.5.2 ระบบของกิจกรรม และระบบของที่ตั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม (ในด้านพฤติกรรมมนุษย์) การจัดสภาพแวดล้อม เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของกิจกรรมและวัฒนธรรม Fell man25 กล่าวว่าระบบกิจกรรม (ในเวลา
และพื้นที่) มีความสาคัญในการวางแผนและออกแบบในระดับความต้องการพื้นฐานที่มีความแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งทุกกิจกรรมเกี่ยวเนื่ององค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1. ตัวกิจกรรมเอง
2. กิจกรรมถูกนาไปใช้อย่างไร
3. กิจกรรมเกี่ยวข้องอย่างไรกับกิจกรรมอื่นๆ
4. ความหมายที่แอบแผงอยู่ของกิจกรรม
จุดหลัก คือ ระบบกิจกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นโดยปราศจากพื้นที่และเวลาได้ และไม่สามารถ
มองตัวกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว แต่ต้องพิจารณาทั้งระบบกิจกรรม เช่น เราไม่สามารถพิจารณา
อาคารเพียงอาคารเดียว เพราะคนเราใช้หลายอาคาร และมีกิจกรรมหลากหลายในพื้นที่เปิดโล่งนอก
อาคาร การตั้งถิ่นฐาน และทั้งภูมิภาค คนอาศัยในภูมิประเทศวัฒนธรรม (Cultural Landscapes)
ดังนั้นจึงไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่สถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว ทุกอาคารที่ปรากฏมักถูกเชื่อมโยง

25

Fellman, อ้างถึงในปรีดา หุตะจูฑะ, “พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิน่ ฐานชุมชนริมน้าบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 29.

42
กับระบบกิจกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตของบทสรุปนี้คือ มันมีความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
กิจกรรมและวัฒนธรรม
ที่ตั้ง (Setting) เป็นการผสมผสานกันของพฤติกรรมที่ตั้ง (Behavior Setting) และบทบาท
ที่ตั้ง ที่ตั้งเป็นสภาพแวดล้อมกับระบบของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ที่ซึ่งสภาพแวดล้อมและกิจกรรมถูก
เชื่อมโยงด้วยกฎเกณฑ์ (Rules) ต่างๆ เพื่อทาให้เกิดที่ตั้งที่เหมาะสม และตามที่คาดหวังเอาไว้ กฎ
ต่างๆนี้มีขึ้นเสมอในการกาหนดเกณฑ์ในที่ตั้ง สถานการณ์ และแปรเปลี่ยนตามวัฒนธรรมด้วย ที่ตั้ง
ต้องพิจารณาโดยรวมกับระบบภายในของระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งถูกเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ที่ตั้ง
ถูกเชื่อมโยงในหลายด้านทั้งในพื้นที่เอง ความใกล้ชิด การเชื่อมโยง และการแบ่งแยก รวมถึงเรื่องเวลา
ในการลาดับ
ที่ตั้ง มักจะเป็ นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรม และพฤติก รรมเสมอๆ ที่ตั้ง ของคนมี
ขอบเขตและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เวลา และคุณภาพของที่ตั้งแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม และ
เปลี่ยนไปตามสมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรือกลุ่มในวัฒนธรรมนั้นๆ
สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างแนวคิดให้กับที่ตั้ง และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับระบบกิจกรรม การ
จั ด สภาพแวดล้ อ มมี ผลสร้ า งแนวคิ ด ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของ 4 ตั ว แปร คื อ พื้ น ที่ เวลา
ความหมาย และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรมที่แปรเปลี่ยนตามตัวแปรดังกล่ าว และด้วย
ตัวกิจกรรมเองเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงกิจกรรม ที่แตกต่างของกิจกรรมในเวลา และพื้นที่พอๆกัน
ความเร็วของกิจกรรม (จานวนของกิจกรรมต่อหน่วยของเวลา) และจังหวะต่างๆ (ในช่วงของกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับวงจรหลากหลาย เช่นวิถีชีวิต ปี ฤดูกาล เทศกาล วันทางาน วันหยุ ด กลางวัน กลางคืน
เป็นต้น)
การพิจารณาระบบกิจกรรม ในระบบของที่ตั้งเป็นประเด็นสาคัญที่จะเข้าใจรูปแบบของเมือง
การเลือกที่อยู่และการใช้พื้นที่เปิดโล่งในย่านละแวกบ้านของเมือง
ถ้ากิจกรรมนันทนาการเกิดขึ้นอย่างมากในพื้นที่ส่วนตัว เช่นภายในที่อยู่อาศัย หรือสวนหลั ง
บ้าน กิ จกรรมในพื้ นที่ เปิด โล่ งของเมื อง หรือ พื้นที่ สาธารณะในละแวกบ้านจะเกิ ดขึ้ นน้ อย ถ้ าใน
วัฒนธรรมที่ใช้พื้นที่ของเมืองในการสัญ จรเป็นหลัก ซึ่ง ตรงข้ามกับกิจกรรมอื่นๆ การใช้พื้นที่ก็จะ
แตกต่างกันกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้ากฎของวัฒนธรรมหรือบรรทัด ฐานเปลี่ยนไป
พื้นที่เมืองในทางตรงข้ามกับพื้นที่ส่วนตัวก็จะถูกใช้ต่างกันไปด้วย

43
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและการใช้พื้นที่ จะเห็นว่ากิจกรรมและการใช้พื้นที่
เริ่มต้นมาจาก วัฒนธรรมความเชื่อแปรเปลี่ยนเป็นค่านิยมทาให้เกิดพฤติกรรมที่กลายเป็นวิถีชีวิตจึง
เกิดระบบกิจกรรมและจะเกิดเป็นการใช้พื้นที่ เช่นเดียวกับรูปแบบการใช้พื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ การ
ใช้พื้นที่วัดเพื่อกิจกรรมต่างๆทั้งการประกอบอาชีพ พื้นที่นันทนาการ พื้นที่พักผ่อน ออกกาลัง พบปะ
พูดคุยกับคนในชุมชนอื่นๆ ล้วนเกิดเป็นระบบที่ตั้งเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของคนในพื้นที่และนอก
พื้นที่
2.6 แนวคิดความสัมพันธ์ของคนและวัด
ในสมัย โบราณวัด เป็น สถานที่รวมจิ ตใจของคนไทยและนอกจากนั้ นวัด ยัง เป็ นสถานที่ใ ห้
ความรู้แก่คนในสมัยโบราณ เพราะแต่ก่อนยังไม่มีโรงเรียนก็เลยใช้วัดเป็นที่ให้ความรู้แก่เด็กโดยมีพระ
เป็นผู้อบรมสั่งสอนและวัดยังเป็นที่ชุมนุมของคนเพื่อเป็นที่ประชุมหรือเพื่อเป็นที่ชาระจิตใจของผู้คน
นับได้ว่าในสมัยก่อนวัดมีอิทธิพลมากต่อคนไทยจนมาถึงในยุคสมัยปัจจุบันวัดก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทยมาช้ า นาน ซึ่ ง วั ด จะเป็ น ที่ ร วบรวมค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ต่ า งๆไว้ ม ากมาย
พระพุทธศาสนามีความสั มพันธ์ที่เน้นเฟูนต่อสังคมไทยมายาวนานนับตั้งแต่อดีต บทบาทของวัดใน
อดี ตจึ งมี หน้ า ที่เ หมื อนศู นย์ กลางที่ต้ อ งรั บใช้ต อบแทนสิ่ง อานวยความสะดวกต่า งๆ ให้ แก่ ชุม ชน
บทบาทของวัดในอดีตมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของสัง คมไทยด้วยกัน 12 ประการ (พระสุธีวรญาณ,
2549: 161–163) ได้แก่
1. วัดเป็นโรงเรียนสาหรับราษฎร์ที่ทาหน้าที่อบรมทางศีลธรรม วิชาการ และฝึก สายอาชีพ
ต่าง โดยชาวบ้านในท้องถิ่นจะส่งบุตรหลานของตนเข้ามาร่าเรียนในการแสวงหาความรู้และอยู่รับใช้
พระสงฆ์ ่
2.วัดเป็นสถานสงเคราะห์สาหรับราษฎร์ที่เดือดร้อน ให้มาอาศัยประคองชีวิตเล่า เรียนจนมี
อาชีพไปเลียงตัวได้
3.วัดเป็นสถานที่พักอาศัยของคนเดินทาง ทาหน้าที่เหมือนกับโรมแรมในปัจจุบันในการทา
หน้าที รับรองผู้เดินทางจากต่างแดน
4.วัดเป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บปุวยตามภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่ง
ตาราแพทย์ และพระสงฆ์ทาหน้าที่เป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บปุวยทั่วไป
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5.วัดเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน โดยวัด ชาวบ้าน และ
พระสงฆ์ช่วยกันดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื่น เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์กลาง
ชุมชน
6.วัดเป็นสถานที่เผยแพร่คาสอนและแสดงธรรมเทศนาแก่ชาวบ้าน
7.วัดเป็นสถานที่รื่นเริงที่จัดเทศกาลและมหรสพต่างๆสาหรับชาวบ้าน เช่น งานก่อพระเจดีย์
ทรายในวันสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
8.วัดเป็นบ่อเกิดและเป็นศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่างๆ
9.วัดทาหน้าที เหมือนศาลท้องถิ่นที่คอยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึก ษาแก้ไขปัญหาชีวิต
ครอบครัวของชาวบ้าน
10.วั ด เป็ น สถานที่ ส าหรั บชาวบ้ านรอบวั ดมาท าบุ ญ และบ าเพ็ ญ กุ ศ ลตลอดจนประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
11.วัดเป็นคลังพัสดุสาหรับเก็บของใช้สาธารณะ เมื่อมีงานใดๆก็สามารถเบิกไปยืมใช้ได้ตาม
ความสะดวก
12.วัดเป็น ศูนย์กลางการบริ หารหรือปกครองที่กานัน หรือผู้ใหญ่ บ้านจะเรีย กลูกบ้านมา
ประชุมกัน เพื่อบอกแจ้งกิจการต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเกิด
การถอยห่ า งออกจากกั น เรื่ อ ยๆจนกลายเป็ น ช่ อ งว่ า งทางสั ง คมที่ ส่ อ เค้ า ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาใน
ความสัมพันธ์ที่ดีงามให้สูญหายไป ที่จากเดิมบทบาทของวัดเคยมีการทาหน้าที่ต่อสังคมทั้ง ทางโลก
และทางธรรม กล่าวคือ วัดในอดีตไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พึงทางจิตวิญ ญาณของสังคมเท่านั้ น แต่ยัง
เป็นที่พึ่งทางร่างกายและความต้องการขั้นพื้นฐานของวิถีชีวิตประชาชนด้วย ในปัจจุบนั บทบาทของวัด
เหลือหน้าที่หลักๆ ด้วยกัน 3 ประการ26 คือ
1. บทบาทเชิงสัญลักษณ์แก่ประชาชน กล่าวคือ วัดกลายเป็นพื้นที่ รองรับการจัดประเพณี
วัฒนธรรมพิธีกรรมทางศาสนาและประจาชาติ 2

26

ดารงศักดิ์ มีสนุ ทร. ความสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชน กรณีศกึ ษาวัดนามสมมติกบั ชุมชนนามสมมติ จังหวัดกาญจนบุรี (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556). หน้ า 24.
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2. บทบาททางศาสนา กล่าวคือ วัดเป็นที่ พึง ทางจิตใจของประชาชน ประกอบด้วยการ
อบรมศีลธรรม เผยแผ่ ธรรมะ ทั้ง หลักปรัชญาและหลักปฏิบัติ เช่น ด้านการวิปัสสนา
เป็นต้น
3. บทบาททางสังคม กล่าวคือ วัดในปั จจุบันยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชุมชนที่
พื้นที่ บางส่วนของวัดจัดเป็นพื้นที่ ให้ประชาชนเข้ามาจับจองเพื่อการค้าขาย
ดังนั้นวัดจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมและสร้ างวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็นค่านิยมและ
ความเชื่อ ที่มี ร่ วมกัน มาอย่า ช้ านานซึ่ ง เป็ นระบบที่เ กิด ขึ้ นในสั ง คมแทบทุก สั ง คมของคนไทยและ
กลายเป็นแนวทางในการกาหนดแบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐานของคนไทย วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือน
บุคลิกภาพ และจิตวิญญาณของคนในสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อวัดมีความสัมพันธ์
รวมด้วยกับคน ชุมชน และสังคมตลอดเวลา ในการอนุรักษ์ชุมชนย่อมส่งผลกระทบต่อวัด และการ
อนุรักษ์วัดย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นกัน ในกรณีพื้นที่ศึกษา ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันพื้นที่วัดพระ
มหาธาตุฯ ยังคงความสาคัญเป็นศูนย์กลางของชุมชนเรื่อยมา เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
คนโดยรอบ ดังนั้นในการดาเนินการการพัฒนา การอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุฯ หรือการอนุรักษ์ชุมชน
โดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ จาเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการพื้นที่วัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากคน ชุมชน
และสังคม
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.7.1 งานวิจัยแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่ง เสริมคุณค่า และความสาคัญด้านมรดกทาง
วัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก (วิ
รุจ ถิ่นนคร, 2558)
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุรักษ์สาคั ญ (core zone) บริเวณ
ภายในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอรูปแบบการปรับภูมิทัศน์พื้นที่อนุรักษ์สาคัญ โดยศึกษาจาก
เกณฑ์การพิจารณาในการขึ้นบัญชีแหล่ง มรดกโลก ทางวัฒนธรรมของยูเนสโก กฎหมายต่างๆ ที่
ควบคุ ม ในพื้ น ที่ แนวคิ ด ในการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง มรดก ประวั ติ ศ าสตร์ ปรั ช ญา

คติ ค วามเชื่ อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาผลการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพใน
แต่ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางสัญจร ที่เปิดโล่ง มุมมอง และรูปแบบการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์และการกาหนดมาตรการควบคุม
ในด้านต่างๆ โดยสร้างความสาคัญเพื่อให้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่า
และมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ในการประกาศคุณค่า โดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding
Universal Value: OUV) ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและ ความสาคัญด้าน
มรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลกนั้น โดยผลจาก
การศึกษาได้พบประเด็นที่สาคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ
1. พระบรมธาตุเจดีย์มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ของเมืองและผังเมืองเดิม ซึ่งลักษณะ
ของผังเมือง เดิมเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีถนนราชดาเนินเป็นแกนกลางและเชื่อมส่วนต่างๆ
ของเมือง โดยจะเน้นความสาคัญไปที่พระบรมธาตุเจดีย์ ผลในการศึกษาประเด็นเหล่านี้สามารถนาเอา
ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มี ความเหมาะสมถูกต้องตามหลักคติ
นิยมและส่งเสริมความสาคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพระบรมธาตุ เจดีย์
2. กิจกรรมชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อวัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่โดยรอบ เช่น
ภายในบริเวณวัดมีการสร้างอาคารร้านค้า อาคารขายดอกไม้ธูปเทียน ซึ่งมีรูปแบบและตาแหน่งอาคาร
ที่ไม่เหมาะสม อาคาร บริเวณโดยรอบวัดแม้จะมีการควบคุมความสูง แต่ไม่ได้ ควบคุมถึงลักษณะและ
รูปแบบที่มีความสอดคล้องกับ พื้นที่ หรือมีการบุกรุกพื้นที่กาแพงเมืองที่แสดงขอบเขต ของเมืองเก่า
เป็นต้น จากผลการศึกษาได้นาไปเป็นแนวคิดในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อสู่การเป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พื้นที่อนุรักษ์สาคัญ (Core Zone) โดยพัฒนาและ ส่งเสริมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้
เป็นที่หมายตาของเมือง และอนุรักษ์องค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญภายในวัด โดยปรับปรุงพื้นที่ลานหน้า
วัดให้เป็นลานทราย เพื่อสะท้อน ถึงบรรยากาศเดิม และปรับรูปแบบทางเดินเป็นเส้นตรงให้สามารถ
รองรับกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รื้อย้าย อาคารและรูปปั้นสร้างใหม่ที่ใกล้โบราณสถานและ
อยู่ใน ตาแหน่งที่บดบังทัศนียภาพของพระบรมธาตุเจดีย์ และสร้างอาคารใหม่ในตาแหน่งที่ไม่บดบัง
โดยมีรูปแบบอาคาร ที่มีความกลมกลืนกับโบราณสถาน รวมถึง ออกมาตรการ ควบคุมการห้าม
ก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่
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ภาพที่ 3 แสดงผังก่อนและหลังการปรับปรุงพื้นที่
2. พื้นที่กันชน (Buffer Zone) อาจมีการกาหนดพื้นที่ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเพิ่มโดย
2.1 กาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม และ กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบให้ มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาใน ด้านต่างๆ ได้ เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการ ควบคุมหรือการ
ห้ามประกอบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ แนวทางการอนุรักษ์ เช่น สถานบริการ อาคารสาหรับกอง
เก็บ ขนถ่ายหรือรวบรวมวัสดุ และศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่ ในพื้นที่กันชนและพืน้ ที่โดยรอบ
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ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการปรับปรุงพื้นที่ลานทางเข้าวัด
2.2 แนวทางปรับปรุงระบบการสัญจร โดยกาหนดการ เข้าถึงที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักและ
เส้นทางรองสาหรับ การเข้าถึงด้วยรถยนต์ และกาหนดมาตรการห้ามรถขนาด ใหญ่เข้าพื้นที่ เพราะ
ทาให้เกิดความสั่นสะเทือนและ มลภาวะ และอาจส่งผลให้โบราณสถานและสถานที่สาคัญ เกิดความ
เสียหายขึ้นได้ รวมทั้งจัดหาที่จอดรถยนต์และ รถนาเที่ยวขนาดใหญ่ ให้อยู่ด้านนอกเขตพื้นที่กันชน
และ เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะและรถนาเที่ยว ตลอดจน ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม
2.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยให้มีความสอดคล้อง กับการอนุรักษ์ในภาพรวม ซึ่งแม้ว่า
จะมีการควบคุมความ สูงไม่เกิน 12 เมตรแล้ว ควรมีการกาหนดมาตรการ ควบคุมอื่นๆ เช่น พื้นที่เปิด
โล่งของอาคาร รูปแบบอาคาร การใช้สี และการติดตั้งปูายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง ภูมิทัศน์และ
ฟื้นฟูอาคารโบราณสถานในพื้นที่ เพื่อลดมลทัศน์และส่งเสริมทัศนียภาพ ที่ดีในพื้นที่แหล่งมรดก
สรุ ป ผลและข้ อ เสนอแนะการศึ ก ษาไว้ ว่ า มี ป ระเด็ น อื่ น เพิ่ ม เติ ม คื อ การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดยไม่ลิดรอนสิทธิ์ของประชาชน ขณะเดียวกันในการออกมาตรการใดๆ
ก็ตามควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ อให้มาตรการเหล่านั้นสามารถนาไปปฏิบัติ
ด้วยความร่วมใจของชุมชนและทาให้มาตรการเหล่านั้นประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และมี
ความสอดคล้องกับการประกาศคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล
สรุปจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า จากการออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์ในครั้ง นี้คือเป็นการ
ออกแบบที่เน้นการปรับภูมิสถาปัตยกรรมเป็นสาคัญ และได้มีการกล่าวถึงการเพิ่มประเด็นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในส่วนความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางแก้ไข การออกมาตรการต่างๆในพื้นที่
ดัง นั้นจึงควรมีประเด็นอื่นเพิ่มเติม คือ การเปิดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อทาให้การ
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พัฒนาต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และคงรักษาคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์
ของพื้นที่ไว้ด้วยคนในพื้นที่เอง ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อไป

2.8 กรณีศึกษา
2.8.1 การอนุรักษ์เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน
โดยมีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์เมือง ซึ่งมีแนวทางในการอนุรักษ์ การมองเมืองในอนาคตมอง
ไกลไปถึง 50 และ 100 ปีหลังจากนี้ ทัศนียภาพเป็นสมบัติของทุกคน การใช้ทัศนียภาพของแอ่ง
กระทะเป็น พื้นฐานคือ การกาหนดจุดมองเพื่อคงคุณค่า ของโบราณสถาน สื บทอดและสร้างสรรค์
วัฒ นธรรมอั น ดี ง าม เน้ น ความเป็ น เกี ย วโต สร้ า งความคึ ก คั ก ให้ กั บ เมื อ งคื อ การพั ฒ นาทางด้ า น
เศรษฐกิจของเมือง และการรักษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

ภาพที่ 5 ภาพวาดมุมสูงของเมืองเกียวโตแสดงสภาพความเป็นแอ่งกระทะของพื้นที่
ที่มา : urban conservation 2015 lecture: ตัวอย่างการอนุรักษ์เมืองในประเทศตะวันออก
นครเกียวโตได้จัดระบบการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองเกียวโต ซึ่งสอดคล้องกับการพิทักษ์รักษา
เส้นขอบฟูาของเมือง (City skyline) ให้มีสภาพความเป็นเมืองเก่าไว้โดยแบ่งเขตพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น
9 เขต ได้แก่
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1. เขตพิเศษเพื่อการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ (Special Area for the Preservation of
Historical Landscape)
2. เขตทิวทัศน์ (Scenic Area)
3. เขตพื้นที่สีเขียวชานเมือง (Suburban Green Area)
4. เขตควบคุมความสูง (Height District)
5. เขตสวยงาม (Aesthetic Area)
6. เขตห้ามสร้างอาคารใหญ่ (Restricted Area against Enormous Constructions)
7. เขตอนุรักษ์พิเศษสาหรับอาคารแบบเก่า (Special Preservation Area of Traditional
Buildings)
8. เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารเก่า (Preservation District for Groups of Historic Buildings)
9. เขตอนุรักษ์บรรยากาศประวัติศาสตร์ (Preservation Area of Historic Atmosphere)

ภาพที่ 6 ผังแสดงย่านในเมืองเกียวโต
ที่มา : urban conservation 2015 lecture: ตัวอย่างการอนุรักษ์เมืองในประเทศตะวันออก
การรักษาสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและอาคารบ้านเรือนใน
เกียวโต ปัจจุบันกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆได้ถูกประกาศใช้อย่างชัดเจน โดยมีการประกาศใช้ครั้ง
แรกในประเทศญี่ปุน ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1972 มีการทาแผนบูรณการอย่างเป็นระบบ เพื่ออนุรั กษ์ภูมิทัศน์
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เมืองไว้ โดยมีเทศบาลเป็นผู้ควบคุม ระบบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่พิเศษของอาคารแบบ
ดั้งเดิมในเขตที่ภูมิทัศน์เมืองมีลักษณะเฉพาะแบบเกียวโต

ภาพที่ 7 บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ในเมืองเกียวโต
นโยบายและแนวทางอนุ รัก ษ์ การพัฒ นานี้มีป ระเด็ นสาคัญ คือ สิ่ง แวดล้อ มที่น่ าอยู่ท่ าให้
ประชากรมีสุขภาพจิตและกายที่ดี การทาบ้านที่ทรุดโทรมให้แข็งแรงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยใน ปี ค.ศ.
1930 ได้มีการพัฒนาภูมิทัศน์ ให้สวยงามและพัฒนาต่อเนื่องมาถึงปี 2002 ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ใน
แผนพัฒนาได้แบ่งเขตอนุรักษ์เป็นหลายส่วน ตามความหนาแน่นของพื้นที่ รวมถึงแผนอนุรักษ์ปุาภูเขา
สิ่งแวดล้อมของเมืองโดยมีขั้นตอนการพัฒนาคือ กาหนดเขตอนุรักษ์ในปี ค.ศ. 1972 มีเขตอนุรักษ์
พิเ ศษคื อ Sanneizaka อยู่ ใ กล้ กั บ วั ด Kiyomizu มี จ านวนอาคาร 240 หลั ง ตามมาด้ ว ยเขต
Gionshimbashi มีจานวน 100 หลังซึ่งเป็นช่วงบุกเบิกต่อมามี โครงการมากมายเกิดขึ้นเมื่อมีการ
กาหนดเขตอนุรักษ์ เพื่อทาให้สถานที่นั้นๆ ดึงดูดความสนใจมากขึ้นและเพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไป
อย่ า งต่อ เนื่ องการควบคุม โบราณสถานภายในเมื อ งโดยใช้ข้ อ บั ญ ญั ติ ต่ างๆ เช่ น วัด หรื อบ้ า นที่ มี
ประวัติศาสตร์ที่สาคั ญ ทางเทศบาลจะไม่อนุญ าตให้ปรับปรุ ง แก้ไ ข แต่จะให้เ งินช่วยเหลือในการ
ซ่อมแซม และเมื่อมีการก่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนทางสถาปัตยกรรมขึ้นใหม่ ทั้งทางสูงและทางราบจะ
ถูกควบคุม การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบเดิม สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ต้องไม่ขัดกับบรรยากาศ
เดิมและต้องได้รับความเห็นชอบจากเทศบาล พัฒนาแหล่งชุมชนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา (Community Landscape Development Districts.) มีรายละเอียดดังนี้
-

ปรับสภาพภูมิทัศน์ด้วยการปูแผ่นหินบริเวณถนนและทางเดิน
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-

ควบคุมการติดตั้งปูายโฆษณาและปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยกาหนดขนาดความสูง ไม่ให้
บดบังทัศนียภาพของอาคารและทัศนียภาพโดยรอบ การออกแบบปูายโฆษณา การใช้สี
การใช้ภาพและ ตัวอักษร รวมถึงวัสดุที่ใช้ต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์ของเมือง

-

การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยการปลูก ต้นไม้เพิ่มเติมในบางส่วน บริเวณแนวทางเดิน และ
บริเวณริมคลอง

ภาพที่ 8 แสดงการควบคุมการใช้ปูายโฆษณาและปูายประชาสัมพันธ์กับทัศนียภาพหลังอนุรักษ์
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปูแผ่นหินบริเวณถนนและทางเดิน ควบคุมการติดตั้งปูาย
โฆษณา ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ โดยก าหนดขนาดความสู ง ไม่ ใ ห้ บ ดบั ง ทั ศ นี ย ภาพของอาคารและ
ทัศนียภาพโดยรอบ การออกแบบปูายโฆษณา การใช้สี การใช้ภาพ และตัวอักษร รวมถึงวัสดุที่ใช้ต้อง
สอดคล้องกับภูมิทัศน์เมือง
กาหนดเขตอนุรักษ์ที่ชัดเจนกาหนดจุดมองสาคัญของมรดกวัฒนธรรมจากกระบวนการมีส่วน
ร่วม สร้างมาตรการเพื่อรัก ษาภูมิทั ศน์ของมรดกวั ฒนธรรมนั้นๆ ให้มีการพัฒนา ควบคู่ไ ปกับการ
อนุรักษ์โดยอยู่ในกรอบที่เหมาะสม

53

ภาพที่ 9 การควบคุมการออกแบบเพื่อเปิดมุมมอง
ที่มา : urban conservation 2015 lecture: ตัวอย่างการอนุรักษ์เมืองในประเทศตะวันออก
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมของเมือง
รศ.โรจน์ คุณเอนก27 ( 2552, น. 21) ได้กล่าวไว้ว่า ที่ญี่ปุน โบราณสถานของเขาจะมองเห็น
โดดเด่นเป็นเครื่องหมายของเมือง (Landmark) ส่วนด้านองค์ประกอบของอาคารเมื่อมีการอนุรักษ์
เขาจะไม่อนุรักษ์เฉพาะตัวอาคารแต่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย
เช่น ที่วัดคิโยมิสึเดระ เมืองเกียวโต มีการคงปุาไม้อยู่เหมือนเดิม มีการปลูกต้น ไม้เพื่อใช้
ซ่อมแซมโบราณสถาน หรือ ปราสาทคินคาคุจิ ปัจจุบันก็ยังอยู่ และได้อนุรักษ์พื้นที่โดยรอบเอาไว้โดย
ไม่มีอาคารสมัยใหม่มาปรากฏให้เห็นทาให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างค่อนข้างดี การที่ชาวเกียวโตสามารถ
มองเห็นภูเขาได้จากทุกมุม ตลอดจนการคงเก็บรักษาภูมิทัศน์เมืองของวัด ความใสสะอาดของแม่น้า
และต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งในเมืองและย่านภูเขาทั้งสามด้านรอบเมืองล้วนเป็นเอกลักษณ์กายภาพที่ยัง
ผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันของคนเกียวโตได้อย่างน่าอัศจรรย์และในวัดสาคัญ
ต่างๆที่มีฉากหลังเป็นปุาไม้อัน งดงามอีกทั้งมีสวนแบบญี่ปุนที่มีลักษณะพิเศษ
จากตัวอย่างการอนุรักษ์เมืองเกียวโต การสะท้อนให้เห็นถึงการรักษามุมมองสาคัญอย่างมี
ส่วนร่วม การมีมาตรการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของLandmark ที่อยู่ภายในเมืองที่มีการใช้ชีวิต
27

ฐิติมา ตาหล้าแนวคิด “การสร้างบ้านแปลงเมือง” ของเมืองเกียวโตในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว. 2556 หน้า 5
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รูปแบบของการพัฒนาที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์พื้นที่ การอนุรักษ์ที่เป็นการอนุรักษ์ทั้ง
อาคาร รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยการให้คนในเมืองได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ เป็นส่วน
หนึ่ง ในการพัฒนา การเปิดทั ศนียภาพ เปิดมุม มองทั้ง เมื องไม่ ให้บดบัง จุด นาสายตา หรือสถานที่
สาคัญๆ ของเมือง และด้วยลักษณะของเมืองที่เป็นเอกลักษณ์มีการควบคุมการออกแบบ ให้มีรูปแบบ
อาคาร ความสูง สี วัสดุต่างๆ กลมกลืมกับความเป็นเมืองอนุรักษ์ได้อย่างดี รวมถึงการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของเมือง เพื่อให้เมืองยังคงความมีชีวิตอยู่ต่อไป
2.8.2 การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมวัดพูและชุมชนโบราณที่เกี่ยวเนื่องในเขตภูมิทัศน์วัฒนธรรมจาปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจาปาสัก รวมถึงกลุ่มโบราณสถานวัดพู เป็นภูมิทัศน์ที่ได้รับการวางผัง มี
อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ที่ยังคงรักษาสภาพไว้ได้ดีอย่างน่าทึ่ง พื้นที่ดัง กล่าวได้รับการออกแบบให้
สะท้อนวิสัยทัศน์แบบฮินดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ กับมนุษย์ โดยใช้แนวแกนจากเขา
ถึงริมฝั่งแม่น้าในการวางผังศาสนสถาน เทวาลัย และระบบชลประทานแบบเรขาคณิตในระยะทาง
มากกว่า 10 กิโลเมตร เมืองที่มีการวางผัง 2 เมืองบนฝั่งแม่น้าโขง รวมทั้ง เขาภูเก้า (Phou Kao
mountain) ยั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแหล่ ง มรดกนี้ ซึ่ ง โดยรวมเป็ น ตั ว แทนของพั ฒ นาการในช่ ว ง
คริสตศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ซึ่งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเขมร
เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียว หรืออย่างน้อยมีลักษณะพิเศษ ของการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรม หรือของอารยธรรมที่ยังดารงอยู่หรือสูญไปแล้ว
เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี
หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สาคัญ ช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
เกณฑ์ข้ อ ที่ 6 มีค วามสั ม พัน ธ์ โดยตรงหรือ ความสั มพั น ธ์ เชิ ง รูป ธรรม กับ เหตุก ารณ์ ห รื อ
ประเพณีที่ดารงอยู่ กับความคิดหรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรม ที่มีความสาคัญโดด
เด่นเป็นสากล
แนวทางการอนุรักษ์ และการปรับปรุงพื้นที่
กาหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับสาหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณที่มีการคุ้มครองมรดกคลอบ
คลุ ม ไปถึ งการปฏิ บัติ ใ นแง่ บวกที่ผู้ จั ดการสถานที่ จะต้ องปฏิบั ติ เพื่ อ ที่ จ ะพัฒ นาการอนุ รัก ษ์ และ
ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานที่ แ ละพื้น ที่ ต่า งๆ ที่ถู ก กาหนดไว้แ ล้ว โบราณสถานและลั กษณะอื่ น ๆนั้ น ก็
ต้องการวิธีการที่แตกต่างกันไปในการรักษาและการจัดการซึ่งขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมชาติและการ
ดารงอยู่ มีแนวทางในการปูองกันการเสื่อมถอยมากกว่าที่จะมาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้ว
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จุดประสงค์ของแผนการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกรอบความคิดที่ยั่งยืนถาวร
และภายใต้ความจาเป็นที่จะสงวนโบราณสถาน และงานอนุรักษ์ทั้ง หมดจะต้องวางแผนไปในทางที่
เพิ่มความเกี่ยวพันของส่วนท้องถิ่นและโอกาสในการจ้างงานให้มีเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 10 ปราสาทหินวัดพู แขวงจาปาสัก
ที่มา: http://aseannotes.blogspot.com/2014/08/2_10.html
มาตรการการอนุรักษ์ที่ได้รับการสนับสนุน
การจัดการปูชนียสถานต้องเผชิญกับการพังทลาย และเสี่ยงต่อการพังทลายที่อาจเกิดขึ้นอีก
ในอนาคตอันใกล้ ปัญหาสามารถ สืบหาร่องรอยจากระบบการระบายน้าของสถานที่เก่าที่มีผลปรากฏ
ว่าน้ากัดเซาะรากฐานของสิ่งก่อสร้างหรือตึกหรือการผุพังของบล็อกศิลาแลง
บริเวณพื้นที่มูลดินทางโบราณคดี หลักการที่ทาให้เกิดความเสียหานก็คือพืชพันธุ์และกิจกรรม
ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ
ความสาคัญลักษณะของหมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างโบราณที่ยังคงมีอยู่ถูกกล่าวถึงในทุกแผนการ
คือ การเพิ่มความตระหนักที่มีต่อความสาคัญของหมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างโบราณ
ความปลอดภัยของสถานที่โบราณสถานและปู ชนียสถานเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
เช่น การขโมย การทาลายทรัพย์สิน จาเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เยี่ยมเยือนไม่ว่า
จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่การทาลายทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ไ ด้ตั้ง ใจ
ดัง นั้นมันจะเป็นประโยชน์ หากมีการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเช่น
สัญลักษณ์เครื่องหมายหรือหนังสือแนะนาที่อธิบายว่าทาไมสถานที่แห่งนั้นๆมีความสาคัญและจะต้อง
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ถูกรักษาดูแลมาอย่างไร สาหรับปราสาทหินวัดพู นักท่องเที่ยวจะต้องถูกตักเตือนว่าพวกเขามาเยี่ยม
เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และจะต้องมีความเคารพนับถือ นอกจากนี้ยังมีการปูองกันการเข้ามาในขณะที่
สถานที่ปิดอย่างเป็นทางการเป็นมาตรการที่สาคัญเพื่อที่จะปูองกันการทาลายทรัพย์สินและการขโมย

ภาพที่ 11 ปราสาทหินวัดพู
ที่มา: http://aseannotes.blogspot.com/2014/08/2_10.html
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยว
เมื่อจานวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จาเป็นที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งที่พักอาศัย อาหาร การขนส่ง มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และโอกาสในการซื้อของที่ระลึก
และสินค้าพื้นบ้านอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ต้องมีการวางแผนมาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาใน
รูปแบบใหม่จะไม่ส่งผลร้ายต่อลักษณะของสถานที่หมู่บ้านรอบข้างและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
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งานเทศกาลปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู เป็นสถานที่สาหรับเทศกาลทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมมาก
ถึง 10,000 คน ในช่วงเทศกาล ตลาดส่วนใหญ่จะถูกก่อตั้งขึ้นภายในอาณาเขต ปัญ หาการทาลาย
ทรัพย์สิน และความเสียหาย ค่อนทีที่จะเกิดขึ้น ผู้คนเดินเล่นในยามค่าคืนนั้น มีความเสี่ยงที่ จะเกิด
อันตราย ผู้จัดการสถานที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการงานเทศกาล เพื่อปูองความเสียหาย
สถานที่จะต้องสะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนักท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัย และต้องมีการ
ปูองกันอัคคีภัยด้วย พนักงานเสริมเป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาล และเสาะหาการสนับสนุนในการ
บารุงรักษาสถานที่ ผู้จัดการสถานที่จะต้องพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะจัดการเทศกาลโดยกสน
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 12 งานเทศกาลปราสาทหินวัดพู
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/paradiso/2013/02/20/entry-1
ชุมชนท้องถิ่น : มีบทบาทที่สาคัญในการทาให้การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ พวกเขา
ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบๆสถานที่ และใช้เรื่อยมา ทาให้มีความตระหนักถึงความสาคัญที่ว่า การ
กระทาใดที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่อปูชนียสถาน หากประชากรท้องถิ่นเข้าใจถึงความสาคัญของ
มรดก พวกเขาก็จะแจ้งว่า มีกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และรายงานความเสียหายนั้น
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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จากกรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกวัดพู พบว่าแนวทางในการอนุรักษ์คือการเตรียมการรับมือ
นักท่องเที่ยว ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่ง
มรดกโลก แล้วช่วยกันดูแล รักษารวมทั้งเป็นหูเป็นตาในการปูองกันผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดจากการ
อนุรักษ์พื้นที่แล้วจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในการจัดการเทศกาลวางแผนการจัดการงานผ่าน
การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดงาน การเตรียมงาน และการดาเนินงานให้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยการดาเนินการของทุกฝุาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

2.8.3 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองหลวงพระบาง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 องค์การยูเนสโกเข้ามาสารวจหลวงพระบางตามข้อเสนอให้
เมืองนี้ได้เป็นมรดกโลกด้วยชัยภูมิที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวของเมืองหลวงพระบาง และด้วยการที่ฝรั่งเศส
ย้ายศูนย์กลางการบริหารปกครองไปอยู่ที่เวียงจันทน์ ยังผลให้ราชธานีเก่าแก่อย่างหลวงพระบางคง
บรรยากาศแบบโบราณเอาไว้ได้จนกระทั่งทุกวันนี้ แม้ในยุคสงครามกลางเมืองอัน ยืดเยื้อ หลวงพระ
บางก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ แต่การคุกคาม ที่แท้จริงนั้นเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1990 เมื่อลาวเริ่มเปิด
ประเทศต้อนรับโลกภายนอกและการพัฒนาความเจริญอีกครั้ง โชคดีที่องค์การสหประชาชาติให้ความ
สนใจกับปัญหานี้และส่งคณะผู้แทนเข้ามาทาการสารวจ รายงานที่ได้รับทาให้ยูเนสโกประกาศยกย่อง
ให้หลวงพระบางเป็น “ เมืองที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์” (The best
preserved city in South-East Asia)

ภาพที่ 13 เมืองหลวงพระบาง
ที่มา : www.thailandtouronline.com
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เมืองหลวงพระบางนั้น ผ่านเกณฑ์พิจารณาถึง 3 ข้อได้แก่
เกณฑ์ ข้อ ที่ 2 คือ เป็ นสิ่ ง ที่ มีอิ ทธิ พลยิ่ง ผลั กดั นให้เ กิด การพั ฒนาสืบ ต่อ มาในด้า นการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนา
ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
เกณฑ์ข้อที่ 4 คือ เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการ
พัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติ
เกณฑ์ข้อที่ 5 คือ เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง
สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลา
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนชาวหลวงพระบางเหมือนกับว่าดาเนินมา
แบบดั้งเดิม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในปัจจุบันได้มีการเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในลักษณะของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม ซึ่งเกิดจากผลของการพัฒนาการการท่องเที่ยว เพื่อ
สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง จึงทาให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมใหม่จนเกิดการ
ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมใหม่กับเก่า และเกิดกระแสเงินทุนเข้ามาลงทุนภายในเมือง28
เมืองหลวงพระบางมีเนื้อที่ตามเขตผังเมืองประมาณ 7.8457 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตัว
เขตเทศบาลเมืองหลวงพระบางและพื้นที่ชานเมืองสองฝั่งแม่น้าโขง และแม่น้าคานแบ่งออกเป็นพื้นที่
อนุรักษ์และพื้นที่ชายเมืองนอกเขต โดยมีพื้นที่อนุรักษ์ 8.1248 ตารางกิโลเมตร สาหรับเขตอนุรักษ์
กาหนดเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า (ZPP-UA) มีพื้นที่ 2.5114 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 18 หมู่บ้าน 4
ตาบล มีอาคารจานวน 1884 หลัง ประชากร 11,484 คน ซึ่งในปัจจุบันประชากรได้เพิ่มจานวนขึ้น
จากประชากรเดิมจานวนมาก กลุ่มธุรกิจในหลวงพระบาง และจากนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเป็นจานวน
มากเช่นกัน
เพื่อให้แผนการอนุรักษ์เมืองหลวงพระบางดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลสปป.ลาว ได้
มีประกาศมรดกแห่งชาติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นรัฐบัญญัติ และได้ออกกฎระเบียบของเมือง
28

จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ:กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง.
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หลวงพระบางด้วย โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของแผนการอนุรักษ์และแจกแจงพื้นที่ดังกล่าว
เป็นกฎหมายที่มีข้อกาหนดต่างๆ โดยละเอียด เช่น การวางผัง เมือง ลงไปถึงวัสดุและสีที่ใช้ใ นการ
ซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในเมือง และการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อบังคับ
ตามกฎระเบียบเมืองหลวงพระบาง ได้แบ่งพื้นที่เขตอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม ตัวเมือง
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งแบ่งเป็นเขตดังนี้
ZPP-UPเป็นเขตเมืองเก่า (เป็นเขตที่ต้องเข้มงวดต่อระเบียบเมือง)
ZPP-UBเป็นเขตประวัติศาสตร์ล้อมรอบศูนย์กลาง
ZPP-N เป็นเขตธรรมชาติ (เป็นเขตสงวนทางธรรมชาติและเขตอนุรักษ์)

ภาพที่ 14 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองหลวงพระบาง
ที่มา: world Heritage Centre(2005)
บริเวณเขตเมืองเก่า (ZPP-UA) นั้น ได้มีการกาหนดชนิดวัสดุที่ใช้สาหรับการซ่อมแซมอาคาร
สถานที่อยู่อาศัย ว่าต้องเป็นแบบที่ใกล้เคียงกับวัสดุดั้งเดิมที่ทางการได้จัดทาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว หรือ
กระทั่งการตัดหรือปลูกต้นไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาภูมิทัศน์ของเมือง กฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้
ได้ไปมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่กาหนดเป็นเขตอนุรักษ์ ซึ่งอาจจะส่งผลทาให้เกิด
ความพอใจในกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ และอาจจะเกิดความไม่พอใจจากผู้ที่เสียผลประโยชน์
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สิ่งที่ตามมาภายใต้นโยบายว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติรวมไปถึง
แผนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทาให้เกิดอัตราการเติบโตของธุรกิจ การท่องเที่ยว
เมืองหลวงพระบางขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดจากการพัฒนาคือ มูลค่าเม็ดเงินที่ได้
จากการท่องเที่ยว ทาให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น การที่เมือง
หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นเสมือนเครื่องรับรองว่าเมืองหลวงพระบาง
สามารถรักษาความเป็นอดีตได้เป็นอย่างดี ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความ
หนาแน่นให้แก่ประชาชนชาวหลวงพระบางที่ต้องดาเนินชีวิตในเมืองหลวงพระบาง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก คือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ก่อนดาเนิ นการซ่ อมแซมต้อ งยื่ นขอซ่อ มแซมต่อ ห้องการมรดกซึ่ง ส่ว นที่ เป็น หลั ง คากาหนดให้ใ ช้
กระเบื้องดินเผา ความเข้มงวดกับอาคารที่ขึ้นทะเบียนและอาคารของวัด สิ่งที่เป็นรั้ว กาหนดให้ใช้วัสดุ
ธรรมชาติเช่นไม้หรือไม้ไผ่ขัดแตะ และพื้นที่สาธารณะได้มีโครงการต่างๆ เช่น โครงการวางท่อระบาย
น้าและสร้างระบบบาบัดน้าเสีย โครงการเดินสายไฟลงดินโครงการสวนสาธารณะ โครงการปรับปรุง
ทางเท้า โครงการสร้างตลาดกลางแจ้ง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดการยอมรับระบบ
ทุนนิยมมากขึ้นเป็นผลต่อเนื่องจากนโยบายจินตนาการใหม่ที่ใช้ระบบตลาดเป็นกลไกการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิ จ ในส่ ว นเศรษฐกิ จ ระดั บ จุ ล ภาคเกิ ด กิ จ การร้ า นค้ า รายย่ อ ยทั้ ง ร้ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
ร้านอาหาร ร้านอัดรูป บริษัทท่องเที่ยว เรือนพักต่างๆ ซึ่งการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวนี้ไม่ได้เกิด
เฉพาะเมืองหลวงพระบางเท่านั้น ยังส่งผลต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
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ภาพที่ 15 เมืองหลวงพระบาง
ที่มา: www.louangprabang.net
จากกรณีศึกษาเมืองหลวงพระบางสามารถใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัด
พระมหาธาตุฯ และชุมชนรอบข้าง กายภาพของพื้นที่มีส่วนช่วยให้อัตลักษณ์ของพื้นที่คงอยู่ ประเพณี
ต่างๆ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แนวทางการควบคุมพื้นที่ทั้งวัสดุ รูปแบบอาคาร ความสู ง
อาคาร รวมถึงเป็นตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รูปแบบการพัฒนาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หลวงพระบาง การควบคุมการลงทุนของระบบทุนนิยม และได้เรียนรู้
วิธีการบริหารจัดการพื้นที่ ความเข้มงวดในการอนุรักษ์ตลอดจนความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่
ต้องการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางให้คงอยู่ต่อไป
2.8.3 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
มะละกา29 ในฐานะเมืองหลวงของรัฐมะละกา คือ ๑ ใน ๑๓ รัฐของประเทศมาเลเซีย เป็นผืน
แผ่ น ดิ น หนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู่ บ น ‘คาบสมุ ท รมลายู ’ เคยเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งถึ ง ขนาดได้ รั บ การขนานนามว่ า
29

อัฎฮา โต๊ะสาน. ประวัติศาสตร์มะละกา กาเนิดบทบาทสาคัญ. Patani Forum. 2012
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เป็น ‘ศูนย์กลางทางการค้าแห่งภูมิภาคตะวันออก’ (The Emporium of The East) ด้วยเป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างเสน่ห์วัฒนธรรมตะวันตก-ตะวันออก โดยผ่านทางช่องแคบมะละกา (Straits of
Malacca) ทาให้คลาคล่าไปด้วยพ่อค้านักเดินทางจากอาหรับ อินเดีย และจีน เกิดความมั่งคั่งทางการ
ค้าขาย และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่ออังกฤษประกาศคืนเอกราชให้ประเทศมาเลเซีย ตนกู
อั บ ดุ ล เราะห์ ม าน นายกรั ฐ มนตรี ค นแรกของประเทศ ได้ เ ลื อ กมะละกา ให้ เ ป็ น เมื อ ง
ประกาศ ‘อิสรภาพ’ (Merdeka)
มะละกาและจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา (Melaka and George
Town, Historic Cities of the Straits of Malacca) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551
ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ด้วยข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จานวน 3 ข้อ ดังนี้
ข้อ 2 เป็นสิ่ง ที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒ นาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่
ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ข้อ 3 เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
ข้อ 4 เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่ง ก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ
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ภาพที่ 16 แสดงพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองมะละกา
ที่มา: www.nkkhoo.com
เนื่องจากมะละกาเป็นเมืองท่าที่สาคัญในอดีตทาให้พื้นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงและมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อเมืองมีการพัฒนาและได้ย้ายศูนย์กลางเมือง ทาให้เมืองมะละกา
มีเศรษฐกิจซบเซาลง ประกอบกับเมืองยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้อยู่ จึงเกิดโครงการ
อนุรักษ์เมืองขึ้น และได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการนาร่องด้วยการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงได้มีการ
จัด ระบบการบริห ารจั ดการพื้ น ที่เ มือ ง ทั้ ง โครงข่ ายคมนาคม ที่ ว่า ง ที่ จ อดรถ และมีก ารควบคุ ม
แนวทางในการออกแบบเพื่อคงเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งมีแนวทางในการออกแบบพื้นที่ กิจกรรม
ของเมืองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามพื้นที่ต่างๆ อย่างเป็นโครงข่ายในการออกแบบเมือง
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับเมืองมะละกา เช่น
การเปิดพื้นที่คลองเป็นพื้นที่กิจกรรมริมคลอง ปรับปรุงทัศนียภาพริมคลอง และในทางสถาปัตยกรรม
ได้มีการกาหนดรูปแบบอาคาร ทั้งอาคารสร้างใหม่และการปรับปรุงอาคารเดิม รวมถึงการควบคุม
ความสูงอาคาร เพื่อให้คงความเป็นย่านเมืองเก่าของมะละกาไว้
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ภาพที่ 17 รูปแบบการปรับปรุงอาคารเก่า ในเมืองมะละกา
ที่มา : Melaka as a World heritage

ภาพที่ 18 ย่านเมืองเก่ามะละกา
ที่มา: www.aseannotes.blogspot.com
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จากกรณีศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ
และชุมชนรอบข้างในการออกแบบคือการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการควบคุมการจัด โซนนิ่งไปถึง
กิจกรรมในพื้นที่เมืองมะละกา รวมถึงแนวทางในการออกแบบพื้นที่โล่ง พื้นที่จอดรถ พื้นที่สาธารณะ
เพื่อรองรับกิจกรรมในอนาคต การรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่ และรายละเอียด
สาหรับการปรับปรุงอาคารเก่า โดยให้กลมกลืมกับอาคารที่มีคุณค่า
2.9 สรุป
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและชุมชนรอบข้าง จาก
การทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าการอนุรักษ์ควรทาไปพร้อมกันทั้งด้านกายภาพและกิจกรรมในพื้นที่
ควรรีวิวสิ่งที่ดาเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปจากแผนและ
โครงการ โดยเน้นหลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม และกรณีศึกษาอื่นๆ และพัฒนาเป็นข้อเสนอ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังแผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ ที่เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก กรณีศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนรอบข้าง มีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของพื้นที่ โดยการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่รอบข้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่วัดเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนรอบข้าง เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม โดยได้แบ่งเนื้อหา ดังนี้
3.1 แหล่งที่มาข้อมูล
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 ขั้นตอนการศึกษา
3.4 สรุป
3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาสามารถพิจารณาได้จากลักษณะทางกายภาพ (Physical
reality) กิจกรรม (activity) หรือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่นั้น จึงนามาสู่การกาหนด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้ดังนี้
3.1.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
1.ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ความเป็นมาของพระมหาธาตุและความเป็นมาของชุมชนโดยรอบ จากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่
หอสมุดแห่งชาติ เอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาศึกษาถึงความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพ และระบบกิจกรรมภายในพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท และความสาคัญของพื้นที่วัดพระ
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มหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนรอบข้าง เพื่อนาไปพิจารณาถึงบทบาทที่เหมาะสมในขั้นตอนการวาง
ผังและออกแบบพื้นที่ในอนาคต
2.ข้อมูลทางสถิติและเอกสารอ้างอิง
ด้านลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสัง คมของพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร
ชุมชน ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกลุ่มผู้ ใช้พื้นที่ในปัจจุบัน นอกจากเอกสารอ้างอิง ยังรวมถึง
แนวความคิดในการพัฒนา แนวคิดการอนุรักษ์ แนวคิดการมีส่วนร่วม รวมถึงแผนพัฒนา นโยบาย
ข้อบังคับต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนรอบข้าง
3.ข้อมูลและรายละเอียดของพื้นที่ศึกษา
การออกแบบพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนรอบข้างซึ่งเป็นโครงการของสานัก
ผังเมืองและโยธาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราชออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ รายละเอียดในการออกแบบพื้นที่การกาหนดพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หลัก(Core
Zone) และ พื้นที่กันชน (Buffer Zone) และผลกระทบต่างๆ
4.แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
จากหน่วยงานราชการ และสถาบันต่างๆ ได้แก่สานักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประกอบด้ ว ยแผนที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น รวมถึ ง ภาพถ่ า ยทางอากาศ เพื่ อ น ามาศึ ก ษาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่เนื้อเมือง
3.1.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
1.ลักษณะทางกายภาพ
การสารวจการเข้าถึงพื้นที่ โครงข่ายคมนาคม รูปแบบการสัญจร ระบบพื้นที่ว่างสาธารณะ
การใช้อาคาร การสัมภาษณ์ถึงประเด็นปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับวัด ทัศนคติต่อการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการพัฒนาต่ างๆที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก การสอบถามการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่รอบข้างในการทากิจกรรมต่างๆ ระดับการมีส่วนร่วมต่อการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนพัฒนาต่างๆ
2. ระบบกิจกรรม
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การใช้พื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และชุมชนรอบข้างเป็นย่านพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองโดยแบ่ง เป็นพื้นที่กิจกรรมหลัก กิจกรรมทางด้าน
สังคม และกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ พื้นที่ที่ใช้ทากิจกรรม ช่วงเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรม และใช้พื้นทีในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสารวจ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
1. การสั งเกตการณ์ ความสัม พัน ธ์ข องวิถี ชีวิ ตกั บวัด การประกอบอาชีพ ลั กษณะทาง
กายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และรูปแบบการใช้พื้นที่ ลักษณะทางกายภาพของชุมชน
2. การสอบถาม ใช้แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามการใช้พื้นที่วัดในการทากิจกรรม
ต่างๆ และพื้นที่โดยรอบในกิจกรรม เช่น การออกกาลังกาย นันทนาการ การจอดรถ ในตอนที่ 3 ถาม
ถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบของคนในชุมชนโดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ ต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยมีการเก็บตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยหาแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก กรณีศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกพื้นที่ศึกษา คือขอบเขต
พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยชุมชนด้านหน้าวัด ได้แก่ ชุมชนวัดหน้าพระธาตุ ชุมชนวัดสระเรียง ชุมชน
ประตูรักษ์ ชุมชนศรีธรรมโศก ชุมชนประตูไชยสิทธิ์ ชุมชนด้านหลังวัด ได้แก่ ชุมชนหลังวัดพระธาตุ
ชุมชนท่าชี จานวนประชากรทั้งหมดที่นับได้ 662 ครัวเรือน
การคานวณขนาดตัวอย่าง
Yamane (1967) ได้เสนอสูตรการคานวณตัวอย่าง โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้สูตร
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เมื่อ

n = ขนาดตัวอย่าง
N = จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
E = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยนี้ กาหนดให้มีค่า 0.05)

แทนค่าโดย
ประชาชนที่อยู่ในชุมชน 662 ครัวเรือน
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (e) = 0.05

= 249
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ 249 ครัวเรือน
3.การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนต่อวัด ความคิดเห็นต่อ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนรอบข้างเพื่อ
รองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยเลือกสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน และตัวแทนประชาชนทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังวัด ทัศนคติต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และการใช้พื้นที รูปแบบกิจกรรม
ทั้งอดีตแลปัจจุบัน การมีส่วนร่วมต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
3.3 ขั้นตอนการศึกษา
1.ศึกษาข้อมูลเบื้อต้นของพื้นที่ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างแนวทางความเป็นไปได้ในการ
อนุรักษ์ย่านพื้นที่วัดพระมหาธาตุและชุมชนโดยรอบ
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2.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย แผนการพัฒนาเมือง มาตรการทางผัง เมือ งรวมทั้ง กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองมรดกโลก เพื่อนามาปรับใช้กับกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและ
ชุมชนโดยรอบ
3.ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่ศึกษา โดยแบ่งเป็น
 ข้อมูลทุติย ภูมิ คือข้อ มูลที่ไ ด้จากการค้นคว้าทางเอกสาร งานวิจัย บทความ ได้แก่ข้อมู ล
ประวัติค วามเป็ นมาของพื้นที่ศึก ษา ข้อมู ลด้านกายภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ สัง คม และ
มาตรการทางกฎหมายของพื้นที่โดยนาไปใช้ในการวิเคราะห์
 ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่กับวัด กิจกรรมในพื้นที่ โดยวิธีการสังเกต
สอบถาม และสัมภาษณ์
4.วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง ด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรมประวั ติ ศ าสตร์ ข องพื้ น ที่ ค วาม
เปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ ความสาคัญของพื้นที่ รวมถึงวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา ศักยภาพ จุด
เข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในพื้นที่ศึกษา
การวิเคราะห์ผลการศึกษา ได้แก่
 การวิเคราะห์แผนพัฒ นากั บการใช้ พื้นที่ จริง เพื่ อหาความสอดคล้ องของแผน ความ
เชื่อมโยงของแผนในทุกระดับและในหน่วยงานหลายหน่วยงาน
 วิเคราะห์การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม และปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชน
 วิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนา ความคิดเห็นต่อการพัฒนาในอนาคต ความกังวลต่อ
ความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
5.กาหนดแนวทางในการวางแผนการอนุรั ก ษ์พื้ น ที่ศึ ก ษา คื อพื้ น ที่วั ด พระมหาธาตุ ฯ และชุ ม ชน
โดยรอบให้มีความสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
6.เสนอแนะการออกแบบวางผังทางกายภาพของพื้นที่ โดยกาหนดถึงบทบาทในอนาคต และแนวคิด
ในการออกแบบ โดยอาศัยเทคนิคในการวิเคราะห์ทั้ ง ทางด้านทัศนคุณภาพ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อให้การกาหนดพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการ พื้นที่หลัก (Core
Zone) และ พื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และสร้างกิจกรรมที่
เหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าว
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3.4 สรุป
วิธีการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจ สอบถามและ
สัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมข้อมูลเบื้องต้น
วิเคราะห์การมีส่วนร่วม โครงการพัฒนา รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ศักยภาพ จุดเข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคามในพื้นที่ศึกษา กาหนดแนวทางในการวางแผนการอนุรักษ์พื้นที่ศึกษาเพื่อ
รองรับการขึ้นทะเบียนโดยกาหนดแนวทางในการออกแบบลักษณะทางกายภาพควบคู่ไปกับแนวทาง
ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ดังแผนภูมิที่ 7
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
4.1 ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
4.1.1ประวัติศาสตร์และความเป็นมา
1. ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองตามพรลิงค์30 เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยขนานในแนวเหนือ – ใต้
ตั้ง แต่อาเภอสิชล ท่าศาลา มาจนถึงอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช เคยมีความรุ่งเรืองมาตั้ง แต่พุทธ
ศตวรรษที่ 12 – 13 จนกลายเป็นเมืองใหญ่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 หลังจากนั้น ศูนย์กลางอานาจ
ของอาณาจักรศรีวิชัย (พ.ศ. 1202 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18) ที่เมืองไชยา (หรือเมือง ครหิ ปัจจุบัน
คือ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ) ได้ถู กลดความสาคัญ ลง ในศตวรรษที่ 17 ต่อมา “นครหลวง” ใน
คาบสมุทรอินโดจีนละแวกนี้ก็ได้มีการย้ายชุมชนมาสร้างอานาจใหม่จนเกิดความรุ่งเรืองขึ้นที่เมือง
นครศรีธรรมราชแทน ประมาณปี พ.ศ. 1620 พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้มาสร้างเป็นเมืองแห่ งใหม่ขึ้น
บนดอนทรายที่มีทะเลล้อมรอบชื่อ หาดทรายแก้ว แล้วให้ชื่อว่า “นครศรีธรรมราช” ตามชื่อสร้อยพระ
นามของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พร้อมกับสร้างสถูปเจดีย์ขึ้น ตามศรัทธาความเชื่อของกษัตริย์และ
ชาวเมืองตามพรลิงค์ เรียกเจดีย์นี้ว่า พระบรมธาตุเจดีย์ หรือบ้างก็เรียกว่า พระมหาธาตุเจดีย์
พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญ รุ่ง เรืองสูง สุด ภายใต้ การ
ปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจาก
การเป็นสถานีการค้าสาคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่าง ตะวันออกกับตะวันตก
ที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับบริเวณ หาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์ กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธองค์ความศรัทธาและ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึง เป็น
ปัจจัยชักนาให้ผู้คน จากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น ใน
ราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ก็สามารถจัดการปกครอง หัวเมืองรายรอบ ได้สาเร็จ
ถึง 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร คือ

30

1. เมืองสายบุรี ตราหนู

2. เมืองปัตตานี ตราวัว

3. เมืองกลันตัน ตราเสือ

4. เมืองปาหัง

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ สวัสดีตามพรลิงค์ กรุงเทพฯ. 2557. หน้า 195
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5. เมืองไทรบุรี ตรางูใหญ่

6. เมืองพัทลุง ตรางูเล็ก

7. เมืองตรัง

8. เมืองชุมพร ตราแพะ

ตราม้า

9. เมืองปันทายสมอ (กระบี่) ตราลิง

10. เมืองสระอุเลา (สงขลา) ตราไก่

11. เมืองตะกั่วปุา ถลาง ตราหมา

12. เมืองกระบุรี ตราหมู

ภาพที่ 19 ตรา 12 นักกษัตร ซึ่งเป็นตราประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : www. Nakhoninter.com
ตามหลักฐานในหลักศิลาจารึกที่ 24 ว่า ในปี พ.ศ. 1773 ยังคงได้มีการเรียกชื่อว่า “ตามพร
ลิงค์” มีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพพระนามว่า พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมโศก
ราช ได้แผ่ขยายอานาจกว้างไกลไปทั่วภูมิภาคภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพร ไปจนถึงสุดแหลมมาลายู ซึ่งเป็น
พื้นที่ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน

ภาพที่ 20 ภาพอาณาจักรตามพรลิงค์ศตวรรษที่12-13
ที่มา: http://www.gotonakhon.com/?p=12368
ในเวลาต่อมาพระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมโศกราช ได้ยกทัพเรือไปถึงเกาะลังกาถึง 2 ครั้ง รบ
ชนะในครั้งแรก 2 ปีต่อมาได้ยกทัพเรือไปตีเกาะลังกาอีกครั้ง ได้รับความพ่ายแพ้กลับมา แต่ก็ได้รับเอา
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ศาสนาพุทธนิกายลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเป็นศาสนาสาคัญของนครแห่งนี้ จนกระทั่งพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทได้หมดศรัทธาลงไปพร้อมๆ กับการสิ้นสุดของอาณาจักรศรีวิชัย ครั้ง นั้นยังนาเอาพุทธศิลป์
แบบลังกา โดยเฉพาะการสร้างพระสถูปขนาดใหญ่ (พระบรมธาตุเจดีย์) อันเป็นอิทธิพลศิลปกรรมที่
ได้มาจากเมืองลังกา เรี ยกว่า สถูปแบบลัง กา ต่อมาได้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วในดินแดนแห่ง นี้
เช่น ในเขตเมืองสทิงพระ ก็ปรากฏว่ามีพระสถูปทรงกลมที่มีลักษณะที่เลียนแบบมาจากพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช และมีเจดีย์อีกหลายองค์ เช่น ที่วัดสทิงพระ วัดพะโคะ วัดเจดีย์งาม วัดสีหยัง เป็น
ต้น จนกระทั่งสถูปแบบลังกาได้แพร่หลายเข้าไปยังเมืองอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชชนาลัย มักเรียกกันว่า
เจดี ย์ ท รงลั ง กา ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น ทั้ ง หมดพร้ อ มทั้ ง การแพร่ ข ยายพุ ท ธศาสนาไปจากเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยว่า “พ่อขุนรามคาแหงกระทาโอยทานแก่มหาเถร
สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปูุครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา” แปล
ความได้ว่า พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทรงทานุบารุงพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ทรงนิมนต์พระสังฆราช
จากเมืองนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่พระธรรมวินัยแก่ชาวสุโขทัย
ในช่วงแรกของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกได้
แต่งตั้งอุปราช(พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช(หนู) ขึ้นเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช "
เจ้าพระยานครนครศรีธรรมราช(พัฒน์) รับราชการมาจนถึงปลาย รัชสมัยรัชกาลที่ 2 จึงได้กราบทูล
ลาออกจากตาแหน่งด้วยเห็นว่าชราภาพมากแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้โปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งพระบริรักษ์ภูเบศรผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ต่อมากระทาความดีความชอบในราชการจนได้รับการแต่ง ตั้งเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช " คน
ทั่วไปรู้จักในนามเจ้าพระยานครน้อย " เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ) ตามหลักฐานทางราชการ
กล่าวว่าเป็นบุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) แต่คนทั่วไปทราบกันว่าเป็นโอรสพระเจ้ากรุง
ธนบุรี เจ้าพระยานครศรีธรรมราชผู้นี้มีความสามารถได้ปราบปรามหัวเมืองมลายูได้สงบราบคาบเป็น
นั ก การทู ต ที่ ส าคั ญ คนหนึ่ ง โดยเฉพาะการเจรจากั บ อั ง กฤษในสมั ย รั ช กาลที่ 2-3 ได้ ท าให้ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชมีอิทธิพลต่อหัวเมืองมลายูเป็นที่น่านับถือยาเกรงแก่บริษัทอังกฤษซึ่งกาลังแผ่อิทธิพล
ทางการค้ า ขายและทางการเมื อ งในภาคพื้ น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ นอกจากนี้ เ จ้ า พระยา
นครศรีธรรมราช(น้อย ) ยังเป็นผู้มีฝีมื อในทางช่างหลายอย่างเช่น ฝีมือในทางการต่อเรือจนได้รับ
สมญาว่าเป็น "นาวีสถาปนิก" และในสมัยรัชกาลที่ 4 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อย) ก็ได้ถวายพระ
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แท่นถมตะทองและพระราชยานถมอีกด้วย ภายหลัง ที่เจ้ าพระยานครศรีธรรมราช(น้อย ) ถึง แก่
อสัญกรรมเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนถัดมา คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อยกลาง) ผู้บุตรไม่เข็ม
แข็งเท่าที่ควรเป็นเหตุให้หัวเมืองกระด่างกระเดื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
แก้ไขจัดการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยให้มีการปกครองเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชจึงเป็นมณฑล
หนึ่งของประเทศไทยโดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุมนัยวินิต(ปั้นสุขุม ) เป็นข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชในพ.ศ. 2439
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลง การบริหาร ราชการ
แผ่นดินด้านการปกครองหัวเมืองอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลนี้ โปรดฯ ให้มีการแต่งตั้ง ตาแหน่งอุปราชปักษ์
ใต้ขึ้นเพื่อปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ทั้งหมดในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟูา
ยุคลทิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ดารงตาแหน่งอุปราชปักษ์ใต้
จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475 จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชลงเป็น
จังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทยและดารงฐานะดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบัน
ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมีประวัติอันยาวนานมากก่อนกรุงสุโขทัยซึ่งถือว่าเป็นราชธานีแรกของไทยมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มาก่อนศิลปวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมือพื้นบ้าน การละเล่น และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมจึงมีมากซึ่งชาวเมืองยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน นครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรม
และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ในใจกลาง
เมืองนครศรีธรรมราช31 เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใน
พ.ศ. 2458 พื้นที่ใช้สอยในวัดเมื่อสมัยแรกสร้างจนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ กาหนดให้บริเวณวัดเป็นเขตพุทธาวาส และได้ตั้งเขตสังฆาวาสขึ้นรอบองค์พระบรมธาตุ
ทั้ง 4 ทิศ ได้แก่

31

วิมล ดาศรี. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรมสู่มรดก

โลก. 2558 หน้า 11

78
ทิศเหนือ มีวัดพระเดิม วัดมังคุด และวัดโรงช้าง
ทิศใต้ มีวัดหน้าพระลาน วัดโคกธาตุ วัดท้าวโคตร วัดศพ วัดไฟไหม้ และวัดชายน้า
ทิศตะวันออก มีวัดดิ่งดง วัดธรรมาวดี วัดสิงห์ วัดสระเรียง วัดหน้าพระบรมธาตุ และวัดหน้า
ราหู
ทิศตะวันตก มีวัดพระนคร วัดแม่ชี และวัดชลเฉนียน

แผนที่ 1 แสดงวัดบริวาร 4 ทิศรอบวัดพระมหาธาตุฯ
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ในปัจจุบัน วัดต่างๆ ที่อยู่รอบองค์พระบรมธาตุทั้ง 4 ทิศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ
วัดโรงช้าง วัดดิ่งดง วัดธรรมาวดี วัดสิงห์ และวัดแม่ชี กลายเป็นวัดร้าง ส่วนวัดพระเดิมและวัดมังคุด
รวมเป็นวัดเดียวกับวัดพระมหาธาตุฯ วัดศพและวัดไฟไหม้รวมเป็นวัดเดียวกับวัดท้ าวโคตร สาหรับวัด
ราหูได้รวมกับวัดหน้าพระธาตุ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร32 เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทั้งในจังหวัด
ภาคใต้ แ ละรั ฐ ตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย ร่ ว มทั้ ง พุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวไทยทั่ ว ประเทศ
สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างทั้งหลายภายในเขตพระอาราม ล้วนเป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึงความ
ศรัทธาเลื่อมใส ที่ลืบทอดต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน รูปแบบสถาปัตยกรรมและงานช่างศิลปกรรม
ปูชนียสถานและปูชนีย วัตถุสะท้อ นประวัติศ าสตร์และการเผยแพร่เข้ามาของพระพุท ธศาสนาใน
ดิ น แดนภาคใต้ แ ละแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ดิ น แดนอื่ น ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ด้ ว ยการรั บ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาร่วมกันและขยายแวดวงแห่งความศรัทธาจนพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
ลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราชเป็นศาสนาแระจาชาติไทยในวันนี้

ภาพที่ 21 พระบรมธาตุเจดีย์
ที่มา : ผู้วิจัย
32

ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรีธรรมราช. พระบรมธาตุสู่มรดกโลก. 2558 หน้า 27
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พระบรมธาตุเจดีย์ หรือ พระธาตุ แห่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นเจดีย์ที่เชื่อกันว่ามี
พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ ตานานระบุว่า พี่น้องสองคน (เจ้าชาย
ทนทกุมารและพระนางเหมชาลา) เป็นผู้อัญเชิญมาจากอินเดีย เดิมจะไปยังเกาะลังกา แต่เรือแตกจึง
ดั้นด้นเดินบกมาพบหาดทรายแก้ว เห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะสม จึงฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้แล้วก่อ
สถูปเจดีย์ เวลาผ่านไปหลายรอยปี เมื่อพระเจ้าศรีธรรมโศกราชตั้งอาณาจักรนครศรีธรรมราชขั้นแล้ว
จึงได้บูรณะใช้รูปแบบทรงระฆังคว่าอันเป็นสถาปัตยกรรมลังกามาก่อสร้าง มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่ง หุ้ม
ด้วยทองคาแท้ จากความเชื่อ เล่าสืบต่อกันมาว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่า
มากมาย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนามาถวาย
พระบรมธาตุมีความโดดเด่น ดังนี้ เป็นโบราณสถานที่มีความสาคัญสาหรับศาสนาพุทธ นิกาย
เถรวาท จากตานานรวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งตรงกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ข้อที่ 2 ที่ว่า เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของพัฒนาการอันสาคัญของมนุษยชาติ , ที่ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา
หรือเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัฒนธรรมโลก, เป็นพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี ,
อนุสรณ์ทางศิลปะ, การวางผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
วัดเป็นอนุสรณ์สถานสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธที่ผ่านพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ ซึ่งตรง
กับหลักเกณฑ์ข้อที่ 4ที่ว่าเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นเขิงสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี หรือ
ภูมิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าเพียงข้อเดียว หรือหลายข้อของพัฒนาการของหน้าประวัติศาสตร์
มนุษยชาติ
รู ป แบบประเพณี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ความศรั ท ธาต่ อ พระธาตุ ฯ ของคนจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และคาบสมุทรมลายูที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ถือเป็นเส้นทางวัฒนธรรม ตรงกับเกณฑ์
ข้อที่ 6ที่ว่ามีการเกี่ยวข้องทั้งทางตรง หรือทางนามธรรมที่มีความสัมพันธ์กับ เหตุการณ์ หรือประเพณี
ที่ยังมีพลวัต, แนวความคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะ และวรรณกรรมที่แสดงออกถึงคุณค่าโดดเด่น
อันเป็นสากล
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4.2 ลักษณะทางกายภาพ
4.2.1 สภาพทางธรณีวิทยา
เมืองนครศรีธรรมราชมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ 33 ตั้งอยู่บนแนวสันทรายที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนทรายและการกระทาของน้าทะเลเป็นระยะเวลายาวนาน แนวสันทรายที่ทอดตัวเป็นแนว
ยาวจากเหนือถึงใต้มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร และมีลาน้าต่างๆที่ไ หลผ่านตัวเมืองจากด้าน
ตะวันตกไปด้านตะวันออก ได้แก่ คลองท่าวัง คลองหน้าเมือง คลองปุาเหล้า คลองคูพาย โดยทา
หน้าที่เป็นคูเมือง ซึ่งทาให้ลักษณะของผังเมืองเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีลักษณะแคบยาว โดย
พบว่าในอดีตได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือกลุ่มศาสนสถานกลุ่มเหนือ กลุ่มศาสนสถานกลุ่มใต้ และ
ส่วนกลางเป็นจวนเจ้าเมือง ซึ่งปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2539)
ในพื้นที่ศึกษา ระดับพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ไม่มีระดับความต่างของพื้นที่ โดยมีถนนราชดาเนิน
เป็นแกนกลางและเชื่อมส่วนต่างๆ ของเมือง เน้นความสาคัญไปที่พระบรมธาตุเจดีย์ รวมทั้งมีกาแพง
และคูเมืองล้อมรอบ

ภาพที่ 22 แสดงสภาพภูมิศาสตร์ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2556)
33

นพกร ผลาวรรณ์ การประเมินคุณภาพทางสายตาของภูมิทศั น์ : กรณีศึกษา คุณภาพเชิงทัศน์บนถนนราชดาเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2555
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4.2.2 อาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างสาคัญ
มรดกวัฒนธรรมภายในพื้นที่ศึกษาแบ่งเป็นการวิเคราะห์มรดกวัฒนธรรมเชิงกายภาพ และ
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible
Heritage)
4.2.2.1 คุณค่าของสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง
เมืองนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย เป็นหัวเมืองสาคัญ
ของทางภาคใต้ เป็นศูนย์กลางเมืองชายทะเล เมืองศูนย์กลางศาสนาพุทธที่เข้ามาจากลังกาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 18-19 ภายในเมืองจึงมีทางมรดกวัฒนธรรมมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็น
ศาสนาสถาน ได้แ ก่ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พระวิหารสูง วัดบุญ นารอบ วัดมุมปูอม
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช กาแพงเมืองเก่า หอพระนารายณ์ หอพระอิศวร พระพุทธสิหิงค์ วัด
เสมาเมือง วัดสวนปุาน
ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนเพนียด ชุมชนหลังสนามหน้าเมือง ชุมชนปุาขอม ชุมชนมุมปูอม
อาคารที่โบราณ ได้แก่ หอพระศิวะ หอพระนารายณ์
และภายในพื้นที่ศึกษามีอาคารทางมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่า โดยแบ่งออกเป็น
ศาสนสถาน ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดหน้าพระธาตุ วัดสระเรียง วัดหน้าพระลาน วัดพระ
นคร วัดชลเฉลียน ฐานพระสยมภูวนารถ
สถาปัตยกรรมที่สาคัญ ได้แก่ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน อนุสาวรีย์พระเจ้าทนทกุมารและพระนางเหม
ชาลา
ชุมชนเก่าแก่ ได้แก่ ชุมชนหลังวัดพระธาตุ
อาคาร ได้แก่ บ้านท่าขุน อาคารเก่าด้านหน้าวัดพระมหาธาตุฯ
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แผนที่ 2 แสดงสถานที่สาคัญพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์
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ตารางที่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่มีความสาคัญในเมืองนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯ

วัดหน้าพระธาตุ

วัดสระเรียง

บ้านท่านขุน

บ้านหนังสุชาติ

วิหารสูง

หอพระศิวะ

หอพระนารายณ์

หอพระพุทธสิหิงค์

ศาลพระเสื้อเมือง

ฐานพระสยมภูวนารถ

สวนศรีธรรมโศกราช

สนามหน้าเมือง

ศาลหลักเมือง

วัดเสมาเมือง
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จากการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณ
จึงปรากฏสถานที่และพื้นที่อันมีเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเริ่มเข้าเขตเมือง
เก่า มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดที่มีความสาคัญต่อ
วิถีชีวิต ได้แก่ วัดเสมาเมือง วัดชายนา วัดพระมหาธาตุฯ วัดชลเฉนียน วัดท้าวโคตรต่างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาวิชาต่างๆ รวมถึงพื้นที่ในการรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ประเพณีดั่งเดิม เช่น ประเพณีให้ทาน
ไฟ ประเพณีชักพระ ประเพณีทาบุญสารทเดือนสิบ โดยจะมีวัดพระมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางที่มี
ความสาคัญ และมีขนาดใหญ่เป็นพื้นที่รวมงานประเพณี รวมมหรสพ การละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ไม่ว่าจะเป็น หนังตลุง มโนราห์ เพลงบอก เป็นต้น ทาให้รูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชน
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชผูกผันอยู่กับพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และยังคงดาเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน
เช่นการสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระธาตุฯ วิ่งข้ามปีบูชาพระธาตุฯ การตักบาตรในเทศกาลสาคัญของทาง
พุทธศาสนา ทาให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีการดาเนินของกิจกรรมเรื่อยมา และจะเห็นว่ามีศาสนสถาน
ของศาสนาพราหมณ์ คือโบสถ์พราหมณ์ หอพระศิวะ หอพระนารายณ์ กระจายตัวอยู่ภายในเมือง
นครศรีธรรมราช

โดยมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยมาในด้าน

พิธีกรรมต่างๆ เช่น การทาขวัญนาค การลงเสาเอก และมีประเพณีที่ได้มีการรื้อฟื้นกลับมาคือพิธีโล้
ชิงช้า ประเพณีแห่นางกระดานในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นงานสาคัญของจังหวัดอีกงานหนึ่ง
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แผนที่ 3 ภาพแสดงพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์
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การประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาแบ่งเป็นคุณค่าเชิงสังคมวัฒนธรรมและ
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ โดยคุณค่าเชิงสังคมวัฒนธรรมแบ่งเป็น คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิง
วัฒนธรรม คุณค่าเชิงสังคม คุณค่าเชิงสุนทรียภาพ คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ และคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ
วัดเป็นตัวเงินได้และวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ ผลการประเมินคุณค่าแสดงในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 4 ภาพแสดงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
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ผลการประเมินระดับคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือมีคุณค่ามาก ได้แก่ วัด
พระมหาธาตุฯ ฐานพระสยมฯ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีสารทเดือนสิบ ภูมิปัญญาการทาเครื่อง
ทองเหลือง มีคุณค่าระดับกลาง ได้แก่ ศาลพระเสื้อ เมือง วัดบริวารทั้ง 4 ทิศรอบพระธาตุฯ ประเพณี
ให้ทานไฟ บ้านท่าขุน ประเพณีกวนข้าวมธุปายาส ภูมิปัญญาการทาขนมลา และมีคุณค่าน้อย ได้แก่
มัสยิดนูรุลมูบีน วัดสระเรียงและวัดหน้าพระธาตุ ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ เชื่อมต่อไปทาง
ฝั่งตะวันตก (ด้านหลังวัด) ซึ่งมี ปฏิสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันมรดกวัฒนธรรมบาง
แห่งถูกละเลยในการบูรณะ ดูแลรักษา
4.2.2.2 ความสูงอาคาร
อาคารในพื้นที่ศึกษา โดยส่วนใหญ่จะมีความสูงในช่วง 1-5 ชั้น อีกทั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มี
การควบคุมความสูงอาคารตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งกาหนดความสูงอาคารไม่
เกิน 12 เมตร ในส่วนของอาคารในพื้นที่ศึกษาที่มีความสูงเกิน สันนิษฐานว่าเกิดก่อนการบังคับใช้เทศ
บัญญัติหรือการเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กาหนดพื้นที่จากพื้นที่ที่อยู่อาศัยปานกลางเป็น
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
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แผนที่ 5 ภาพแสดงความสูงอาคารในพื้นที่ศึกษา
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มุมมองในพื้นที่ศึกษา
มุมมองในพื้นที่ศึกษา แบ่งเป็นมุมมองจากที่สูง คือจากองค์พระธาตุ และมุมมองความ
ต่อเนื่องหน้าวัดด้านถนนราชดาเนินด้านหน้าวัดพระมหาธาตุฯ และมุมมองด้านหลังวัด

แผนที่ 6 ผังแสดงตาแหน่งมุมมองสาคัญในพื้นที่ศึกษา

92
 มุมมองจากที่สูง

ภาพที่ 23 มุมมองจากบนพระธาตุฯ ด้านหน้าวัดบนถนนราชดาเนินมุมมองจากจุด A และด้านหลังวัด
มุมมองจากจุดB (แผนที่ 6)
 มุมมองหน้าวัดริมถนนราชดาเนินฝั่งหน้าวัดพระมหาธาตุฯ

ภาพที่ 24 ภาพอาคารพาณิชย์ ร้านค้าแผงลอยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระมหาธาตุฯ เป็นมุมมอง C (แผน
ที่ 6)

ภาพที่ 25 ภาพทิวทัศน์ด้านหน้าวัดพระมหาธาตุฯ เป็นมุมมองจากจุด D (แผนที่ 6)

ภาพที่ 26 ภาพทิวทัศน์บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระมหาธาตุฯ เป็นมุมมองจาก
จุด E (แผนที่ 6)
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มุมมองด้านหลังวัดพระมหาธาตุฯ ชุมชนหลังพระธาตุ จะเห็นสายไฟขัดขวางมุมมอง รวมทั้งสี
ของอาคารที่ไม่มีความกลมกลืนกับความเป็นย่านพื้นที่อนุรักษ์
มุมมองด้านหน้าวัดพระธาตุฯ จะเห็นความไม่เป็นระเบียบของอาคาร ทั้งลักษณะอาคาร สี
ทาให้ เมื่อมองออกไปจากพระธาตุฯ ไม่สวยงาม มีร้ านค้า แผงลอยรบกวนทัศนี ยภาพของวั ดพระ
มหาธาตุฯ ภาพบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยปั้นหยาอายุ 108 ปีมีการอนุรักษ์และ
ซ่อมแซมให้เป็นสถานที่เพื่อนักท่องเที่ยวเข้าชม
4.2.2.3การใช้ประโยชน์อาคาร
ในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช มีการใช้ประโยชน์อาคารในรูปแบบต่างๆโดยการใช้อาคารส่วน
ใหญ่ในพื้นที่เป็นอาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการและศาสนสถาน มีส่วนการใช้อาคารเพื่อพาณิชยก
รรมจะกระจายอยู่บริเวณริมถนนราชดาเนินในพื้นที่ศึกษาได้มีการแบ่ง การใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็ น
ประเภทต่างๆ ดังนี้
-

อาคารทางศาสนา

อาคารทางศาสนาเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อเมืองและชุมชนตั้งแต่อดีต พื้นที่ส่วนนี้จึงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเมืองและชุมชนเช่น วัดพระนคร
วัดสระเรียง วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระลาน วัดชลเฉลียน มัสยิดนูรุลมูบีน
-

อาคารเพื่อพาณิชยกรรม

จะเห็นว่าอาคารพาณิชย์จะกระจายตัวตามเส้นถนนราชดาเนินซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก และถนน
ศรีธรรมโศกซึ่งเป็นสายรอง เป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร จากการขยายตัวของเมืองพบว่าเกิด
อาคารพาณิชย์ตามแนวเส้นหลังเพิ่มมากขึ้น อาคารเก่าริมถนนราชดาเนินปรับเปลี่ยนเป็นอาคาร
พาณิชย์ ห้องแถวเป็นจานวนมาก
-

อาคารที่พักอาศัย
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พื้นที่อยู่อาศัยในอดีตอยู่ตามเส้นหลักถนนราชดาเนิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนความเจริญ เข้ามา
บ้านริมถนนสายหลักปรับรูปแบบเป็นอาคารพาณิชย์ มีการสร้างบ้านกระจายเข้าไปตามตรอก ซอย
มากขึ้น และมีทิศทางที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
-

อาคารราชการ

มีการใช้ ประโยชน์ประเภทนี้ที่ สาคั ญ ได้ แก่ ศาลากลางจัง หวัดนครศรีธรรมราช องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศาลประจาจังหวัด สถานีตารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านพักข้าราชการ ซึ่งล้วนอยู่ตามแนวเส้นถนนราชดาเนินซึ่งเป็นถนนสายหลักในพื้นที่
-

อาคารสาหรับการศึกษา

ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาระดับอนุบาล-อุดมศึกษา โดยสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลลูกรัด โรงเรียนอนุบาลจังหวัด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งกระจายตัวตามเส้นถนนราชดาเนิน
-

ที่โล่งเพื่อนันทนาการ

เป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่สาธารณะเพื่อใช้เป็นพื้นที่นันทนาการ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด สนามหน้า
เมือง นอกจากเป็นพื้นที่เพื่อนันทนาการแล้วยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณี การแสดง การจัดงาน
ตลาดน้า มหรสพต่างๆอีกด้วย
- ประเภทพาณิชยกรรมผสมที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยร้านค้าตึกแถวริมถนนราชดาเนิน ริม
ถนนพระนคร และถนนศรีธรรมโศกราช รวมถึงซอยย่อย
การใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่ศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย จะมีบริเวณพื้นที่ริมถนน
ราชดาเนิน ถนนศรีธรรมราช ถนนศรีธรรมโศก จะมีรูปแบบเป็นแบบผสมพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่มีอาคารประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และมีสถาบันการศึกษา ได้แก่
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
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แผนที่ 7 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช
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แผนที่ 8 ภาพแสดงการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่ศึกษา
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4.2.3 โครงข่ายการสัญจร และการเข้าถึง
4.2.3.1. การคมนาคม และขนส่ง
การคมนาคมและขนส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช การคมนาคมมี 3 ประเภท คือ ทางรถไฟ
ทางรถยนต์ และทางอากาศ
1. การขนส่งทางรถไฟ
มีทางรถไฟจากทางรถไฟสายใต้ แยกจากชุมทางเขาชุมทอง ไปยัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โดย
มีการให้บริการขบวนรถจากนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ มีวันละ 2 ขบวน คือรถด่วน และรถเร็ว
2. การขนส่งทางรถยนต์
ทางหลวงแผ่นดินที่สาคัญ ที่เชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง


ทางหลวงหมายเลข 41 เริ่มต้นจากอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผ่านสุราษฎร์ธานี เข้าสู่
นครศรีธรรมราช



ทางหลวงหมายเลข 403 จากนครศรีธรรมราช ผ่านอาเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง เข้าเขต
จังหวัดตรัง



ทางหลวงหมายเลข 408 จากนครศรีธรรมราช ผ่านอาเภอเชียรใหญ่ หัวไทร เข้าสู่จังหวัด
สงขลา



ทางหลวงหมายเลข 4013 จากนครศรีธรรมราช ผ่านอาเภอปากพนัง หัวไทร เข้าสู่
จังหวัดสงขลา

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมืองและจากนครศรีธรรมราช ไปสู่จังหวัด
ข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร
3. การขนส่งทางอากาศ
ทางอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ห่าง
จากจังหวัด ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,790 ไร่
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แผนที่ 9 ภาพแสดงการคมนาคมระดับเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ศึกษา จากโครงข่ายเดิมที่มีถนนราชดาเนินเป็นสายหลักของ
พื้นที่ มีถนนศรีธรรมโศกและถนนศรีธรรมราช เป็นถนนสายรอง และมีซอยย่อยเชื่อมถนนหลักและ
ถนนรองในพื้นที่ และมีถนนพุทธภูมิเข้ามาในพื้นที่เชื่อมจากถนนริมทางรถไฟซึ่งต่อมาจากถนนเลี่ยง
เมือง ทาให้การเข้าถึงพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ สะดวกยิ่งขึ้น
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โดยถนนราชดาเนินถือเป็นถนนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่อนุรักษ์วัดพระ
มหาธาตุฯ มีรถโดยสารประจาทางระหว่างเมืองผ่าน ทั้งรถเมล์โดยสาร รถตู้ รถทัวร์ มีรถโดยสาร
ประจาทางสายหัวถนน-สนามกีฬาผ่าน เชื่อมพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจากทางเหนือ-ใต้ และเป็น
ถนนหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ งานสารทเดือนสิบ การตักบาตรใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และในพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วย
รถทัวร์เข้ามาบูชาพระธาตุฯ โดยการเข้ามาในพื้นที่ของรถทัวร์เหล่านั้น ทาให้การจราจรด้านหน้าวัด
ติดขัด พื้นที่จอดรถที่ทางวัดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการยิ่งช่วงเทศกาลต่างๆที่ใช้พื้นที่ในการจัด
กิจกรรม ทาให้รถทัวร์จอดริมถนนราชดาเนินทาให้เกิดปัญหาการจราจรเพิ่มขึ้น
ทางเดินเท้าในพื้นที่ศึกษา มีถนนราชดาเนิน ถนนศรีธรรมโศก ถนนศรีธรรมราช และถนน
หลังพระธาตุที่มีทางเดินริมเท้า ส่วนถนนเส้นอื่นในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีขนาด 2-4 เลนและไม่มี
ทางเดินเท้า ทาให้การเชื่อมต่อด้วยการเดินเท้ามีน้อยในพื้นที่ อีกทั้งรูปแบบทางเดินเท้าที่มีไม่ส่งเสริม
การเดินในพื้นที่ เนื่องจากการวางสิ่งของกีดขวางทางเดินเท้า ขนาดทางเดินเท้าที่มีขนาดเล็ก และ
ลักษณะทางเดินเท้าไม่มีร่มเงา
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แผนที่ 10 ภาพแสดงการสัญจรในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช
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แผนที่ 11 ภาพแสดงรูปแบบการสัญจรทางเท้าในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช
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แผนที่ 12 ภาพแสดงรูปแบบการสัญจรในพื้นที่ศึกษา
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4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
4.3.1 ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองนครศรีธรรมราชประกอบด้วย กิจกรรมการค้าทั้งปลีกและส่ง
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนื่องจากมีตลาดกลางสินค้าการเกษตรในเขตพื้นที่เมือง ได้แก่ ตลาดหัวอิฐ
ตลาดกลางพืชผล รวมทั้งมีการทาประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีปากแม่น้าปากนครน้าซึ่งอยู่ห่างจาก
ตัวเมือง 10 กิโลเมตร

ผู้วิจัย

แผนที่ 13 แสดงที่ตั้งตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ
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ภาพที่ 27 ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ
ที่มา : www.oknation.net
ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ ปี 39,165บาท (ข้อมูล ปี 2540)
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมทาให้นครศรีธรรมราชเป็นแหล่ง
ผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะข้าว ยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆ อาชีพที่สาคัญ
ได้แก่
1. การเพาะปลูกที่สาคัญ ได้แก่
- ข้าว นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญ มากของภาคใต้ ส่วนใหญ่ทานาในบริเวณลุ่มน้า
ปากพนัง การทานาส่วนใหญ่ใช้น้าฝนที่มีตามธรรมชาติทาให้ผลผลิตโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต่า ทาให้
เกิดโครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังเพื่อแก้ปัญหา
- ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญมีพื้นที่ปลูก คิดเป็นร้อยละ 63.4 ของพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด
ไม้ผลที่สาคัญ ได้แก่ มะพร้าว มังคุด ทุเรียน เงาะ พืชผักปลูกทั้ง เพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่ อ
การค้าผักที่ปลูกมีหลายชนิด ได้แก่ พริก แตงกวา ถั่ว ฝักยาว ผัก คะน้า ผัก กวางตุ้ง เป็นต้น
2. การประมง ประชากรในจังหวั ดนครศรีธรรมราช มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักมาเป็น เวลานาน
เนื่องจากมีชายฝั่งทะเลทอดยาวประมาณ 225 กิโลเมตร มีอาเภอที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง เนื่องจากเวิ้งอ่าว
ไทยเขตจังหวัด นครศรีธรรมราชเป็นเขตน้าตื้น ที่มีลาน้าไหลลงสู่อ่าวหลายสายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แม่น้าปากพนังเป็นเขตที่มีความอุดมสมบรูณ์ของห่วงโซ่อาหาร จึงทาให้มีปลาชุกชุม ทรัพยากรประมง
ที่ส าคั ญ ได้ แก่ ปลาทู ปลาลั ง ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาเป็ ด กุ้ ง กั้ ง เคย ปู ปลาหมึ ก หอย
แมงกะพรุน และสัตว์น้าอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการทาประมงน้าจืดและน้ากร่อยในหลายพื้นที่
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ในเขตพื้นที่ศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายทั้งการค้าปลีกและการทาธุรกิจ
กิจ การด้ า นอื่ นๆ เนื่อ งจากพื้ นที่ ติด ถนนสายหลั กคื อถนนราชดาเนิน และมี ถนนเชื่อ มถนนอี ก 2
เส้นทางที่เชื่อมต่อถึงกัน คือถนนศรีธรรมโศก และถนนศรีธรรมราช มีพื้นที่ค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่
สาคัญ ร้านอาหาร
และจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ในเมืองที่เข้าถึงสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง อยู่ใกล้วัดพระ
มหาธาตุฯ ทาให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

ภาพที่ 28 รูปแบบการค้าขายในพื้นที่ศึกษา
ที่มา : ผู้วิจัย
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3. ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครเมืองสองธรรม คือ
ธรรมชาติ และธรรมะ
ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว
ตารางที่ 4 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการ
จานวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

2552
2553
2554
(2009)
(2010)
(2011)
1,914,416
1,876,225
2,377,787
1,888,477
1,857,246
2,362,439
25,939
18,979
15,348
1,392,186
1,340,556
1,715,111
1,373,124
1,327,063
1,703,588
19,062
13,493
11,523
522,230
535,669
662,676
515,353
530,183
658,851
6,877
5,486
3,825
ที่มา: การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในปี 2553มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศจากนโยบายของรัฐบาล การ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เพิ่มมากขึ้นและจากการเสนอชื่อพระธาตุนครศรีธรรมราชให้เป็นมรดกโลก ทา
ให้จังหวัดเป็นที่รู้จักมากขึ้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวนโยบาย นคร 2 ธรรมคือ ธรรมชาติ และธรรมะ
การเพิ่มเที่ยวบินเดินทางสะดวก รวดเร็วขึ้น ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
การส่ง เสริม ท่ อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรม เป็ นนโยบายส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วโดยยกวั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเป็นสถานที่สาคัญ จากการได้ขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้อ งต้น และการเสนอชื่อเป็นมรดกเป็น
จุดขายของจังหวัด และมีสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญหลายแห่งอยู่ในเขตเมืองเก่า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท่องถิ่นควบคู่กันไป การจัดโครงการ “สองน่องท่องมรดกเมือง” โดยนาบ้านหนังสุชาติ
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ผนวกในเส้นทางจักรยาน จัดกิจกรรมชมแสงสียามค่าคืนของตัวเมือง ซึ่งมีโบราณสถานและเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต จิบน้าชากินโรตี และให้ บ้านหนังสุชาติเป็นหนึ่ง ในเส้นทาง รวมถึง
ประสานขยายเวลาเปิดวัดพระมหาธาตุฯ ให้บริการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 29 ภาพแผนที่ท่องเที่ยวตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ที่มา การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
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4.3.2 ด้านสังคม
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึก จากหลักฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ภูเขาสูง เทือกเขาหลวง ชายทะเลริมฝั่ง อ่าวไทย เป็นดินแดนแห่ง
ผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง หรือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยมรดกศิลป์ ทั้ง
ศิลปะการแสดงหนังตะลุง มโนราห์ เครื่องถม ผ้ายก งานจักสาน ย่านลิเพา เป็นต้น
4.3.2.1 ประชากรและชุมชน
จากข้ อมูลการคาดการณ์ประชากรในจัง หวัด นครศรีธ รรมราช จากปี 2553-ปี 2563 จะเห็นว่ า
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการคาดการณ์จาเป็นต้องมีการรองรับความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต และการคานึ งถึง ประชากรที่จ ะเข้ ามาในพื้นที่ จากการส่ง เสริม การท่องเที่ย วจากการขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต
แผนภูมิที่ 8 การคาดการณ์จานวนประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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1,400,000
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1,000,000

ชาย

800,000

หญิง

600,000

รวม

400,000
200,000
0
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีประชากรทั้งหมด 106,322 คน แบ่งเป็น ชาย 50,311 คน
หญิง 56,011 คน (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปีพ.ศ. 2555)
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แผนภูมิที่ 9 แสดงจานวนประชากรในอาเภอเมือง นครศรีธรรมราช
อาเภอ/เทศบาล
ชาย
อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
นอกเขตเทศบาล
เทศบาลปากนคร
เทศบาลตาบลบาง
จาก
เทศบาลตาบลท่าแพ
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

จานวนราษฎร
ชายรวม หญิง
130,171

หญิงรวม
136,448

จานวน
ราษฎรรวม
266,619

จานวน
บ้าน

72,551
3,130
896

73,777
3,024
959

42,952
1,523
506

20,353
51,559

21,104
56,574

1,097
37,992

จานวน
บ้านรวม
84,070

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ มิถุนายน 2551

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกอบด้วยชุมชน 59 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกอไผ่ คูขวาง-คลัง
คูขวาง-ท่าวัง ตลาดท่าม้า การเคหะแห่งชาติ ท่าโพธิ์ ทวดทอง บ่อโพธิ์หลังวัดพระธาตุ ประตูไชยสิทธิ์
แม่อ่างทอง ปุาโล่ง เพชรจริก ท้าวโคตร ท่าช้าง ไทยสมุทร มุมปูอม สารีบุตร หน้าแขวง หัวท่า มะขาม
ชุม เพนียด ราชนิคม ไสเจริญ บ้านตก หน้าแขวงการทาง สะพานยาว ชุมแสง ทุ่งจีน เทวบุรี ปุาขอม
ลูกแม่อ่างทอง ศาลามีชัย หัวถนนก้าวหน้า กรแก้ว ปิยะสุข หอไตร หน้าพระธาตุ หน้ าสถานีรถไฟ คู
ขวาง-คลังท่าช้าง บ่ออ่าง ตลาดยาว เศรษฐีศรีนคร ตลาดแขก ตากสิน -วัดชะเมา ดอนไพร ราชนิคม
หน้าทักษิณ ท่ามอญซอยต้นหว้า ตลาดหัวอิฐ บุญพาสันติ สันติธรรม บ่อทรัพย์ นครอาชีวศึกษา หน้า
แขวงทางหลวง เคหะเอื้ออาทร บ้านโพธิ์ บขส. เป็นต้น
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ในพื้นที่ศึกษามีชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ 5 ชุมชน ได้แก่


ชุมชนหลังวัดพระธาตุ เป็นชุมชนอิสลามที่สาคัญ มีการทาเครื่องทองเหลืองซึ่งเป็น
งานฝีมือที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ



ชุมชนวัดหน้าพระธาตุเป็นชุมชนเก่าแก่เช่าพื้นที่วัดในการอยู่อาศัยและใช้ประกอบ
อาชีพ ประกอบด้วยซอยหน้าพระธาตุ ซอยวัดสระเรียงเป็นชุมชนดังเดิม ประชากร
ในชุมชนประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง และซอยประตูรักษ์ เป็นการ
อยู่อาศัยในพื้นที่วัดหน้าพระธาตุ อยู่กันเป็นชุมชนมาเป็นเวลานาน



ชุมชนวัดสระเรียง เป็นชุมชนตั้งอยู่ด้านหลังวัดสระเรียง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย รับจ้างต่างๆ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่วัด



ชุมชนตลาดท่าชี ชุมชนตั้งอยู่บริเวณตลาดท่าชี ซึ่งบริเวณนี้มีตลาดแค่ 2 ทีคือตลาด
ท่าชี และตลาดท้าวโคตรซึ่งอยู่บริเวณชุมชนประตูไชยสิทธิ์ จึงเป็นชุมชนเก่าแก่มีมา
เป็นเวลายาวนาน



ชุมชนประตูไชยสิทธิ์ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนถนนประตูไชยสิทธิ์ เนื่องจากอยู่ติดถนน
ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เปิดร้านขายขิงไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้า ร้านขายของ
ชา ร้านโทรศัพท์ เป็นต้น
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แผนที่ 14 แสดงชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในพื้นที่ศึกษา
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4.3.2.2. ด้านการศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชมีหลายศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ และในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีวัด ปูชนีย สถาน และศาสนสถานที่
สาคัญตั้งอยู่หลายแห่ง บางแห่งมีความสาคัญระดับประเทศ ซึ่ง ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และบางแห่งมีความสาคัญระดับท้องถิ่น เช่น วัดเสมาเมือง วัดหน้าพระลาน หอพระอิศวร และหอ
พระนารายณ์ของศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น

แผนที่ 15 แสดงสถานที่สาคัญโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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4.3.2.3.ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ประเพณีสารทเดือนสิบ
ประเพณีสารทเดือนสิบ34มีวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ์ ซึ่งลูกหลานจัด
ขึ้น เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่อมาพวกพราหมณ์จานวนมากได้หันมานับถื อ
พระพุทธศาสนาและยังถือปฏิบัติในประเพณีดังกล่าวอยู่ พระพุทธองค์เห็นว่า ประเพณีนี้มีคุณค่า เป็น
การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนาความสุขใจให้ผู้ปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตให้อุบาสก
อุ บ าสิ ก าประกอบพิ ธี นี้ ต่ อ ไปได้ ประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ มี ม าตั้ ง แต่ พุ ท ธกาลคาดว่ า เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาด้วย
ระยะเวลาดาเนินการ
วันแรม ๑ ค่า ถึงแรม ๑๕ ค่าเดือนสิบ แต่ชาวนครศรีธรรมราช นิยมทาบุญคือ วันแรม ๑๓๑๕ ค่า สาหรับการจัดงานเดือนสิบจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 9 ค่า เดือน 10 ถึง วันขึ้น 3 ค่า เดือน 11 ของ
ทุกปี รวม 10 วัน 10 คืน

ภาพที่ 30 ประเพณีงานสารทเดือนสิบ
ที่มา : ผู้วิจัย

34

http://www.prapayneethai.com/ประเพณีสารทเดือนสิบ
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ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ในสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชเป็นกษัตริย์ครองตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) อยู่นั้น ได้มี
การบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.1773 ขณะที่เตรียมสมโภช
พระบรมธาตุอยู่นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่อง
พุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผ้านั้นถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์
รับสั่งให้ซักผ้านั้นจนสะอาดเห็นภาพวาดพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” จึงรับสั่งให้ประกาศหา
เจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธจากหงสากลุ่มหนึ่ง จะนาผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แต่ถูก
พายุพัดพามาขึ้นชายฝั่งปากพนัง เหลือผู้รอดชีวิตสิบคนพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นว่าควร
นาผ้าพระบฏไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แม้จะไม่ใช่พระพุทธบาท
ตามที่ตั้งใจ แต่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าของผ้าพระบฏก็ยินดี การแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงมีขึ้นตั้งแต่ปี
นั้นและดาเนินการสืบต่อมา จนกลายเป็นประเพณีสาคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
ระยะเวลาดาเนินการ
แต่เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 35 นิยมจัดปีละสองครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่า เดือนสาม (วันมาฆบูชา)
และวันขึ้น 15 ค่า เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยนาผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ปัจจุบันนิยมทากันในวันขึ้น 15 ค่า เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกว่า

ภาพที่ 31 ประเพณีงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ที่มา : ผู้วิจัย

35

http://www.prapayneethai.com/ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
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แผนที่ 16 พื้นที่จัดงานเทศกาล ประเพณีในพื้นที่ศึกษา
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4.4 กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศกึ ษา
4.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช
โดยในผัง เมืองรวมที่มีผลบัง คั บใช้อ ยู่ในปัจจุบั น พื้ นที่ศึก ษาถู กกาหนดเป็นที่ดิ นประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จนถึงปัจจุบันมีการใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนคร
นครศรีธรรมราชทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่
 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2545
 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551
 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2556
การออกกฎกระทรวงปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 3) มีการ
เปลี่ยนแปลง บริเวณที่ 10 ดังภาพที่ 4-5 เปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและ
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในบริเวณเขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามข้อเท็จจริงและแนวโน้มการพัฒนา
การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่ศึกษา จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบไปด้วยอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชยกรรมร้านอาคาร
ร้านค้าต่างๆ ชุมชนเก่าแก่ดั่งเดิมที่อยู่ภายในพื้นที่ และศาสนสถานภายในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางศาสนาได้แก่วัดต่างๆ และมัสยิด

ภาพที่ 32 การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2556
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2. พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งมี
อานาจหน้าที่ในการควบคุมโบราณสถาน และข้อกาหนดการสร้างอาคารในพื้นที่เขตโบราณสถาน ซึ่ง
หากมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารในเขตโบราณสถานจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมศิลปากร ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งจะขอในกรณีที่เกิดขึ้นในเขตโบราณสถานเท่านั้น
ในเขตเมืองเก่ามีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร จานวน 6 แห่ง ได้แก่ วัดพระมหาธาตุฯ
ศาลพระเสื้อเมือง หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระสิหิงค์ ศาลหลักเมือง (แผนที่ 17)

แผนที่ 17 แสดงโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
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3. การประกาศเขตพื้ น ที่ เ มื อ งเก่ า จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยคณะกรรมการกรุ ง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ในการก่อสร้างอาคารของภาคเอกชนจะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการ
ก่ อ สร้ า งอาคารของท้ อ งถิ่ น ขณะที่ ก ารก่ อ สร้ า งอาคารของภาครั ฐ บาลจะได้ รั บ การยกเว้ น ตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 ซึ่งการยกเว้นผ่อนผันการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อการอนุ รัก ษ์แ ละพั ฒ นาเมือ งเก่ า ได้ ซึ่ ง การอนุ รั กษ์ แ ละพั ฒนาเมื องเก่า จ าเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการอย่างถูกหลักวิชาการ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการปูองกันและ
รักษาคุณ ค่าความสาคัญ ของพื้นที่ ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อ ปูองกัน การทาลายหลัก ฐานที่ส าคัญ และ
อนุรักษ์เมืองเก่าไว้เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนเพื่อปูองกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การดาเนินการก่อสร้างของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณ
เมืองเก่าที่ประกาศเขตพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรี จึงประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช มีเนื้อที่รวม 3.789
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ

จดคลองท่าวังและแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านเหนือ

ทิศตะวันออก

จดแนวเขตวัดท่าโพธิ์วรวิหารด้านตะวันออกเชื่อมถนนท่าโพธิ์มาทาง
ตะวันตกจดแนวห่างจากเขตทางถนนศรีปราชญ์และถนนศรีธรรมโศกฝั่ง
ตะวันออก 100 เมตร และแนวห่างจากแนวกาแพงเมืองพระเวียงด้านด้าน
ตะวันออกมาทางตะวันออก 100 เมตร

ทิศใต้

จดคลองคูพาย

ทิศตะวันตก

จดคลองหัวหว่อง คลองท้ายวัง และคลองทุ่งปรัง
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แผนที่ 18 เขตพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา: สานักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงเก่ารัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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4. เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
บางประเภทในบริเวณเขตพื้นที่เมืองเก่า พ.ศ.2538 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารที่มีความสูง
กว่า 12 เมตร ขึ้นไป บริเวณพื้นที่เมืองเก่าโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สรุปกฎหมาย มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับพื้นที่ ศึกษา เมื่อนาเอาผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ พ.ศ.2504 กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มาซ้อนทับกัน จะเห็นว่าในส่วนของพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ย่านอนุรักษ์โดยมีข้อกาหนด
ข้อห้ามดังนี้ คือ
 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางประเภทในบริเวณเขตพื้นที่เมืองเก่า
 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารที่มีความสูงกว่า 12 เมตร ขึ้นไป
 การสร้างอาคารในพื้นที่ในเขตพื้นที่โบราณสถานในการปรับปรุงต้องแจ้งและได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร
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4.5 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากความสนใจเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ร่วมด้วยกับ
ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญจาแนกเป็นระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติได้ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ตารางแสดงเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร

2555

2554

2552

ปี

ระดับจังหวัด
-จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ผศ.ฉัตรชัย ศุ
กระกาญจน์ในนามม.ราชภัฏ
ขณะนั้น ดาเนินการในการ
เสนอองค์พระธาตุเป็นมรดก
โลก

ระดับประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรร่วมกับจ.นครศรีธรรมราช
และ ม.ราชภัฎ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มี
ผลสรุปคือปชช.สนับสนุนการนาเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เป็น
มรดกโลก
-คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมี
มติเห็นชอบเสนอวัดพระ
มหาธาตุฯ บรรจุไว้ในบัญชี
รายชื่อเบื้องต้น
-ที่ประชุมคณะกรรมการมรดก
โลกมีมติ ครม.เห็นชอบนาเสนอ
สู่มรดกโลก

ระดับนานาชาติ

เสนอวัดพระ
มหาธาตุฯ ซึ่งมีองค์
พระธาตุเป็น
ประธาน เป็นมรดก
โลก

-เหตุการณ์ประท้วง 21
ตุลาคม เนื่องจากประชาชน
กลุ่มหนึ่งประท้วงไม่เอา
มรดกโลก

2557

2556
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-21 มิ.ย. คณะกรรมการ
มรดกโลก มีมติรับรองวัด
พระมหาธาตุฯ เข้าสู่บัญชี
เบื้องต้น (tentative list)
-1พฤศจิกายน กระทรวง
วัฒนธรรม จัดโครงการ
วัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลก
สาหรับคณะทูตานุทูต 22 ชาติ
นาเสนอเอกสารต่ออธิบดีกรม
ศิลปากร ในฐานะเลขานุการ
และอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เพื่อพิจารณาและ
รายงานต่อคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าว่าด้วยอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกพิจารณาและ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการจังหวัด

2558

จัดทาแฟูมข้อมูล เพื่อ
นาเสนอคุณสมบัติอัน
โดดเด่นของพระบรม

2559

ธาตุเจดีย์
-ประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่1 (มีนาคม)
-ประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่2 (เมษายน)
-จัดทารายงานโดยจะนาเอาผลจากการระดมความคิดเห็นใส่ใน
รายงาน

จัดนิทรรศการและเอกสาร
เผยแพร่ที่การประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก
ครั้งที่ 40 ที่ประเทศตุรกี

123
จากกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะเห็นว่า เจ้าภาพหลักในการดาเนินการใน
กระบวนการเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุฯเป็นมรดกโลก คือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้
หน่ ว ยงานอื่ น รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ละด้ า น ดั ง นี้ มอบให้ ผ ศ.ฉั ต รชั ย ศุ ก ระกาญจน์ ใ นนามม.ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จัดทารายงาน มอบหมายให้ ม.วลัยลักษณ์ออกแบบผังแม่บทในการพัฒนาพื้นที่หลัก
(core Zone) โดยมีการเตรียมการเริ่มที่ระดับจั ง หวัด และส่ง ต่ อระดับประเทศในการอนุมัติม ติ
เห็นชอบ แล้วมีการเสนอสู่ระดับนานาชาติคือองค์การยูเนสโก และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียม
รายงาน ภายหลังการผ่านบัญชีเบื้องต้น(Tentative List) และเพิ่งจะมีการจัดระดมความคิดเห็น ของ
ประชาชนในปี 2559 นี้แล้วจะนาเอาผลจากการระดมความคิดเห็นใส่ลงในรายงาน ทาให้ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนรวบรวมเขียนรายงานของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อเตรียมนาเสนอต่อคณะกรรมการมรดก
โลกในการประชุมสามัญในครั้งต่อไป

4.6 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศึกษา
4.6.1 โครงการในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบ
โครงการเพื่อสนับสนุนวัดพระมหาธาตุฯเป็นมรดกโลก 2 โครงการ คือ
1. โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกปีพ.ศ.2556 (ผ่านสานัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดโดยใช้งบประมาณของจังหวัด) เพื่อดาเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสารภาษาไทย/อังกฤษเสนอยูเนสโก โดยม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 2 การรับรองทูตานุทูต 20 ประเทศ โดยม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ โดยประชาสัมพันธ์จังหวัด /สานักงานจังหวัด
2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปีพ.ศ.2556
ดาเนินการโดยสานักโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้งบประมาณของจังหวัด
เป็นโครงการออกแบบและปรับปรุงเขตพื้นที่หลัก (core zone) และเขตพื้นที่กันชน (Buffer
zone) ของวัดพระมหาธาตุฯ
แนวความคิดในการออกแบบ ดังต่อไปนี้
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1. พัฒนาและส่งเสริมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เป็นที่หมายตา ที่มีความสง่างามและมีความโดด
เด่นของเมือง
2. อนุรักษ์องค์ประกอบที่สาคัญในพื้นที่โดยการส่งเสริมความสาคัญและสะท้อนถึงบรรยากาศเดิมของ
พื้นที่
3. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดให้มีเอกลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
4. ปรับปรุงทางเท้าให้เชื่อมต่อกับลานกิจกรรมภายในวัด และพื้นที่นอกวัด โดยให้มีรูปแบบที่
เหมาะสมกับการใช้งานและมีความสวยงาม
ทั้งนี้สามารถสรุปการดาเนินการได้เป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระมหาธาตุฯ (ปี 2557)
การออกแบบปรับปรุงพื้นที่พื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (CORE ZONE) รายละเอียดการ
ออกแบบ

ภาพที่ 33 การปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุฯ (core zone)
ที่มา: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 6 แสดงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ในเขตพื้นที่หลัก(Core Zone)
ก่อนการปรับปรุง
1. การปรับปรุงลานบริเวณหน้าวัด

หลังการปรับปรุง

2. การปรับปรุงพื้นที่ขายดอกไม้ธูปเทียน

3. การปรับปรุงพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชน

4. การปรับปรุงและวางระบบวิศวกรรมระบายน้าบริเวณลานหน้าวัด

5. การปรับปรุงอัตลักษณ์พื้นที่ขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง

6. การปรับปรุงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์

ที่มา: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
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กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงถนนราชดาเนิน ช่วงหน้าวัดพระมหาธาตุฯ (ปีพ.ศ.2558)
เป็นการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนราชดาเนินที่เป็นทางเข้าสาคัญของวัด
พระมหาธาตุฯ โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้มีศักยภาพเป็นสิ่งบ่งบอกความสาคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ถัดไป(Buffer Zone)
2. รักษาความเป็นทีห่ มายตา(Landmark)ของพระบรมธาตุเจดีย์มิให้มีสิ่งใดมาบดบัง
3. บูรณะอาคารสิ่งก่อสร้างที่สาคัญในบริเวณพื้นที่ให้มีสภาพที่มั่นคงและมีรูปแบบที่เหมาะสม
4. ควบคุมความสูงอาคารบริเวณริม 2 ฟากถนนราชดาเนิน และถนนหลังพระบรมธาตุให้มีความสูง
ไม่เกิน 10 เมตรที่ผนังขอบฝูาและไม่เกิน 12 เมตรที่สันหลังคา
5. ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ให้มีส่วนส่งเสริมความสาคัญของวัดพระมหาธาตุ และพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆและเชื่อมต่อระบบทางเดินเท้าระหว่างวัดหน้าพระ
ลานและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
7. ปรับปรุงบริเวณสี่แยกประตูชัยใต้ให้มีการรับรู้เป็นประตูเข้าสู่เขตเมืองเก่า

ภาพที่ 34 พื้นที่โดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ (BUFFER ZONE)
ที่มา: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

127
กิจกรรมสาคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดาเนิน ได้แก่
1. โครงการการปรับปรุงระบบสายไฟลงดินช่วงแยกตลาดแขก-สี่แยกประตูชัยใต้ (ปี 2558)

ขอบเขตวัดพระมหาธาตุฯ

แผนที่ 19 แสดงแผนผังโครงการปรับปรุงระบบสายไฟลงดิน(เส้นสีม่วง)
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 35 การปรับปรุงระบบสายไฟลงดิน ถนนราชดาเนิน
ที่มา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต 8 นครศรีธรรมราช
2. การปรับปรุงและพัฒนาถนนพุทธภูมิ (แนวคันคลองชลประทานท่าดี ฝั่งขวา/ฝั่งซ้ายจากถนนเลียบ
ทางรถไฟ สู่ถนนท่าชี มายังวัดพระมหาธาตุฯ ระยะทางประมาณ 2,211 เมตร (ปีพ.ศ.2557) เพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกวัดพระมหาธาตุฯ และลดความแออัดของถนนราชดาเนิน

ภาพที่ 36 แสดงแผนผังถนนพุทธภูมิ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 37 ถนนพุทธภูมิ (แนวคันคลองชลประทานท่าดี)
ที่มา: ผู้วิจัย

3. การวางผังและออกแบบการพัฒนาพื้นที่ตามแนวถนนพุทธภูมิ และถนนเข้าสู่วัดพระมหาธาตุฯ เพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม (ปีพ.ศ.2558)

ภาพที่ 38 การปรับปรุงถนนพุทธภูมิเชื่อมเข้าสู่พื้นที่ศึกษา
ที่มา: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
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4. การศึกษา สารวจออกแบบ การสร้าง Car park/ศูนย์จาหน่ายสินค้า/ศูนย์อาหาร/ศูนย์การ
ท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมต่อกับถนนพุทธภูมิกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณสีน้าเงินในภาพที่ 4-20
(ปีพ.ศ.2558)
จากโครงการของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่หลักวัดพระมหาธาตุฯ พื้นที่กันชน และพื้นที่
ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องรวมถึงโครงการพัฒนาที่ส่งเสริมสนับสนุนต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัด
พระมหาธาตุฯ โดยได้สรุปโครงการทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา ดังภาพที่ 4-19

ภาพที่ 39 แสดงโครงการพัฒนา จากการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จะเห็นว่าโครงการพัฒนาให้ความสาคัญกับพื้นที่วัดเป็นหลัก จากโครงการพัฒนาของหลายๆ
หน่วยงานทั้งทางจังหวัด กรมโยธาธิการ เทศบาล การไฟฟูา ขาดการประสานงานในการวางแผนการ
บริหารจัดการในการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ตัวอย่างเช่นโครงการถนนพุทธภูมิเข้ามาสู้พื้นที่กัน
ชน แต่ไม่ได้มีการพัฒนาถนนเชื่อมต่อคือเส้นถนนท่าชี ช่วงการดาเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้า
วัดได้มีการปิดถนน ซึ่งต่อมาการไฟฟูานาสายไฟลงดินก้อปิดถนนต่อเนื่องอีก อีกทั้งโครงการพัฒนา
ทั้งหมดไม่มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่สาคัญในพื้นที่แหล่งอื่นๆ ซึ่งขัดกับการใช้
พื้นที่จริง
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4.7 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
สรุปบทบาทของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญเป็นพื้นที่หลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดและภูมิภาค จาเป็นต้องมีการอนุรักษ์ที่เข้มข้นและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีระบบ
จากการศึกษาสภาพพื้นที่ศึกษาทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งบทบาทของพื้นที่นามาสู่การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่วัด
พระมหาธาตุและพื้นที่โดยรอบเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเทียว
ในการหาแนวทางเสนอแนะ และการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง(Strengths)
-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชี
เบื้องต้น เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีผลดีต่อ
การท่องเที่ยว ทาให้เป็นที่รจู้ ัก
-พื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงรักษา
วิถีชวี ิตตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั คือภูมิปัญญาการทา
เครื่องทองเหลือง
-มีถนนราชดาเนินซึง่ เป็นแกนกลางสาคัญของเมือง
นครศรีธรรมราช ในการเชื่อมต่อการเดินทาง ทาให้การ
เข้าถึงสะดวกและต่อเนื่อง
-พระธาตุฯเป็นจุดหมายตาที่สาคัญ ทั้งระดับย่านและ
ระดับเมือง
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นทีว่ ัด เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่กิจกรรมในการพักผ่อนของคนโดยรอบวัดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดโซนนิ่งพื้นทีต่ ่างๆ
เช่น พื้นทีค่ ้าขาย พื้นที่สวนอนุสาวรียต์ ่างๆ พืน้ ที่จอดรถ
โอกาส(Opportunities)
-โครงการพัฒนาถนนพุทธภูมิเข้าในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้
การเดินทางเข้าสู่วดั พระมหาธาตุสะดวกยิ่งขึน้
-มีศักยภาพในการสร้างเป็นพื้นทีย่ ่านเมืองเก่าที่สาคัญ
คือมีทั้งแหล่งมรดกโลก และชุมชนที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ในการทาเครื่องทองเหลือง และการทาขนมลาซึ่งเป็น
ขนมพืน้ บ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการ
เชื่อมโยงกับแหล่งมรดกวัฒนธรรมแหล่งอื่นๆ นอกพืน้ ที่
ศึกษา

จุดอ่อน(Weakness)
-พื้นที่ภายในวัดมีกิจกรรมหลักคือการค้าขายที่เป็น
กิจกรรมที่ดาเนินมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้กลุ่ม
ผู้ค้าขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-การจราจรในพืน้ ที่บนถนนสายหลักมีความ
หนาแน่น เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
-การรองรับการท่องเทีย่ วที่จะเกิดในพืน้ ที่มนี ้อย
-กฎหมายในการควบคุมพื้นที่ ไม่ได้ควบคุมลักษณะ
อาคารทาให้รูปแบบของอาคารที่สร้างขึน้ มาใหม่ไม่
เหมาะสมกับพื้นที่อนุรักษ์

ภาวะคุกคาม(Threats)
-การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ที่ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ไป
-การพัฒนาอาคารด้านนอกพื้นทีว่ ัด ที่จะมารบกวน
ภูมิทัศน์
-กระแสการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
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แผนที่ 20 แสดงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 21 แสดงจุดอ่อนและภาวะคุกคามในการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา
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4.8 สรุป
จากการสรุปเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทางกายภาพ ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์
และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ศึกษา ทาให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ควรมี
การส่งเสริม คือในพื้นที่มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญอีกหลายที่ นอกเหนือจากวัดพระ
มหาธาตุฯ ลักษณะถนนเส้นหลักที่มีอีก 2 เส้นขนาน และโครงการพัฒนาถนนจากทางเลี่ยงเมืองเข้า
มาสู่พื้นที่อนุรักษ์ของเมือง ได้เสนอแนวคิด ในแผนที่ ที่ 22 ให้มีการพัฒนาส่งเสริมบทบาทการเป็น
พื้นที่อนุรักษ์พื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแหล่ง
อื่น การเข้าถึงในเส้นทางอื่นนอกจากเส้นถนนราชดาเนิน การยกระดับถนนเส้นหลักคือถนนราช
ดาเนินให้เป็นถนนสายอนุรักษ์ที่สาคัญ ของเมือง มีพื้นที่วัดพระมหาธาตุเป็นพื้นที่อนุรักษ์หลักของ
เมืองร่วมกับส่งเสริมวิถีชีวิตดั่งเดิมของคนในพื้นที่ การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ จะทาให้เพิ่ม
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เป็ น การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง กลุ่ ม ที่ นิ ย มการอนุ รั ก ษ์ โ บราณต่ า งๆ และ
นักท่องเที่ยวกลุ่ มที่มีความต้องการศึกษาวิถีชีวิต ดั้ง เดิม ของผู้คนในพื้นที่ อีกทั้ง การส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยวไปสู่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการดูแลรักษาโบราณสถานที่
สาคัญ และยังเป็นการเกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนและยังเป็นการรักษาวิถีชีวิตไม่ให้หายไป
ตามยุคสมัยอีกด้วย
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แผนที่ 22 เสนอแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ศึกษา
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บทที่ 5
ผลการศึกษาและวิเคราะห์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาชุมชนโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การสารวจ
ชุมชน การใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบวัด กิจกรรม การมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และผลกระทบที่เกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สะท้อนความ
ต้องการของคนในพื้นที่การรับรู้ข้อมูลและผลกระทบที่อาจเกิดจากการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ
เป็นมรดกโลก เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบข้าง ทาให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามแนวทางในการอนุรกั ษ์และ
พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนของวัดพระมหาธาตุฯของทางภาครัฐต่อไป

5.1 ผลการสังเกตการณ์พื้นที่
5.1.1 ชุมชนโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ชุมชนโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประกอบด้วยชุมชนหลายชุมชน ในการศึกษาจะ
แบ่งชุมชนเป็น 2 กลุ่มคือชุมชนด้านหน้าวัด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด และชุมชนด้านหลังวัด
โดยชุมชนด้านหน้าวัด ได้แก่ ชุมชนวัดหน้าพระธาตุ ชุมชนวัดสระเรียง ชุมชนประตูรักษ์ ชุมชนศรี
ธรรมโศก ชุมชนประตูไชยสิทธิ์ และชุมชนด้านหลังวัดพระมหาธาตุฯ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ดังแผนที่
4-14 ที่ ได้แก่ ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ ชุมชนตลาดท่าชี ชุมชนโดยรอบพื้นที่วัดทุกชุมชนล้วนมี
ปฏิสัมพันธ์กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดใกล้เคียงซึ่งได้แก่ วัดสระเรียง วัดหน้าพระธาตุ วัด
พระลาน และวัดพระนคร
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แผนที่ 23 แสดงชุมชนโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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ด้ านหน้ าวัด

ด้ านหลังวัด

ภาพที่ 40 ลักษณะการอยู่อาศัยของคนในชุมชน
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ชุมชนด้านหน้า (ภาพที่40) เป็นชุมชนเกิดตามแนวถนนเส้นหลัก คือถนนราชดาเนิน มี
รูปแบบเป็นอาคารพาณิชย์ 2-4 ชั้น มีกิจกรรมการค้าและเป็นที่อยู่อาศัย ในถนนเส้นรองตัดถนนราช
ดาเนินไปเชื่อมต่อกับถนนศรีธรรมโศกราชเป็นลักษณะชุมชนอาคารพาณิชย์ ห้องแถว บ้านเดี่ยว
ทากิจกรรมการค้าและเป็นที่พักอาศัยตั้งอยู่โดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิม
การค้าขายในพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ในรูปแบบแผงลอยโดยแม่ค้าที่มาค้าขายแบ่ง
หลักๆ ได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มแม่ค้าขายสินค้าจากทะเล ขนมลา และกลุ่มสินค้าเครื่องเงิน เครื่อง
ทองเหลือง
ชุมชนหลังวัดพระธาตุ (ภาพที4่ 0) มีมาตั้งแต่สมัยเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองที่สาคัญ
ทางภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาพุทธ ประชากรที่นับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นช่างทองเหลือง ช่างตีเหล็ก ซึ่งเป็นช่างที่ถูกเชิญมา เพื่อทาอาวุธให้กับทหาร
หลังจากบ้านเมืองเลิกทาอาวุธก็ได้พัฒนาเป็นการทาเครื่องทองเหลือง เช่น กระบอกทาขนมจีน ตะบัน
หมาก(ยน) แม่พิมพ์ขนมต่าง ๆ ตีพร้า ตีมีด และของใช้อื่น ๆ
ปัจจุบันกลุ่มอาชีพหล่อของใช้จากทองเหลืองยังคงมีอยู่ และได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สร้างโรงหล่อทองเหลือง เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มช่างฝีมือดังกล่าว
ให้คงอยู่คู่กับจังหวัด นครศรีธรรมราชสืบไป มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเตรียมของส่งขายตลาดนัด เช่น ขนม
หวาน อาหารแห้งต่างๆ เป็นต้น
ลักษณะบ้านในชุมชนเป็นบ้านเดี่ยว และห้องแถว3-4 คูหา ส่วนใหญ่มีชั้นเดียว เป็นลักษณะ
ชุมชนค่อนข้างแออัด มีทางเดินแคบในชุมชน มีพื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนคือบริเวณมัสยิดนูรุล
มูบีน ซึ่งเป็นมัสยิดกลางชุมชน ในส่วนของบ้านริมถนนศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้
ขายของ เช่น กาแฟ อาหาร ของชา ร้านเสริมสวย
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ภาพที่ 41 ภาพร้านขายสินค้าภายในวัด ชุมชนด้านหลังวัด
ที่มา : ผู้วิจัย
5.1.2 การใช้พื้นที่วัดในการทากิจกรรมต่างๆ
มีการใช้พื้นที่วัดในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การ
ประกอบอาชีพ พื้นที่จอดรถ
 กิจกรรมด้านการค้า จะเกิดขึ้นใน 2 บริเวณหลักๆดังนี้คือ
1. บริเวณภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จะมีกิจกรรมการค้าขายของที่ระลึก และอาหารเวลา
ประมาณ 9.00 – 18.00 น. โดยกิจกรรมคนที่เข้ามาซื้อคือนักท่องเที่ยว
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2. บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จะมีกิจกรรมการค้าขายของที่ระลึก เวลาประมาณ 9.00
– 18.00 น. โดยกิจกรรมคนที่เข้ามาซื้อคือนักท่องเที่ยว และด้านหลังวัดพระมหาธาตุฯ เป็นกิจกรรม
การขายน้าชา อาหาร โดยจะมีคนโดยรอบทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาซื้อ
 กิจกรรมทางศาสนาประเพณีที่สาคัญ จะเกิดบริเวณหลักๆคือในพื้นที่วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และในงานเทศกาลสาคัญ วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระลาน และวัดพระนคร
จะมีบทบาทในการเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นกัน
 กิจกรรมพื้นที่จอดรถ
จะใช้พื้นที่วัดพระมหาธาตุเป็นหลักในการจอดรถในช่วงเวลาปกติ โดยช่วงเวลาที่มีผู้ใช้
หนาแน่นคือช่วง กลางวันตั้งแต่ 9.00- 16.00 น. และจะมีช่วง 16.30 น. ที่มีกลุ่มผู้ปกครอง
มารอรับนัดเรียนที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โดยผู้ใช้พื้นที่วัดจอดรถส่วนใหญ่คือกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาสักการะพระธาตุ แต่ในช่วงงานเทศกาลเช่นสารทเดือนสิบหรือประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาตุ วัดโดยรอบจะเป็นพื้นที่จอดรถแทน และกลุ่มที่มาใช้พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มคนจาก
ภายนอก และบริเวณโดยรอบ
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แผนที่ 24 แสดงการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบ
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5.2 ผลการจัดทาแบบสอบถาม
การเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาคือ พื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ มีการตั้งประเด็นศึกษา 3 ประเด็นได้แก่
5.2.1ความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่
5.2.2 การมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา การรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ 249 ครัวเรือน เก็บจริงได้ทั้งหมด 293 ชุด แต่
ใช้ได้จริงในส่วนความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ได้ 172 ชุด 36
การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม พื้นที่ศึกษา: พื้นที่วัดพระมหาธาตุและชุมชนโดยรอบ โดยมีข้อมูลจาเพาะ
ของคนในชุมชน โดยแบ่งเป็นชุมชนหน้าวัด 185 ชุด และชุมชนหลังวัด 108 ชุด ดังตารางที่5-1

36

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลส่วนนี้ เก็บจากแบบสอบถามทัง้ หมด 293 ชุด แต่มีข้อมูลที่ใช้งานได้ 172 ชุด

เนื่องจากตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ มีส่วนแบบสอบถามที่ต้องใส่จานวนความถี่ของการใช้พื้นที่วัด และพื้นทีโ่ ดยรอบในการทา
กิจกรรม แต่ในส่วนแบบสอบถามทีเ่ สียไปคือเป็นการทาเครื่องหมายว่าใช้พื้นที่หรือไม่ ไม่ได้ใส่จานวนความถี่ ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ได้
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ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
กลุ่มอายุ

การศึกษา

ที่พักอาศัย

อาชีพ

บทบาทใน
ชุมชน

การถือครอง
ยานพาหนะ
ของ
ครอบครัว

หน้าวัด
69
116
1
42
94

หลังวัด
50
58
2
26
58

รวม
119 คน
174 คน
3 คน
68 คน
142 คน

อายุ 45-60 ปี

43

19

64 คน

อายุ 60 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษา
มัธยมหรือเทียบเท่า/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.

5
62

3
74

16 คน
136 คน

12
39

10
10

22 คน
49 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป
บ้านเช่า/หอพัก

72
36

14
8

86 คน
44 คน

บ้านเดี่ยว
อาคารพาณิชย์/ตึกแถว/
ทาวน์เฮาส์
นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา
พนักงาน/ลูกจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

73

79

152 คน

76
50
54
30
51

21
11
63
12
22

97 คน
61 คน
117 คน
42 คน
73 คน

หัวหน้า/ตัวแทนชุมชน

2

2

4 คน

กรรมการชุมชน

12

8

20 คน

ผู้อาศัยภายในชุมชน

171

98

269 คน

ไม่มี
มี
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์

26
159
12
72
81

30
78
11
76
23

56 คน
237 คน
23 คัน
148 คน
104 คน

ชาย
หญิง
อายุต่ากว่า 15 ปี
อายุ 15-24 ปี
อายุ 25-44 ปี
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จากผลการเก็บแบบสอบถามพบว่าแต่ละพื้นที่มีลักษณะตามประเด็นศึกษาที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้
5.2.1 ความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่
รูปแบบของกิจกรรมการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่รอบข้าง
 การใช้พื้นที่วัดในการทากิจกรรม
ผลแบบสอบถามแบ่งเป็นการเก็บพื้นที่ด้านหน้าวัด 105 ชุด และชุมชนด้านหลังวัด 67 ชุด

แผนภูมิที่ 10 แสดงการใช้พื้นที่วัดในการทากิจกรมต่างๆ
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ผลจากแบบสอบถามสรุปรวมแบบสอบถามการใช้พื้นที่ภายในวัดพระมหาธาตุฯ ในชีวิตประจาวัน
สรุปได้ว่าเกือบส่วนใหญ่ใช้พื้นที่วัดในการทากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ กิจกรรม
ทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา หรือการพักผ่อน ล้วนใช้พื้นที่วัดในชีวิตประจาวันทั้งสิ้น แต่เมื่อนามา
แยกเป็นชุมชนหน้าวัดติดถนนราชดาเนิน ชุมชนโดยรอบหน้าวัดและชุมชนหลังวัดแล้ว พบว่า
ประชาชนในพื้นที่โดยรอบวัดมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการใช้พื้นที่ในการทากิจกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป คือคนหลังวัดใช้พื้นที่วัดในการค้าขายเป็นส่วนใหญ่และในกิจกรรมการพักผ่อน ซึ่งต่างกับคน
หน้าวัดที่ใช้พื้นที่ในวัดในกิจกรรมทางศาสนา พิธีกรรมและการพักผ่อน แต่ไม่ใช้ในการประกอบอาชีพ
 การใช้พื้นที่วัดและโดยรอบทากิจกรรม

แผนภูมิที่ 11 แสดงการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบทากิจกรรม
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การสรุปแบบสอบถามการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบวัดในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
สรุปได้ว่าคนด้านหน้า และด้านหลังมีการใช้พื้นที่วัดในกิจกรรม การออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน
ส่วนในการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบวัดในการจอดรถใช้พื้นที่นอกวัดเป็นส่วนใหญ่โดยคนหน้าวัดใช้
พื้นที่มากกว่าคนหลังวัด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยการถือครองรถของคนหน้าวัดมีมากกว่าคนหลังวัด และ
การพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งไม่แตกต่างกันเช่นกัน
โดยชุมชนด้านหน้าติดถนนราชดาเนิน พบว่าพฤติกรรมของคนในชุมชนหลังวัด ซึ่งเป็นชุมชน
อิสลาม มีการใช้พื้นที่วัดในรูปแบบที่แตกต่างกับชุมชนอื่นๆอย่างชัดเจน คือการใช้เพื่อกิจกรรมการค้า
ขาย ซึ่งเป็นการค้าขายในพื้นที่วัด เนื่องจากเป็นชุมชนดังเดิมที่มีช่างฝีมือในการผลิตเครื่องทองเหลือง
เครื่องเงินที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่อดีต วิถีชีวิตของคนในชุมชนดังกล่าว จึงมี
รูปแบบการใช้พื้นที่วัดเป็นแหล่งกระจายสินค้ามาเป็นเวลาหลายสิบปี รวมทั้งมีรูปแบบกิจกรรมการ
พักผ่อนพบปะพูดคุยกันในชุมชน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในพื้นที่อย่าง
ชัดเจน

5.2.2 การมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 การมีส่วนร่วม
แบบสอบถาม ถามประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานพื้นที่วัดและพื้นที่รอบข้างโดยกิจกรรม
ที่ได้สอบถามได้แก่ เข้าร่วม ดูแลรักษาพื้นที่วัด และพื้นที่โดยรอบ เช่น กวาดลานวัด การบริจาค
สิ่งของ/เงิน ร่วมงานพีกรรม ช่วยเหลือพระสงฆ์ การร่วมสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
นักท่องเที่ยว เช่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการงานประเพณี เทศกาลต่างๆ การช่วยจัดการระเบียบ
การสัญจร การช่วยจัดการสื่อต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ปูายบอกทาง บอกความสาคัญสถานที่ ทั้ง
ชีวิตประจาวัน หรือภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ได้ผลการศึกษาดังนี้
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การมีสว่ นร่ วมในการดูแล รักษา จัดการต่างๆในวัดและโดยรอบวัด
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41

ช่วยจัดการระเบียบการสัญจร

144

14

171
51

134

ดูแลรักษาพื ้นที่วดั และพื ้นที่โดยรอบ

136
0

20

ใช่

40

49
60

สัดส่วนการมีสว่ นร่ วม

ไม่ใช่

80

100

หลังวัด

n=108
ช่วยจัดการสื่อต่างๆ ในพื ้นที่

14

ช่วยจัดการระเบียบการสัญจร

94

5

103

สร้ างสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว

31

77

ดูแลรักษาพื ้นที่วดั และพื ้นที่โดยรอบ

67
0

20

ใช่

41
40

60

80

100

ไม่ใช่

ผลรวม

n=293
ช่วยจัดการสื่อต่างๆ ในพื ้นที่
ช่วยจัดการระเบียบการสัญจร

55

238

19

สร้ างสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว

274
82

211

ดูแลรักษาพื ้นที่วดั และพื ้นที่โดยรอบ

ใช่

ไม่ใช่ 0

203
20

40

90
60

80

100

แผนภูมิที่ 12 แสดงการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา จัดการต่างๆในวัดและโดยรอบวัด
จากการสอบถามการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆในพื้นที่วัดเมื่อแยกตามพื้นที่ชุมชน ผลจาก
แบบสอบถามของชุมชนด้านหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนราชดาเนิน มีส่วนร่วมน้อย
ด้วยปัจจัยด้านเวลา แต่ในส่วนของชุมชนโดยรอบ ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ต่างมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาพื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างดี รวมถึงการอานวยความสะดวกด้านอื่นๆ ทั้งส่งเสริม
แนะนานักท่องเที่ยว จัดการสื่อต่างๆในพื้นที่ และช่วยปัญหาการสัญจรในพื้นที่ และพบว่าชุมชน
ด้านหลัง ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ไม่ขอมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา การจัดระเบียบ การ
จัดการสื่อต่างๆ มีเพียงการให้ความร่วมมือในการกระจายข่าว หรือการอานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้เพราะมีผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน

149
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
แบบสอบถาม ถามการรับรู้ข่าวสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางใดบ้าง จากการ
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การจัดประชุม การจัดรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แบ่งเป็นเปรียบเทียบระหว่างคนหน้าวัดและหลังวัด กับ
ผลรวมของตนทั้ง 2 กลุ่ม ได้ผลการศึกษาดังนี้
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แผนภูมิที่ 13 แสดงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
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จากแบบสอบถามพบว่าประชาชนทราบเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากแหล่งต่างๆ
โดยแหล่งที่สาคัญ ได้แก่ สื่อ สิ่งพิมพ์ รถแห่ หนังสือพิมพ์จังหวัด นิตยสารภาพในพื้นที่ ทางโทรทัศน์
ทั้งช่องของจังหวัดและช่องสาธารณะต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตผ่านการแชร์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมถึง
การกระจายข่าวสารผ่านการพบปะพูดคุยของคนในชุมชน
ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในจังหวัด แต่พบว่า
ประชาชนในพื้นที่ทั้งหน้าวัดและหลังวัดไม่ได้รับรู้เรื่องราวและไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง และเสนอความ
คิดเห็นในกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง โดยที่คนได้รับรู้เรื่องการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา ไม่ถึงร้อยละ
5 ของชุมชนโดยรอบพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ
โดยจากการวิเคราะห์ถึงระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืน้ ที่ ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่
โดยรอบซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้มีส่วนร่วมในการรับฟัง เสนอความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่ง
การวางแผนการพัฒนา การจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จากการศึกษาพบว่า ประชาชนใน
พื้นที่มีระดับการมีส่วนร่วมแค่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งข่าวสารที่รับรู้มาส่วนใหญ่รับรู้จากสื่อนอกพื้นที่
และการพบปะพูดคุยของประชาชนกันเองทั้งสิ้น

5.2.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการพัฒนา การรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
การศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อประชาชนและชุมชนจากการบริหารการจัดการด้าน
ต่างๆดังต่อไปนี้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การดูแลพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดการระบบการสัญจรในพื้นที่ และการจัดการสื่อต่างๆ ผลการศึกษา ดังนี้
 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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แผนภูมิที่ 14 แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อประชาชนและชุมชนจากการบริหาร จัดการด้าน
ต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะ
เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างแน่นอน ซึ่งแบ่งได้เป็น ผลกระทบในแง่บวกและผลกระทบในแง่ลบ โดย
จะเห็นว่าในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง การดาเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบในแง่บวกต่อพื้นที่
ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดระเบียบพื้นที่จอดรถ การสัญจร การปรับปรุงปูายบอกทาง แต่ใน
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ส่วนการจัดภูมิทัศน์ภายในวัดมีผลกระทบแง่ลบเกิดกับชาวบ้านที่ค้าขายในพื้นที่วัดจากการก่อสร้างทา
ให้การค้าขายได้รับผลกระทบ แต่เป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้าขายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
 ประเภทขอผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หากวัดพระมหาธาตุฯ ได้รับรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนด้านต่างๆ ดังนี้

แผนภูมิที่ 15 แสดงผลกระทบที่อาจจะเกิด หากวัดพระมหาธาตุฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
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จากผลการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องการประกอบ
อาชีพ คือการค้าขายในพื้นที่วัด และพื้นที่รอบข้าง อาจมีมาตรการควบคุม หรือการไล่พื้นที่ไม่ให้
ค้าขายในพื้นที่วัดต่อไป ซึ่งจากแผนพัฒนาพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบวัด ยังคงรักษา
ร้านค้าขายของที่ระลึกไว้แต่มีการปรับปรุงรูปแบบอาคาร มีการต่อเติมลักษณะที่ให้เกิดเอกลักษณ์
เฉพาะต่อพื้นที่โซนค้าขายสินค้าที่ระลึก รวมถึงการจัดระเบียบกลุ่มแม่ค้าหาบเร่ กลุ่มแม่ค้าขายดอกไม้
ให้เป็นสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และมีผลกระทบด้านประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่ทางวัดเคยมีการจัดงาน
เทศกาลต่างๆ อาจไม่สามารถดาเนินการได้ รวมถึงผลกระทบต่อการพบปะเพื่อนบ้าน คนในชุมชน
และออกกาลังกายเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอาจมีการควบคุม ดูแลที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น การเข้าถึงการใช้
งานอาจเป็นไปได้ยากขึ้น
และจากแบบสอบถาม ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งสรุปโดยคร่าวๆ ดังนี้
-การบริหารจัดการโดยการประสานกันของทุกภาคส่วนมีความจาเป็นและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาพืน้ ที่วัดและพื้นที่โดยรอบ
-การจัดสรรงบประมาณในหารจัดการพื้นที่ ควรประสานงานกันอย่างมีระบบ
-การจัดการภายหลังโครงการต่างๆ ที่เกิดในพื้นที่ ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของหน่วยงานใด
รวมถึงการจัดการปัญหาความหนาแน่นของพื้นที่ พื้นที่รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ปริมาณรถ
ประมาณขยะ เป็นต้น
-การดาเนินการโครงการต่างๆ ไม่มีการสอบถามความคิดเห็นตั้งแต่ขึ้นตอนการวางแผน การ
ออกแบบต่างๆ ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
5.3 ผลจากการสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน หรือผู้มีบทบาทในชุมชน ก่อนการทา
แบบสอบถามโดยมีประเด็นในการศึกษาเช่นเดียวกับแบบสอบถาม โดยเน้นที่ประเด็น การใช้พื้นที่วัด
และพื้นที่โดยรอบในกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลข่าวสารของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โครงการพัฒนา
ต่างๆในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ใช้การสัมภาษณ์โดยแบบ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 18 ชุด โดยแบ่งดังตาราง

155
ตารางที่ 8 แจกแจงผู้ให้สัมภาษณ์

ผลของการสัมภาษณ์ ค่อนข้างสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามโดยสรุปได้ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตารางผลการสัมภาษณ์คนหน้าวัดและคนหลังวัด
ที่ตั้ง
ศาสนา
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคน
กับวัด

ทัศนคติต่อ
วัด

คนหน้าวัด
พุทธ
-ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ขายของหน้าวัด
ร้านอาหาร ร้านเครื่องเงิน ร้านดอกไม้ แต่คนมา
เพราะผลจากคนมาเที่ยววัด
-สถานที่พักผ่อน พบปะระหว่างคนรอบๆ วัด
-ช่วงเทศกาลงานสารทเดือนสิบ วัดเป็นลาน
กิจกรรม การละเล่น มหรสพทุกชนิดทั้งหนังตลุง
โนราห์

กิจกรรม มีความสาคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจ จุด
ศูนย์กลางพบปะพูดคุยของคนในพื้นที่เป็นพื้นที่
แลกเปลี่ยนทางปัญญา มีการแข่งขันประชันเพลง
บอก หนังตลุง โนราห์ชนโรงในทุกหน้าเทศกาล
สาคัญๆ เช่นงานสารทเดือนสิบ งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ประเด็นการ -การรับรู้ข่าวสาร
ขึ้นทะเบียน -รับรู้จากสมาคมการท่องเที่ยวจ.นครศรีฯ
เป็นมรดก
-รับรู้จากสื่อ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
โลก
-การรับรู้ผ่านรถขยายเสียงของลุงชอบ(ลุงเป็นคน
กระจายข่าวของจังหวัด)

คนหลังวัด
อิสลาม,พุทธ
-ใช้พื้นที่วัดขายของ
-ขายของหลังวัด
-อยู่อาศัย
-สถานที่พักผ่อน ออกกาลังกาย
-กิจกรรมชมรมหมากรุก พบปะ
พูดคุยกัน
-คนสมัยก่อนเคนเล่าว่า รุ่นทวดเคยมี
ประตูทางเข้าวัดจากด้านหนังเชื่อม
จากชุมชนด้านหลังแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
ประกอบอาชีพ
เป็นพื้นที่หล่อรวมจิตใจ งานประเพณี
ต่างๆ
พื้นที่ลานวัดเป็นโรงมหรสพ การเล่น
หนังตลุง การแสดงโนราห์ เพลงบอก
-รับรู้เรื่องราวจากสื่อ
-รับรู้จากปากต่อปากภายในวัด
-รับรู้ทางสื่อ โทรทัศน์ โซเชียล
เน็ตเวิร์ค
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ตารางที่ 10 ตารางผลการสัมภาษณ์คนหน้าวัดและคนหลังวัด (ต่อ)
ที่ตงั ้
ทัศนคติต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง

คนหน้ าวัด
ข้อดี
-เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
-การปรับปรุงภูมิทัศน์ การห้ามขายของหน้าวัด
-การควบคุมการขายของที่มีคุณภาพดี เกิดการ
พัฒนา อาจมีผู้เดือดร้อนแต่เป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ผลใน
ภาพรวมน่าจะดีคิดว่าดี
-การบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นระเบียบ
ข้อเสีย คือ
-ปัญหาจราจรทาให้ถนนหน้าวัดรถติด
-ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น
-ปัญหาความสะอาด ความเรียบร้อยของแม่ค้าที่
เข้ามาค้าขายในพื้นที่วัด

คนหลังวัด
ข้อดี
-คนเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รายได้ดี
ขึ้น
-วัดสวยขึ้นจากการดูแลจากทุกๆฝุาย
ข้อเสีย คือ
-มีผลกระทบกับคนบ้างกลุ่ม เช่น
แม่ค้าที่ค้าขายในวัดในช่วงการ
ก่อสร้าง

จากการสัมภาษณ์พบว่า ประเด็นการใช้พื้นที่วัด คนด้านหน้าวัดมีการใช้พื้นที่วัดน้อย เน้น
กิจกรรมการค้าขาย ที่อาคารพาณิชย์ติดถนนราชดาเนินเป็นหลัก มีพักผ่อนหลังการทางานโดยการใช้
พื้นที่วัดในกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา เช่น ไหว้พระ สวดมนตร์ เพื่อพักผ่อน
พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านมากกว่า ทาให้ผลการสัมภาษณ์ที่ออกมาต่อการตระหนักในการขึ้นทะเบียน
วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกอาจมีผลกระทบไม่มาก ส่วนคนด้านหลังวัด ใช้พื้นที่วัดในเวลา
กลางวันทั้งวัน เพื่อขายของที่ระลึกภายในวัด มรชุมชนหลังวัดที่ผลิตเครื่องทองเหลืองนามาจาหน่าย
ในวัด คนกลุ่มนี้มีความตื่นตัวต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากเนื่องจากมีกระแสออกมาว่าพื้นที่
ค้าขายในวัดจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ประเด็นทัศนคติต่อวัดพระมหาธาตุฯ มีความเห็นว่าวัดพระธาตุฯ ถือเป็นสถานที่สาคัญของ
ชุมชน ทั้งการใช้พื้นที่ในการทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่พึ่งของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช จุดรวมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ในอดีตถือว่าวัดพระมหาธาตุฯ เป็นสถานที่
สาคัญ เป็นเวทีประชันมหรสพท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังตลุง โนราห์ เพลงบอก เป็พื้นที่
แลกเปลี่ยนวิชาความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่ลูกหลาน เป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองในช่วงงานเทศกาล
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ประเด็นการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยการรับรู้
ข่าวสารผ่านทางกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่ กลุ่มท่องเที่ยวภายในจังหวัด และรับรู้เรื่องราวผ่านสื่อ
ต่างๆ แต่ไม่ได้มีการเข้าร่วมในระดับอื่นๆ
ประเด็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งการได้รับการขึ้น
ทะเบียนจะก่อให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มแม่ค้าที่ค้าขายในพื้นที่วัด การบริหารจัดการ การพัฒนาต่างๆ
ที่เข้ามาหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทาให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพิ่มสูงขึ้น รายได้เข้าสู่จังหวัดมากขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการการสัมภาษณ์มีทิศทางเดียวกับแบบสอบถาม ประเด็นการใช้พื้นที่มีการ
เพิ่มเติมการใช้พื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ ไม่ได้เป็นเพียงวัดสาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ยัง
เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพ เป็นพื้นที่กิจกรรม การจัดงานเทศกาลสาคัญของเมือง การละเล่น รวมถึง
อาหาร แหล่งรวมผู้คน ภูมิปัญญา อาหารพื้นถิ่น ความเชื่อความศรัทธา ของผู้คนทั้งในเมือง
นครศรีธรรมราชและผู้คนจากทั่วทุกแห่ง ประเด็นการมีส่วนร่วมต่อการขึ้นทะเบียนในการรับรู้ข่าวสาร
โดยส่วนใหญ่รับรู้ผ่านการส่งต่อข่าวสารในภาคประชาชน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดคิดว่าจะเกิด
ผลกระทบในด้านที่ดีต่อพื้นที่ หากพระธาตุฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว พื้นที่จะได้รับการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่มีมากขึ้น ทาให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเมืองมากขึ้น
นอกจากนี้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่วัดพระ
มหาธาตุและพื้นที่โดยรอบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลกและ
แหล่งที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน ตามแผนการจัดการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถสรุปประเด็น
ที่ได้จากการประชุม ได้แก่ ประเด็นปัญหา สิ่งที่อยากเห็นมรอนาคต และการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลในครั้งนั้นที่เพิ่มเติมภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

158
ตารางที่ 11 ตารางผลการประชุมระดมความคิดเห็นวันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559

จากการระดมความคิดเห็นคนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าประเด็นการระดมความ
คิดเห็นในประเด็นของปัญหาในพื้นที่มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกับผลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ ในด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การเป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาขยะ การจราจร
หนาแน่น และการบริหารจัดการพื้นที่ การประสานงานในการพัฒนา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ส่วน
ของประเด็นสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต คือการคงอยู่ของความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประเพณีที่
สาคัญของภูมิภาค การปรับภูมิทัศน์ จัดระบบการจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
และประเด็นสุดท้ายคือการแก้ปัญหา มีความคิดเห็นว่าจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรั ฐ และ
คนในพื้นที่ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล จนถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน การแก้ไขปัญหาต่างๆ และมี
ประเด็นความโปร่งใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ จังจะสามารถดาเนินการให้แผน แนวทาง
แก้ปัญหาดาเนินไปได้
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5.3 การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา
ผลจากการสังเกตการณ์ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากการสอบถามและสัมภาษณ์
แบ่งเป็นประเด็นการศึกษาดังนี้
5.3.1. การใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบในการทากิจกรรมต่างๆ
ผลการศึกษาทั้งจากการสารวจ ลักษณะทางกายภาพมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
(แผนที่ที่ 5-3) เนื่องจากการใช้งานพื้นที่วัดและพื้นที่อื่นๆรอบวัดมีความหนาแน่นของกิจกรรม ทั้งการ
ประกอบอาชีพ กิจกรรมอื่นๆ มีการใช้พื้นที่แบบกระจายนอกเหนือจากเส้นหลักคือถนนราชดาเนิน
แล้ว มีการกระจายตัวของถนนเส้นรองคือ ถนนศรีธรรมโศกซึ่งคือทางทิศตะวันออก และถนนศรีธรรม
ราชคือฝั่งตะวันตกด้านหลังวัด อีกทั้งแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความหมายต่อวิถีชีวิตของ
คนในเมืองนครศรีธรรมราช แต่โครงการพัฒนาต่างๆของทางภาครัฐเน้นปรับปรุงที่พื้นที่วัดเป็นหลัก
และถนนสายหลักคือถนนราชดาเนินพียงเส้นเดียว และจากแผนพัฒนาโครงการสร้างถนนพุทธภูมิเข้า
สู่พื้นที่มรดกโลก พบว่าพื้นที่การเข้าถึงควรมีการเข้าถึงจากทางด้านหลังเพิ่มเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเป็น
การกระจายปริมาณจราจรที่หนาแน่นบนถนนเส้นหลักเพราะเป็นถนนที่มีรถโดยสารประจาทางที่จะ
เข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราชผ่านอย่างหนาแน่นอยู่แล้ว และในอนาคตหากมีการส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทาให้ภาพของเมืองจะไม่ได้เน้นแค่เพียงบริเวณ
วัดพระมหาธาตุฯ เท่านั้น แต่ควรคานึงถึงพื้นที่โดยรอบด้วย เมื่อปริมาณรถนาเที่ยว นักท่องเที่ยวใน
อนาคตที่เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาเป็นต้องหามาตรการรองรับแทนพื้นที่เดิมซึ่งมีขนาดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
แผนพัฒนาของภาครัฐในพื้นที่หลัก (Core Zone) ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ใน
ส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วัด ในการปรับปรุงพื้นที่โซนร้านค้าสินค้าพื้นเมืองของฝาก ทาให้
การใช้พื้นที่ของคนรอบข้าง หรือกลุ่มแม่ค้าได้รับผลกระทบ คือ มีการต้องย้ายพื้นที่ค้าขายในช่วงการ
ก่อสร้างโครงการ ทาให้พื้นที่ใหม่ที่แม่ค้าเลือกเป็นพื้นที่ค้าขายเป็นพื้นที่กลางลานทาให้เกิดความไม่
เป็นระเบียบ ขัดขวางทางเดินเท้าในพื้นที่วัด และในส่วนการจัดการพื้นที่ขายดอกไม้ที่แต่เดิมเป็น
รูปแบบเร่ขายได้มีการจัดพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบ แต่ไม่เพียงพอกับจานวนแม่ค้าเดิม ทาให้เกิด
การลักลอบขายเช่นเดิม ซึ่งผลการจากสอบถามและสัมภาษณ์ต่อโครงการพัฒนาสอดคล้องกันในด้าน
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การพัฒนาโครงการของภาครัฐ เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ต่อการใช้พื้นที่ ได้แก่ การค้า
ขาย การพักผ่อน การใช้พื้นที่จอดรถ
จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์เมื่อแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างออกจากกัน พบว่า คนหน้าวัดซึ่งมี
วิถีชีวิตในรูปแบบหนึ่งและคนด้านหลังวัดที่มีรูปแบบวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ด้วยลักษณะการใช้
ชีวิตประจาวัน การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ ทาให้การใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบมีลักษณะ
ต่างกัน เนื่องจาก คนหลังวัดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแม่ค้าที่เข้ามาค้าขายสินค้าในวัดหรือไม่ได้
เข้ามาค้าขายสินค้าในวัดจะมีปฏิสัมพันธ์กับวัดในส่วนของกิจกรรมซึง่ เป็นหน้าที่หลักๆ ของวัดน้อย
เช่น กิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระ สวดมนต์ พิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ แต่
จะมีปฏิสัมพันธ์กับวัดในรูปแบบการพึ่งพาพื้นที่วัดเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพ พื้นที่พักผ่อน นันทนาการ
และ พื้นที่พบปะพูดคุยของคนในชุมชน ชุมชนอื่นๆโดยรอบพื้นที่วัด เช่นเดียวกับคนหน้าวัดที่ใช้พื้นที่
วัดในเวลาเดียวกันคือช่วงเย็น มีปฏิสัมพันธ์กับวัด ในเชิงพื้นที่นันทนาการ ออกกาลังกาย พบปะพูดคุย
พักผ่อน และเพิ่มเติม กิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระ สวดมนต์ พิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ
สรุปได้ว่ากิจกรรมในการใช้พื้นที่วัด ได้แก่ ในส่วนของกิจกรรมการประกอบอาชีพในพื้นที่วัด
จะดาเนินตั้งแต่เช้า-เย็น โดยคนในพื้นที่หลังวัดและหน้าวัดจะประกอบอาชีพในส่วนของพื้นที่โดยรอบ
วัด กิจกรรมหลักของวัด ส่วนกิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระ สวดมนต์ พิธีกรรมทางศาสนา คนหน้าวัด
จะใช้เป็นหลัก และการใช้พื้นภายในวัดในกิจกรรมประเพณี เทศกาลสาคัญๆ คนหน้าวัดและหลังวั ดมี
ปฏิสัมพันธ์ทั้งคู่ มีการใช้พื้นที่ร่วมกันเช่นเดียวกับปฏิสัมพันธ์กับวัด ในเชิงพื้นที่นันทนาการ ออกกาลัง
กาย พบปะพูดคุย พักผ่อน ที่ทั้งคนหน้าวัดและหลังวัดใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบ ในการทากิจกรรม
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยช่วงเวลาที่ใช้คือตลอดทั้งวัน และไม่เพียงแค่พื้นที่วัด คนทั้งหน้าและหลังวัด
จะมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ในชุมชน ซึ่งมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ถือว่าเป็นการใช้เวลากับ
พื้นที่โดยรอบวัดพระมหาธาตุฯ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และโดยรอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาต่างๆในพื้นที่ที่เน้นแค่เพียงพืน้ ที่วัดพระมหาธาตุฯ เพียงอย่างเดียว รวมทั้งประเด็นที่
ประชาชนในพื้นทีมีความกังวลต่อการขึ้นทะเบียน โดยคนหน้าวัดจะมีความกังวลถึงกิจกรรมประเภท
พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาที่พื้นที่วัดในอนาคตยังคงได้ใช้พื้นที่วัดพระมหาธาตุในการทา
กิจกรรมดังกล่าวอยู่หรือไม่ คนหลังวัดมีความกังวลต่อพื้นที่ค้าขายจากโครงการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่มี
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การจัดระเบียบ จัดพื้นที่ ในอนาคตอาจยกเลิกการค้าขายในพื้นที่วัดอย่างถาวร และส่วนของกิจกรรม
นันทนาการ การใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ เพื่อออกกาลังกาย พื้นที่จอดรถ พื้นที่พบปะพูดคุยระหว่างคน
ในพื้นที่ด้วยกัน จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในอนาคตแล้วทาให้วิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไป

แผนที่ 25 แสดงพื้นที่แผนพัฒนาในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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ภาพที่ 42 แสดงกิจกรรมในพื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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ภาพที่ 43 กิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบ
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กิจกรรมการใช้พื้นที่วัดและพื้นที่โดยรอบจะเห็นว่า คนในพื้นที่และคนจากภายนอกมีการใช้
พื้นที่ในกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักมีการใช้พื้นที่
อื่นๆ เช่น พื้นที่อาคารพาณิชย์ด้านหน้าในการซื้อสินค้า พื้นที่หลังวัดในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า
อุปโภคบริโภค ร่วมถึงการใช้พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆในพื้นที่ ดังภาพที่ 5-4 การใช้พื้นที่
ฐานพระสยม การใช้พื้นที่ศาสนสถานในการละหมาด การใช้พื้นที่วัดโดยรอบในงานประเพณีต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการให้ความสาคัญโฟกัสอยู่แค่เพียงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขาดการแนวคิด
การเชื่อมโยงให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่อย่างยั่งยืน ขาดการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆ ซึ่ง
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ตนโดยรอบพื้นที่วัด
5.3.2.การมีส่วนร่วม และการรับรู้ข่าวสาร
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่จาเป็น ใน
กระบวนการพัฒนา การวางแผนจัดการอนุรักษ์ คุม้ ครอง ปรับสภาพแวดล้อม ร่วมถึงการกาหนด
แนวทางในการออกแบบ มาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ซึ่งจากการศึกษาพบกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ แต่ในระดับที่ต่ามาก มีจานวน
การจัดการแสดงความคิดเห็น ได้แก่
 การจัดประชุมแสดงความคิดเห็นสอบถามการขอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็น
มรดกโลก (21 กรกฎาคม 2554)
 การจัดเวทีประชาคมการเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุฯเป็นมรดกโลก (กุมภาพันธ์2557)
 การจัดประชุมคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (24
มิถุนายน 2557)
 การระดมความคิดเห็นเสนอแนวทางในการจัดทาแผนอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อ
เตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครั้งที่1,2 (มีนาคม 2559,เมษายน 2559)
ซึ่งในการจัดการประชุมทุกครั้ง เพิ่งมี 2 ครั้งหลังที่ประชาชนในพื้นที่และตัวแทนประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจัง มีการจัดกลุ่มทา
กิจกรรมย่อยให้แสดงความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียน คุณค่าของวัดพระมหาธาตุฯ ปัญหาที่เกิดใน
พื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่ในการประชุมครั้งแรกมีเพียงการแถลงถึงคุณค่าความ
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โดดเด่นเป็นสากล ขั้นตอน กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ซึ่งสาเหตุที่ต้องดาเนินการเช่นนี้เพราะอยู่ในขั้นตอนการทารายงาน อยู่ในกระบวนการเสนอชื่อเป็น
มรดกโลก ทาให้การดาเนินการต่างๆ โดยการนาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการเห็นว่าเป็นการสร้างปัญหาระหว่างการดาเนินการ มีความเห็นว่าควรรอให้ดาเนินการ
เรียบร้อยก่อนจึงจะจัดการกับกลุ่มภาคประชาชนอย่างเป็นทางการภายหลัง
ปัจจุบันมีการจัดระดมความคิดเห็น ให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดการเสนอแนวทางในการจัดทาแผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครอง
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาไปใส่ใน
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการต่อไปด้วย
Arnstein (1962) กระบวนการการมีส่วนร่วมตามบันได 8 ขั้น จาเป็นต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่
การสารวจรับฟังความคิดเห็นก่อนการดาเนินการสนับสนุนให้เกิดการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล ขั้นตอนกระบวนการดาเนินการ ร่วมให้คาปรึกษา และร่วมแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งในความเป็นจริงของกระบวนการดังกล่าว การดาเนินการการมีส่วนร่วมอยู่ในขั้นที่ 3เท่านั้น
คือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเมื่อดูจานวน เป็นจานวนที่น้อยเมื่อเทียบกับจานวนประชาชนโดยรอบ
พื้นที่วัด โดยในช่วงแรกจะเห็นว่าคนรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
น้อยมาก เกิดความเข้าใจผิดพลาดในความเข้าใจต่อการขึ้นทะเบียนในหลายกรณี เมื่อมีการพูด การ
พบปะ การกระจายข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งยังคงไม่พน้ การมีส่วนร่วมแค่บ้างส่วน การมีส่วนร่วม
ควรขยายวงกว้าง การมีส่วนร่วมบ้างส่วน คือประชาชนเริ่มได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และใน
อนาคตประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นถึงระดับมีส่วนเป็นที่ปรึกษา หรือต่อรอง เป็นตัวแทนร่วม
ตัดสินใจในการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ
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การดาเนินการ
ประชาชนมีอานาจตัดสินใจ
มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
ตัวแทนร่วมตัดสินใจ
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา/ เจรจาต่อรอง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มีส่วนร่วมบางส่วน
ร่วมให้คาปรึกษา
ร่วมรู้ข้อมูล
เข้าร่วมแต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ไม่มีส่วนร่วม
การเป็นหุ่นเชิด
ตารางที่ 12 แสดงบันไดแห่งการมีส่วนร่วมของ Arnstein (1962)
ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่มุมมองของภาครัฐเดิม มีความคิดแบบ(Top-Down) ทาให้การ
ดาเนินการเกิดปัญหา ร่วมถึงการไม่พยายามสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทา
ให้เกิดเหตุการณ์ประท้วงการไม่อย่างให้พื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลก เพราะคิดว่ามรดกทาง
วัฒนธรรมของคนไทยต้องโดนควบคุมดูแลโดยชาวต่างชาติ และปัจจุบันรัฐกาลังทาความเข้าในกับคน
ในพื้นที่มากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น นาไปสู่แนวทางพัฒนาที่กาลังดาเนินการไป
ในทางที่ดีขึ้น สุดท้ายแล้วมรดกทางวัฒนธรรมนี้เป็นของคนทุกคน จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเพิ่ม
กระบวนการการมีส่วนร่วมในขั้นอืน่ ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ดาเนินการ ดูแลรักษาอนุรักษ์พื้นที่เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
จากหลักการอนุรักษ์ที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีความ
เกี่ยวข้องถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนา หรือดาเนินการใดๆ เพราะเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
คนในพื้นที่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นคนดูแล รักษา พื้นที่
ดังกล่าวถ้าได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการดาเนินการวางแผนจัดการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปรับ
สภาพแวดล้อม ร่วมถึงการกาหนดแนวทางในการออกแบบ มาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จะทาให้เกิดการปลูกจิตสานึกรักพื้นที่ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
และได้ตระหนักในการใช้พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ
จากผลการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นประเด็นการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
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พบว่า คนส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่มมีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต โซเชียล
เน็ตเวิร์ค สื่อท้องถิ่น รถประชาสัมพันธ์ เพราะปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทสาคัญในทุกกลุ่มอายุ การกระจายข่าวสารทางนี้ ทาได้ง่ายและรวดเร็วสุด
และในส่วนการระดมความคิดเห็นที่ผ่านมา คนด้านหน้าและด้านหลังวัดซึ่งเป็นคนในพื้นที่มี
ส่วนน้อยมากที่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงได้การได้เข้า
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งผลการศึกษาทั้งการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ตรงกัน คนใน
พื้นที่ได้เข้าร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา เพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย ทาให้
ความเข้าใจของประชาชนไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดปัญหาการประท้วง

5.3.3.ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
จากการได้รับการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระธาตุวรมหาวิหาร ในส่วน
ของภาครัฐมีแผน นโยบาย โครงการพัฒนาต่างๆ เข้ามาในพื้นที่ แต่ในการดาเนินตามแผนการพัฒนา
พื้นที่อาจเกิดปัญหาระหว่างการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ความร่วมมือจากภาคเอกชน
ทัศนคติของคนในพื้นที่ต่อการขึ้นทะเบียน ความกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดจาก
การขึ้ น ทะเบี ย น ความไม่เ ข้ าใจในตัว แผนพัฒ นา กระบวนการการขึ้ นทะเบี ยน ดั่ ง ที่เ คยปรากฏ
เหตุการณ์ประท้วง คือไม่ยอมรับให้องค์การยูเนสโกเข้ามาประกาศให้วัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลก
จากความเข้าใจผิด คิดว่าต่างชาติเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากวัดพระมหาธาตุฯ ดังนั้นจึงควร
กระจายข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อความเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่จะ
ช่วยผลักดัน สนับสนุนให้โครงการต่างๆ แผนพัฒนาดาเนินและประสบผลตามเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่ งที่
ผ่านมาจะเห็นว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในการวางแผน ระดมความคิดเห็นต่างๆน้อย
ทาให้เป็นอุปสรรคสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่รอบข้าง จากการศึกษา
พบว่าแผนพัฒนาต่างๆ ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การดาเนินการตามแผนดาเนินไปโดยขาด
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การชี้แจงต่อภาคประชาชนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ไม่มีการรับรู้หรือแสดงความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อ
แผนพัฒนา
จากผลของแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ พบว่ า ประชาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ผลกระทบในพื้นที่ในด้านบวก เมื่อวัดพระมหาธาตุฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วจะทาให้
เกิดโครงการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการสร้างรายได้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น แต่ความ
กัง วลของคนในพื้น ที่ยังคงอยู่ เนื่องจากยัง ไม่มีม าตรการควบคุมที่ส ามารถควบคุมการพัฒนาที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีประเด็นสาคัญจากการศึกษา ดังนี้
 การเยียวยาในระยะสั้น
 การเชื่อมโยงองค์ประกอบพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมภายนอกวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
 การบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ มาตรควบคุมการพัฒนาต่างๆ
ดังนั้น ในการวางผังและออกแบบพื้นที่เชิงกายภาพเพื่อรองรับการพัฒนาพืน้ ที่วัดพระ
มหาธาตุฯจาเป็นควรมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังและออกแบบชุมชน
เมือง การอนุรักษ์พื้นที่และกิจกรรมที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี
จากผลการสารวจแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พบว่า คนในพื้นที่มีความคิดเห็นส่วนใหญ่
ว่าจะเกิดผลกระทบในแง่บวกต่อพื้นที่อย่างแน่นอนจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ใน
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การมีการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีระบบ การแก้ไ ขปัญหา
ต่างๆในพื้นที่ แต่มีส่วนที่เป็นผลกระทบด้านลบในเชิง พื้นที่คือความหนาแน่นที่ตามมาทั้ง ปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณรถหนาแน่นขึ้น ปริมาณขยะในพื้นที่ซึ่งยังขาดการบริหารจัดการเรื่อง
เหล่านี้อยู่ อีกส่วนคือความกังวลต่อพื้ นที่ค้าขายในวัดจากแผนการบริหารจัดการว่าจะมีการกีดกัน
พื้นที่ค้าขายในอนาคตอย่างไรบ้าง ถือเป็นปัญ หาในการบริหารจัดการในอนาคต ทั้ง นี้ทั้ง กลุ่มคน
ด้านหน้าวัดและด้านหลังวัดซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาพื้นที่ดัง กล่าว
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คาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องให้คานึงถึงคนในพื้นที่เป็นสาคัญในการวางแผนพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต
ปั จ จุ บั น ทางจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชร่ ว มกั บ คณะกรรมการการเสนอวั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิ หาร ขึ้ นบัญ ชีเป็ นมรดกโลก ผู้ ดาเนินโครงการการส่ ง เสริมการมีส่ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลกและแหล่งที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน ตามแผนการจัดการ
อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนภายในจังหวัดผ่านทางเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ พร้อมด้วยชุมชน 19
ชุมชนในเขตพื้นที่ปริ มณฑลหรือ เขตกันชน (Buffer zones) ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจาก
พื้นที่เดิม จากการวิเคราะห์มรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า จะเห็นว่าระยะเขตกันชนที่กาหนดไว้
ควรขยาย เพื่อสร้างการเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เช่นความหนาแน่นของการใช้พื้นที่
บริเวณวัดพระมหาธาตุฯ อีกทั้งการขยายยังเป็นการกระจายการพัฒนาสู่แหล่งมรดกแหล่งอื่นๆภายใน
เขตเมือง ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวในภาพรวม โดยที่มีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็น ในวันพุธ
ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 และครั้งต่อมาในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 สาระสาคัญในการ
ประชุมคือการจัดทาแผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนจัดการ
การอนุรักษ์คุ้ม ครองและปรั บปรุงสภาพแวดล้อมแบบองค์รวมตลอดจนการกาหนดแนวทางและ
มาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่แ หล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นอาจยังไม่
เพียงพอกับการรับฟังผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพราะประชาชนในพื้นที่
อาจมีข้อจากัดในการเสนอผลกระทบเรื่องปากท้องเป็นหลัก หากมีการขยายกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ออกไปอีก อาจทาให้ได้รับมุมมองการเสนอหรือการได้รับรู้ผลกระทบด้านอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในการ
เตรียมการรับมือการขึ้นทะเบียนเพื่อลดผลกระทบที่จะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่
ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการที่จะได้มาซึ่งมติร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการอย่างบูรณาการต่อไป
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บทที่ 6
แนวทางและข้อเสนอแนะสาหรับการอนุรกั ษ์และพัฒนาพื้นที่
จากการศึกษาพบว่า ประเด็นปัญหาการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวพบว่า การใช้พื้นที่วัดและพื้นที่
โดยรอบในการทากิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา เนื่องจากแผนพัฒนาเน้นเพียงการปรับปรุง
บริเวณวัดพระมหาธาตุฯเป็นสาคัญ โดยยังคงขาดการคานึงองค์ประกอบทางมรดกวัฒนธรรมอืน่ ๆ ใน
พื้นที่ อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากคุณค่าแล้ว แผนควรเป็นการพัฒนาพืน้ ที่ในภาพรวมคือการพัฒนาทั้ง
พื้นที่วัด และชุมชนโดยรอบไปด้วยกัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพบว่า มีกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่ามาก ทา
ให้ความเห็นหรือข้อกังวลถึงผลกระทบไม่ถูกสะท้อนออกมาในการออกแบบในพื้นที่ ทาให้มีความเสี่ยง
ในการร่วมบารุงรักษาจากทฤษฎีที่ได้ทบทวนมา จึงอนุมานข้อวิเคราะห์ที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์นามาใช้เป็นเงื่อนไขในการออกแบบครั้งนี้ และประเด็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งมี
ผลกระทบที่เกิดจากแผนกับกลุ่มคนที่ใช้พื้นที่วัด ทาให้ต้องมีการออกแบบโดยคานึงถึงประเด็นนี้ด้วย
จึงสรุปประเด็นที่จะใช้ออกแบบพื้นที่ ดังนี้

6.1 สรุปประเด็นที่จะใช้ออกแบบพืน้ ที่
 บทบาทของพื้นที่
การที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะนามาซึ่งการ
ท่องเที่ยว ถือเป็นบทบาทสาคัญบทบาทหลักของพื้นที่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของเมืองมีประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนาน และมีวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับวัดและพื้นที่โดยรอบมาเป็นเวลานาน
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอด เช่น การทาเครื่องทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม นอกจากโบราณสถานที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนดั่งเดิมในพื้นที่ แนวโน้มการเปลี่ยนเป็นโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ของพื้นที่โดยรอบ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นย่านเมืองเก่าที่ควรอนุรกั ษ์ความดั่งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณี การรื้อฟื้น
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาให้กลับมาในพื้นที่อีกครั้ง
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 คุณค่าของพื้นที่
จากเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วัดเป็นพื้นที่สาคัญที่สุดที่จะสะท้อนคุณค่าต่างๆ
เหล่านั้น ซึ่งองค์พระบรมธาตุมีความโดดเด่นมากที่สุด โดยเป็นโบราณสถานที่มีความสาคัญสาหรับ
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท จากตานานรวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งตรงกับเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกข้อที่ 2 ที่ว่า แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือภายในพื้นที่วฒ
ั นธรรมหนึ่งของโลก ในแง่พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหรือ
เทคโนโลยี ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
วัดเป็นอนุสรณ์สถานสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธที่ผ่านพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ ซึ่งตรง
กับหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 ที่ว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือ
เทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สาคัญ ช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์
รูปแบบประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระธาตุฯ ของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และคาบสมุทรมลายูที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ถือเป็นเส้นทางวัฒนธรรม ตรงกับเกณฑ์
ข้อที่ 6 ที่ว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงหรือความสัมพันธ์เชิงรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ดารง
อยู่ กับความคิดหรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรม ที่มีความสาคัญโดดเด่นเป็นสากล
เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของพัฒนาการอันสาคัญของมนุษยชาติ, ที่ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา หรือ
เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัฒนธรรมโลก, เป็นพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี,
อนุสรณ์ทางศิลปะ, การวางผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
โดยคุณค่าที่สาคัญที่สุดของพื้นที่ศึกษาคือองค์พระบรมธาตุ ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากไม่ใช่แค่
เพียงต่อคนในพื้นที่เท่านั้น ยังมีความสาคัญในระดับสากล ดังนั้นในการออกแบบพัฒนาพื้นที่
จาเป็นต้องให้ความสาคัญเป็นพื้นที่หลัก และรวมถึงพื้นที่โดยรอบ ชุมชนโดยรอบที่ร่วมกันขับเคลื่อน
คุณค่าความสาคัญขององค์พระธาตุมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องรักษาความโดดเด่นใน
เชิงมุมมองเอาไว้ให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
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 การเยียวยาพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
ความต้องการใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพ กับผลกระทบที่อาจจะเกิดที่กระทบต่อวิถีชีวิต
จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาความหนาแน่นของรถ ปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อ การเยียวยาพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นการรักษาวิถีชีวิตไปพร้อมๆกัน
การแก้ปัญหาโดยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย และการคาดหวังจากการพัฒนาพื้นที่หลังได้รับการขึ้นทะเบียนจะทาให้
เกิดการพัฒนามากขึ้นส่งผลให้เกิดรายได้ในพื้นที่ และความต้องการการบริหารจัดการที่ดี
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆของ
พื้นที่ศึกษา พบว่าในพื้นที่ศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยการ
นาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นอกเหนือจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่ายังมีการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั่งเดิมของคนในพื้นที่ โดยการเสนอเป็นย่านเมืองอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุและชุมชน
โดยรอบ โดยมีผังแนวคิดดังแผนที่ที่ 26 คือ การให้วัดพระมหาธาตุฯเป็นพื้นที่หลักโดยมีองค์พระธาตุ
เป็นจุดนาสายตาที่สาคัญ มีถนนด้านหน้าคือถนนสายหลักของเมือง (ถนนราชดาเนิน) เพิ่มบทบาทให้
เป็นถนนสายอนุรักษ์ที่สาคัญของเมือง เพิ่มการเข้าถึงพื้นที่อนุรักษ์เมืองด้วยระบบขนส่งทางเลือก กัน
รถยนต์ รถโดยสารรถขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์พระธาตุให้ใช้ถนนเลี่ยงเมือง คือเส้นถนน
พัฒนาการคูขวาง เชื่อมต่อพื้นที่ด้วยถนนย่อยที่เชื่อมระหว่างถนนราชดาเนิน-ถนนศรีธรรมโศก-ถนน
ศรีธรรมราช ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวัด
หน้าพระธาตุ วัดหน้าพระลาน วัดพระนคร วัดชลเฉนียน ฐานพระสยม ศาลพระเสื้อเมือง วัดสระเรียง
รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอนุรักษ์ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างทองเหลืองในชุมชนหลังวัด
พระมหาธาตุฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งพื้นที่ด้านหลังวัดเปิดมุมมองจากการ
เข้าถึงทางถนนพุทธภูมิเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์
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แผนที่ 26 ผังแนวคิดในการออกแบบพื้นที่อนุรักษ์วัดพระมหาธาตุฯและชุมชนโดยรอบ
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6.2 การออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบพื้นที่จะเน้นการเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิม ซึ่งแผนพัฒนาที่มี
อยู่เดิมมีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบ การจัดพื้นที่โซนนิ่ง รวมถึงการ
ออกแบบโดยคานึงความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุฯ แต่ควรมีการปรับปรุงและออกแบบเพิ่มเติมใน
บางบริเวณเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และลักษณะการใช้งานพื้นที่มากขึ้น
1.การจัดพื้นที่ค้าขาย และพื้นที่จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการอย่างมีระเบียบและเป็น
ระบบ นอกจากการจัดระเบียบพื้นที่ขายของในวัดแล้ว ในระยะยาว เมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เสนอแนวทางการลดปริมาณรถยนต์ในพื้นที่โดยการจัดสรรพื้นที่ด้านนอกพื้นที่อนุรักษ์แทนการเข้ามา
ในพื้นที่โดยตรง ให้เข้ามาในพื้นที่ด้วยรถราง และในระยะยาวมีแนวคิดส่งเสริมให้ถนนราชดาเนิน
ด้านหน้าวัด (ภาพที่45) อาจปิดไม่ให้รถเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสาคัญ วันหยุด เพื่อส่งเสริมการ
ใช้พื้นที่เพื่อนันทนาการ การจัดถนนคนเดินมีการค้าขายสินค้าพื้นเมือง การจัดการละเล่น การแสดง
ศิลปะพื้นบ้านเช่น หนังตลุง มโนราห์ เป็นต้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 44 การจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย
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ภาพที่ 45 การใช้พื้นที่เพื่อนันทนาการและการจัดถนนคนเดิน
2. เชื่อมโยงกับโบราณสถานอื่นๆ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่วัด และพื้นที่รอบข้างให้สอดคล้องกับ
ของเดิม และเน้นให้ถนนราชดาเนินเป็นมิตรต่อการท่องเที่ยว แนวทางการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อ
มรดกวัฒนธรรมเป็นย่านอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ มรดกทางวัฒนธรรม เป็นส่วนสาคัญในการควบคุม
การออกแบบบริเวณ พื้นที่ศึกษามีมรดกวัฒนธรรม สามารถนามาเป็นจุดดึงดูดให้กับพื้นที่ได้ จะมี
มรดกวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว โดยมีการจัดการการสัญจรในพื้นที่ เพิ่มบทบาท
ถนนสายหลัก ถนนราชดาเนินให้เป็นถนนสายอนุรักษ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณี เพิ่มคุณค่า โดย
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การลดปริมาณการจราจรในเขตพื้นที่เมืองอนุรักษ์ เพิ่มการเข้าถึงถนนเส้นหลังวัดพระมหาธาตุ การ
เชื่อมต่อโบราณสถานที่สาคัญต่างๆด้วยระบบทางเดินเท้าในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่

ภาพที่ 46 ภาพตัดแสดงการปรับปรุงถนนราชดาเนิน
3.การเข้าถึงพื้นที่ชุมชนหลังพระธาตุ ซึ่งเป็นชุมชนทาเครื่องทองเหลือง การส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในชุมชน เปิดมุมมองพื้นที่ด้านหลังวัดตรงถนนหลังวัดพระมหาธาตุฯ (ภาพที่ 48) จาก
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ให้ยังคงความเป็นส่วนตัวแต่มีความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ยิ่งขึ้น โดยการใช้ต้นไม้ในการบังสายตา การส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เกิดการค้าขายในพื้นที่
ชุมชน ขายสินค้าในพื้นที่ เพื่อในอนาคตอาจจะเปลี่ยนจากการใช้พื้นที่วัดเป็นพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่
ค้าขาย เพื่อวัดยังคงรูปแบบหน้าที่การเป็นสถานที่สาคัญสาหรับการประกอบกิจกรรม พิธีกรรม
ประเพณีทางศาสนา
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ภาพที่ 47 การเข้าถึงพื้นที่ชุมชนหลังวัดพระธาตุ

ภาพที่ 48 ภาพตัดแสดงการปรับปรุงถนนหลังพระธาตุ
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6.3 แนวทางการส่งเสริมภูมิทัศน์ Design Guideline
1.การส่งเสริมภูมิทัศน์ของอาคารอื่นๆ
กาหนดให้ถนนราชดาเนินเป็นแกนสาคัญของพื้นที่ แก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของตึกแถว
ริมถนนราชดาเนินด้านหน้าวัด นอกจากควบคุมความสูงอาคารแล้วจาเป็นต้องมีการควบคุมลักษณะ
หน้าตาอาคาร สี วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รูปแบบปูายร้าน ปูายโฆษณาต่างๆ รูปแบบสถาปัตยกรรม
ช่องเปิดช่องปิด เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวย่านอนุรักษ์

A

B

แผนที่ 27 พื้นที่ส่งเสริมภูมิทัศน์อาคาร
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ภาพที่ 49 แสดงสภาพปัจจุบันบริเวณริมถนนราชดาเนิน ฝั่งด้านหน้าวัดพระมหาธาตุฯ

ภาพที่ 50 แสดงสภาพปัจจุบันบริเวณริมถนนราชดาเนิน ฝั่งตรงข้ามวัดพระมหาธาตุฯ

ภาพที่ 51 แสดงสภาพปัจจุบันบริเวณริมถนนราชดาเนิน ฝั่งวัดพระมหาธาตุฯ

ภาพที่ 52 แสดงสภาพปัจจุบันบริเวณริมถนนราชดาเนิน ฝั่งด้านหน้าวัดสระเรียง
จากลักษณะสภาพอาคารริม 2 ข้างทางถนนราชดาเนินจะพบเห็นความไม่เป็นระเบียบทั้ง
ลักษณะอาคาร สีอาคาร ลักษณะปูายร้าน ปูายโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการ
สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กระทบต่อมุมมองการให้ความสาคัญต่อองค์พระธาตุ และวัดพระมหาธาตุ
ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ด้านหน้าวัดสระเรียง (ภาพที่ 52) ทาให้พื้นที่เกิดความไม่เป็นระเบียบ และ
อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองทางด้านการมองเห็นองค์พระธาตุในพื้นที่
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A

B

ภาพที่ 53 ตัวอย่างการกาหนดรูปแบบอาคารในพื้นที่
การควบคุมลักษณะอาคาร จากการทบทวนวรรณกรรมจากตัวอย่างเมืองกรณีศึกษาคือมะละ
กา และหลวงพระบางได้แนวคิด และนามาปรับให้เข้ากับพื้นที่ศึกษา โดยให้ควบคุมองค์ประกอบ ดังนี้
การกาหนดหน้าตาของอาคาร รูปแบบหลังคา ประเภทอาคาร รูปแบบอาคารรวมถึงลักษณะช่องเปิด
ช่องปิดของอาคารด้วย วัสดุก่อสร้างอาคาร ให้ใช้ไม้ ปูน วัสดุมุงหลังคาได้แก่กระเบื้อง เพื่อลดการ
สะท้อนเมื่อมองจากพระบรมธาตุฯ รวมทั้งการสร้างกลไกที่เข้มข้นกว่าของทางกรมศิลป์ โดยใช้อานาจ
ของท้องถิ่นในการบังคับให้ไปไปตามความเหมาะสม โดยมีตัวอย่างการกาหนดรูปแบบอาคารตามภาพ
ที่ 52 ซึ่งมี 2 พื้นที่ คือ A และ B แสดงตาแหน่งในแผนที่ที่ 28 โดยการกาหนดเกณฑ์ในการต่อเติม
อาคาร ได้แก่
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- สัดส่วนต่างๆของรูปด้านหน้าอาคาร สัดส่วนระหว่างความสูงต่อความกว้างอาคาร และ
สัดส่วนรูปด้านอาคารต่อช่องเปิดอาคาร
- จังหวะของช่องเปิด
- ลักษณะของวัสดุต่างๆ เช่น ชนิด และสี
- รูปทรงหลังคาอาคาร และส่วนประกอบต่างๆ ของหลังคา เช่นวัสดุมุงหลังคา

2. แนวทางการควบคุมความสูงอาคาร
การสร้างแนวทางการควบคุมการออกแบบบริเวณวัดพระมหาธาตุและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้
การกาหนดแนวทางในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่
เพื่ อ รองรับ การขึ้ น ทะเบีย นเป็ น มรดกโลก แนวทาง ในการควบคุม การออกแบบจะพิจ ารณาทั้ ง
ทางด้านกายภาพ และความเป็นมรดกโลก ทาให้นามาสู่การเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ศึกษา จากเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้ความสาคัญกับพื้นที่วัดพระมหาธาตุเป็นพื้นที่หลัก โดยพื้นที่โดยรอบ
ควรมีการควบคุมความสูง จากแนวคิดการพัฒนาเมืองเกียวโต การส่ง เสริมให้ Landmarkเด่น การ
ควบคุมความสูงเพื่อรักษาบรรยากาศถนน การใช้ประโยชน์อาคารและกิจกรรมที่ไม่ควรเกิดในพื้นที่
อนุรักษ์ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร บริเวณเขตพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งในพื้นที่ศึกษาถูกจากัดความสูงอยู่
ในเขตความสูงไม่เกิน 10 เมตรที่ผนังของฝูาและไม่เกิน 12 เมตรที่สันหลังคา ทั้งถนนราชดาเนินและ
ถนนศรีธรรมราช ซึ่งเทศบัญญัติที่มีไม่เพียงพอ ควรเพิ่มมาตรการการกาหนดอื่นๆ ด้วย
ปรับปรุงมุมมองจากองค์พระธาตุสู่พื้นที่ด้านนอกทั้งด้านหน้าและหลัง จากการควบคุมความ
สูง หน้าตาของอาคาร การกาหนดรูปแบบหลังคา ประเภทอาคาร รูปแบบ ปูาย กันสาด สีอาคาร วัสดุ
อาคารที่ไม่สะท้อนแสง และปรับมุมมองจากด้านนอกมาสู่องค์ประธาตุ ปูายหน้าวัด สายไฟต่างๆ ให้
เป็นการเปิดมุมมองสู่องค์พระมหาธาตุ หรือการคุมความสูงอาคารในการรับรู้จากพื้นที่ด้านนอกพื้นที่
อนุรักษ์
หลักเกณฑ์ด้านความงามในสภาพแวดล้อม
 ภูมิทัศน์ควรได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม มีความระเบียบเรียบร้อย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของชุมชน ที่แสดงลักษณะเฉพาะของสถานที่ที่ไม่เหมือนสถานที่อื่น
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 ควบคุมปูาย ควบคุมลักษณะและความหมายของอุปกรณ์ประกอบถนน ควบคุม
สาธารณูปโภคทั้งหลายไม่ให้สร้างในบริเวณที่เกะกะสายตา
 ควบคุมลักษณะหน้าตาอาคารโดยรอบและริมถนนที่เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่เมืองเก่าให้เป็น
ระเบียบและเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่ดินแดนประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดก
โลก
 ควบคุมอาคารราชการในเขตพื้นที่เมืองปัจจุบันที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างโดยให้มีกรรมการ
หรือองค์กรเฉพาะพิจารณาความเหมาะสม
 องค์ประกอบที่เป็นส่วนของเมืองเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ ควรให้มีการปูองกันการรุกล้าและ
ควบคุมการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงอย่างเข้มงวด
 ส่งเสริมองค์ประกอบที่จะช่วยสร้างให้เห็นและเข้าใจโครงสร้างของเมืองเดิม
ดังนั้นการออกแบบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวจึง
ต้องเป็นไปตามแนวทางการควบคุมการออกแบบโดยประกอบไปด้วยการควบคุม ดังนี้ แนวทางการ
ออกแบบภูมิทัศน์สั ญจร แนวทางการควบคุ มความสู ง อาคาร การปรั บมุมมอง โดยทั้ง หมดผ่า น
มาตรการบัง คับใช้ค วรเพิ่มเติมในเทศบั ญ ญัติ เป็น พื้นที่ พิเศษ หรือ การใช้ม าตรการจูง ใจ เช่น การ
ลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่มีเทศบัญญัติเทศบาล มีผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช แต่ควรมี
การจัดทาผังเฉพาะพื้นที่เพื่อควบคุมนอกเหนือกฎหมายที่มีอยู่เดิม ได้แก่ การควบคุมความสูง หน้าตา
ของอาคาร การกาหนดรูปแบบหลังคา ประเภทอาคาร รูปแบบ ปูายโฆษณา กันสาด สีอาคาร วัสดุ
อาคารที่ไม่สะท้อนแสง ลักษณะหลังคา ช่องเปิดและช่องปิดของอาคารเป็นต้น ทาเพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบและเป็นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับถนนราชดาเนินและถนนหลังพระธาตุ ซึ่ง เป็น
มุมมองที่สาคัญของพื้นที่ย่านอนุรักษ์ โดยอาคารเก่าที่สูงกว่าข้อกาหนดควรเร่ง รัดให้มีการปรับปรุง
หรือทอนผลกระทบด้ว ย จากเกณฑ์การได้ รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จากข้อที่ 2 คือแสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง หรือภายในพื้นที่วัฒนธรรมหนึ่ง ของโลก ในแง่พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี
ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ และข้อ4 คือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภท
อาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่ง แสดงถึงช่วงเวลาที่สาคัญ ช่วงหนึ่ง หรือ
หลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
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จึง ต้องแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ขององค์พ ระธาตุ รวมถึง การแสดงให้เห็นลักษณะการ
ออกแบบพื้น ที่วัดพระมหาธาตุฯ รวมทั้ง อาคารโดยรอบในพื้นที่ จึง จาเป็นต้ องแสดงให้เห็น ความ
ชัดเจนดังกล่าว สิ่งก่อสร้าง อาคารใดๆ ที่บดบังมุมมอง ซึ่งทาให้ไม่เห็นคุณค่าที่ แท้จริง สร้างทัศนวิสัย
ไม่ดีทางสายตา อาจมีผลกระทบต่อการนาเสนอเป็นมรดกโลก จาเป็นต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
6.4 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
6.4.1 การสร้างกลไกเพื่อการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการพื้นที่ จากการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาเมืองหลวงพระบาง มีการรักษาประเพณีและมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม จึงนาเอาแนวคิดส่วนนี้มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นต้น โดยการ
ดาเนินการหลักเป็นหน้าที่ของภาครัฐ โดยมีประชาชนค่อยสนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
ประเพณี กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

ภาพที่ 54 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน
การดาเนินการร่วมกันของภาครัฐ และต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในกระบวนการ
ดาเนินการ เพื่อให้การดาเนินการของภาครัฐดาเนินได้ตามเปูาที่วางไว้ เกิดการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยแบ่งหน้าที่กันให้ภาครัฐควบคุมดูแลโดยมี
ประชาชนเป็นคนดาเนินการ เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ร่วมถกเถียงร่วมหาข้อสรุปกับภาครัฐ
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อีกประเด็นคือ หน่วยงานหลักในการเสนอเรื่องขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้น
นอกจากรายบุคคลหลักๆในการดาเนินการแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัด
นครศรีธรรมราช คณะกรรมการในการนาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก สานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งจริงๆแล้วในการบริหารจัดการในอนาคตควร
มอบหมายหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เป็นเทศบาล ควรเป็นผู้นาเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินการและประสานงานหน่วยงานอื่น
การให้ข้อมูลข่าวสารต่อภาคประชาชน การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนจาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการอนุรักษ์พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทาความเข้าใจ และทราบถึงข้อเท็จจริงในทุกๆด้าน ก่อนการ
เสนอความคิดเห็น การร่วมเสวนา ถกเถียง เพื่อผลการแสดงความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
นาไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนา จากปัจจุบันที่มีเพียงการให้
ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว เช่นการจัดเวที สาหรับคนในพื้นที่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อ
แผนพัฒนา ทาให้เห็นภาพสะท้อนปัญหาชัดเจนกว่าการจัดเวทีในระดับจังหวัด
- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมออกแบบโดยชุมชน เพื่อประสานแนวคิดในการปรับภูมิทัศน์
ของพื้นที่กับความต้องการและการใช้งานจริงของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ
2. การแต่งตั้ง กลุ่ม องค์กรคณะกรรมการฝุายบริหารจัดการฝุายต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
- ให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ร่วมอยู่ในคณะกรรมการ
- ชุมชนรอบข้างจาเป็นต้องมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ นอกจากการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนสามารถกาหนดแนวทางการออกแบบพื้นที่ที่ต้องการโดยการ
จัดการสัมมนากันในพื้นที่เพื่อหาจุดยืนในการพัฒนาพื้นที่ เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญที่สุด
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-สร้างกลไกการบริหารจัดการพื้นที่โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยไม่ใช่แค่การ
เลือกตัวแทนชุมชน แต่คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนวคิด การบริหารจัดการ โดย
ตั้งอยู่บนผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก
ในการวางแผนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดก
โลกและแหล่งที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน จาเป็นอย่างยิ่งที่จาต้องให้คนในพื้นที่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างตระหนักเห็นตรงกันในการร่วมมือกันวางแผน พูดคุย ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกันเพื่อให้เกิดแผนการจัดการการอนุรักษ์และปรังปรุงสภาพแวดล้อมแบบ
องค์รวม ได้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการกาหนดแนวทางที่ชัดเจน มาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนรุน่ หลังได้ทราบ เป็นส่วนหนึ่งและได้ช่วยบริหาร
จัดการพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบต่อไปในอนาคต สามารถบริหารจัดการได้
อย่างยั่งยืน
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข ผลแบบสอบถาม
สรุปแบบสอบถาม(293ชุด)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

ชาย 120 คน

หญิง 173 คน

กลุ่มอายุ

ต่ากว่า 15 ปี

53คน

15-24 ปี

47คน

25-44 ปี

109คน

45-60 ปี

74คน

60 ปีขึ้นไป
การศึกษา

10คน

ประถมศึกษา 3 คน
มัธยมหรือเทียบเท่า/ปวช. 86 คน
อนุปริญญา/ปวส.138 คน
ปริญญาตรีขึ้นไป 66 คน

ที่พักอาศัย

บ้านเช่า/หอพัก66
บ้านเดี่ยว 138
อาคารพาณิชย์/ตึกแถว/ทาวน์เฮาส์ 89

อาชีพ นักเรียน-นักศึกษา

17คน

พนักงาน/ลูกจ้าง 72 คน

รัฐวิสาหกิจ 45คน
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ 146 คน อื่นๆ แม่บ้าน 13 คน
การถือครองยานพาหนะของครอบครัว
มี 251 คน

โปรดระบุ

ไม่มี 42 คน

จักรยาน 15 จักรยานยนต์ 165 รถยนต์ 86

บทบาทในชุมชน หัวหน้า/ตัวแทนชุมชน3 คน
กรรมการชุมชน 23 คน
ผู้อาศัยภายในชุมชน 267คน

ข้าราชการ/
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ผลแบบส่วนที่ 1
สอบถาม
เพศ
กลุ่มอายุ

การศึกษา

ที่พักอาศัย

อาชีพ

บทบาทใน
ชุมชน

การถือครอง
ยานพาหนะ
ของ
ครอบครัว

หน้าวัด
69
116
1
42
94

หลังวัด
50
58
2
26
58

รวม
119 คน
174 คน
3 คน
68 คน
142 คน

อายุ 45-60 ปี

43

19

64 คน

อายุ 60 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษา
มัธยมหรือเทียบเท่า/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.

5
62

3
74

16 คน
136 คน

12
39

10
10

22 คน
49 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป
บ้านเช่า/หอพัก
บ้านเดี่ยว
อาคารพาณิชย์/ตึกแถว/
ทาวน์เฮาส์
นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา
พนักงาน/ลูกจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

72
36
73

14
8
79

86 คน
44 คน
152 คน

76
50
54
30
51

21
11
63
12
22

97 คน
61 คน
117 คน
42 คน
73 คน

หัวหน้า/ตัวแทนชุมชน

2

2

4 คน

กรรมการชุมชน

12

8

20 คน

ผู้อาศัยภายในชุมชน

171

98

269 คน

ไม่มี
มี
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์

26
159
12
72
81

30
78
11
76
23

56 คน
237 คน
23 คัน
148 คน
104 คน

ชาย
หญิง
อายุต่ากว่า 15 ปี
อายุ 15-24 ปี
อายุ 25-44 ปี
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ผลแบบสอบถามส่วนที่ 2
การใช้พื้นที่ในวัดทากิจกรรม
1. ใช้ประกอบอาชีพ
หน้าวัด
ไม่ใช้
98
ใช้
2
ใช้บางวัน
5
2. กิจกรรมทางศาสนา

หลังวัด
20
36
11

รวม
118
38
16

หน้าวัด
ไม่ใช้
11
ใช้
10
ใช้บางวัน
84
3. พิธีกรรมทางศาสนา

หลังวัด
39
6
22

รวม
50
16
106

หน้าวัด
17
12
76

หลังวัด
45
9
13

รวม
62
21
89

หน้าวัด
31
41
33

หลังวัด
10
45
12

รวม
41
86
45

ไม่ใช้
ใช้
ใช้บางวัน
4. พักผ่อน
ไม่ใช้
ใช้
ใช้บางวัน
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กิจกรรม

ประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย
กิจกรรมทางศาสนา เช่น ไหว้พระ สวด
มนต์
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานอุปสมบท
พักผ่อนหรือนันทนาการ
อื่น ๆ (ระบุ)....................................

ไม่ใช้

ใช้ทุก
วัน

40
50

20
-

ใช้เป็นบางครั้ง (โปรดระบุความถี่เป็น
ตัวเลข)
วันต่อ
วันต่อเดือน วันต่อปี
สัปดาห์
5
4
2
4-7
1-4
1-2

50
27

20

1-2
5-7

1-2
4-6

1-4
10

การใช้พื้นที่นอกวัด
1. ออกกาลังกาย
หน้าวัด
52
9
12
32

หลังวัด
39
11
5
12

รวม
91
20
17
41

หน้าวัด
ไม่ใช้
30
ใช้ในวัด
4
ใช้นอกวัด
65
ใช้ที่สาธารณะ
6
3. พบปะชพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

หลังวัด
20
0
27
20

รวม
50
4
92
26

หน้าวัด
19
29
37
20

หลังวัด
7
14
19
27

รวม
26
43
56
47

ไม่ใช้
ใช้ในวัด
ใช้นอกวัด
ใช้ที่สาธารณะ
2. จอดรถ

ไม่ใช้
ใช้ในวัด
ใช้นอกวัด
ใช้ที่สาธารณะ
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ท่านและครอบครัวใช้พื้นที่วัดและ/หรือพื้นที่รอบข้างวัดในการทากิจกรรมใดบ้าง
กิจกรรม

ออกกาลังกาย
จอดรถ
พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

ไม่ใช้ หรือใช้น้อยกว่า 1
ครั้งต่อสัปดาห์
45
32
25

ใช้ (โปรดระบุความถี่เป็นจานวนวัน/สัปดาห์)
พื้นที่ในวัด พื้นที่นอกวัด
พื้นที่
สาธารณะ
9(2-4)
10(5-7)
14(4-7)
6(2-4)
28(5-7)
16(5-7)
15(4-7)
20(5-7)
15(5-7)

ผลแบบสอบถามตอนที่ 3
การมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมต่อการทากิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรม

หน้าวัด
หลังวัด
รวม
ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
ดูแล รักษา พื้นที่ วัด
136 49 14 94 55 238
สร้างสิ่งอานวยความสะดวก
51 134 5
103 19 274
ช่วยการสัญจร
14 171 31 77 82 211
จัดการสื่อ
41 144 67 41 203 90
ส่วนที่ 4: ความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ท่านและครอบครัวรับรู้ข่าวสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทาง
เอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูล
โทรทัศน์
สื่อ สิ่งพิมพ์
วิทยุ
Internet
สัมมนา
สายด่วน
ป้ายประกาศ
บอกต่อ

หน้าวัด
12
2
184
134
99
76
16
0
2
38

หลังวัด
22
2
61
87
84
79
11
0
7
44

รวม
34
4
245
221
183
178
27
0
9
82
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ที่ผ่านมาท่านและครอบครัว ได้เคยแสดงความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนฯ ทางใดบ้าง
การพบปะในโอกาสร่วมงานพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน

5

การร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

คณะทางาน การพบปะสนทนาของคนในชุมชน 33

การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 9

ไม่เคยแสดงความคิดเห็น 45
4.3 ท่านและครอบครัวเคยได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ประชุม วางแผนต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย
กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยม.ราชภัฎครั้งใดบ้าง
การสารวจความคิดเห็น 24
การจัดเวทีประชาคม (17 ธันวาคม 2557) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การรับฟังความคิดเห็น (21 กรกฎาคม 2554)

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช –
ไม่ได้เข้าร่วม 53
4.4 หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์แล้ว ถ้ามีโอกาส
ท่านมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมดูแลรักษามรดกโลกหรือไม่ อย่างไร
□ มีความตั้งใจที่จะ (37)
เข้าร่วมเป็นส่วนนึงของการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้วัดพระมหาธาตุฯ เจริญมากขึ้น ช่วยดูแลรักษาวัด
เข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม ทาให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความ
เจริญมากขึ้น
เพราะ เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องทานุบารุงศาสนา เพราะพระบรมธาตุเจดีย์เป็นสิ่งที่เชิด
หน้าชูตาชาวจังหวันครศรีธรรมราช
□ ไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมดูแลรักษา (23)
เพราะต่างศาสนา ไม่มีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว
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ผลแบบสอบถามตอนที่ 5
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการขึ้นทะเบียน
1. กิจกรรมการท่องเที่ยว
ผลกระทบแง่บวกมาก
ผลกระทบแง่บวก
ไม่กระทบ
ผลกระทบแง่ลบ
ผลกระทบแง่ลบมาก

หน้าวัด
3
6
23
41
112

หลังวัด
2
11
14
7
74

รวม
5
17
37
48
186

หน้าวัด
61
42
30
21
31

หลังวัด
21
6
26
15
40

รวม
82
48
56
36
71

หน้าวัด
0
26
75
22
62

หลังวัด
0
5
42
36
25

รวม
0
31
117
58
87

2. จัดระเบียบจราจร
ผลกระทบแง่บวกมาก
ผลกระทบแง่บวก
ไม่กระทบ
ผลกระทบแง่ลบ
ผลกระทบแง่ลบมาก
3. จอดรถในวัด
ผลกระทบแง่บวกมาก
ผลกระทบแง่บวก
ไม่กระทบ
ผลกระทบแง่ลบ
ผลกระทบแง่ลบมาก
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4. การจัดภูมิทัศน์
ผลกระทบแง่บวกมาก
ผลกระทบแง่บวก
ไม่กระทบ
ผลกระทบแง่ลบ
ผลกระทบแง่ลบมาก

หน้าวัด
17
2
9
50
107

หลังวัด
21
9
14
17
47

รวม
56
11
23
67
154

หน้าวัด
0
5
45
64
71

หลังวัด
0
3
36
34
35

รวม
0
8
81
98
106

5. ปรับปรุงป้าย
ผลกระทบแง่บวกมาก
ผลกระทบแง่บวก
ไม่กระทบ
ผลกระทบแง่ลบ
ผลกระทบแง่ลบมาก

หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วท่านเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของท่านและครอบครัวในด้านใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) และมี
ผลกระทบอย่างไร
การพบปะสังสรรค์เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน
การออกกาลังกาย

16

22

งานประเพณี เช่น แห่ผ้าขึ้นธาตุ 18
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานอุปสมบท
การพักผ่อนหย่อนใจ
ประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย
ไม่มีผลกระทบ 27

15
26

5
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การพบปะ
ออกกาลังกาย
ประเพณี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พักผ่อน นันทนาการ
การประกอบอาชีพ
ไม่มีผล

หน้าวัด
31
36
75
101
17
109
0

หลังวัด
60
41
26
13
16
74
5

รวม
91
77
101
114
33
183
5

ตอนนี้ยังมีผลระทบน้อย แต่ถ้าให้ดี ควรให้คนในชุมชนใกล้เคียงเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้
ผลกระทบการจราจร ผลกระทบต่อแม่ค้าในพื้นที่ไม่มีที่ขายของ อยากให้หลายๆฝุายร่วมมือกันคิด ให้
อนุรักษ์ไว้ให้คงเดิมทั้งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในวัด และรอบๆ วัดเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี วางแผนให้ดี เพื่อให้เมืองนครน่าเที่ยว
4.7 ความเห็นอื่นๆ ต่อการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก
อยากให้ชุมชนร่วมกันส่งเสริมให้พื้นที่เป็นย่านการค้าของฝาก ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ร่วมอนุรักษ์ประเพณีดั่งเดิม ให้วัดและชุมชนพัฒนาไปด้วยกัน เป็นสิ่งที่ดีมากในด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อคนทั่วโลกได้รู้จักวัดพระธาตุ แต่ควรไม่ให้กระทบต่อชุมชนอิสชามด้านหลังวัดพระธาตุ
ซึ่งจะได้อยู่รว่ มกันได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด การค้าขายดีขึ้น ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเมื่อได้
เป็นมรดกโลกก็จะกระทบต่อชาวบ้านบริเวณวัด ไม่สะดวกในการทาหากิน มีปัญหาตามมาภายหลัง
ตอบคาถามได้ไม่มากนัก เนื่องจากชุมชนยังไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจน ว่าทางวัดจะจัดการอย่างไร จะเวณคืน
ที่ดินรอบวัดหรือไม่ จึงยังไม่ทราบว่าผลกระทบมากน้องเพียงใด
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หลักเกณฑ์สาหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ทั้งหมด 6 ข้อ
1. เป็นตัวแทนของผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์
2. แสดงออกถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือภายในพื้นที่วัฒนธรรมหนึ่งของ
โลก ในแง่พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์
3. เป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียว หรืออย่างน้อยมีลักษณะพิเศษ ของการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรือของอารย
ธรรมที่ยังดารงอยู่หรือสูญไปแล้ว
4. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่
สาคัญ ช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
5. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่สืบทอดกันมา การใช้ที่ดิน หรือการใช้สอยพื้นที่ในทะเล ซึ่ง
เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม (หรือหลายวัฒนธรรม) หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อ
สิ่งแวดล้อมมีความอ่อนไหวเนื่องด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนคืน
6. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือความสัมพันธ์เชิงรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ดารงอยู่ กับความคิดหรือกับ
ความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรม ที่มีความสาคัญโดดเด่นเป็นสากล
7. มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สุดยอด หรือพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติเป็นพิเศษ และมีความสาคัญทาง
สุนทรียศาสตร์
8. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นอันเป็นตัวแทนช่วงเวลาสาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงการบันทึกชีวิต กระบวนการ
ทางธรณีวิทยาสาคัญที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องในพัฒนาการของภูมิลักษณ์หรือลักษณะทางธรณีสัณฐาน หรือภูมิ
ลักษณวรรณาที่สาคัญ
9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นอันเป็นตัวแทนของกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ดาเนินอยู่ในวิวัฒนาการและ
พัฒนาการของพื้นที่บนดิน พื้นที่น้าจืด ระบบนิเวศชายฝั่งและในทะเล และชุมชนของพืชและสัตว์
10. มีแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สาคัญที่สุดและมีความหมายมากที่สุดสาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแหล่งที่ตั้ง รวมถึงพื้นที่ที่มีสปีชีส์ที่ถูกคุกคามซึ่งมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือการ
อนุรักษ์
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