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บทคัดย่อ

พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในหลายมิติ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นต้นแบบ และคติความเชื่อที่ถ่ายทอดมาเป็นประเพณีที่สืบทอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

เนื่องด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้ร่วมกันเสนอให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราชขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ์ ได้ศกึษาและออกแบบปรบัปรงุภมูทิศัน์พืน้ทีอ่นรุกัษ์ส�าคญั (core zone) บรเิวณภายในวดั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่เสนอรปูแบบการปรบัภมูทิศัน์พืน้ทีอ่นรุกัษ์ส�าคญั โดยศกึษาจากเกณฑ์การพจิารณาในการขึน้บญัชแีหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของยูเนสโก กฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมในพื้นที่ แนวคิดในการอนุรักษ์แหล่งมรดก ประวัติศาสตร์ ปรัชญา
คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน�าผลการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพในแต่
ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางสัญจร ที่เปิดโล่ง มุมมอง และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อน�าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์และการก�าหนดมาตรการควบคุมในด้านต่างๆ โดยสร้างความส�าคัญเพื่อให้
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่า และมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ในการประกาศคุณค่า
โดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  

ค�ำส�ำคัญ :  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช  แหล่งมรดกโลก  พื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญ  พื้นที่กันชน   
คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล
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Abstract

Situated in Wat Phra Mahathat Worramahawihan, Nakhon Si Thammarat Province, Phra Borommathat 
Chedi, which is the Sri Lankan Buddhist art or bell-shaped stupa, has great historical and archaeological 
value on various aspects, namely the expansion of Buddhism in Southeast Asia, architectural heritage 
as well as beliefs and traditions in terms of customs practiced through time.

The city of Nakhon Si Thammarat including many public and private sectors altogether proposed 
Wat Phra Mahathat Worramahawihan, Nakhan Si Thammarat as a UNESCO’s World Heritage site. 
School of Architecture and Design, Walailak University was assigned to study and design the renovation 
to the core zone of Wat Phra Mahathat Worramahawihan based on the World Heritage’s selection 
criteria, law and regulations, heritage conservation method, history, beliefs, traditions and customs. 
Then, the findings on land use, thoroughfares, open space, visual perception, and cultural tourism 
management were utilized as the guidelines on landscape improvement and suggestions on imposing 
appropriate measures so as to underscore the importance of Wat Phra Mahathat Worramahawihan 
as a marked historic site and to meet the criteria of the UNESCO’s assessment on Outstanding 
Universal Value (OUV) of cultural heritage sites.

Keywords:  Wat Phra Mahathat Worramahawihan,  Nakhon Si Thammarat,  World Heritage sites,  
Core Zone,  Buffer Zone,  Outstanding Universal Value
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช     
มีพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส�าคัญที่สุด   
แห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย พระบรมธาตุเจดีย์ 
สร้างขึน้ราวปลายพทุธศตวรรษที ่17 ในยคุทีพ่ทุธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์เผยแผ่และเจริญรุ่งเรืองที่นครศรีธรรมราช 
ซึ่งต่อมาได้ขยายวงกว้างไปยังอาณาจักรสุโขทัยและ
อยุธยา รวมถึงประเพณีที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเพณีแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลา   
ช้านาน และส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงความส�าคัญ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการและภาคเอกชนได้
ร่วมกันเสนอให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดก
โลก (World Heritage nomination) และ ได้รับการขึ้น
บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) อย่างเป็น
ทางการ ในการประชุมครั้งใหญ่ที่ 37 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการน�าเสนอเพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก      
ในเกณฑ์ข้อที่ 2 ข้อที่ 4 และข้อที่ 6

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเก่า
สมยัอยธุยา และมคีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางภมูศิาสตร์
ที่ตั้งอยู ่บนแนวสันทรายเดิมท่ีเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนทรายเป็นระยะเวลานาน เมืองนครศรีธรรมราช  
มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาวที่เป็นเอกลักษณ์   
ในบรเิวณพืน้ทีป่ระกอบด้วยอาคารและสิง่ก่อสร้างส�าคัญ
จ�านวนมาก มีวัดพระมหาธาตุฯ และพระบรมธาตุเจดีย์
เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่

ในปัจจุบันวัดพระมหาธาตุฯ เป็นแหล่งมรดกทาง
วฒันธรรมและเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่�าคญั
ของจังหวัด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการน�าเสนอ

พระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก จึงควรมีการ
ศึกษาถึงประวัติและความส�าคัญของพื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญ 
(Core Zone) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพื้นที่
กันชน (Buffer Zone) รวมถึงการศึกษากิจกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความส�าคัญให้พระบรมธาตุเจดีย์  
เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่า เป็นที่หมายตาของเมือง 
(landmark) และสามารถรองรบักจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
โดยมีความสอดคล้องกับการประกาศคุณค่าโดดเด่น       
อนัเป็นสากลของแหล่งมรดกวฒันธรรม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผล 
กระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญบริเวณวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารและพื้นที่กันชน

2. เพื่อเสนอรูปแบบการปรับภูมิทัศน์พื้นที่อนุรักษ์
บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่กันชน    
เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อพื้นที่     
อันประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางสัญจร ที่
เปิดโล่งและมมุมอง โดยมคีวามสอดคล้องกบัการประกาศ
คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดก (property)

ระเบียบวิธีวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเกณฑ์และกฎหมาย
แนวคิดด้านการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์และปรัชญาคติ
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่แหล่ง
มรดก รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่

2. การวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) การออก
ส�ารวจภาคสนามขั้นต้นประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
ทีด่นิ เส้นทางสญัจร ทีเ่ปิดโล่งและมมุมอง รวมถงึกจิกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อระบุปัญหาในพื้นที่ และท�าการ
ประเมินพื้นที่ด้วยสายตา (visualizing) ร่วมกับการจด
บันทึกลงบนแผนที่ (mapping)
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3. การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากข้อ 1 และข้อ 2 เพือ่เสนอ
แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีแหล่งมรดกโดยแบ่งออก
เป็น การสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งมรดก และ
แนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ ประกอบด้วย  

− แนวคิดในการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
อนุรักษ์ส�าคัญวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อ      
ส่งเสริมคุณค่าและความส�าคัญของแหล่งมรดก

− แนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กันชน โดยการ
ใช้มาตรการควบคุมในพื้นที่

− แนวคิดในการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา
ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

โดยเกณฑ์ทีใ่ช้ในการน�าเสนอเพือ่ข้ึนบญัชีมรดกโลก ได้แก่

เกณฑ์ข้อที่ 2 สาระส�าคัญคือ การรับพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์มาจากศรีลังกาเข้ามาในนครศรีธรรมราช แล้ว
แผ่ขยายไปยังสุโขทัย ท�าให้พุทธศาสนาตั้งมั่นอยู ่ใน
ประเทศและเป็นศาสนาประจ�าชาติมาจนถึงปัจจุบัน

เกณฑ์ข้อที่ 4 สาระส�าคัญคือ องค์พระบรมธาตุเจดีย์มี
รปูทรงทีเ่ป็นต้นแบบของเจดย์ีทรงลงักาหรอืทรงระฆงัคว�า่ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมแห่งพระพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ และอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา
ได้น�าไปใช้ในเวลาต่อมา

เกณฑ์ข้อที่ 6 สาระส�าคัญคือ การสืบทอดประเพณีที่
ส�าคญัต่อเนือ่งมานานนบัพนัปี เช่น ประเพณแีห่ผ้าข้ึนธาตุ
ซึ่งจัดขึ้นในวันมาฆบูชา และประเพณีสมโภชพระธาตุซึ่ง
จัดขึ้นในวันวิสาขบูชา

ขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ในการท�าเอกสารประกอบการเสนอวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่บัญชีรายชื่อ
เบ้ืองต้น ได้มีการก�าหนดขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลก  
วัดพระมหาธาตุฯ ไว้เบ้ืองต้นโดยก�าหนดให้พื้นที่บริเวณ
วดัทัง้หมดเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ส�าคญัทีน่�าเสนอ (nominate 
property) มเีนือ้ทีป่ระมาณ 32 ไร่ (5.14 เฮกเตอร์) และ
ได้มกีารก�าหนดพืน้ทีก่นัชนไว้เป็นพืน้ทีโ่ดยรอบประมาณ 
638 ไร่ (102.48 เฮกเตอร์) (มหาวทิยาลยัศลิปากร 2539) 
โดยมีความพันธ์กับพื้นที่เมืองเก่าในสมัยอยุธยา ซึ่งมี
ขอบเขตดังนี้ (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญบริเวณ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่กันชน
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ทิศเหนือ    จดคลองหน้าเมือง (คูเมืองเดิม)
ทิศใต้    จดคลองป่าเหล้า (คูเมืองเดิม)
ทิศตะวันออก    จดถนนศรีธรรมโศก    
ทิศตะวันตก      จดคลองท้ายวัง (คูเมืองเดิม)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 ส่วนดังนี้

1. กฎหมำยผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยมีการก�าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีอนุรักษ์ส�าคัญเป็นท่ีดินประเภท
สถาบันศาสนาและพื้นท่ีกันชนเป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

2. พ.ร.บ. โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีการควบคุม
โบราณสถาน และข้อก�าหนดการสร้างอาคารในพื้นท่ีใน
เขตพ้ืนทีอ่นรุกัษ์และพืน้ทีก่นัชน ในการปรบัปรงุต้องแจ้ง
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร 

3. เทศบญัญตัเิทศบำลนครนครศรธีรรมรำช มกี�าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางประเภทใน
บรเิวณเขตพ้ืนทีเ่มอืงเก่า พ.ศ. 2538 ห้ามมใิห้ผูใ้ดก่อสร้าง 
ดัดแปลง อาคารที่มีความสูงกว่า 12 เมตร ขึ้นไป บริเวณ
พื้นที่เมืองเก่าโดยรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

แนวคิดในการอนุรักษ์แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม

แนวคิดขององค์กรยูเนสโกเป็นแนวคิดหลักในการ
ปรบัปรงุพืน้ที ่เพือ่จะก�าหนดว่าอะไรคอืความเป็นของแท้ 
(authenticity) และความสมบรูณ์ขององค์รวม (integrity) 
โดยการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบริเวณพ้ืนที่
อนุรักษ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทัศนียภาพของโบราณสถาน ความสัมพันธ์นี้เป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้พื้นที่นั้นมีคุณค่า สร้างความประทับใจและ

ความเข้าใจในสถานที่น้ัน โดยแนวคิดน้ีน�าไปสู่หลักการ
ของการอนุรักษ์ที่ก�าหนดว่าสถาปัตยกรรมใดควรรื้อย้าย
ออกจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ เพื่อให้ส่งเสริมคุณค่าและ    
ความส�าคัญของแหล่งมรดก (ส�านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 2555)

ประวัติศาสตร์ และปรัชญาคติความเชื่อ
ที่เกี่ยวข้อง

จากประวตักิารสร้างพระบรมธาตเุจดย์ีในหลกัฐานต�านาน
กล่าวว่า พระนางเหมชาลา พระทนกุมารอัญเชิญพระ
ทันตธาตุมาประดิษฐาน บนหาดทรายแก้ว ต่อมาในสมัย
พระเจ้าศรีธรรมโศกราชจึงได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมืองนครศรี-
ธรรมราชขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 แต่เดิมนั้นไม่มี  
พระภิกษจุ�าพรรษาอยูท่ีว่ดั จนเมือ่ พ.ศ. 2458 พระบาท-
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมือง
นครศรีธรรมราชทรงเห็นว่าสมควรให้มีพระสงฆ์มา        
จ�าพรรษาและได้พระราชทานนามว่า “วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร” (วิเชียร ณ นคร และคณะ 2521)

สภาพภูมิศาสตร์และผังเมืองเดิม
นครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองซ่ึงมีที่ตั้งเริ่มแรกอยู่ริม
ทะเลชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู มีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนแนวสันทราย ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนทรายและการกระท�าของน�้าทะเลเป็นระยะ
เวลายาวนาน แนวสันทรายที่ทอดตัวเป็นแนวจากเหนือ
ถงึใต้มคีวามยาวประมาณ 10 กโิลเมตร (ภาพที ่2) และมี
ล�าน�า้ต่างๆ ทีไ่หลผ่านตวัเมอืงจากด้านตะวนัตกไปยงัด้าน
ตะวันออก ได้แก่ คลองท่าวัง คลองนครน้อย (คลองหน้า
เมือง) คลองป่าเหล้า คลองคูพาย  โดยท�าหน้าที่เป็น
คูเมือง ซึ่งส่งผลให้ลักษณะของผังเมืองเดิมเป็นรูปแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีลักษณะแคบยาว โดยพบว่าในอดีต
ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือกลุ่มศาสนสถานส่วน
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เหนอื กลุม่ศาสนสถานส่วนใต้ และส่วนกลางเป็นจวนเจ้า
เมือง ซึ่งปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีถนนราชด�าเนินเป็นแกนกลางและเชื่อมส่วนต่างๆ 
ของเมอืง เน้นความส�าคญัไปทีพ่ระบรมธาตเุจดย์ี รวมทัง้
มีก�าแพงและคูเมืองล้อมรอบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2539) (ภาพที่ 3)

ภาพที ่2  แสดงสภาพภมูศิาสตร์ชมุชนเมอืงนครศรธีรรมราช

ภาพที่ 3  แสดงแผนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช เขียนภาพโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อเดอลามาร์ (La Marre) เมื่อ พ.ศ. 2230
ที่มา : เมืองคอนดอทคอม “แผนที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช”, สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2556, http://www.gotonakhon.com/?p=12368.

โดยจากผลการศึกษาในด้านต�านานการสร้างและสภาพ
ภมูศิาสตร์ของการก่อตัง้เมอืง พบว่าพระบรมธาตเุจดย์ีแต่
เดิมตั้งอยู่บนพื้นที่หาดทราย จึงน�ามาเป็นแนวคิดในการ
ปรับปรุงพื้นที่ลานด้านหน้าวัด เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับต�านานและแนวทางการอนุรักษ์ท่ีส ่งเสริมความ
สมบูรณ์ขององค์รวมของสภาพพื้นที่แหล่งมรดก

สภาพทั่วไปของพื้นที่

บริเวณพื้นที่แหล่งมรดกตั้งอยู ่ในพื้นที่เขตเมืองเก่า
นครศรีธรรมราชสมัยอยุธยา ในสภาพปัจจุบันประกอบ
ด้วยอาคารและส่ิงก่อสร้างส�าคัญจ�านวนมาก โดยมีวัด 
พระมหาธาตุฯ และพระบรมธาตุเจดีย์เป็นองค์ประกอบ
หลักของพื้นที่ และมีถนนราชด�าเนินเป็นเส้นทางสัญจร
สายหลกัและเป็นแนวแกนของเมอืงพุง่โอบล้อมบรเิวณที่
เป็นทีต่ัง้ของวดัพระมหาธาตฯุ ไว้ ส่วนองค์ประกอบอืน่ๆ 
ในพืน้ทีเ่มอืงเก่า เช่น โบราณสถาน สถานทีร่าชการ สถาน
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ศึกษา ศาสนสถานและอาคารพาณิชย์ ก็ตั้งกระจายตาม
แนวแกนถนนราชด�าเนนิ  ส�าหรบัพืน้ทีซ่ึง่อยูถ่ดัลกึเข้าไป
ตามถนนราชด�าเนนิส่วนใหญ่จะเป็นทีอ่ยูอ่าศยั (ภาพที ่5) 
โดยปัจจุบันบทบาทของพื้นท่ีแหล่งมรดกเป็นพื้นที่ที่       
มีความส�าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมทีส่�าคญัของจงัหวดั รวมทัง้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานประเพณีด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

โดยกิจกรรมของชุมชนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อพื้นที่
แหล่งมรดก เช่น อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ภายในบริเวณวัด 
มีรูปแบบ และต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้บดบัง
ทัศนียภาพของโบราณสถานและองค์พระบรมธาตุเจดีย์

ผลการศึกษาการวิเคราะห์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม 
  เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551

ในส่วนของพืน้ทีบ่รเิวณวดัพระมหาธาตฯุ ถอืได้ว่ามคีวาม
ส�าคัญต่อการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง
เก่าเป็นอย่างมาก แม้ว่าในเขตผังเมืองรวมให้ความดูแล

ภาพที่ 4  แสดงประเพณีแห่ผ้าในพื้นที่บริเวณลานหน้า
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ทีม่า : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ “ประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต”ุ, สืบค้น 18 
กันยายน 2557, http://pirun.ku.ac.th/ ~b5411050651/page3.
html.

และคุม้ครองต่อโบราณสถาน ตลอดจนสถานทีส่�าคญัของ
เมือง โดยการก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบริเวณพื้นที่เขตเมืองเก่า แต่พบ
ว่าการก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบมิได้
แสดงเจตนาที่จะดูแลรักษาหรือให้ความคุ้มครองต่อ  
พื้นที่ในอนาคตได้ เช่น บริเวณโดยรอบพื้นที่กันชนที่
ก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศัยหนาแน่น
ปานกลาง และการใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภทพาณชิยกรรม 
ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก�าหนดขึ้นบริเวณโดยรอบ
พื้นที่กันชน จึงไม่มีความเหมาะสมต่อการอนุรักษ์พื้นที่
เท่าที่ควร (ภาพที่ 6)

2. ระบบการสัญจร

2.1 ภายในพื้นที่แหล่งมรดกมีถนนราชด�าเนินเป็นแกน
กลางของเมืองและเชื่อมส่วนต่างๆ ของเมือง เน้นความ
ส�าคัญไปที่พระบรมธาตุเจดีย์ และมีโบราณสถานและ
สถานที่ส�าคัญ อยู่ริมสองฟากของถนนราชด�าเนิน

2.2 ถนนราชด�าเนนิเป็นถนนสายหลกัของพืน้ทีท่ีม่คีวาม
หนาแน่นของการจราจร และมกีารอนญุาตให้รถน�าเทีย่ว
ขนาดใหญ่ว่ิงผ่าน ส่งผลให้เกิดความส่ันสะเทือน และ
มลภาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้โบราณสถานและสถานที่ส�าคัญ
เกิดความเสียหายขึ้นได้ (ภาพที่ 7)

3. พื้นที่เปิดโล่งและมุมมอง

3.1 พืน้ทีโ่ล่งทีม่คีวามส�าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์และ
มีความสัมพันธ์กับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ บางส่วนถูก
บุกรุกเพื่อการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
เช่น บรเิวณภายในวดัพระมหาธาต ุมกีารสร้างอาคารร้าน
ค้าขายดอกไม้ธปูเทยีน และอาคารส�านกัจดัผลประโยชน์
อยู ่ในต�าแหน่งที่ใกล้กับโบราณสถาน ส่งผลเสียกับ
ทัศนียภาพภายในวัด บริเวณคูเมืองด้านทิศตะวันออก  
ทศิตะวนัตกและทศิใต้ มกีารสร้างอาคารทีพ่กัอาศัยถาวร
ทับแนวก�าแพงเมืองและคูเมืองเดิม 
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ภาพที่ 5  แผนที่แสดงการใช้อาคาร                        

ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2551

              
ภาพที่ 6  แผนที่แสดงผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
ที่มา: ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2551

3.2 ลักษณะรูปแบบของพื้นท่ีโล่งมีความส�าคัญทาง   
ด้านประวัติศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับโบราณสถานและ  
เสยีความเป็นเอกลกัษณ์ส�าคญัของพืน้ที ่เช่น บรเิวณลาน
หน้าวัดพระมหาธาตุฯ มีรูปแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่
มีทางเดินเป็นเส้นโค้ง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวิหารท่ีเป็น
โบราณสถานส�าคัญในพื้นท่ี บริเวณศาลากลางจังหวัด    
ซึง่อดตีเคยเป็นจวนของเจ้าเมอืงและมหีอพระพทุธสหิงิค์ 
แต่กลบัไม่ให้ความส�าคญัของการเปิดมมุมองของหอพระ
พุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในบริเวณพื้นที่ เป็นต้น

3.3 พระบรมธาตเุจดย์ี วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารเป็น
ทีห่มายตาของเมอืง ซึง่จะต้องรกัษาความเป็นทีห่มายตา
ของเมอืงไว้ ในจดุทีส่ามารถมองเหน็ได้ง่ายโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในทศิทางทีม่องเหน็จากถนนราชด�าเนนิ (ภาพที ่8)

4. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4.1 มกีารอนญุาตให้รถน�าเทีย่วขนาดใหญ่สามารถเข้ามา
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ภาพที่ 7  แผนที่แสดงโครงข่ายการสัญจร ภาพที ่8  แผนทีแ่สดงบรเิวณทีม่องเหน็จากเส้นทางการเข้าถงึ  

ในบรเิวณพ้ืนทีไ่ด้ ซึง่จะส่งผลให้เกดิปัญหาการจราจรและ
ท�าให้โบราณสถานทีส่�าคญัในพืน้ทีเ่กดิการช�ารดุเสยีหายได้

4.2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบันจะเน้นไปที่
บรเิวณวดัพระมหาธาตฯุ เพยีงอย่างเดยีว โดยไม่ให้ความ
ส�าคัญกับองค์ประกอบอื่นๆ โดยรอบที่มีความส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เช่นกัน

แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่
แหล่งมรดกเพื่อการอนุรักษ์

1. พื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญ (Core zone)

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการแบ่งเขตสังฆาวาส

และเขตพุทธาวาส มีการจัดพื้นที่เป็นส่วนจอดรถ ลาน  
จัดกิจกรรมทางศาสนา และส่วนร้านค้าส�าหรับผู้ที่มา
นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ซ่ึงยังขาดการจัดระเบียบให้
มีความเหมาะสม โดยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริเวณวัด  
จะแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นคือ

1.  ปัญหาด้านองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม คือ
บรเิวณพืน้ทีล่านหน้าวดัพระมหาธาตฯุ มรีปูแบบทางเดนิ
เป็นเส้นโค้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิหารที่เป็นโบราณสถาน
ส�าคัญในพื้นที่ รวมทั้งในด้านปรัชญาคติความเชื่อในการ
สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ที่ก่อตั้งบนพื้นที่หาดทราย และ
ต�าแหน่งติดตั้งองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมไม่
เหมาะสม เช่น เสาไฟแสงสว่างและการตดิตัง้ป้ายโฆษณา
บริเวณหน้าวัด 
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2. ปัญหาด้านมุมมอง คือต�าแหน่งของอาคารส�านักงาน
จดัผลประโยชน์และศาลาขายดอกไม้ของวดั รปูป้ันต่างๆ 
ทีส่ร้างขึน้ในภายหลงั บดบงัทศันยีภาพของพระบรมธาตุ
เจดย์ีจากมมุมองทีส่�าคญัของวดั กลุม่อาคารร้านขายของ
ทีร่ะลกึตัง้อยูใ่นต�าแหน่งทีบ่ดบงัทศันยีภาพของพระบรม
ธาตุเจดีย์จากมุมมองในการเข้าถึงด้านทิศใต้ 

3. ปัญหาด้านอาคารคือ อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ส่วนใหญ่
สร้างขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น ร้านขายของ        
ที่ระลึก ที่ขายดอกไม้ มีลักษณะรูปแบบไม่สอดคล้องกับ
โบราณสถานภายในวัด (สี รูปแบบ วัสดุ ขนาด ฯลฯ)

ภาพที่ 9  แสดงปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ส�าคัญ
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แนวควำมคิดในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อส่งเสริมคุณค่ำของแหล่งมรดก

การปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้มเีอกลกัษณ์และส่งเสรมิความส�าคญั
ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและองค์ประกอบโดย
รอบ ซึ่งในการพัฒนาน้ันจะต้องสามารถรองรับกิจกรรม
และวถิชีวีติของคนในชมุชน โดยมแีนวคดิในการปรบัปรงุ
ดังนี้

1. พัฒนาและส่งเสริมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร      
ให้เป็นทีห่มายตาทีม่คีวามสง่างามและมคีวามโดดเด่นของ
เมือง โดยรื้อย้ายอาคารท่ีสร้างใหม่ท่ีใกล้โบราณสถาน 
และอยู่ในต�าแหน่งท่ีบดบังทัศนียภาพของพระบรมธาตุ
เจดีย์ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของโบราณสถาน และสร้าง
อาคารใหม่ในต�าแหน่งทีไ่ม่บดบงั โดยมรีปูแบบอาคารทีม่ี

ความกลมกลืนกับโบราณสถาน และสามารถบ่งบอก     
ได้ว่าเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงการออกมาตรการ
ควบคุมการห้ามก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่

2. อนรุกัษ์องค์ประกอบทีส่�าคญัในพืน้ทีโ่ดยการส่งเสรมิ
ความส�าคัญ และสะท้อนถึงบรรยากาศเดิมตามรูปแบบ
พทุธศาสนาลทัธลัิงกาวงศ์ โดยเน้นและให้ความส�าคญักบั
พระบรมธาตุเจดีย์ วิหารต่างๆ โดยรอบ และลานทราย
ตามปรัชญา คติความเช่ือในการก่อตั้งพระบรมธาตุบน
พื้นที่หาดทรายแก้ว

3. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดให้มีเอกลักษณ์และ
สามารถรองรับกิจกรรมประเพณี การท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการของชุมชนโดยรอบได้

ภาพที่ 10  แผนที่แสดงผังก่อนการปรับปรุง ภาพที่ 11  แผนที่แสดงผังหลังการปรับปรุง

ภาพที่ 12  แสดงแนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่ลานด้านหน้าทางทิศใต้โดยเพิ่มพื้นที่ของลานทรายให้สอดคลองกับต�านานของ        
วัด  พระมหาธาตุฯ และปรับปรุงทางเท้าที่เป็นเส้นโค้งเป็นทางเดินเส้นตรงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวแกนและทางเข้า     
พระวิหาร รวมทั้งรื้อย้ายอาคารและอนุสาวรีย์สมเด็จสมณะเจ้าสินไปไว้ในบริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของมุมมองที่ส�าคัญของวัด
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ภาพที ่13  แสดงแนวทางการปรบัปรงุพืน้ทีล่านด้านหน้าทางเข้าวดัโดยเพิม่พืน้ทีข่องลานทราย และทัง้รือ้ย้ายอาคารขายดอกไม้ 
ธูปเทียนและอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ไปไว้ในบริเวณพื้นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของมุมมองที่ส�าคัญของวัด

ภาพที่ 14  แสดงแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ร้านขายสินค้าที่ระลึก โดยย้ายส่วนร้านค้าไปอยู่ด้านในเพื่อเปิดมุมมองในการเข้าถึง
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ทางทิศใต้

ภาพที่ 15 แสดงแนวทางการปรับปรุงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์บริเวณทางทิศใต้ของพระวิหารหลวง ซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้
ใหญ่ และมบีรรยากาศทีส่งบร่มรืน่ โดยเป็นทีร่วมรปูป้ันต่างๆ ทีส่ร้างในยคุหลงัซึง่อยูใ่นต�าแหน่งทีบ่ดบงัทศันยีภาพของพระบรม-
ธาตุเจดีย์ในบริเวณลานหน้าวัด ได้แก่ รูปปั้นพระนางเหมชาลา และเจ้าชายทนกุมาร รูปปั้นสมเด็จสมณะเจ้าสิน รูปปั้นพระเจ้า
ศรีธรรมโศกราชและพระนางเลือดขาว
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2. พื้นที่กันชน (Buffer zone)

จากประเด็นการวิเคราะห์ด้านกายภาพท่ัวไปของพื้นที่  
ได้น�ามาสูแ่นวความคดิในการปรบัปรงุบรเิวณพืน้ทีก่นัชน
ในประเด็นต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปแนวความคิดในการ
ปรับปรุงพื้นที่ได้ ดังนี้

แนวคิดในกำรปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำม
ผังเมืองรวม เมืองนครศรีธรรมรำช 

1. เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโดยรอบ
พืน้ทีก่นัชนโดยเป็นทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย
เพื่อลดความหนาแน่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
อนุรักษ์ของแหล่งมรดกปัจจุบันและอนาคต

2. ควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารและกิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกบัแนวทางอนรุกัษ์ เช่น สถานบนัเทงิ การค้าส่ง 
ขนาดใหญ่ เป็นต้น

แนวคิดในกำรปรับปรุงระบบกำรสัญจร

1. ปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุฯ และ
สถานที่ส�าคัญอื่นๆ โดยปรับพื้นผิวถนนเป็นแบบพิเศษ 
เพ่ือลดความเร็วของรถ และขยายทางเดนิเท้าโดยมร่ีมเงา 
เชือ่มต่อระหว่างโบราณสถานและกจิกรรมร้านค้ารมิสอง
ฟากของถนนราชด�าเนิน และใช้อุปกรณ์บาทวิถีให้มี     
รูปแบบที่เหมาะสม โดยไม่ท�าลายทัศนียภาพขององค์
พระบรมธาตุเจดีย์

2. การจดัระเบยีบของการสญัจรและล�าดบัศกัดิข์องถนน
ใหม่ โดยลดความเป็นถนนสายหลักของถนนราชด�าเนิน 
โดยใช้ถนนพฒันาการคขูวางหรอืถนนสาย อืน่ๆ เป็นทาง
เลีย่งเมอืง ยกเลกิการอนญุาตให้รถน�าเทีย่วและรถบรรทกุ
ขนาดใหญ่เข้ามาในบรเิวณพืน้ทีแ่หล่งมรดกเพือ่ลดความ

หนาแน่นของการจราจรและการส่ันสะเทือนที่อาจส่ง   
ผลต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์และโบราณสถานที่ส�าคัญ
และเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะและรถน�าเที่ยว รวมทั้ง
จัดหาที่จอดรถยนต์และรถบัสขนาดใหญ่โดยให้อยู่ด้าน
นอกเขตพื้นที่กันชน (ภาพที่ 16)

แนวคิดในกำรปรับปรุงกำรพื้นที่เปิดโล่งและมุมมอง

1. ขึ้นทะเบียนโบราณสถานคูเมืองทั้งส่ีด้าน ก�าหนด
ขอบเขตของคูเมืองโดยการขุดลอกให้ปรากฏชัดเจน รื้อ
ย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล�้าบริเวณพื้นที่แนวก�าแพงเมืองและ
คเูมอืง และจดัภมูทิศัน์ทีม่รีปูแบบถกูต้องตามรปูแบบเดมิ

2. ควบคมุการตดิตัง้ป้ายโฆษณาบรเิวณรมิรัว้วดัทกุชนดิ 
เพื่อป้องกันการบดบังโบราณสถานและปัญหาสภาพ
แวดล้อมทางมลทศัน์ (visual pollution) รวมถงึก�าหนด
พืน้ทีห้่ามก่อสร้างอาคารและควบคมุความสงูและรปูแบบ
อาคารบริเวณโดยรอบโบราณสถานและในเส้นทางการ
เข้าถึงหลัก โดยไม่ให้มีความสูงเกิน 12 เมตรที่สันหลังคา 
(ภาพที่ 17)

แนวควำมคิดในกำรปรับปรุงรูปแบบกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

1. จัดเส้นทางการท่องเที่ยว และก�าหนดพื้นที่จอดรถ
ของสถานที่ส�าคัญโดยไม่กีดขวางทางจราจร

2. ควบคุมรถน�าเที่ยวขนาดใหญ่ไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่
อนุรักษ์ส�าคัญ และพื้นที่กันชน โดยก�าหนดพื้นที่จอดรถ
น�าเทีย่วขนาดใหญ่ให้อยูน่อกพืน้ทีแ่หล่งมรดก รวมทัง้เพิม่
ประสทิธภิาพระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถเข้าสูพ่ืน้ที่ 
เช่น มบีรกิารรถน�าเทีย่วโดยรถลาก ซึง่สามารถรองรบันกั
ท่องเที่ยวได้ในจ�านวนมาก 



แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความส�าคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรม 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก

168  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและ
ความส�าคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สูก่ารเสนอชือ่เป็นแหล่งมรดกโลกนัน้  ศกึษา
จากเกณฑ์การพิจารณาในการข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของยูเนสโก กฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมใน
พื้นที่ แนวคิดในการอนุรักษ์แหล่งมรดก ประวัติ และ
ปรัชญาคติความเชื่อที่เกี่ยวข้อง และน�าผลการวิเคราะห์
ทางด้านกายภาพในแต่ละด้านมาเป็นแนวความคดิในการ
ปรับปรุง โดยผลจากการศึกษาได้พบประเด็นที่ส�าคัญอยู่ 
2 ประเด็น คือ

1. พระบรมธาตุเจดีย์มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ของเมืองและผังเมืองเดิม จากการก่อตั้งเมืองบนสภาพ
ภมูศิาสตร์ทีเ่ป็นสนัทราย ซึง่ส่งผลให้ลกัษณะของผงัเมอืง
เดมิเป็นรปูแบบสีเ่หลีย่มผนืผ้า โดยมถีนนราชด�าเนนิเป็น

แกนกลางและเชือ่มส่วนต่างๆ ของเมอืง โดยจะเน้นความ
ส�าคัญไปที่พระบรมธาตุเจดีย์และมีความสอดคล้องกับ
ต�านานที่ประดิษฐานพระทันตธาตุ บนหาดทรายแก้ว    
ซึง่ผลในการศกึษาประเดน็เหล่านีส้ามารถน�าเอาไปใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มี
ความเหมาะสมถกูต้องตามหลักคตนิยิมและส่งเสรมิความ
ส�าคญัของวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารและพระบรมธาตุ
เจดีย์ 

2. กิจกรรมชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อ     
วัดพระมหาธาตุฯ และพื้นที่โดยรอบ เช่น ภายในบริเวณ
วัดมีการสร้างอาคารร้านค้า อาคารขายดอกไม้ธูปเทียน 
ซึ่งมีรูปแบบและต�าแหน่งอาคารที่ไม่เหมาะสม อาคาร
บริเวณโดยรอบวัดแม้จะมีการควบคุมความสูง แต่ไม่ได้
ควบคุมถึงลักษณะและรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับ
พื้นที่ หรือมีการบุกรุกพื้นที่ก�าแพงเมืองที่แสดงขอบเขต
ของเมืองเก่า เป็นต้น

ภาพที่ 16  แผนท่ีแสดงแนวความคิดในการปรับปรุงระบบ
สัญจร    

ภาพที่ 17  แผนที่แสดงแนวความคิดในควบคุมอาคาร
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จากผลการศึกษาได้น�าไปเป็นแนวคิดในการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์ เพื่อสู่การเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึง
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พืน้ทีอ่นรุกัษ์ส�ำคญั (Core Zone) โดยพฒันาและ 
ส่งเสรมิวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารให้เป็นทีห่มายตาของ
เมอืง และอนรุกัษ์องค์ประกอบต่างๆ ทีส่�าคญัภายในวดั 
โดยปรับปรุงพ้ืนทีล่านหน้าวดัให้เป็นลานทราย เพือ่สะท้อน
ถงึบรรยากาศเดมิ และปรบัรปูแบบทางเดนิเป็นเส้นตรง ให้
สามารถรองรับกจิกรรมประเพณต่ีางๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ รือ้ย้าย
อาคารและรูปปั้นสร้างใหม่ท่ีใกล้โบราณสถานและอยู่ใน
ต�าแหน่งที่บดบังทัศนียภาพของพระบรมธาตุเจดีย์ และ
สร้างอาคารใหม่ในต�าแหน่งทีไ่ม่บดบงั โดยมรีปูแบบอาคาร
ทีม่คีวามกลมกลนืกบัโบราณสถาน รวมถงึออกมาตรการ
ควบคมุการห้ามก่อสร้างอาคารภายในพืน้ที่

2.  พืน้ท่ีกนัชน (Buffer Zone)  อาจมกีารก�าหนดพืน้ที่
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเพิ่มโดย

2.1  ก�าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบให้      
มีความสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ได้ เช่น การท่องเท่ียว เป็นต้น รวมถึงการ
ควบคุมหรือการห้ามประกอบกิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการอนรุกัษ์ เช่น สถานบรกิาร อาคารส�าหรบักอง 
เก็บ ขนถ่ายหรือรวบรวมวัสดุ และศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่
ในพื้นที่กันชนและพื้นที่โดยรอบ

2.2  แนวทางปรับปรุงระบบการสัญจร โดยก�าหนดการ
เข้าถึงที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักและเส้นทางรองส�าหรับ
การเข้าถงึด้วยรถยนต์ และก�าหนดมาตรการห้ามรถขนาด
ใหญ่เข้าพื้นที่ เพราะท�าให้เกิดความสั่นสะเทือนและ
มลภาวะ และอาจส่งผลให้โบราณสถานและสถานทีส่�าคญั
เกิดความเสียหายขึ้นได้ รวมทั้งจัดหาที่จอดรถยนต์และ
รถน�าเทีย่วขนาดใหญ่ ให้อยูด้่านนอกเขตพืน้ทีก่นัชน และ
เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะและรถน�าเที่ยว ตลอดจน
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม

2.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยให้มีความสอดคล้อง
กบัการอนรุกัษ์ในภาพรวม ซึง่แม้ว่าจะมกีารควบคมุความ
สูงไม่เกิน 12 เมตรแล้ว ควรมีการก�าหนดมาตรการ     
ควบคุมอืน่ๆ เช่น พืน้ทีเ่ปิดโล่งของอาคาร รปูแบบอาคาร 
การใช้สี และการติดตั้งป้ายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์และฟื้นฟูอาคารโบราณสถานในพื้นที่ เช่น หอ
พระพุทธสิหิงค์ บริเวณศาลากลางจังหวัด ก�าแพงเมือง
และคูเมืองเดิม เพื่อลดมลทัศน์และส่งเสริมทัศนียภาพ   
ที่ดีในพื้นที่แหล่งมรดก

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ยังคงมีรายละเอียดใน
ประเดน็อืน่เพิม่เตมิคอื การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ความส�าคัญกับการตรวจ
สอบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
โดยไม่ลิดรอนสิทธ์ิของประชาชน ขณะเดียวกันในการ
ออกมาตรการใดๆ กต็ามควรให้ความส�าคญักบัการมส่ีวน
ร่วมของชุมชน เพื่อให้มาตรการเหล่าน้ันสามารถน�าไป
ปฏิบัติด้วยความร่วมใจของชุมชนและท�าให้มาตรการ
เหล่านั้นประสบความส�าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และมี
ความสอดคล้องกับการประกาศคุณค่าโดดเด่นอันเป็น
สากล 
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