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คํานํา 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดําเนินงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา พ.ศ.๒๕๔๖ ซ่ึงมีคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
และเมืองเกาทําหนาท่ีกํากับดูแล  

สําหรับการดําเนินงานประกาศขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ี
เมืองเกา กลุมท่ี ๑ แลว รวม ๙ เมือง ไดแก เมืองเกาเชียงใหม เมืองเกาลําพูน เมืองเกาลําปาง เมืองเกานาน 
เมืองเกากําแพงเพชร เมืองเกาลพบุรี เมืองเกาพิมาย เมืองเกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา และใน
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองเกา ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดกําหนดพ้ืนท่ีและจัดลําดับ
ความสําคัญเมืองเกากลุมท่ี ๒ รวม ๒๕ เมือง และเห็นชอบใหดําเนินการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา และ
กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ลําดับท่ี ๑ คือ เมืองเกาแพร เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกาจันทบุรี 
เมืองเการอยเอ็ดและเมืองเกาปตตานี สํานักงานฯ จึงจัดทําโครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกากลุมท่ี ๒ ข้ึน 
เพ่ือกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา พรอมรายละเอียดองคประกอบเมืองท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีเมืองเกา และจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา ตอไป 

การจัดทําเอกสารการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกานี้ สํานักงานฯ ไดมอบหมายใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเปนท่ีปรึกษาดําเนินโครงการ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองเกา 
ภายใตคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา อีกท้ังยังไดรับความอนุเคราะหขอมูล
แผนท่ีดิจิตอล จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักบริหารโครงการเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขอมูล
แผนท่ีแสดงขอบเขตท่ีดินกําแพงเมือง – คูเมือง จากสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ 
ภาพถายทางอากาศ จากกรมแผนท่ีทหาร และความรวมมือจากหนวยงานทองถ่ินและประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เมืองเกา ในระหวางการดําเนินโครงการเปนอยางดี  

สํานักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการจัดทําแนว
ทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ใหกับหนวยงานทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตอไป  
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๑. ความเปนมา 

“เมืองเกา” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแหงสืบทอดมาแตกาลกอน หรือมี

ลักษณะเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือมีลักษณะจําเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร มีคุณคาทาง

ศิลปะ โบราณคดี และประวัติศาสตร เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดความเจริญรุงเรืองทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร การรักษาคุณคา และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเกาไวจะเอ้ือตอ

การพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม สิ่งกอสรางและองคประกอบเมือง ท่ีสะทอนความเปนเอกลักษณ

เมืองเกามีศักยภาพสูงในการสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน สามารถเสริมคุณคาทางเศรษฐกิจสังคมของ

ทองถ่ินและของประเทศ 

ปจจุบันความเปนเมืองเกาไดถูกความเจริญรุงเรืองและการขยายตัวของตัวเมืองโดยไมมีขอบเขตและ

ทิศทาง ทําใหองคประกอบเมืองหรือคุณคาของเมืองลดความสําคัญ และถูกทําลาย รวมท้ังมีการใชประโยชนท่ีดิน

ท่ีหลากหลายกิจกรรม ท้ังภาคราชการและเอกชนท่ีไมเหมาะสมและอาจจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีไมสามารถ

ควบคุมได ทําใหเมืองเกาหลายเมืองหมดสภาพและถูกทําลาย สงผลใหคุณคาและเอกลักษณของความเปนเมืองเกา

คอย ๆ หมดไปรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานเปนพิเศษเฉพาะพ้ืนท่ี เปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา   

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ทําหนาท่ีวางนโยบาย กําหนดพ้ืนท่ีและจัดทําแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา เปนข้ันตอนแรกของการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา โดย

กําหนดตามสภาพขอเท็จจริงบนพ้ืนฐานขอมูลและหลักฐานท่ีอางอิง การคนควาทางดานประวัติศาสตร และ

โบราณคดี เม่ือมีขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีชัดเจน จังหวัดและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถกําหนดหรือพัฒนา

กลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเกาแบบบูรณาการไดตอไป ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ี

เมืองเกากลุมท่ี ๑ แลวรวม ๙ เมือง ไดแก เมืองเกาเชียงใหม เมืองเกาลําพูน เมืองเกาลําปาง เมืองเกานาน     

เมืองเกากําแพงเพชร เมืองเกาลพบุรี เมืองเกาพิมาย เมืองเกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองเกา ครั้งท่ี       

๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดกําหนดพ้ืนท่ีและ

จัดลําดับความสําคัญเมืองเกากลุมท่ี ๒ รวม ๒๕ เมือง และเห็นชอบใหดําเนินการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา

และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ลําดับท่ี ๑ ดังนี้ 

ภาคเหนือ  ไดแก    ๑) เมืองเกาแพร ๒) เมืองเกาเชียงราย ๓) เมืองเกาพะเยา 

 ๔) เมืองเกาพิจิตร     ๕) เมืองเกาตาก 

ภาคกลาง  ไดแก   ๑) เมืองเกาเพชรบุรี  ๒) เมืองเกาสุพรรณบุรี ๓) เมืองเกากาญจนบุรี 

 ๔) เมืองเการาชบุรี    ๕) เมืองเกาอูทอง        ๖) เมืองเกาสรรคบุรี 

ภาคตะวันออก  ไดแก  ๑) เมืองเกาจันทบุรี    ๒) เมืองเการะยอง     ๓) เมืองเกานครนายก 

ภาคตะวันออก  ไดแก  ๑) เมืองเการอยเอ็ด   ๒) เมืองเกาบุรีรัมย     ๓) เมืองเกานครราชสีมา 
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เฉียงเหนือ ๔) เมืองเกาสุรินทร    ๕) เมืองเกาสกลนคร 

ภาคใต  ไดแก  ๑) เมืองเกาปตตานี    ๒) เมืองเกาตะก่ัวปา    ๓) เมืองเกาสตูล 

 ๔) เมืองเกายะลา      ๕) เมืองเกานราธิวาส   ๖) เมืองเการะนอง 

ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารจัดการเมืองเกากลุมท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนและดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมทันตอ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในพ้ืนท่ีเมืองเกา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา         

จึงดําเนินการกําหนดพ้ืนท่ีเมืองเกากลุมท่ี ๒ ลําดับท่ี ๑ รวม ๕ เมือง ไดแก เมืองเกาแพร เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกา

จันทบุรี เมืองเการอยเอ็ด และเมืองเกาปตตานี 

เอกสารโครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกากลุมท่ี ๒ : เมืองเกาปตตานี ท่ีสํานักงานฯ จัดทําข้ึนประกอบดวย 

กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา หลักการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา และ

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เพ่ือใหจังหวัดและทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเปนกรอบแนวทาง

ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกาตอไป 

 

๒. กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกากลุมท่ี ๒ นี้ มีกรอบความคิดบนหลักของการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษวา 

เปนการพัฒนาโดยแยกพ้ืนท่ีพัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจากพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษทางศิลปกรรมและธรรมชาติ แตยังคง

แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมตอของพ้ืนท่ีท้ังสองลักษณะ โดยใหเห็นการคลี่คลายท่ีคอย ๆ เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ี

อนุรักษไปสูพ้ืนท่ีพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีอนุรักษตองปรับปรุงใหองคประกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏ

เอกลักษณของพ้ืนท่ีอยางเดนชัดท้ังรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สิ่งแวดลอม และบรรยากาศของท้ังพ้ืนท่ี โดยตอง

ระมัดระวังมิใหเนนการตกแตงรายละเอียดมากเกินไปจนเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิม สวนพ้ืนท่ีท่ีพัฒนา

เพ่ือเศรษฐกิจตองใหหางจากพ้ืนท่ีอนุรักษ ระยะหางระหวางสองพ้ืนท่ีตองข้ึนอยูกับอัตราความเจริญเติบโตของ

เมืองแตละเมือง ท้ังนี้ตองไมใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขามารบกวนพ้ืนท่ีอนุรักษ (ประสงค เอ่ียมอนันต, ๒๕๕๐) 

การพัฒนาเมืองเกาในเชิงอนุรักษนั้น นอกจากการอนุรักษสถาปตยกรรมสําคัญ คุณลักษณะเฉพาะ     

บูรณภาพ และความเปนของแทดั้งเดิมของเมืองเกาแลว จะตองคํานึงถึงระบบนิเวศของเมืองดวย อาทิ แหลงน้ําท่ี

หลอเลี้ยงเมือง ระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศธรรมชาติท่ีมีผลเก่ียวเนื่องกับเมืองเกา เพราะระบบนิเวศเหลานี้

ยอมมีผลในการทําใหเมืองเกาสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 

แนวคิดสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเชิงอนุรักษก็คือ การบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขามาชวย

ในงานดานการอนุรักษ และสงเสริมใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการดําเนินการมากท่ีสุด ท้ังนี้การบูรณาการจะตอง

ผสานท้ังศาสตรและศิลปในหลายดานดวยกัน อาทิ การใชหลักนิติศาสตรเขามาชวยในการออกกฎหมาย และ

กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม การใชหลักรัฐศาสตรเพ่ือการจัดการใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน เสมอภาค และเปน

ธรรม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือสรางเครื่องมือและแนวคิดใหม ๆ ในการจัดการกับปญหา

ตาง ๆ ไดดีข้ึน การใชหลักเศรษฐศาสตรมาสรางแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการจัดการ 
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การสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก 

เพราะชาวชุมชนทองถ่ินเปนผูท่ีอยูในเมืองเกา และจะเปนผูสานตอใหเกิดความยั่งยืนของเมือง ดังนั้นการใหความรู 

ความเขาใจถึงคุณคา และความสําคัญของเมืองเกาจึงเปนเรื่องท่ีตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือให

ประชาชนโดยท่ัวไปเกิดจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษสภาพแวดลอมของเมืองเกาตอไป 

ในการรักษาเอกลักษณ ภูมิทัศน และการฟนฟูเมืองเกาในแนวทางท่ีเปนสากลนั้น มีหลักการวางแผนการ

อนุรักษเมืองประวัติศาสตร ๔ ประการ (Fielden, ๑๙๙๓) คือ  

๑) การอนุรักษเชิงบูรณาการ (Integrated conservation) โดยการผสมผสานงานอนุรักษใหเปนสวน

หนึ่งของวัตถุประสงคของการวางผังเมือง  

๒) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Control of change) โดยการควบคุมการเจริญเติบโตหรือการพัฒนา

ใหม ๆ การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคม จะชวยใหสามารถรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี โดยการหามาตรการควบคุมการพัฒนาท่ีมีมากเกินไป ดวยการกําหนดขนาดและ

รูปแบบอาคาร การจํากัดปริมาณการจราจร และการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 

๓) การออกแบบสิ่งกอสรางทดแทน (Infill design) 

การออกแบบอาคารใหมหรือโครงสรางหรือสวนตอเติม ควรมีพ้ืนฐานมาจากการวิเคราะหท่ีชัดเจน

และเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเนื้อเมือง (Urban fabric) และหนาท่ีใชสอย (function) และการ

ประยุกตใชหลักการของการออกแบบชุมชนเมือง และความงามของเมือง 

๔) การบริหารจัดการ (Administrative Actions) โดยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการ

สนับสนุนจากหนวยงานทองถ่ิน รวมท้ังการออกกฎหมายและมาตรการควบคุมและสนับสนุนใหเปนไปตาม

แผนการอนุรักษท่ีไดจัดทําไว บางครั้งอาจตองการอํานาจระดับสูงในการดําเนินงานใหเปนผล (Holliday, ๑๙๗๓) 

เมืองเกาท่ียังมีชีวิตนั้น คือเมืองท่ียังคงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู การสงเสริมการ

อนุรักษยานเมืองเกา จะตองคํานึงถึงเครื่องมือท่ียังมีพลวัต นั่นคือการบริหารจัดการเมืองเกาท่ียังมีชีวิตอยูจะตอง

ใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากกวาการเนนทางดานกายภาพ (Feilden, ๑๙๙๓) แตสําหรับ

เมืองท่ีตายแลว การควบคุมลักษณะภูมิทัศนท้ังหมดจะมีความสําคัญมาก (Goakes, ๑๙๘๗) ดังนั้น การบริหารจัดการ

ควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทางดานกายภาพมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

สําหรับในประเทศไทย นิจ หิญชีระนันท ไดใหแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษธรรมชาติและศิลปกรรมใน

เมืองไว ๖ ประการ (นิจ หิญชีระนันท, ๒๕๒๐) มีรายละเอียดดังนี้  

๑) การใชประโยชนท่ีดิน มีขอพิจารณาคือ 

• การจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม 

• การฟนฟูบูรณะชุมชนใหกลับคืนสูชีวิต 

• การจัดใหมีสวนสาธารณะ 
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๒) การพัฒนาและกอสราง มีขอพิจารณาคือ 

• การออกแบบสถาปตยกรรมใหมีความกลมกลืนกับอาคารขางเคียง 

• การควบคุมความสูงไมใหบดบังหรือขมอาคารเดิม รวมถึงเสาไฟฟา เสาโทรเลข ฯลฯ ดวย 

• การควบคุมลักษณะภายนอกของอาคาร 

• การบํารุงรักษาใหอาคารและสภาพแวดลอมดํารงคุณคาอยูเสมอ 

๓) การอนุรักษ 

• การคุมครองคุณคาและความงาม โดยการข้ึนทะเบียนวัตถุและบริเวณ ซ่ึงคุณคาท่ีคุมครอง ควรมี       

๓ ลักษณะ คือคุณคาทางวิทยาการ คุณคาทางประวัติศาสตร และคุณคาความงามตามธรรมชาติ 

• การอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมควบคูไปกับการพัฒนาเมือง โดยรักษาลักษณะพิเศษของทองถ่ินไว 

• แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง เปนท่ีโลง และเปนแหลงท่ีงดงาม ใหความรื่นรมยแกเมือง 

• ตนไม ควรเก็บรักษาไว รวมท้ังใหมีการรักษาหนาดินไว  

• โครงการพัฒนา เชน สะพานลอย ถนน ไมใหเกิดความเสียหายแกทัศนียภาพของเมือง 

๔) การสัญจร 

• ถนนและอุปกรณ ควรมีทางเทากวาง และบริเวณปลูกตนไม อุปกรณในถนน รวมท้ังการนํา

สายไฟฟา สายโทรศัพท สายโทรเลข ลงใตดินในถนนบางสาย 

• ระบบถนน โดยสรางถนนเลี่ยงพ้ืนท่ีอนุรักษ ปรับเปลี่ยนถนนเดิมในบริเวณอนุรักษใหเปนทางเทา 

• ทางเทาใตชายคา ควรจัดใหมีเฉพาะยานพาณิชยกรรม 

• ทางเดินและทางจักรยานในเขตอนุรักษ ควรลดการจราจรสําหรับรถยนตสวนตัว และคืนเมือง

ใหกับคนและจักรยาน ถนนบางแหง อาจใหมีการปดการจราจรแลวเปดใหเปนทางเทา เพ่ือเสริม

การจับจายซ้ือของ 

๕) บริการสาธารณะ 

• จะตองจัดใหอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน พัฒนา และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 

• การรณรงคตอตานความไมสวยงาม โดยใชวิธีการชักชวนและวิธีการทางกฎหมาย 

• ตองจัดใหมีท่ีสาธารณะและบริการในเมืองกระจายอยูในระยะและบริเวณอันเหมาะสม เชน 

พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด สวนสาธารณะ ลานกลางเมือง 

• การควบคุมสิ่งโฆษณา ใหมีไดเฉพาะยานพาณิชยกรรม และตองคํานึงถึงผลทางการมองเห็นดวย 

• จะตองมีการควบคุมระดับเสียงท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมและยานพาหนะ และจากกิจกรรมตาง ๆ  

๖) คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

โดยในทองถ่ินควรตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง เพ่ือปกปองและสงเสริมคุณภาพและความงามของ

สิ่งแวดลอม ในทองถ่ินของตน และควรมีการตั้งรางวัลสําหรับมอบใหแกองคกรหรือบุคคล ท่ีมีสวนในการปกปอง

และสงเสริมคุณภาพของสิ่งแวดลอมนั้น 
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๓. กรอบของกฎหมายในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาตองอาศัยการเชื่อมโยงกฎหมายหลายฉบับ  เพ่ือสรางกรอบกฎหมาย     

ท่ีครอบคลุมในทุกมิติเก่ียวกับการอนุรักษและดูแลรักษาเมืองเกา ท้ังนี้ระเบียบ กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ

กับการอนุรักษและพัฒนาเมืองในประเทศไทยสามารถประมวลไดดังนี้ 

(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชน และชุมชนในการพัฒนาท้ังในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ โดยใหความสําคัญแกประชาชนและ

ชุมชน ในการบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๒) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ เปนการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ การบํารุงรักษาศิลปะ       

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดโครงสรางการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม การกระจายอํานาจการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูระดับจังหวัดและทองถ่ิน การจัดตั้ง

กองทุนสิ่งแวดลอม การสนับสนุนบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังการจัดทําแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะยาว 

(๔) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘       

มีความเก่ียวของโดยตรงกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีพบในพ้ืนท่ีเมืองเกา จึงเปนกฎหมายคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรม สามารถใชเปนหลักในการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพ่ือความสะดวกในการดูแล และ

จัดการภายในพ้ืนท่ีเมืองเกา 

(๕) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ และ (ฉบับท่ี ๓)        

พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ เปนกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับการวางผังเมืองโดยตรง โดยกลาวถึง 

คณะกรรมการผังเมือง การสํารวจเพ่ือวางและจัดทําผังเมืองรวม หรือผังเฉพาะ การบังคับใชผังเมืองรวม การวาง

และจัดทําผังเมืองเฉพาะ คณะกรรมการบริหารการผังเมืองทองถ่ิน การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร การอุทธรณ 

บทเบ็ดเสร็จ และบทลงโทษ 

(๖) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ กฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือท่ีชวยในการกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน 

การกําหนดมาตรการตาง ๆ ภายในเขตการใชประโยชนท่ีดินดังกลาวจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกัน รวมท้ังการ

ออกกฎกระทรวงเพ่ือควบคุมการกอสรางอาคาร การใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดบางประเภทดวย 

(๗) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ เปนการใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินในการ

ควบคุมดูแลการขุดดินและถมดินในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชในการจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกาได 

(๘) พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ.๒๕๐๕ เปนการกําหนดบทบาทหนาท่ีของเจาของท่ีดิน และ

เจาหนาท่ีในการดูแลรักษาคันและคูน้ําใหคงอยูในสภาพท่ีใชการไดดี 
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๖ 

(๙) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มีเจตนาเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดี มีความเปนอยูท่ี

เหมาะสมตอการดํารงชีวิต ท้ังปองกันและปองปรามไมใหผูใดกระทําการใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูอ่ืน 

(๑๐) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ไดกลาวถึงประเภทของโรงงาน การขออนุญาต ประกอบกับ

กฎกระทรวงเก่ียวกับทําเลท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการนํามาบังคับใชในพ้ืนท่ีเมืองเกา 

(๑๑) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ เปนการกําหนดใหมีการเปดดําเนินกิจการโรงแรม ใหเปนไป

ความเหมาะสม ความปลอดภัย ความสะอาด และสถานท่ีไมขัดกับอนามัย 

(๑๒) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ไดกลาวถึงลักษณะอาคาร และสถานท่ีท่ีตั้งสถานบริการ 

ไมใหไปกระทบตอสถานท่ีสําคัญทางศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข และยานท่ีอยูอาศัย 

(๑๓) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.๒๕๑๘  เปนกฎหมายท่ีไดบัญญัติข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือใชในการ     

จัดระเบียบท่ีราชพัสดุ 

(๑๔) พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ เปนกฎหมายท่ีกําหนดบทบาทหนาท่ีของพระสงฆในการ

บํารุงรักษาวัด โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัด 

(๑๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา      

พ.ศ.๒๕๔๖ เปนระเบียบท่ีกําหนดกรอบและโครงสรางองคกรในการอนุรักษเมืองเกา ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน โดยหนวยงานสวนทองถ่ินสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการไดโดยตรง 

จากระเบียบ กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและพัฒนาเมืองขางตน สามารถกําหนด

กรอบของกฎหมายออกเปน ๓ กรอบดังนี้ 

๓.๑ กรอบกฎหมายเพ่ือการอนุรักษพ้ืนท่ี เปนกรอบของกฎหมายท่ีอาศัยพระราชบัญญัติ ๓ ฉบับ

หลัก คือ (๑) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘            

(๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และ ๓ ฉบับเสริม คือ (๑) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 

(๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  และ  (๓)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกรอบของกฎหมายจะเปนการออกเทศบัญญัติเพ่ือใหเกิดการ

กําหนดการควบคุม กลาวคือ เขตโบราณสถานหรือพ้ืนท่ีหลัก ทําการกําหนดพ้ืนท่ีรอบสถานท่ีโบราณสถานและวัด 

จากแนวเขตในระยะ ๕๐ เมตร โดยกําหนดใหมิใหกอสรางสิ่งปลูกสรางท่ีสูงเกินสองชั้นหรือ ๙ เมตร นับจากระดับ

พ้ืนดินถึงระดับโครงสรางหลังคา และกําหนดรูปแบบของอาคารใหควบคุมการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร 

ตองมีลักษณะแบบ รูปทรง และอัตลักษณของอาคารพ้ืนถ่ิน สวนพ้ืนท่ีตอเนื่องออกเปนขอกําหนดการหามกอสราง

อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๔ ชั้นหรือเกิน ๑๖ เมตร โดยขอกําหนดดังกลาวออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน 

๓.๒ กรอบกฎหมายเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอม   เปนกรอบของกฎหมายท่ีอาศัยพระราชบัญญัติ 

๓ ฉบับหลักคือ (๑) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ (๒) 

พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ.๒๕๐๕ (๓) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ ๔ ฉบับเสริม คือ 

(๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (๒) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (๓) พระราชบัญญัติ
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โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ และ (๔) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ โดยกรอบของกฎหมายจะออกเปน      

เทศบัญญัติเพ่ือใหเกิดมาตรการดังนี้ 

(ก) กําหนดมาตรการการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม โดยใชอํานาจในมาตรา ๒๒ ใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ท่ีกําหนดใหกระทรวงการคลังสามารถ

จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมและสามารถใหทองถ่ินกูยืมเงินกองทุนได โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนหรือ

ภาคเอกชนกูยืมเพ่ือปรับปรุงระบบการรักษาสิ่งแวดลอมในเขตเมืองเกาและโบราณสถาน 

(ข) กําหนดในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาเปนเขตควบคุมในการขุดดินและถมดินตามมาตรา ๖        

ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยการขุดและถมดินท่ีมีความลึกจากพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีปากบอเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรในเขตเมืองเกาตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

(ค) กําหนดใหเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาเปนเขตควบคุมการจราจรและการขนสงขนาดใหญ โดย

กําหนดมิใหรถบรรทุกขนาดตั้งแต ๖ ลอข้ึนไปผานพ้ืนท่ีเมืองเกา โดยอนุญาตไดในกรณีท่ีมีใบอนุญาตจากเจา

พนักงานตํารวจเฉพาะกรณีของการขนสงท่ีจําเปน 

(ง) กําหนดการควบคุมการกอสรางบริเวณริมลําเหมืองสาธารณะ โดยกําหนดใหมีการเวนวาง

อาคารจากแนวขอบของลําเหมืองสาธารณะเปนระยะ ๖ เมตร จึงสามารถปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง อ่ืน ๆ ได 

(จ) กําหนดการควบคุมกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอมภายในพ้ืนท่ีเมืองเกา 

โดยกําหนดหามมีโรงงาน โรงแรม และสถานบริการท่ีขัดตอวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

๓.๓ กรอบกฎหมายเพ่ือการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม เปนกรอบของกฎหมายท่ีอาศัย

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ โดยกรอบกฎหมายควรมีมาตรการการควบคุมกิจกรรมในเขตเมืองเกาในพ้ืนท่ี

หลักและตอเนื่อง ดังนี้ 

(ก) การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีและขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินจําแนกประเภทตามผังเมือง 

(ข) การกําหนดระบบรางวัล เพ่ือใหเกิดมาตรการจูงใจในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด เชน 

๑) ท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยกําหนดขอแลกเปลี่ยนทางการอนุรักษและ

พัฒนา เชน หากเจาของท่ีดินหรืออาคารอนุญาตใหเกิดการใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมสาธารณะ จะสามารถนําไปลด

ภาษีโรงเรือน และการคาของตนเองไดข้ึนอยูกับสัดสวนของขนาดท่ีดิน 

๒) ระยะรนดานหนา ดานขาง และดานหลังอาคาร โดยกําหนดเปนขอแลกเปลี่ยน

ทางการอนุรักษและพัฒนา เชน หากเจาของท่ีดินหรืออาคารอนุญาตใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจกรรม

สาธารณะ ในพ้ืนท่ีหลักจะสามารถสรางอาคารสูงเกิน ๙ เมตรได แตไมเกิน ๑๒ เมตร นับจากระดับพ้ืนดินถึง

โครงสรางหลังคา และในพ้ืนท่ีตอเนื่องจะสามารถสรางอาคารสูงเกิน ๑๖ เมตรได แตไมเกิน ๒๐ เมตร นับจาก

ระดับพ้ืนดินถึงโครงสรางหลังคา 

๓) แปลงท่ีดินสูงสุด กําหนดการขออนุญาตปลูกสรางอาคารในเขตพ้ืนท่ีหลักและ

พ้ืนท่ีตอเนื่อง มีขนาดของแปลงท่ีดินท่ีสูงสุดในการขออนุญาตไดไมเกิน ๔๘๐ ตารางเมตร (โดยคิดจากขนาดของ

กิจกรรมท่ีควบคุมใหไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร รวมกับพ้ืนท่ีเปดโลงรอยละ ๖๐ รวมเปน ๔๘๐ ตารางเมตร) เพ่ือ

ปองกันการกอสรางโครงการขนาดใหญในเขตเมืองเกา 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๘ 

(ค) การกําหนดความหนาแนนหรือความเขมขนของการใชประโยชนท่ีดิน โดยใชวิธีการ

ทางดานผังเมือง ดังนี้ 

๑) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารตอพ้ืนท่ีดินรวม (Floor Area Ratio หรือ FAR) เปนการ

ควบคุมความหนาแนนของประชากรและระดับของกิจกรรม โดยใชเกณฑการกําหนดอัตราสวนของพ้ืนท่ีรวมของ

อาคารตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดิน ในพ้ืนท่ีหลักไมเกิน ๒ และในพ้ืนท่ีตอเนื่องไมเกิน ๔ 

๒) อัตราสวนของพ้ืนท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม (Open Space Ration หรือ OSR) 

เปนการควบคุมสภาพความแออัดของอาคาร โดยใชเกณฑการกําหนดอัตราสวนต่ําสุดของพ้ืนท่ีวางท่ีปราศจาก

อาคารครอบคลุมตอพ้ืนท่ีรวมของอาคาร การควบคุมดังกลาวอาจใชอัตราสวนสูงสุดของอัตราสวนรอยละของพ้ืนท่ี

ปกคลุมอาคารตอพ้ืนท่ีดิน (Building Coverage Ratio หรือ BCR) เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางไมนอยกวาท่ีกําหนด โดย

กําหนดไมนอยกวารอยละ ๒๐ ท้ังพ้ืนท่ีหลักและพ้ืนท่ีตอเนื่อง 

 

๔. หลักการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา 

การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา จะกําหนดบนหลักการศึกษาคุณคาทางดานประวัติศาสตร ศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม และองคประกอบอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดลอมเมืองและสถานท่ีท่ีมีความสําคัญควรคาแกการอนุรักษอัน

เกิดจากคุณสมบัติพิเศษเฉพาะท่ีในการสรางจิตวิญญาณแหงสถานท่ีในระดับเมือง ซ่ึงองคประกอบในดานตาง ๆ   

ท่ีประกอบกันเปนเมืองนั้นจะเปนสิ่งท่ีทําใหเมืองมีลักษณะพิเศษแตกตางออกไปจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ นอกจากนี้จะ

คํานึงถึงปจจัยทางพ้ืนท่ีท่ีจะมีผลตอการสูญสลายไปขององคประกอบเมืองเกาท่ีมีคุณคาเหลานั้น ไดแก พ้ืนท่ีท่ีเสี่ยง

ตอภัยพิบัติตาง ๆ อาทิเชน อุทกภัย ไฟไหม เปนตน ข้ันตอนการดําเนินงานการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา มีดังนี้ 

๑) การศึกษาวิเคราะหหลักฐานและขอมูล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีเมือง

เกา ท้ังขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม โดยมีประเด็นศึกษาวิเคราะหดังตอไปนี้ 

๑.๑) ประวัติความเปนมา และพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

๑.๒) องคประกอบของเมืองเกา ไดแก คูเมือง กําแพงเมือง ประตูเมือง วัง วัด (มัสยิด) ลานโลง 

สะดือเมือง เปนตน 

๑.๓) สถาปตยกรรมและศิลปกรรมของโบราณสถาน อาคาร และสิ่งกอสรางในพ้ืนท่ีศึกษาท้ังใน 

และนอกกําแพงเมือง 

๒) การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา เปนการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาเพ่ือการอนุรักษและ

พัฒนา บนพ้ืนฐานการสนับสนุนของขอมูลและการวิเคราะหขอมูลใหเห็นคุณคาความสําคัญทางประวัติศาสตร 

ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ขององคประกอบของเมืองเกาขางตน รวมกับเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองปกปอง

คุมครองบริเวณแวดลอมของพ้ืนท่ีเมืองเกานั้น ๆ เชนสภาวะเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย สภาวะคุกคามจากการพัฒนา

สมัยใหม เปนตน การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา ประกอบดวยขอบเขตพ้ืนท่ี         

๒ ระดับ ดังนี้ 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๙ 

๒.๑) ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา เปนขอบเขตท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีองคประกอบซ่ึงมีคุณคา

ความสําคัญและกระจายตัวอยางมีการเกาะกลุมกัน และมีความเปนของแทดั้งเดิมและบูรณภาพ (Authenticity 

and Integrity) ท่ีตองเรงใหเกิดการวางแผนอนุรักษและพัฒนา 

๒.๒) ขอบเขตพ้ืนท่ี (Zoning) เปนการแบงพ้ืนท่ีภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาตามลักษณะเชิง

จินตภาพของเมืองท่ีมีคุณคาความสําคัญแตกตางกัน เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับเมืองเกานั้น ๆ 

โดยแบงเปน ๒ เขต (Zones) ดังนี้ 

ก) พ้ืนท่ีหลัก เปนบริเวณศูนยกลางเมืองเกา ท่ีมีการกระจุกตัวขององคประกอบเมือง

ท่ีสําคัญ 

ข) พ้ืนท่ีตอเนื่อง เปนบริเวณตอเนื่องกับเขตพ้ืนท่ีหลัก สมควรใหเปนบริเวณสงเสริม

การอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีหลัก 

 

๕. ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกา 

๕.๑ ความสําคัญของพ้ืนที่ 

๕.๑.๑ ประวัติความเปนมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของชุมชนและบานเมืองโบราณในจังหวัด

ปตตานีมีการเจริญข้ึนของบานเมืองตั้งแตในชวงแรกเริ่มประวัติศาสตร และก็มีการอยูอาศัยสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

“เมืองยะรัง” คือหลักฐานท่ีเดนชัดของการเจริญข้ึนของบานเมืองในชวงประวัติศาสตร

ตอนตน ในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ โดยสันนิษฐานวาอาจเปนบานเมืองท่ีเรียกวาหลังยาซูว หรือ 

ลังกาสุกะ ท่ียะรังมีเมืองโบราณยอย ๆ ๓ เมือง ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน คือ บานวัด บานจาเละ และบานประแว 

จากการดําเนินงานสํารวจและขุดคน/ขุดแตงของกรมศิลปากรก็ทําใหพบหลักฐานทางโบราณคดี และศิลปกรรม

เปนจํานวนมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเมืองโบราณแหงนี้มีความเจริญรุงเรือง โดยเฉพาะในดานศาสนาท่ีมีท้ังการเจริญ

ข้ึนของพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณฮินดู อันสอดคลองกับบทบาทของลังกาสุกะในฐานะเมืองทาคาขายสมัย

โบราณในชวงท่ีเรียกวาสมัยศรีวิชัย  

ตอมาเม่ือสภาพทางภูมิศาสตรบริเวณอาวปตตานีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเมืองยะรังหมด

ความสําคัญลง จึงมีการสรางเมืองใหมท่ี “กรือเซะ-บานา” โดยยังคงมีบทบาททางเศรษฐกิจในการเปนเมือง

ศูนยกลางทางการคา อันตรงกับชวงสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๓ สถานีการคาของตางชาติตางเขามา

ตั้งอยู ท่ีเมืองปตตานี ซ่ึงชวงเวลานี้ เจาเมืองและประชาชนสวนใหญตางหันมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี 

“มัสยิดกรือเซะ” เปนศูนยรวมจิตใจของพ่ีนองมุสลิม 

อยางไรก็ตาม ในชวงสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทรตอนตน เมืองปตตานีก็มีปญหา

ขัดแยงกับทางกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครเสมอ ๆ จนนํามาสูการยายเมืองอีกครั้งในชวงป พ.ศ. ๒๓๘๘ – 

๒๓๙๙ เมืองเกาท่ี “จะบังติกอ” จึงถูกสรางข้ึนริมฝงแมน้ําปตตานีในเขตเทศบาลเมืองปจจุบัน เพ่ือเปนศูนยกลาง

แหงใหมของดินแดนแถบนี้ ท้ังเจาเมือง พอคา และประชาชนท่ัวไปตางยายถ่ินฐานมาตั้งหลักแหลงบริเวณนี้ โดยมี 

“มัสยิดกลาง” ท่ีเพ่ิงสรางข้ึนเม่ือไมนานมานี้เปนศาสนสถานหลักของชาวมุสลิม ขณะท่ีชาวไทยเชื้อสายจีนมี         



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๐ 

“ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว” เปนท่ีเคารพสักการะ และท้ังสองแหงนี้รวมท้ังมัสยิดกรือเซะก็ถือเปนสัญลักษณทาง

วัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัดปตตานีนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

๕.๑.๒ สถาปตยกรรมและศิลปกรรม 

ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมมีท้ังโบราณสถานท่ีเปนศาสนสถานในศาสนาอิสลาม 

และพุทธศาสนา ศิลปกรรมรัตนโกสินทร คือ วังจะบังติกอ มัสยิดกลางปตตานี และศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 

๕.๑.๓ โบราณสถาน 

โบราณสถานในเขตเมืองเกาปตตานี ไดแก ตึกขาว หรือตึกเดชะปตตนายากูล และ    

วังจะบังติกอ 

๕.๒ องคประกอบเมืองเกา 

องคประกอบเมืองเกาปตตานีแบงไดดังนี้ 

๕.๒.๑ วัง ไดแก วังจะบังติกอ 

๕.๒.๒ วัดและศาสนสถาน ไดแก ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และมัสยิดกลางปตตานี 

๕.๒.๓ ตลาด ยานการคา ชุมชน เมืองปตตานี มีประชากรเขามาอาศัยเพ่ิมมากข้ึน พอคานัก

ธุรกิจชาวตางชาติเขามาติดตอคาขายกับปตตานีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะชาวจีนนั้นเปนกลุมใหญท่ีสุด บริเวณท่ีชาว

จีนมาสรางบานเรือนจึงเรียกวา “หมูบานชาวจีน” หรือ “ตลาดจีน” ซ่ึงตั้งอยูริมแมน้ําปตตานี บริเวณท่ีเรียกวา 

“หัวตลาด” 

 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๑ 
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โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๒ 

๕.๓ ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา 

เมืองเกาปตตานี (เมืองจะบังติกอ) ไดมีการตั้งถ่ินฐานชุมชนตอเนื่อง จนพัฒนามาเปนเมือง

ปตตานีในปจจุบัน โดยในชวงป พ.ศ. ๒๓๓๘ – ๒๓๙๙ (ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๓ – ๔) ไดมีการยายเมืองจาก     

เมืองกรือเซะ – บานา บริเวณอาวปตตานี มายังบริเวณจะบังติกอ บนฝงตะวันออกของแมน้ําปตตานี และขยาย

ชุมชนขามแมน้ําปตตานีไปยังฝงตะวันตก ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีตั้งของเขตเทศบาลเมือง และเปนศูนยกลางท้ังการ

ปกครอง เศรษฐกิจ ขอบเขตเมืองเกาปตตานีไมมีความชัดเจนปรากฏใหเห็นในลักษณะของกําแพงเมือง-คูเมือง  

แตมีองคประกอบของเมืองเกาท่ีสําคัญ คือ  วังเกาจะบังติกอ มัสยิด บานเรือนรูปแบบมลายู สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

โครงขายถนนและตึกแถวเกาสองขางถนนปตตานีภิรมย ตึกแถวเกาสองขางถนนอาเนาะรู ศาลเจา และตึกแถวเกา

สองขางถนนฤาดี จนมีลักษณะยานจีนท่ีเรียกวา “ชิโนกัมปุง” เกาะกลุมเชื่อมโยงตอเนื่องเปนลักษณะเมืองเกาท่ีมี

เอกลักษณ การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาปตตานี จึงสามารถกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีมีเนื้อท่ีประมาณ ๒.๓๕ 

ตารางกิโลเมตร (๑,๔๖๘.๗๑ ไร) โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดแนวกันชนระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวก่ึงกลางถนนเจริญนคร และซอยไม

ปรากฏชื่อ (บริเวณพิกัดภูมิศาสตร 47P 749498.034,760380.263) ขามแมน้ําปตตานีไปทางฝงตะวันตก จนบรรจบ

กับแนวกันชนระยะ ๑๐๐ เมตรจากแนวแมน้ําปตตานีไปทางทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออก จดแนวกันชนระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 

๔๒๑๐ ไปทางทิศตะวันออกตอเนื่องไปตามแนวถนนฤาดี กระท่ังบรรจบกับแนวก่ึงกลางถนนยะรัง ตอเนื่องไป

บรรจบกับแนวกันชนระยะ ๔๐๐ เมตร จากแนวก่ึงกลางถนนยะรังไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับแนวกันชน

ระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวก่ึงกลางถนนสิโรรส 

ทิศใต  จดแนวกันชนระยะ ๔๐๐ เมตร จากแนวก่ึงกลางถนนยะรังไปทางทิศตะวันออก 

ตอเนื่องกับแนวกันชนระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวก่ึงกลางถนนสิโรรสไปทางทิศใต เรื่อยไปจนบรรจบกับแนวกันชน

ระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวแมน้ําปตตานีไปทางทิศตะวันตกและทิศใต  

ทิศตะวันตก จดแนวกันชนระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวตลิ่งฝงตะวันตกของแมน้ําปตตานีไป

ทางทิศตะวันตก 

๕.๔ เขตพ้ืนท่ี (Zoning) ภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  

ภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาปตตานี มีการแบงเขตพ้ืนท่ี (Zoning) โดยกําหนดจากแนวเขต

โบราณสถาน และองคประกอบหลักของเมือง ไดดังตอไปนี้ 

๕.๔.๑ พ้ืนท่ีหลัก ประกอบดวยพ้ืนท่ีหลัก ๓ บริเวณ เชื่อมตอกันโดยแมน้ําปตตานี โดยกลุม

พ้ืนท่ีทางทิศเหนือเปนบริเวณศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ยานชิโนกัมปุงบนถนนอาเนาะรู ยานการคาเกาบนถนนฤาดี 

และยานชุมชนโดยรอบ กลุมพ้ืนท่ีตอนกลางเปนบริเวณยานการคาเกาบนถนนปตตานีภิรมย ซ่ึงมีตึกแถวเกาท่ีมี

เอกลักษณเรียงรายเกาะกลุมกันอยางตอเนื่อง และกลุมพ้ืนท่ีทางทิศใตเปนบริเวณเมืองเกาจะบังติกอ ประกอบดวย 

วังเจาเมือง สุสานโตะอาเยาะห และยานชุมชนโดยรอบ  ซ่ึงพ้ืนท่ีหลักท้ังหมดนี้มีเนื้อท่ีรวมประมาณ ๑.๒๓ ตาราง

กิโลเมตร (๗๖๗.๐๒ ไร) โดยมีอาณาเขตดังนี้  
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 ทิศเหนือ จดแนวก่ึงกลางซอยไมปรากฏชื่อ (บริเวณพิกัดภูมิศาสตร 47P 749498.034, 

700380.263) และแนวก่ึงกลางถนนเจริญนคร ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับแนวก่ึงกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๒๑๐ (ถนนยะรัง)  

 ทิศตะวันออก จดแนวก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๑๐ (ถนนยะรัง) ไปทางทิศใต

บรรจบกับแนวก่ึงกลางถนนฤๅดี ตอเนื่องไปตามแนวตลิ่งดานตะวันออกของแมน้ําปตตานี บรรจบกับแนวก่ึงกลาง

ถนนพิพิธ ตอเนื่องไปตามแนวก่ึงกลางถนนกะลาพอ ไปทางทิศใตบรรจบกับแนวก่ึงกลางถนนยะหริ่ง ไปตามแนว

ก่ึงกลางถนนยะหริ่งบรรจบกับแนวตลิ่งดานตะวันออกของแมน้ําปตตานี ไปทางทิศใตบรรจบกับแนวเสนตอเนื่อง

ตามแนวซอยไมปรากฏชื่อ (บริเวณพิกัดภูมิศาสตร 47P 748,789.348, 758,682.456) บริเวณตัดกับแนวก่ึงกลาง

ถนนถนนสันติสุขไปยังแนวตลิ่งแมน้ําปตตานี ไปตามแนวก่ึงกลางซอยไมปรากฏชื่อขางตน จนบรรจบกับแนว

ก่ึงกลางซอยจะบังติกอ ๕ ไปทางทิศตะวันออก แลวบรรจบกับแนวกันชนระยะ ๓๐๐ เมตรจากแนวก่ึงกลางทาง

หลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออก ไปจนตัดกับแนวก่ึงกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๒ (ถนนเพชรเกษม)  

 ทิศใต จดแนวก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณจุดตัด

กับแนวกันชนระยะ ๓๐๐ เมตรไปทางทิศตะวันออกจากแนวก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒ (ถนนเพชรเกษม) 

ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแนวก่ึงกลางถนนสิโรรสขามแมน้ําปตตานีไปตามแนวตลิ่งดานตะวันตกของแมน้ํา

ปตตานีตลอดแนว  

 ทิศตะวันตก จดแนวตลิ่งดานตะวันตกของแมน้ําปตตานีตลอดแนว 

๕.๔.๒ พ้ืนท่ีตอเนื่อง ไดแก พ้ืนท่ีบริเวณมัสยิดกลางปตตานี ท่ีทําการไปรษณียโทรเลขจังหวัด

ปตตานี บนถนนสุวรรณมงคล และแนวกันชนระยะ ๑๐๐ เมตร จากพ้ืนท่ีหลักท้ังหมดสองฝงแมน้ําปตตานี รวมถึง

ชุมชนฝงตะวันตกของถนนยะรัง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๑.๑๒ ตารางกิโลเมตร (๗๐๑.๖๙ ไร) 
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๖. แนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

๖.๑ แนวทางท่ัวไป 

พิจารณาจากแนวทางท่ัวไป ๗ แนวทาง ซ่ึงสามารถนําไปใชปฏิบัติตามความเหมาะสมสําหรับ

พ้ืนท่ีแตละบริเวณ ท่ีมีความแตกตางกันออกไป 

แนวทาง การดําเนินงาน 

๑) การมีสวนรวมและ

ประชาสัมพันธ 
• ใหประชาสังคมเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มดําเนินการศึกษา เพ่ือใหขอมูล

พ้ืนฐานแสดงความตองการและความเปนเจาของ โดยใชกระบวนการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ ไดแก กลุมสนใจ การ

ประชุมสัมมนา ฯลฯ 

• ใหประชาสังคมเห็นชอบในหลักการดําเนินการบริหารการใชประโยชนท่ีดิน 

โครงขายคมนาคมขนสง การจัดระเบียบอาคารและสภาพแวดลอม เพ่ือลด

กระแสตานและการไมใหความรวมมือ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

• ประชาสัมพันธโดยวิธีตาง ๆ เชน การพบปะพูดคุย การประชาสัมพันธโดย

ผานประชาสังคม ผานสื่อตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบผลกระทบท่ี

ตนเองจะไดรับจากแผนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา และรับฟง

ขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงใหสมบูรณข้ึน 

• คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมืองและกลุมประชาสังคม

รวมกันดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ รวมถึงใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการใหขอคิดเห็น และจัดกิจกรรมเมืองเกาอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุน

ใหประชาชนไดเห็นคุณคาของเมืองเกา ท้ังคุณคาดานวัฒนธรรม ดาน

เศรษฐกิจ ดานการศึกษา และอ่ืน ๆ เพ่ือสรางความภาคภูมิใจและจิตสํานึก

รักถ่ินฐาน 

๒) การสรางจิตสํานึก 

การอนุรักษและพัฒนา

อยางยั่งยืน 

• จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกรอบการสรางจิตสํานึกทางสังคม โดยการ

ใหความรู สรางการรับรูตั้งแตในครอบครัว กลุมทางสังคมตาง ๆ ชุมชนและ

เปนแบบแผนของเมืองเกา 

• ทุกภาคสวนรวมกันสรางกลไกการเรียนรูตาง ๆ ผานการประชุมในชุมชน 

กิจกรรมสําหรับเด็ก เยาวชน กิจกรรมวันครอบครัว ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ 

ผานทางพระสงฆ โรงเรียน และหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

ชองทางอินเตอรเน็ตท่ีจะกระตุนใหเกิดการเรียนรู ความรัก ความหวงแหน 

มรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติท่ีบรรพบุรุษไดสรางสมไวให 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 
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แนวทาง การดําเนินงาน 

 • ใหประชาชนในชุมชน เยาวชน รวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางและ

ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ท่ีจะใชรณรงคจนเกิดการรับรู และเปนวิถีชีวิตทีตอง

ปฏิบัติรวมกัน 

• มีกิจกรรมประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแกไขวิธีการสรางการเรียนรู ท่ี

สามารถสรางการซึมซับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน 

๓) การสงเสริมกิจกรรมและ

วิถีชีวิตทองถ่ิน 
• กิจกรรมและวิถีชีวิตเปนมรดกท่ีจับตองไมได (Intangible Heritage) ไดแก 

ประเพณี อาหาร การแตงกาย ภาษา เทศกาล คติความเชื่อ และภูมิปญญา

ทองถ่ิน จะตองมีการอนุรักษฟนฟูอยางเปนระบบ โดยอาศัยองคความรูจาก

ประชาชนและนักวิชาการในทองถ่ิน มีการคนควาเผยแพรและสืบทอด

อยางตอเนื่อง เชน จัดพิมพเปนเอกสารเผยแพร ฟนฟูงานเทศกาลตาง ๆ 

เพ่ือไดประโยชนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๔) การสงเสริมคุณภาพชีวิต • จัดใหมีบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และธุรกรรมบริการท่ีครบ

สมบูรณ สําหรับผูอยูอาศัยในยานเมืองเกา และนักทองเท่ียวทุกเพศวัย ท่ี

สะดวกตอการเขาถึงและไมจําเปนตองเดินทางไกลออกนอกบริเวณเมือง

เกา การจัดบริการรวมท้ังระบบการรักษาความปลอดภัยและปองกัน

อัคคีภัย เปนความจําเปนเพราะภายในบริเวณเมืองเกามีสภาพการอยูอาศัย

ท่ีมักจะหนาแนน และถนนเสนทางสัญจรท่ีคอนขางคับแคบ 

๕) การปองกันภัยคุกคาม 

จากมนุษยและธรรมชาติ 
• คณะกรรมการการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมืองสามารถใชอํานาจ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรมการ

พัฒนากอสรางท่ีจะเปนผลกระทบตอโบราณสถานและแหลงมรดก

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือปองกันกรณีการพัฒนาสิ่งกอสรางท่ีบดบังโบราณสถาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบนท่ีดินของทางราชการหรือวัด ซ่ึงมีเอกสิทธิ์

ไมตองผานการตรวจสอบของหนวยงานควบคุมการกอสรางทองถ่ิน 

• จัดตั้งกลุมเฝาระวัง โดยอาศัยการประสานงานกับเครือขายนักเรียน 

นักศึกษาและนักวิชาการทองถ่ิน เพ่ือชวยติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาท่ี

กําลั ง เ กิด ข้ึน ใน พ้ืน ท่ี ใกล เ คี ยง กับโบราณสถานและแหล งมรดก

ศิลปวัฒนธรรม 

• จัดใหมีการศึกษาปญหาความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ วางแนวทางแกปญหา

เพ่ือปองกันรักษาแหลงศิลปวัฒนธรรม จัดวางระบบเตือนภัยลวงหนาท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๘ 

แนวทาง การดําเนินงาน 

๖) การประหยัดพลังงาน 

ดานการสัญจรและ

สภาพแวดลอม 

• การขาดแคลนเสนทางสัญจรท่ีเหมาะสมสําหรับคนเดินและจักรยาน ทําให

ผูคนตองอาศัยรถยนตและจักรยานยนตมากข้ึนเปนวงจรตอเนื่อง ควร

สงเสริมพัฒนาทางเดินเทา การใชจักรยานและพาหนะทางเลือกในยาน

เมืองเกา เพ่ือลดการใชยานพาหนะท่ีใชเชื้อเพลิงและสรางมลภาวะ 

• นําระบบกระบวนการธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศมาใชประโยชนในการ

พัฒนาดานกายภาพของชุมชนเมืองเกา การเปดชองมองภูมิทัศนและปลูก

ตนไมสรางรมเงาจะชวยใหเกิดการไหลเวียนของกระแสอากาศ ลดอุณหภูมิ

และความชื้น เพ่ิมสภาวะความสบายในบริเวณ 

๗) การดูแลและบํารุงรักษา

อาคารและสาธารณูปการ 
• ปจจุบันสิ่งกอสรางในยานเมืองเกามีขอกําจัดตอความตองการใชประโยชน

สําหรับชีวิตประจําวัน การตอเติมโดยขาดการพิจารณาความเหมาะสมอาจ

เปนการทําลายคุณคา การปลอยใหเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพอาคาร

และสิ่งกอสรางเปนผลกระทบตอคุณคามรดกศิลปวัฒนธรรมท้ังของตัว

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางนั้นและบริเวณแวดลอม 

• ขยายบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในคณะกรรมการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเการะดับเมือง ในการดูแลมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบ

ตอลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญของสิ่งกอสรางในยานเมืองเกา และ

สงเสริมใหมีการบํารุงรักษาสภาพภายนอกของอาคารอยางตอเนื่อง โดย

เลือกใชวัสดุท่ีมีลักษณะคลายหรือสอดคลองกับของเดิมมากท่ีสุด หรือ

สงเสริมใหมีการนําวัสดุกอสรางของเดิมกลับมาใชประโยชนมากท่ีสุด 

 

๖.๒ แนวทางสําหรับเขตพ้ืนท่ี (Zoning) 

พิจารณาจากเขตพ้ืนท่ี (Zoning) ๒ ประเภทพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถเลือกนําไปใชปฏิบัติตามความ

เหมาะสมสําหรับแตละพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

๖.๒.๑ พ้ืนท่ีหลัก  

แนวทาง การดําเนินงาน 

๑) ดานการใชประโยชนท่ีดิน • ลดการใชประโยชนท่ีดินในสวนไมจําเปนในเขตพ้ืนท่ีศาสนสถาน  

• ท่ีดินของรัฐและเอกชนใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนหลัก ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือหัตถกรรม การ

ทองเท่ียว พาณิชยกรรม การอยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา สถาบัน

ราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมหรือสาธารณประโยชนเทานั้น 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๙ 

แนวทาง การดําเนินงาน 

๒) ดานอาคารและ

สภาพแวดลอม 
• รักษาสภาพแวดลอมโดยกําหนดความสูง สัดสวนพ้ืนท่ีวาง (Open Space 

Ratio) ขนาด ลักษณะ แบบ รูปทรง ฯลฯ ของอาคารใหสอดคลองและ

กลมกลืนหรือไมทําลายแหลงโบราณสถานในพ้ืนท่ี พิจารณาการใชวัสดุ 

และสีของอาคารเพ่ือสรางบรรยากาศการเขามาถึงบริเวณสําคัญของเขต

พ้ืนท่ีเมืองเกา 

๓) ดานระบบจราจรและ

คมนาคมขนสง 
• สงเสริมใหมีทางเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบาเพ่ือลด

มลภาวะ เชน รถจักรยาน รถลากจูง เปนตน 

• ลดปริมาณจราจร หามรถบรรทุกหนักและรถขนาดใหญเขาสูพ้ืนท่ี 

• จํากัดการกอสรางลานจอดรถขนาดใหญ ซ่ึงเปนมลภาวะทางสายตาท่ี

ขัดแยงกับสภาพแวดลอมเมืองเกา 

๔) ดานการพัฒนาภูมิทัศน • สรางเสนทางตอเนื่องระหวางตําแหนงองคประกอบเมือง โบราณสถาน 

และพ้ืนท่ีเปดโลงในเมือง โดยจัดใหมีทางคนเดิน จักรยานหรือยานพาหนะ

ขนาดเบา 

• จัดทางคนเดินท่ีปลอดภัย พรอมอุปกรณสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก 

เชน โคมไฟ มานั่ง ถังขยะ ปายบอกทาง ฯลฯ 

 

๖.๒.๒ พ้ืนท่ีตอเนื่อง 

แนวทาง การดําเนินงาน 

๑) แนวทางการใชประโยชน

ท่ีดิน 
• ลดการใชประโยชนท่ีดินในสวนไมจําเปนในเขตพ้ืนท่ีศาสนสถาน  

• ท่ีดินบนแนวกําแพงเมืองและคูเมือง จะตองฟนฟูพ้ืนท่ีขอบใหเห็นชัดเจน โดย

ลดบทบาทการใชประโยชนท่ีดินหรือหากมีการใชประโยชนท่ีดินตอเนื่อง ควร

กําหนดลักษณะท่ีแสดงความเปนพ้ืนท่ีขอบใหเดนชัด 

• ท่ีดินของรัฐและเอกชนใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือหัตถกรรม การทองเท่ียว 

พาณิชยกรรม การอยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา สถาบันราชการ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และตองสงเสริมพ้ืนท่ีหลัก 

๒) แนวทางดานอาคารและ

สภาพแวดลอม 
• พิจารณาวางขอกําหนดความสูงและแนวถอยรนอาคาร รวมท้ังขนาดมวล

อาคาร เพ่ือรักษาสัดสวนท่ีเหมาะสมของขนาดอาคารท่ีไมทําลายแหลง

โบราณสถานในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีหลัก 

 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๒๐ 

แนวทาง การดําเนินงาน 

• พิจารณาการใชวัสดุและสีของอาคาร เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา 

• พิจารณาการใชประโยชนอาคารเกาท่ียังคงสภาพ หรือสามารถฟนฟูไดใน

กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนรูและการทองเท่ียว 

๓) ดานระบบจราจรและ

คมนาคมขนสง 
• สรางท่ีจอดรถในตําแหนงท่ีเหมาะสม เปนจุดเปลี่ยนระบบการสัญจรเขาถึงยัง

พ้ืนท่ีหลักและสวนอ่ืน ๆ ของเมืองเกา เพ่ือลดจํานวนรถยนตท่ีจะเขาไปสราง

ความคับค่ังของการจราจร รวมท้ังผลกระทบดานมุมมองและเกิดมลภาวะใน

พ้ืนท่ีเมืองเกา 

• สงเสริมใหมีทางเดินเทาและการสัญจรดวยยานพาหนะขนาดเบา เชน 

รถจักรยาน รถลากจูง เปนตน 

• แนวถนนท่ีสรางทับอยูบนแนวกําแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม ควรมีสัญลักษณ

แสดงถึงสิ่งกอสรางในอดีต สรางตําแหนงจุดหมายตาท่ีตําแหนงประตูเมือง

เดิม หรือปายชื่อท่ีสื่อความหมายถีงแนวกําแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม 

๔) ดานการพัฒนาภูมิทัศน • เสนทางหลักเขาสูเมืองเกา ควรสรางเอกลักษณและจุดหมายตาท่ีระบุการ

มาถึงยานเมืองเกา รวมถึงการเปดมุมมองตามแนวเสนทางการสัญจรเขาสู

บริเวณยานเมืองเกา 

• ปลูกตนไมขนาดใหญตามแนวเสนทางเขาสูเมือง พัฒนาภูมิทัศน สรางรมเงา

ตามแนวถนน ทางเทา สรางจุดหมายตา โดยเลือกพันธุไมท่ีมีความเชื่อมโยง

กับประวัติศาสตรของเมืองเกา หรือท่ีเปนตนไมประจําจังหวัดปตตานี เชน 

ตนตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. 

• ปายโฆษณาและปายกิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีไมเหมาะสม เปนปญหาตอ

ทัศนียภาพควรจํากัดขนาดและรูปลักษณะของปายประเภทตาง ๆ สงเสริม

การออกแบบปายท่ีดี มีเอกลักษณดวยการประกาศเกียรติคุณ 

• เปลี่ยนวัสดุพ้ืนผิวจราจรใหมีสีและสัมผัสท่ีแตกตางจากถนนท่ัวไป เพ่ือใหรูสึก

ถึงการมาถึงเมืองเกา 

• จัดใหมีอุปกรณสาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกและมีเอกลักษณของ

เมืองเกาแตละเมือง 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๑ 

ผ๑. การรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคด ี

๑) ประวัติความเปนมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เอกสารจีนไดกลาวถึงบานเมืองหรือรัฐโบราณหลายแหง เชน รัฐพันพัน รัฐฉีตูหรือเชียะโทว     

รัฐตันตัน รวมถึงรัฐลังยาเสียวหรือหลังยาซูว (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๕: ๑๕๑ – ๑๕๘) สันนิษฐานวา รัฐหลังยาซูวนี้ 

มีอาณาบริเวณอยูในเขตจังหวัดปตตานีในปจจุบัน โดยนักวิชาการดานประวัติศาสตรโบราณคดีสันนิษฐานวา 

เมืองยะรังคงเปนสถานท่ีตั้งของรัฐหลังยาซูวหรือลังกาสุกะ ตามท่ีปรากฏในเอกสารของจีน ชวา และอาหรับ 

(เรื่องเดียวกัน: ๑๕๘; ภัคพดี อยูคงดี และพรทิพย พันธุโกวิท, ๒๕๓๕: ๓๐ – ๓๒3) ยะรังเปนเมืองโบราณขนาด

ใหญและมีความเกาแกแหงหนึ่งในภาคใต ปจจุบันตั้งอยู ท่ีอําเภอยะรังในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําปตตานี 

จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศเหลียง (พ.ศ. ๑๐๔๕ – ๑๐๙๙) กลาววา อาณาจักรนี้ตั้งมาแลวกวา ๔๐๐ ป 

(ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๕: ๑๕๗) 

กรมศิลปากรพบหลักฐานของการตั้งถ่ินฐานบริเวณเมืองยะรัง ประกอบดวยเมืองโบราณ ๓ แหง 

คือ บานวัด บานจาเละ และบานประแว เมืองโบราณแตละแหงท่ียะรังมีการขุดคูน้ําคันดินลอมรอบ ท้ังภายใน

และนอกเมืองมีโบราณสถานกระจายตัวอยูอยางหนาแนน ซ่ึงกรมศิลปากรไดทําการสํารวจและขุดแตงแลว

บางสวน สําหรับเมืองโบราณบานวัดและบานจาเละนั้นสันนิษฐานจากหลักฐานศิลปกรรมท่ีพบวาคงมีอายุอยู

ในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖ โดยประมาณ ขณะท่ีเมืองโบราณบานประแวคงสรางข้ึนในระยะหลังในชวง

สมัยอยุธยา (3ภัคพดี อยูคงดี และพรทิพย พันธุโกวิท, ๒๕๓๕; สวาง เลิศฤทธิ์, ๒๕๓๑) 

การขุดคนท่ีบานจาเละทําใหไดพบอาคารท่ีนามีลักษณะเปนหองท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ท้ังยัง

ไดพบพระพิมพดินดิบ พระพิมพดินเผา สถูปจําลองดินดิบ และท่ีสําคัญคือไดพบชิ้นสวนสถูปจําลองดินเผาเปน

จํานวนมาก (ประทีป เพ็งตะโก และวิสันธนี โพธิสุนทร, ๒๕๔๖: ๔๕ – ๖๗; คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๔๓) ถือเปนเมืองโบราณแหงเดียวในประเทศไทยท่ีมี

คติการสรางสถูปจําลองจํานวนมาก เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาใหกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจา และไดพบ

ประติมากรรมธรรมจักรและพระโพธิสัตวขนาดเล็กดวย (ประทีป เพ็งตะโก และวิสันธนี โพธิสุนทร, ๒๕๔๖: ๗๔ – ๗๖) 

พุทธศาสนาท่ีเจริญรุงเรืองอยูท่ีเมืองโบราณยะรังคงมีท้ังพุทธศาสนานิกายมหายาน ซ่ึงขณะนั้นเจริญรุงเรือง

มากในดินแดนศรีวิชัย และชวาภาคกลางในอินโดนีเซียปจจุบัน และยังมีพุทธศาสนานิกายเจติยวาทท่ีมีคติ

ความเชื่อวาการบูชาพระพุทธองคดวยสถูปจะไดบุญมาก (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๘: ๑๕๓) อยางไรก็ตามจากการ

สํารวจขุดแตงโบราณสถานแหงอ่ืน ๆ ท่ีเมือง ยะรังก็ไดพบศิวลึงคและโคนนทิดวย (ประทีป เพ็งตะโก และวิสันธนี 

โพธิสุนทร, ๒๕๔๖: ๗๗ – ๗๘) ดังนั้นศาสนาพราหมณฮินดูก็เคยเจริญอยูท่ีเมืองยะรัง สอดคลองกับการเปน

ศูนยกลางการคาขายในดินแดนแถบนี้ ดังท่ีจดหมายเหตุจีนบันทึกไว 

เมืองยะรังหรือลังกาสุกะคงหมดความสําคัญลงไปชวงหนึ่ง เม่ือพระเจาราเชนทรโจฬะแหง

ราชวงศโจฬะท่ีปกครองอินเดียภาคตะวันออกเฉียงใต ไดยกทัพเรือมาตีอาณาจักรศรีวิชัย (คาดวาศูนยกลาง

ของศรีวิชัยในชวงนั้นคงอยูทางตอนใตของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย) เม่ือป พ.ศ. ๑๕๖๘ (สุภัทรดิศ 

ดิศกุล, ๒๕๓๕: ๕๔ – ๕๕, นงคราญ ศรีชาย, ๒๕๔๔: ๓๕ – ๓๖) นอกจากนี้ในบันทึกจูฟานฉีของเจาจูกัว นาย

ดานศุลกากรชาวจีน ซ่ึงเขียนข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๑๗๖๘ ยังระบุวา หลั่งยาสิเกีย (ลังกาสุกะ) เปนหนึ่งในเมืองข้ึนของ
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สันโฟชิ ซ่ึงสันนิษฐานวาหมายถึงศรีวิชัยท่ีสุมาตราดวย (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ๒๕๓๕: ๖๔) และในชวงพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๙ คงมีการยายเมืองไปยังบริเวณท่ีใกลกับอาวปตตานี ดวยเหตุผลดานการคาและความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิศาสตร 

ในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ มีการสรางเมืองท่ีริมฝงแมน้ําปตตานี (Low, ๑๙๐๘; Teeuw 

and Wyatt, ๑๙๗๐) ซ่ึงสันนิษฐานวาอาจตรงกับเมืองโบราณบานประแว ท่ีอําเภอยะรัง (คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๒๖) ตอมาจึงไดสรางเมืองใหมข้ึนใกลกับปากแมน้ํา

ในบริเวณท่ีตั้งของมัสยิดกรือเซะ ตําบลตันหยงลุโละ เรียกวาเมือง “ปตานี” หรือ “ปาตานี” หางจากเมืองยะรัง

ไปทางทิศเหนือ ๑๕ กิโลเมตร จากการศึกษาทางดานภูมิศาสตรและธรณีวิทยาระบุวา มีการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับน้ําทะเลในชวงประมาณ ๑,๐๐๐ ปท่ีแลว ทําใหแผนดินทับถมท่ีปากน้ําและชายฝงคอย ๆ  ถอยรนออกไปจากเดิม 

เมืองยะรังจึงอยูหางไกลจากชายฝ งทะเลไม เ อ้ือประโยชนตอการเปนเมืองทาคาขายแบบแตกอน 

(คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๒๗) เมืองใหมท่ีอาว

ปตตานีจึงเหมาะสมกวาในการเจริญข้ึนเปนศูนยกลางการคาในชวงหลังพุทธศตวรรษ ท่ี ๑๙ ลงมา 

กลาวไดวา เมืองปตตานีมีบทบาทสําคัญในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเปนหัวเมืองฝายใตปลาย

แหลมมลายู มีฐานะเปนเมืองประเทศราชของราชสํานักอยุธยา ตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ

ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ก็ทรงมีนโยบายใหโปรตุเกสเขามาตั้งสถานีการคาในเมืองชายฝงทะเล

ของสยามได เชน นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และปตตานี (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒:  ๒๘; อิบรอฮีม ชุกรี, ๒๕๔๐: ๑๙ – ๒๐) ซ่ึงกลายเปนศูนยกลาง

ท่ีพอคาจากตะวันตกและตะวันออกมาพบกัน ท้ังพอคาอินเดีย จีน ญี่ปุน โปรตุเกส (คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๔๔ ; รัตติยา สาและ, ๒๕๔๘: ๒๔๕ – ๒๔๗) 

อยางไรก็ตาม ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจของปตตานี ก็สงผลใหเจาเมืองตั้งตนเปนอิสระไมข้ึนตอกรุงศรีอยุธยา

หลายตอหลายครั้ง (จุรีรัตน บัวแกว, ๒๕๔๐: ๓ – ๕) 

อนึ่ง เจาเมืองปตตานีในชวงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เปนตนมานั้นเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 

เพราะอิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีอุปถัมภโดยราชวงศมัชปาหิตในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียไดแผขยายเขา

มายังแหลมมลายู (รัตติยา สาและ, ๒๕๔๘: ๒๔๒ – ๒๔๓) ท่ีปตตานีจึงมีการสรางมัสยิดกรือเซะข้ึนเปนมัสยิด

ใหญประจําเมือง รวมท้ังสรางมัสยิดบานดาโตะและอีกหลายแหงเพ่ือเปนศูนยกลางของชุมชนพ่ีนองมุสลิม 

การคาท่ีรุงเรืองสงผลตอการขยายตัวของชุมชนตามลําดับ ในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ เมืองปตตานี

จึงประกอบดวยชุมชนใหญ ๒ แหงคือ เขตพระราชวังหรือโกตารายาท่ีกรือเซะ และยานการคาท่ีบานา 

(Bandar) ซ่ึงมีพอคาตางชาติมาอยูอาศัย ซ่ึงนอกจากสถานีการคาของโปรตุเกสแลว พวกฮอลันดา อังกฤษ 

และสเปน ก็เขามาตั้งสถานีการคาของตนท่ีปตตานีดวย โดยสินคาสําคัญในชวงนั้น ไดแก ไมกฤษณา ไมฝาง 

เครื่องเทศ งาชาง เครื่องถวยชาม และอาวุธยุทโธปกรณ (จุรีรัตน บัวแกว, ๒๕๔๐: ๕ ; คณะกรรมการอํานวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๔๔) ในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๓ ปตตานี

จึงเปนเมืองทาท่ีสําคัญแหลงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนไดรับขนานนามวาเปน “มหานคร” ของ

ภูมิภาคนี้ (ครองชัย หัตถา, ๒๕๕๑: ๑๐๕) อยางไรก็ดี ดวยเหตุผลทางการคาท่ีมีคูแขงในดินแดนอ่ืน ๆ เกิดข้ึน 
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ประกอบกับการสงครามกับกรุงศรีอยุธยาท่ีมีอยูตลอด และการสงครามในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ซ่ึงกองทัพจากเมือง

หลวงไดตีเมืองปตตานีไดใน พ.ศ. ๒๓๒๙ มีการกวาดตอนผูคนและอาวุธ เชน ปนใหญ “พญาตานี” ไปยัง

กรุงเทพมหานคร (จุรีรัตน บัวแกว, ๒๕๔๐: ๗ ; ปรามินทร เครือทอง, ๒๕๔๘: ๓๑๓ – ๓๑๕) คงทําใหเมืองปตตานี

ท่ีกรือเซะและบานาคอย ๆ เสื่อมลง ทาเรือและลําคลองตาง ๆ ก็ตื้นเขินใชการไมได และไดมีการยายเมืองไป

ทางตะวันตกท่ีจะบังติกอดวย 

ในรัชกาลท่ี ๒ ไดเกิดความไมสงบท่ีปตตานีข้ึนบอยครั้ง พระองคจึงทรงโปรดฯ ใหแบงเมือง

ปตตานีออกเปน ๗ หัวเมืองและแตงตั้งใหพระยาเมืองเปนผูปกครองนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๕๙ หัวเมืองท้ัง ๗ นี้ 

ประกอบดวย เมืองปตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสาย  เมืองหนองจิก เมืองระแงะ เมืองรามันห เมืองยะลา      

(จุรีรัตน บัวแกว, ๒๕๔๐: ๙ – ๑๐ ; คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๓๐) 

ซ่ึงในชวงท่ีตนกูมูฮัมหมัดหรือตนกูบือซาร ปกครองเมืองปตตานีในชวงป พ.ศ. ๒๓๘๘ – ๒๓๙๙ (ตรงกับสมัย

รัชกาลท่ี ๓ – ๔) ก็ไดมีการยายเมืองมายังบริเวณจะบังติกอริมฝงแมน้ําปตตานี ซ่ึงเปนท่ีเนิน น้ําทวมไมถึง แตมีน้ํา

ไหลผานท้ัง ๓ ดานไปออกปากอาวปตตานี จึงเปนทําเลท่ีเหมาะตอการติดตอคาขายทางทะเล (จุรีรัตน บัวแกว

, ๒๕๔๐: ๓๖) และปจจุบันก็เปนท่ีตั้งของเขตเทศบาลเมือง เปนศูนยกลางท้ังการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา 

ของจังหวัดปตตานี 

ในป พ.ศ. ๒๔๔๙ รัชกาลท่ี ๕ ทรงโปรดฯ ใหแยกหัวเมืองท้ัง ๗ มาตั้งเปนมณฑลปตตานี พรอม

ท้ังเปลี่ยนฐานะเปนอําเภอและจังหวัดปตตานีดวย (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๔๒: ๓๐ – ๓๐) อยางไรก็ตาม ดวยประเด็นความขัดแยงบางประการท่ีเห็น

ไดจากขอมูลทางประวัติศาสตรก็สงผลใหท่ีเมืองปตตานีเกิดเหตุการณความไมสงบอยูตลอดเวลา นับตั้งแต

ในชวงรัชกาลท่ี ๕ ลงมาจนถึงปจจุบัน (ดู คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 

๒๕๔๒: ๓๐ – ๓๓; รัตติยา สาและ, ๒๕๔๘: ๒๕๑ – ๒๘๒; อารีฟน บินจิ อ.ลออแมน และซูฮัยมีย อิสมาแอล, ๒๕๕๐) 

๒) โบราณสถาน 

จากพัฒนาการทางประวัติศาสตรจะเห็นไดวา ปตตานีมีการตั้งถ่ินฐานเปนเมืองใน ๓ บริเวณ

ตามลําดับเวลา คือ เมืองยะรังในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ เมืองท่ีกรือเซะ – บานา ชวงพุทธศตวรรษท่ี 

๑๙ – ๒๓ และเมืองท่ีจะบังติกอ และในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม ในการกําหนด

ขอบเขตของเมืองเกาครั้งนี้คงจะจํากัดเฉพาะเขตเมืองเกาปตตานีท่ีจะบังติกอเทานั้น ท้ังนี้เมืองเกาบริเวณจะบังติกอ 

สรางข้ึนในชวงสมัยรัชกาลท่ี ๓ – ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร ในครั้งท่ีตนกูมูฮัมหมัดหรือตนกูบือซารปกครอง

เมืองปตตานีระหวางป พ.ศ. ๒๓๘๘ – ๒๓๙๙ และบริเวณนี้ก็เปนศูนยกลางของจังหวัดมาจวบจนถึงปจจุบัน 

โดยมีโบราณสถานท่ีสําคัญ ไดแก 

๒.๑) วังจะบังติกอ เปนโบราณสถานท่ียังไมข้ึนทะเบียน ตั้งอยูริมแมน้ําปตตานี ตําบลจะบังติกอ 

ในเขตเทศบาลเมือง ตัววังหันหนาไปทางตะวันออกบนเนื้อท่ี ๗ ไร สรางในสมัยตนกูมูฮัมหมัด (พ.ศ. ๒๓๘๘ – 

๒๓๙๙) เชื้อสายราชวงศกลันตันซ่ึงรัชกาลท่ี ๓ ทรงโปรดฯ แตงตั้งใหเปนเจาเมืองปตตานี  

 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๔ 

๒.๒) ตึกขาวหรือตึกเดชะปตตนายากูล  ตั้งอยู ท่ีถนนสะบารัง เดิมใชเปนอาคารโรงเรียน

เบญจมราชูทิศหลังแรก ตอมาใชเปนสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดปตตานี สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ตาม

แบบพระราชนิยมท่ีเปนอาคาร ๒ ชั้น เปนตึกฝรั่งผสมลักษณะพ้ืนถ่ินปตตานี โดยตึกขาวเปนตัวอยางของ

รูปแบบอาคารเกาท่ียังหลงเหลืออยูในปตตานี ท้ังนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศเปนโรงเรียนแรก ซ่ึงรัชกาลท่ี ๖ 

ทรงโปรดฯ ใหสรางข้ึน จึงถือเปนอาคารท่ีมีประวัติทางการศึกษาของชาติ และไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน

เปนโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรแลว 

๓) องคประกอบเมือง 

เมืองเกาปตตานีประกอบดวยชุมชนสองแหงคือ บริเวณจะบังติกอซ่ึงเปนท่ีสรางวังของเจาเมือง 

และบริเวณหัวตลาดซ่ึงเปนยานการคาของเมือง ซ่ึงปลายป พ.ศ. ๒๔๒๔ ชาวตางประเทศ วิลเลียม คาเมรอน 

(William Cameron) ไดเดินทางมาท่ีปตตานีและไดบันทึกไวในเอกสารเรื่อง On the Pattani วา “จุดท่ีตั้ง

ของเมืองปตตานีอยูหางจากปากแมน้ําประมาณ ๒ ไมล ซ่ึงเปนจุดทําเลท่ีดีสําหรับการคาท้ังหลายท่ีจะติดตอ

กับสิงคโปรและบางกอก รวมท้ังประเทศเพ่ือนบานของสยามและรัฐมลายูท้ังหลาย...” (Cameron, ๑๘๘๓; 

ครองชัย หัตถา, ๒๕๕๒) องคประกอบของเมืองเกาปตตานี มีดังนี้ 

๓.๑) กําแพงเมือง คูเมือง ไมมีหลักฐานปรากฏ 

๓.๒) ปอม ประตูเมือง ไมมีหลักฐานปรากฏ 

๓.๓) วัง ไดแก วังจะบังติกอ ตั้งอยูบนท่ีดอนสันทรายริมแมน้ําปตตานีซ่ึงอยูหางจากชายฝง

ทะเลเขามา มีพ้ืนท่ี ๗ ไร สรางในสมัยตนกูมูฮัมหมัด (พ.ศ. ๒๓๘๘ – ๒๓๙๙) เชื้อสายราชวงศกลันตันซ่ึง

รัชกาลท่ี ๓ ทรงโปรดฯ แตงตั้งใหเปนเจาเมืองปตตานี วังนี้สรางโดยสถาปนิกจีน ตัววังลอมรอบดวยกําแพงทึบ

กออิฐถือปูน รูปทรงของวังเปนบานชั้นเดียวขนาดใหญ ตัวอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายกพ้ืนสูง    ๑ เมตร 

สรางดวยไม หลังคาทรงปนหยา ภายในอาคารมีหองโถงขนาดใหญ ใชเปนท่ีทํางานของเจาเมือง    สวน

ดานหลังหองโถงเปนหองของภรรยาและบริวาร วังนี้ใชงานในฐานะวังเจาเมืองอยูสักระยะหนึ่ง ปจจุบันเปนท่ี

อยูอาศัยของผูสืบเชื้อสาย 

๓.๔)  วัด ศาสนสถาน ประกอบดวย ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และมัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 

ศาลเจ าแมลิ้ มกอเหนี่ ยว  ตั้ งอยู ท่ี ถนนอาเนาะรู  เปน ท่ีประดิษฐานรูปแกะสลักของ                 

เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ซ่ึงในบันทึกจีนสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. ๒๐๖๔ – ๒๑๐๙) กลาววาลิ้มกอเหนี่ยว และ     

ลิ้มโตะเค้ียมพ่ีชายเปนชาวเมืองฮุยไล แขวงเมืองแตจิ๋ว แตมีเหตุวุนวายทําใหลิ้มโตะเค่ียมตองลี้ภัยมายังปตตานี 

มาทํางานเปนนายดานเก็บภาษี ไดสรางทาเรือพาณิชยแหงหนึ่งชื่อ “โตะเค่ียม” ตอมาไดหันมานับถือศาสนา

อิสลาม และไดภรรยาเปนเชื้อพระวงศของเจาเมืองปตตานี ขณะท่ีนองสาวคือลิ้มกอเหนี่ยวไดออกเดินทางตาม

หาลิ้มโตะเค่ียม นําเรือมาถึงปตตานีและขอรองใหพ่ีชายเดินทางกลับเมืองจีน แตพ่ีชายไดรับปากเจาเมือง

ปตตานีไวแลว วาจําตองสรางมัสยิดกรือเซะใหแลวเสร็จ ลิ้มกอเหนี่ยวจึงตองพักอยูท่ีเมืองปตตานีเสียกอน   

ทวาไดเกิดเหตุความไมสงบข้ึนท่ีปตตานี เจาเมืองถึงแกอนิจกรรม ลิ้มโตะเค่ียมก็ไดเขาตอสู กับกบฏ           

สวนลิ้มกอเหนี่ยวก็เขาชวยพ่ีชาย แตสูไมได จึงฆาตัวตายเพราะไมยอมสิ้นชีพดวยมือของศัตรู เหตุนี้ชาวเมือง

ปตตานีจึงพากันเลื่อมใสศรัทธา จึงทํารูปสลักลิ้มกอเหนี่ยวประดิษฐานไวในศาลเจาใกลกับมัสยิดกรือเซะ 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๕ 

อยางไรก็ดี  เม่ือมีการยายเมืองจากกรือเซะ – บานา มายังบริเวณจะบังติกอ ชาวจีนในปตตานีจึงยายชุมชน

ของตนมายังตําบลอาเนาะรูดวย และไดสรางศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวข้ึนโดยนํารูปแกะสลักของเจาแมจากศาล

เดิมมาประดิษฐานท่ีศาลในปจจุบันดวย ท้ังนี้ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป จะมีงานประเพณีแหเจาแม

ลิ้มกอเหนี่ยวไปตามถนนสายตาง ๆ ซ่ึงถือเปนงานประเพณีท่ีสําคัญมากของจังหวัดปตตานี 

มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี ตั้งอยูท่ีถนนยะรัง เสนทางยะรัง – ปตตานี ในเขตเทศบาลเมือง

ปตตานี สรางโดยทางรัฐบาล ท่ีพิจารณาเห็นวาควรมีมัสยิดขนาดใหญ และสวยงามท่ีสุดในจังหวัดปตตานี 

สรางเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๗ แลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนมัสยิดท่ีมีลักษณะสวยงาม ตั้งอยูบนฐานท่ีมีรูปทรง

คลายกับทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย ตรงกลางเปนอาคารมีนอดโดมขนาดใหญและมีโดมบริวาร ๔ ทิศ มีหอคอย

สูงอยูท้ัง ๒ ขาง ดานหนามีสระน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ ภายในมัสยิดเปนหองโถง มีระเบียง ๒ ขาง ดานในโถง มี

บัลลังกทรงสูงและแคบเปนท่ีสําหรับ “คอฏีบ” ยืนอานคุฏบะฮในการละหมาดทุกวันศุกร  

๓.๕) ตลาด ยานการคา ชุมชน เมืองปตตานีมีพอคานักธุรกิจชาวตางชาติเขามาติดตอคาขายกับ

ปตตานีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะชาวจีนนั้นเปนกลุมใหญท่ีสุด บริเวณท่ีชาวจีนมาสรางบานเรือนจึงเรียกวา 

“หมูบานชาวจีน” หรือ “ตลาดจีน” ซ่ึงตั้งอยูริมแมน้ําปตตานี บริเวณท่ีเรียกวา “หัวตลาด” 

โดยองคประกอบเมืองท้ังหมดเม่ือผานการรับรูตามทฤษฎี Image of the City (Kevin Lynch, 

๑๙๖๐) แลวพบวา เสนทาง (path) และ ขอบ (edge) ท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ คือ แมน้ําปตตานี และอาคาร

เรือนไมเกามีลักษณะเฉพาะตัว เสนทาง (path) ท่ีเปนถนนท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณคือเสนทางถนนอะเนาะรู 

ถนนปตตานีภิรมย ถนนฤาดียานตลาดสด ในบริเวณยานชาวจีนฝงตะวันออกของแมน้ําปตตานี (ดานใตของ

เมือง) เนื่องจากมีสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินในรูปแบบเรือนแถวตึกแถวเกาเรียงรายเปนขอบ (edge) อยางเห็น     

ไดชัด และมีตึกแถวสมัยใหมแทรกตัวอยูบางไมมากนัก โดยกลุมตึกแถวสมัยใหมไดกระจุกตัวจนเปนยาน   

พาณิชยกรรมหลักของเมือง โดยมีกิจกรรมคึกคักดานการจราจรขนสงในลักษณะของ node ในบริเวณตลาด

สด สวนดานตะวันตกเปนยานสถานท่ีราชการ และยานพักอาศัย จุดหมายตาท่ีสําคัญของเมืองคือ          

มัสยิดกลางปตตานี มัสยิดรายอ มัสยิดปากีสถาน และศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว นอกจากนี้มียานพักอาศัยดาน

เหนือรอบ ๆ วังจะบังติกอ และฝงสะบารังท่ีมีบานเรือนเปนสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินกระจายตัวอยู จึงมีความเปน

ยานพักอาศัยดั้งเดิม (district) ท่ีมีเอกลักษณ  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนท่ี ผ๑   แผนท่ีแสดงจินตภาพของเมืองเกาปตตานี 

 

 

 
ประตูและกําแพงของวังจะบังติกอ 

 

 
ตึกขาวหรือตึกเดชะปตตนายากูล 

รูปท่ี ผ๑ – ผ๒   องคประกอบของเมืองเกาปตตานี 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๗ 

 
มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 

 

 
ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 

อาคารเกาบริเวณถนนอะเนาะรู 
 

อาคารเกาบริเวณถนนปตตานีภิรมย 

 

บานเกาบริเวณวังจะบังติกอ 

 

 
บานเรือนริมแมน้ําปตตานี 

รูปท่ี ผ๓ – ผ๘   องคประกอบของเมืองเกาปตตานี 

 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๘ 

ผ๒. การวิเคราะหและประเมินคุณคาโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญ 

จากการวิเคราะหและประเมินคุณคาความสําคัญดานประวัติศาสตร – โบราณคดี คุณคาดานความ

เกาแก (อายุ) คุณคาดานสถาปตยกรรม-ศิลปกรรม และ สภาพอาคาร รวมท้ังคุณคาดานการเปนองคประกอบ

ของเมืองเกา ของโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญโดยผูเชี่ยวชาญ จึงสามารถใหคะแนนคุณคาดานตาง ๆ ดัง

ตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี ผ๑  การวิเคราะหและประเมินคุณคาดานตาง ๆ ของโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญของเมืองเกาปตตานี 
 

หมายเหตุ 

• คาคะแนน ไดแก คะแนนมาก เทากับ ๓  คะแนนปานกลาง เทากับ ๒  และคะแนนนอย เทากับ ๑ 

• คาน้ําหนักของคุณคาดานตาง ๆ ไดแก  ดานประวัติศาสตรใหคาน้ํ าหนักมากท่ีสุด คือ ๕             

ดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม คือ ๔  ดานสภาพอาคาร/สถานท่ี คือ ๓  ดานองคประกอบของเมือง 

คือ ๒  และดานอายุ คือ ๑ 

• คาคะแนนศักยภาพ แบงเปน ๓ กลุม ไดแก โบราณสถานหรือสถานท่ีมีศักยภาพสูง มีคาคะแนน      

๔๕ – ๓๖  ศักยภาพปานกลาง มีคาคะแนน ๓๕ – ๒๖  และศักยภาพต่ํา มีคาคะแนน ๒๕ – ๐ 

 

ลําดับ 
สถานที่ 

คุณคาดานตาง ๆ 

คะแนน ศักยภาพ ประวัติศาสตร อาย ุ
สถาปตยกรรม 
และศิลปกรรม 

องคประกอบ 
ของเมือง 

สภาพอาคาร 

คาน้ําหนัก ๕ ๑ ๔ ๒ ๓ 
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๑ กําแพงวังจะบังติกอ ๑ ๕ ๑ ๑ ๑ ๔ ๒ ๔ ๑ ๓ ๑๗ ตํ่า 

๒ โบราณสถาน/สถานที่สําคัญ             

 ๒.๑ มัสยิดกรือเซะ ๓ ๑๕ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ๓ ๖ ๓ ๙ ๔๕ สูง 

 ๒.๒ สุสานบาราโหม ๒ ๑๐ ๓ ๓ ๒ ๘ ๒ ๔ ๑ ๓ ๒๘ กลาง 

 ๒.๓ วังจะบังติกอ ๓ ๑๕ ๒ ๒ ๑ ๔ ๓ ๖ ๑ ๓ ๓๐ กลาง 

 ๒.๔ ศาลเจาแมล้ิมกอเหนีย่ว ๓ ๑๕ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ๓ ๖ ๓ ๙ ๔๕ สูง 

 ๒.๕ มัสยิดกลางปตตาน ี ๒ ๑๐ ๑ ๑ ๓ ๑๒ ๓ ๖ ๓ ๙ ๓๘ สูง 

๓ บานเกา ๑ ๕ ๑ ๑ ๒ ๘ ๑ ๒ ๒ ๖ ๒๒ ตํ่า 

๔ 
ตึกแถว ถนนปตตานภีิรมย 

ถนนอะเนาะรู และถนนฤาดี 
๑ ๕ ๑ ๑ ๒ ๘ ๒ ๔ ๒ ๖ ๒๔ ตํ่า 
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ผ๓. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

๑) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี ๑ 

การจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี ๑ ในประเด็นเรื่องขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา

ปตตานี จัดข้ึนในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

จํานวนผูเขารวมประชุม ๔๒ คน ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี ตัวแทนหนวยงานราชการ ผูนํา

ชุมชน นักวิชาการ และประชาชนผูสนใจท่ัวไป รายละเอียดผลการประชุมโดยสรุปดังตอไปนี้ 

• การกําหนดขอบเขตเมืองเกาปตตานีควรกําหนดวาจะใชประวัติศาสตรชวงไหน เนื่องจาก

ประวัติศาสตรเมืองเกาของปตตานีมีประวัติศาสตรยาวนานและตอเนื่อง 

• ขอบเขตเมืองเกาปตตานีควรจะอยูบริเวณ ๓ แหง ไดแก บริเวณวังจะบังติกอ บริเวณถนน 

อะเนะรู และบริเวณสะบารัง 
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โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๑๐ 

๒) การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี ๒ 

การจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี ๒ ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบและ

ปรับแกขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาปตตานีจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนครั้งท่ี ๑ และนําเสนอ

แนวคิดและมาตรการการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาปตตานี จัดข้ึนในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕       

ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปตตานี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. จํานวนผูเขารวมประชุม      

๓๔ คน หัวหนาหนวยราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักวิชาการอิสระ ผูนําชุมชน หัวหนา

องคกรอิสระทองถ่ิน ปราชญชาวบานและประชาชนผูสนใจท่ัวไป รายละเอียดการประชุมโดยสรุป ดังตอไปนี้ 

• พ้ืนท่ีเมืองเกาใหญเกินไปควรลดขนาดพ้ืนท่ีตอเนื่อง แตเห็นดวยกับขนาดพ้ืนท่ีหลัก 

• ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาปตตานีควรลดขนาดลง เพราะมีขนาดใหญเกินไป และควรนําพ้ืนท่ีเมือง

เกาปตตานีใหกับทางเทศบาลเมืองปตตานีตรวจสอบและใหความเห็นชอบกับพ้ืนท่ีเมืองเกา

ดังกลาวกอนจะประกาศใช 
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๑.  นายวทัญ ูณ ถลาง  อนุกรรมการและท่ีปรึกษา 

๒.  รองศาสตราจารย ประสงค เอ่ียมอนันต  อนุกรรมการและท่ีปรึกษา 

๓.  นายบุญญวัฒน ทิพทัส  อนุกรรมการและท่ีปรึกษา 

๔.  นายมานิตย ศิริวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 

๕.  นายเฉลมิศักดิ ์วานิชสมบัต ิ รองประธานอนุกรรมการ 

๖.  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อนุกรรมการ 

๗.  ผูแทนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  อนุกรรมการ 

๘. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อนุกรรมการ 

๙.  ผูแทนกรมสงเสริมวัฒนธรรม  อนุกรรมการ 

๑๐.  ผูแทนกรมการทองเท่ียว  อนุกรรมการ 

๑๑.  ผูแทนกรมทางหลวงชนบท  อนุกรรมการ 

๑๒.  ผูแทนกรมธนารักษ  อนุกรรมการ 

๑๓.  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  อนุกรรมการ 

๑๔.  ผูแทนกรมศลิปากร  อนุกรรมการ 

๑๕.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดท่ีเก่ียวของ  อนุกรรมการ 

๑๖.  ผูแทนองคกรปกครองทองถ่ินท่ีเก่ียวของ  อนุกรรมการ 

๑๗.  ผูแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 

๑๘.  ผูแทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ  อนุกรรมการ 

๑๙.  ผูแทนสมาคมอนุรักษศลิปกรรมและสิ่งแวดลอม  อนุกรรมการ 

๒๐.  ผูแทนสมาคมนักผังเมืองไทย  อนุกรรมการ 

๒๑.  ผูแทนสมาคมอิโคโมสไทย อนุกรรมการ 

๒๒.  นายสุวิชญ รัศมิภูต ิ อนุกรรมการ 

๒๓.  นางนิศานาท สถิรกุล  อนุกรรมการ 

๒๔.  รองศาสตราจารย เอกรินทร อนุกูลยุทธธน  อนุกรรมการ 

๒๕.  ผูแทนชุมชนท่ีเก่ียวของโดยความเห็นชอบของประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ 

๒๖.  เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๒๗.  เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๘.  เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



โครงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา  เมืองเกาปตตานี 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผ ๑๔ 

รายช่ือผูดําเนินโครงการ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

 

ท่ีปรึกษา 

๑.  นายวิจารย สิมาฉายา  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

๒.  นางรวีวรรณ ภูริเดช  รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.  นางดวงมาลย สินธุวนิช  ผูอํานวยการกองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

 

คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

๑. นางดวงมาลย สินธุวนชิ   ผูอํานวยการกองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

๒. นายวีรนิต  ฐานสุพร         นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๓. นายประเสริฐ  ศิรินภาพร  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๔. นางกิตติมา  ยินเจริญ        นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๕. นางสาวนิรมล มณีคํา      นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๖. นายชาญวทิย  ทองสัมฤทธิ ์  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๗. นางสาวสิริวรรณ สุโอฬาร      นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๘. นางสาวอรชุลี วิเชียรประดษิฐ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 

รายช่ือคณะผูศึกษา 

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑. ผศ.ชัยชนะ แสงสวาง หัวหนาโครงการ/ผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง 

๒. ผศ.ดร.ดุษฎี ทายตะคุ ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมและอนุรักษเมืองเกา 

๓. อ.ดร.สฤษดิ์พงศ ขุนทรง ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรและโบราณคด ี

๔. อ.ปารณ ชาตกุล ผูเชี่ยวชาญดานภูมิสถาปตยกรรมและภูมิทัศนชุมชน 

๕. นายณัฐวธุ กองสุทธ ิ ผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวมของชุมชน 

๖. นายพลพฤทธิ์ พนาสถิตย ผูเชี่ยวชาญดานกรรมสิทธิ์ที่ดนิและประเมินทรัพยสิน 
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