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1. ความเป็นมา
“เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาล
ก่อน และมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หรือ
มีลักษณะของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาของยุคต่าง ๆ หรือเคยเป็นตัวเมืองดั้งเดิมใน
สมัยหนึ่ง หรือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม ซึ่งมีคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ที่ยังคงหลักฐานทั้งกายภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัดของโครงสร้างเมืองหรือ
โบราณสถานในอดีต และยังมีการใช้สอยในลักษณะเมืองที่ยังมีชีวิตอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน
เช่น กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลําพูน เมืองเก่าลพบุรี เป็นต้น
ปัจจุบันเมืองเก่าได้ถูกความเจริญและการขยายตัวของตัวเมืองโดยไม่มีขอบเขตและทิศทาง มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายกิจกรรม ทั้งภาคราชการและเอกชน เกิดความหนาแน่นแออัดของ
อาคารสถานที่และการจราจร เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ ทําให้องค์ประกอบเมืองเก่า คุณค่าของเมืองและเอกลักษณ์ความเป็นเมือง
เก่าค่อยๆ ลดความสําคัญและถูกทําลาย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานเป็นพิเศษ
เฉพาะพื้นที่ เป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ
เมืองเก่า พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ซึ่ง
มีรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กํากับบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ทําหน้าที่วางนโยบาย กําหนดพื้นที่ และจัดทําแผนแม่บท
แนวทางการอนุรั กษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเป็นขั้นตอนแรกของแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
โดยกํ า หนดตามสภาพข้ อ เท็ จ จริ ง บนพื้ น ฐานข้ อ มู ล ตามหลั ก ฐานที่ อ้ า งถึ ง และการค้ น คว้ า ทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมื่อมีขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว จังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สามารถกําหนดหรือพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบบบูรณาการได้ต่อไป ซึ่ง
คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 1 แล้ว รวม
9 เมือง (เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลําพูน เมืองเก่าลําปาง เมืองเก่าน่าน เมืองเก่ากําแพงเพชร เมืองเก่า
ลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสงขลา) สําหรับเมืองเก่ากลุ่มที่ 2 คณะ
กรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ลงมติเห็นชอบการ
จัดลําดับความสําคัญเมืองเก่ากลุ่มที่ 2 รวม 27 เมือง และเห็นชอบให้สํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ดังนี้
ภาคเหนือ

ได้แก่

1) เมืองเก่าแพร่
3) เมืองเก่าพะเยา
5) เมืองเก่าตาก

2) เมืองเก่าเชียงราย
4) เมืองเก่าพิจิตร
6) เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน

ภาคกลาง

ได้แก่

1) เมืองเก่าเพชรบุรี
3) เมืองเก่ากาญจนบุรี
5) เมืองเก่าอู่ทอง

2) เมืองเก่าสุพรรณบุรี
4) เมืองเก่าราชบุรี
6) เมืองเก่าสรรคบุรี

ภาคตะวันออก

ได้แก่

1) เมืองเก่าจันทบุรี
3) เมืองเก่านครนายก

2) เมืองเก่าระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1) เมืองเก่าร้อยเอ็ด
3) เมืองเก่านครราชสีมา
5) เมืองเก่าสกลนคร

2) เมืองเก่าบุรรี ัมย์
4) เมืองเก่าสุรนิ ทร์

ภาคใต้

2) เมืองเก่าปัตตานี
4) เมืองเก่าสตูล
6) เมืองเก่านราธิวาส

ได้แก่

1) เมืองเก่าภูเก็ต
3) เมืองเก่าตะกั่วป่า
5) เมืองเก่ายะลา
7) เมืองเก่าระนอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ทางสํานักงานฯ ได้ดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่และ
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า กลุ่ ม ที่ 2 ซึ่ ง คณะกรรมการฯ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว 9 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่า
เพชรบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าปัตตานี และ
เมืองเก่าตะกั่วป่า
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงจําเป็นต้องดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
กลุ่มที่ 2 จํานวน 6 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าพิจิตร เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา
เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล
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2. กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จะมุ่งเน้นความเป็นเมืองเก่าที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ผสมผสานวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาของระบบเศรษฐกิจ สังคม การ
ปกครอง จารีตประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต การสร้างการทําลายจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ไม่ว่า
ขนาดรูปทรงสัณฐานของเมือง แนวคูเมือง กําแพงเมือง โบราณสถาน ศาสนสถาน แม่น้ํา เขตทางสัญจร
รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างทางศิลปกรรมเชิงช่างที่บ่งบอกความเป็นกลุ่มเชื้อชาติ
เป็นองค์ประกอบของเมืองที่ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน รวมถึงสิ่งเกิดขึ้นใหม่ต่าง ๆ
สภาพแวดล้อมของเมือง จะอยู่ภายในโครงสร้างของเมือง (Urban Structure) ในส่วนของ
ที่ตั้งอาณาเขตแนวคูเมือง กําแพงเมือง ภูมิประเทศ พื้นที่ ซึ่งรายล้อมองค์ประกอบของเมือง ให้เกิด
ขนาดความสมดุลอย่างลงตัว (Urban Optimum Size) หมายถึง การมีพื้นที่ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป
เพียงพอต่อการรองรับประชาชนจํานวนหนึ่ง มีความหนาแน่นพอสมควร มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ถนน ทางสัญจรขนาดเล็ก ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ แยกอยู่เป็นบริเวณย่านเมือง ทําหน้าที่การ
บริหาร การปกครอง การผลิต การค้า และให้บริการแก่ชุมชนรอบนอก ตามศักยภาพที่เป็นอยู่ ซึ่ง
แตกต่างจากเมืองใหม่คือไม่ต้องการเพิ่มหรือขยายการพัฒนาใด ๆ ลงไปในเนื้อเมืองอย่างทุ่มเทให้เสีย
ความสมดุล แต่ต้องการพัฒนาอย่างรู้คุณค่าในเชิงอนุรักษ์ ส่วนการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้าน
เศรษฐกิ จ ควรจะออกไปยั ง พื้ น ที่ ใ หม่ ปล่ อ ยให้ เ มื อ งเก่ า ยั ง คงมี วิ ถี ก ารคงอยู่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ย
สภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ ดํารงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี สถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ
ดังนั้น กรอบแนวคิดหลักจึงอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ โดยแยกพื้นที่พัฒนา
เชิงเศรษฐกิจออกจากพื้นที่เมืองเก่า แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของพื้นที่ทั้งสองลักษณะ
แล้วจึงค่อย ๆ ดําเนินมาตรการในการฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่าเพื่อให้องค์ประกอบของชุมชนเมืองเดิม
ปรากฏเอกลักษณ์ขึ้นอย่างเด่นชัด ทั้งบูรณภาพ ความเป็นของแท้ และระบบนิเวศของเมือง
กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ประกอบด้วย

2.1 การบริหารจัดการ
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแต่ละเมือง เพื่อกําหนด
นโยบาย แผนงาน มาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และให้การอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าดําเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
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ให้ ภ าคเอกชนและประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า ให้ เ ป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดไป

2.2 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เพื่อกําหนดให้พื้นที่เมืองเก่าเป็นเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และสร้างความชัดเจนการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ บทบาท ความสําคัญในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะใช้
เป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติหรือข้อบังคับควบคุมที่มีมาตรการปกป้องคุ้มครองพื้นที่เมืองเก่า

2.3 การอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่ที่มีคุณค่าและความสําคัญ
อาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในการปกป้องและ
คุ้ม ครองมรดกทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดู แ ลรั ก ษาและการควบคุ ม โบราณสถาน โดย
ประกาศให้อาคารหรือสถานที่ที่มีคุณค่าและความสําคัญที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ให้มีการขึ้นทะเบียนและประกาศเขตโบราณสถาน รวมถึงโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ก็สามารถ
ขยายเขตที่ดินโบราณสถานให้มากขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อสร้างพื้นที่คุ้มครองโบราณสถานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.4 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วน
ของเมืองขึ้นมาใหม่ หรือแทนเมือง หรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย ให้มีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่
มี คุ ณ ค่ า ทางด้ า นศิ ล ปกรรม สถาปั ต ยกรรม ประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ โบราณคดี หรื อ การบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรั พยากรธรรมชาติ รวมทั้ งภู มิประเทศที่งดงาม หรื อมี คุณค่ าทางธรรมชาติ ซึ่งในภาพรวมจะมี
บทบาทสําคัญมากต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน โดยผังเมืองรวมจะกําหนดกรอบการพัฒนาเมืองทางด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคเอาไว้อย่างกว้าง ๆ ส่วนผังเมืองเฉพาะ
จะเน้นรายละเอียดของแผนผังโครงการพัฒนาตลอดจนการกําหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อใช้ควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมที่ละเอียดกว่าผังเมืองรวม
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2.5 การควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบของเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ให้
เมืองเกิดความเป็นระเบียบและมีความน่าอยู่ ซึ่งย่อมทําให้ประชาชนส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
กฎกระทรวงเพื่อควบคุมรายละเอียดการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคาร รวมถึงการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับ ระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น
หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือที่สาธารณะ มาตรการควบคุมเรื่องป้าย และที่ว่างริมแหล่ง
น้ําสาธารณะ

2.6 การควบคุมกิจกรรมบางประเภทที่ไม่เหมาะสม
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควบคุมกิจกรรมบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่เมืองเก่าในรูปประกาศและ/หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการนี้ได้

2.7 มาตรการด้านอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
2.7.1 การจูงใจทางด้านภาษี
- ลดภาษีบางประเภทแก่เจ้าของที่ดินและเจ้าของอาคารที่ถูกควบคุมด้วยมาตรการต่างๆ
- ลดภาษีบางประเภทแก่เจ้าของที่ดิน เจ้าของอาคาร ที่นําเงินไปใช้ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ เช่น การดัดแปลงอาคารให้เหมาะสมกับแนวทางที่กําหนด
- ปรับระบบการจัดเก็บบางประเภท ให้สอดคล้องกับระดับการจัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่ เช่น ผู้อยู่ในพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการบริการสมบูรณ์
จะต้องเสียภาษีสูงกว่าพื้นที่ที่ยังขาดแคลนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- ปรับปรุงระบบภาษีในกิจกรรมบางประเภทให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อผู้
ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องจ่ายภาษีในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

7

โครงการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

2.7.2 การนําค่าธรรมเนียมมาใช้บํารุงรักษาโบราณสถาน ให้มีการยกเว้นภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการประเภทพิพิธภัณฑ์หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนําเงินไปใช้ใน
การดูแลรักษาและบูรณะโบราณสถานและอาคารเก่าอันควรค่าต่อการอนุรักษ์
2.7.3 การให้โอนสิทธิการพัฒนา ในกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคารอยู่ใน
พื้นที่อนุรักษ์ ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมการใช้พื้นที่เพื่อ
ก่อสร้างอาคาร มาตรการควบคุมความสูงอาคาร เป็นต้น ควรมีการพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล
กลุ่มนี้ เช่น สิทธิในการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในบางบริเวณหรือพื้นที่อื่น ให้ได้สิทธิ
ทางภาษีและค่าธรรมเนียม ในการขายหรือโอนเพื่อเป็นการชดเชยการเสียสิทธิในพื้นที่อนุรักษ์ที่ตน
เป็นเจ้าของ และ/หรือชดเชยผลกระทบจากการถูกควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมาย
2.7.4 การมอบรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น จัดให้มีการประกวดอาคารอนุรักษ์ดีเด่น โดยมอบ
รางวัลเป็นเงินกองทุนหรือเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของอาคารนั้น ๆ
2.7.5 การจัดหาทุนสมทบการอนุรักษ์ โดยขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่าง ๆ
ทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาคม ได้แก่ กองทุนโบราณคดี กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนจาก
องค์กรระหว่างประเทศ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ฯลฯ

3. หลักการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเป็นการดําเนินงานขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่า ก่อนที่จะมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และแนวทางการดําเนินงานต่างๆ
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดและทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า ดังนี้

3.1 การเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่า ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจภาคสนาม โดยมีรายละเอียดของประเด็นการศึกษา ประกอบด้วย
- ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา
- องค์ประกอบของเมืองเก่า ได้แก่ กําแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง ป้อม แบบแผน
โครงข่ายคมนาคมในเมือง บริเวณ/ย่านเก่าที่สําคัญของเมือง ที่หมายตาในบริเวณเมืองเก่า และ
ธรรมชาติในเมืองเก่า เป็นต้น
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- สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของแหล่งโบราณสถาน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่
มีความสําคัญและมีคุณค่าในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น

3.2 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าความสําคัญองค์ประกอบของเมือง
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง
พิ จ ารณาจากเกณฑ์ คุ ณ ค่ า ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ กํ า หนดไว้ ประกอบด้ ว ย คุ ณ ค่ า ด้ า น
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี คุณค่าด้านอายุและความเก่าแก่ คุณค่าด้านสภาพอาคาร สถานที่ และ
โบราณสถาน คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม คุณค่าด้านองค์ประกอบเมือง คุณค่าด้านการ
ออกแบบชุมชนเมือง หรือจินตภาพ/การรับรู้ของเมือง (Image of City) และคุณค่าความสําคัญต่อ
สังคมและชุมชน การวิเคราะห์จะเป็นการให้คะแนนตามเกณฑ์ข้างต้น ดําเนินการในรูปแบบกลุ่มผู้
ประเมินเพื่อกระจายน้ําหนักต่อความคิดเห็นเฉพาะบุคคล ร่วมกับการกําหนดระดับคะแนนค่าน้ําหนัก
ต่อคุณค่าในแต่ละเกณฑ์ ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์ดังกล่าว สามารถ
นําไปใช้สําหรับการวางแผนที่แยกแยะระดับความสําคัญ และศักยภาพขององค์ประกอบของเมืองที่
สําคัญในพื้นที่เมืองเก่า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3.3 การระบุหรือกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า
การระบุหรือกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดําเนินการบน
พื้นฐานการสนับสนุนของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้เห็นคุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมขององค์ประกอบเมืองข้างต้น ร่วมกับเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องปกป้อง
คุ้มครองบริเวณแวดล้อมของพื้นที่เมืองเก่านั้น ๆ ได้แก่ สภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาวะคุกคาม
จากการพัฒนาสมัยใหม่ ระดับของการบูรณะหรือดูแลรักษา ความกลมกลืนกับบริบทของเมือง และ
ความสนใจของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วม เป็นต้น การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า ในที่นี้แบ่งการกําหนดขอบเขตพื้นที่ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
3.3.1 ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า หรือพื้นที่หลัก (Core Zone)
เป็นขอบเขตที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีองค์ประกอบของเมืองเก่าที่มีคุณค่าความสําคัญ
ที่เกาะกลุ่มรวมกันเป็นบริเวณที่ชัดเจน และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมและบูรณภาพ (Authenticity
and Integrity) ร่วมกับเหตุผลความจําเป็นต่าง ๆ ข้างต้นที่ต้องได้รับการดูแลและปกป้องคุ้มครองทั้ง
องค์ประกอบของเมืองและบริเวณแวดล้อมนั้นอย่างเข้มข้น โดยต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าให้สามารถรักษาบรรยากาศและอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าไว้
ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่เมืองเก่ายังมีการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) ตามคุณค่าและ
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ความสําคัญขององค์ประกอบเมืองและบริเวณแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนและการกําหนด
มาตรการการจัดการพื้นที่ในแต่ละเขต (Zones) ภายในพื้นที่เมืองเก่าเกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
3.3.2 พื้นที่ต่อเนื่อง (Buffer Zone)
เป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกับเขตพื้นที่เมืองเก่าหรือพื้นที่หลัก โดยพื้นที่นั้นอาจมีหรือไม่มี
องค์ประกอบที่สําคัญของเมืองที่มีคุณค่าก็ได้ แต่เป็นบริเวณที่มีความสําคัญต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์
และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าหรือพื้นที่หลักให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทความเป็นเมืองเก่านั้น
ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับพื้นที่เมืองเก่า

3.4 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น สิ่งที่สําคัญคือ การได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่า ประกอบด้วย ภาคราชการทั้งส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนผู้อาศัยหรือมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่า
นั้ น ๆ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศขอบเขตพื้ น ที่ เ มื อ งเก่ า อย่ า งเป็ น ทางการตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 โดยจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า ไม่น้อยกว่า 2
ครั้งต่อเมือง แล้วรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมดังกล่าวไปปรับแก้แนว
เขตพื้นที่เมืองเก่า รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า ทั้งนี้ การยอมรับจากภาคส่วน
ต่าง ๆ จะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหากเมืองเหล่านั้นได้รับการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า
แล้วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า และคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในลําดับต่อไป

4. ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4.1 ความสําคัญของพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา
4.1.1 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
บริเวณแอ่งนครราชสีมาบนที่ราบสูงในภาคอีสานของไทย เป็นแหล่งอาศัยของ
มนุษย์สืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ทั้งนี้ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมามีการพบแหล่งโบราณคดี
ก่อนประวัติศาสตร์เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเมืองเสมาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองโคราชเก่า และอยู่ใน
อาณาจักรศรีจนาศะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 ดังรูปที่ 1
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เมืองเก่านครราาชสีมา

รูปที่ 1 เมืองเสมมา เชื่อกันว่าเป็นเมืองโคราชเกก่า
ที่มา: GooogleEarth.com (2558)

(1) เมืองเก่
ง านครราชสีมาในสมัยอยุ
อ ธยา
ชื่อเมืมืองนครราชสีสีมาปรากฏขึนครั
้น ้งแรกในสมัยสมเด็จพรระบรมไตรโลกกนาถ
โดยใในกฎมณเฑียรบาลได้
ย
ระบุให้เมืองนครรราชสีมาเป็นเมื
เ องพระยามหานครชั้นโทท มีฐานะเป็นเมือง
เอกทีที่มีเมืองขึ้นถึง 14 เมือง รวมทั
ร ้งเจ้าเมือองนครราชสีมาต้
ม องถือน้ําพระพิ
พ พัฒน์สัตตยา ต่อมาในนสมัย
สมเด็ด็จพระนารายยณ์มหาราช พระองค์
พ
ได้โปรรดเกล้าฯ ให้พระยายมราช
พ
ช (สังข์) ครองงเมืองนครราชชสีมา
โดยยย้ายที่ตั้งจากเเมืองเสมามายยังที่ตั้งเมืองเกก่านครราชสีมาในปั
ม จจุบันนี้ ซึ่งชื่อเมืองนนครราชสีมานนี้เกิด
จากการรวมชื่อเมืมืองโบราณ 2 เมือง คือ เเมืองเสมา แลละเมืองโคราฆฆปุระไว้ด้วยกันั จึงเกิดเป็นเมื
น อง
นครรราชสีมา ทั้งนี้ในการสร้างเมืองนครราชชสีมานี้ สมเด็จพระนารายณ
จ
ณ์มหาราชได้โโปรดฯ ให้ช่างชาว
ฝรั่งเเศสเป็นผู้ออกกแบบวางผังเมือง โดยสร้า งกําแพงล้อมรอบเป็นรูปสีเหลี
่ ่ยมผืนผ้า ขนาด 1,000 x
1,7000 เมตร มีคูน้นํ้าล้อมรอบ เนืนื้อที่ภายในกําาแพงเมืองประมาณ 1,000 ไร่ กําแพงเมืมืองก่ออิฐมีใบเสมา
มีป้ออม 15 ป้อม ประตู
ป เมือง 4 ประตู เหนืออประตูมีหอรักษาการบนเชิ
ก
ชิงเทิน ดังปราากฏประตูชุมพลซึ
พ ่ง
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบี
น ยนไว้แล้
แ วในปัจจุบนั นอกจากนียัย้ งั มีการวางระบบการชลปรระทานภายในนเมือง
โดยมีมีการทดน้ําผ่านท่อดินเผาาที่วางกระจา ยไปยังบ่อต่าง ๆ ภายในเมืมือง เพื่อให้ภภายในเมืองมีน้นําใช้
ตลออดทั้งปี ซึ่งบริเวณที่มีการททดน้ําเข้าท่อน่ าจะอยู่ในบริเวณวัดหน้าท่ทอ หรือวัดสุททธจินดาในปัจจุ
จ บัน
นอกกจากนั้นจากกการศึกษายังพบว่าถนนกลาางเมืองมีการวางท่อนซุงเรียงรายตลอดแน
ย
นวถนน ดังรูปที
ป ่2
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รูปที่ 2 ถนนนกลางเมืองเก่านครราชสีมา
ทีมา:
่ม http://wwww.skyscraperrcity.com (25558)

ด้วยกการวางผังเมือองและการสร้ร้างเมืองที่สมบบูรณ์แบบ แลละใช้เทคนิควิธีกี าร
ของชชาวยุโรป ทําให้เมืองนครรราชสีมามีควาามแข็งแรงสามมารถต้านทานนการโจมตีจาากศัตรูภายนออกได้
อย่างดี ดังเช่นกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จจพระเพทราชชาส่งมาตีเมืองนครราชสี
ง
มา ซึ่งต้องใช้เวลาถึง
อ
2 ปี จึงเข้ายึดเมืองได้
ง านครราชสีมาในสมัยรัตนโกสินทร์
(2) เมืองเก่
เมืองนครราชสี
ง
มาามีฐานะเป็นเมืองสําคัญมากขึ้นเป็นลําาดับ ในต้นรัชสมั
ช ย
พระบบาทสมเด็จพรระพุทธยอดฟ้าจุ
า ฬาโลกมหารราช ได้โปรดเกกล้าฯ ให้เมืองนนครราชสีมามีมีฐานะเป็นเมืองเอก
อ
เจ้าเมมืองมีบรรดาศัศักดิ์เป็น เจ้าพระยา
พ
ปกครอองเมืองเขมรป่าดง และหัวเมืมืองตอนในภาาคอีสาน
พ.ศ. 2369 เกิดเหหตุการณ์สําคัญ เมื่อเจ้าอนนุวงศ์ฯ ได้ยกกกองทัพเวียงจัจันทน์
ศ ชัย)
มายัังเมืองนครราชสีมาในขณะที่พระยานครรราชสีมา และะพระปลัด (พระยาสุริยเดชชวิเศษฤทธิ์ทศวิ
ยกกกองทัพไปปราาบปรามจลาจจลที่เมืองขุขันนธ์ กองทัพเจ้าอนุ
า วงศ์ฯ ภาายใต้การนําขอองเพี้ยรามพิชัชยจึง
เข้ายึดเมืองนครราาชสีมาได้โดยงง่าย และกวาดดต้อนผู้คนไปเเป็นเชลย ในระหว่างนั้นคุณณหญิงโมภรรยาาพระ
ปลัดดได้คิดอุบายลลอบมอมสุราข้ข้าศึกและพร้ออมใจกันจับอาวุธเข้าปราบปรามข้าศึกจจนเกิดเป็นวีรกรรม
ก
ทุ่งสััมฤทธิ์ ภายหลลังเหตุการณ์ดัดงกล่าว พระบบาทสมเด็จพรระนั่งเกล้าเจ้าอยู
า ่หัว จึงโปรรดเกล้าฯ สถาาปนา
คุณหหญิงโมให้ดํารงฐานั
ร นดรศักดิ์เป็นท้าวสุรนนารี
12
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อย่างไรก็
ง ตาม จา กแผนที่โบราาณระวางล่าสุสดที่ค้นพบบนนตําหนักพระะองค์
เจ้าออัพภันตรีประะชา ได้แสดงใให้เห็นตําแหนน่งของเมืองนนครราชสีมาใในฐานะประตูตูสู่หัวเมืองในนภาค
อีสาน และกัมพูชา
ช ซึ่งแผนที่ดังกล่าวน่าจะเเขียนขึ้นในราาวสมัยรัชกาลที่ 3 โดยจะะเห็นเมืองปัก เป็น
เมืองงที่อยู่ต่อจากเเมืองนครราชสีสีมา ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

รูปที่ 3 แผนนที่โบราณระวาาง “อีสานใต้ แลละเขมร” จะเห็นเมืองนครราชสีมาในชื่อ “นคครราชเสมา”
ที่มา:า Santanee PPhasuk and Philip
P Stott (20004)
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รูปที่ 4 แผนที่โบราณ
ณระวาง “เขมรใ
รในนี้” จะเห็นเมืมืองนครราชสีมาในชื่อ “ณคอรรราช”
ที่มา:า Santanee PPhasuk and Philip
P Stott (20004)
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ในสมมัยรัชกาลที่ 4 ชาวจีนเริ
น ่มเข้ามาอาาศัยในเมืองนนครราชสีมา เมือง
ก
ค้าขายของหัวเมื
ว องทางภาคคตะวันออกเฉีฉียงเหนือ และะชาว
นครรราชสีมาจึงกลลายเป็นศูนย์กลางทางการค
จีนไดด้อพยพเข้ามาาอยู่อาศัยมากกขึ้นจนในสมััยรัชกาลที่ 5 มีรายงานว่ามีมชาวจีนเข้ามมาอยู่อาศัยในนเมือง
นครรราชสีมาประมมาณ 800 คนน เมืองนครรราชสีมาเติบโตตขึ้นเป็นลําดับ จึงปรากฏบ้บ้านเรือนและววัดวา
อาราามในหลายยุคหลายสมั
ค
ยอยยู่ภายในคูเมือองรูปสี่เหลี่ยมผืผืนผ้า ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ภาพพดาวเทียมไม่ระะบุมาตราส่วนบบริเวณเมืองเก่านครราชสี
น
มา
ที่มา: GooogleEarth.com (2558)

4.1.2 สถาปัตยกกรรมและศิลปปกรรม
ในเมืองเกก่านครราชสีมมามีสถาปัตยกกรรมพื้นถิ่น (Vernacular
(
Architectture)
ประเภทอาคารบ้านเรื
า อนและร้านค้
า าเก่าแก่หลลายแห่ง ได้แก่ก อาคารและร้ร้านค้าเก่าแก่บบริเวณถนนจออมพล
แ ง
ถนนนโพธิ์กลาง ถนนนราชดําเนิน และถนนชุชมพล นอกจาากนี้ ภายในเมมืองเก่านครรราชสีมายังมีแหล่
ศิลปปกรรมที่สําคัญหลายแห่
ญ
ง ส่วนใหญ่เป็นศศาสนสถานปรระเภทวัดในพุพุทธศาสนา ได้ด้แก่ วัดกลาง หรือ
พระนารายณ์มหาาราช วัดพายัพ วัดบูรพ์ วัดดบึง วัดอิสาน และวัดศาลาาลอย เป็นต้น แม้ว่าศาสนสสถาน
หลายแห่งจะได้รบการบู
บั
รณะแลละสร้างขึ้นใหหม่ก็ตาม แต่วัดหลายแห่งก็ยังคงให้ความมสําคัญในการรดูแล
รักษษาคุณค่าของลัลักษณะสถาปัตยกรรมและศิ
ต
ศิลปกรรมต่างๆ
ง ภายในวัดไว้
ไ เป็นอย่างดี
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4.1.3 โบราณสถถาน
โบราณสถถานในเมืองเกก่านครราชสีมามี
ม หลายแหห่งทั้งที่ขึ้นทะเเบียนและไม่ได้
ไ ขึ้น
ทะเบีบียน ซึ่งโบราณสถานสําคัญที
ญ ่ขึ้นทะเบียยนโบราณสถาานแล้ว ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าาวสุรนารี กําแพง
า
เมืองง-คูเมืองนครรราชสีมา ประตตูชุมพล ศาลหหลักเมืองนครรราชสีมา และะวัดพระนาราายณ์มหาราช

4.2 องคค์ประกอบขของเมืองเก่าานครราชสีมา
ม
เมืองนครราชสี
อ
มาเป็
ม นเมืองเกก่าแก่เมืองหนึนึ่งที่มีประวัตความเป็
ิค
นมาออันยาวนาน โดยมี
โ
ง องและตั้งถิ่นฐานขึ้นในสสมัยกรุงศรีอยุยธยาดังปรากฏหลักฐานทาางโบราณคดีต่ตาง ๆ
หลักกฐานการสร้างเมื
มากกมาย และได้้ มี พั ฒนาการรการตั้ งถิ่ นฐาานของเมื องตต่ อเนื่ องเรื่ อยมาจนกระทั
ย
่ งั ถึ งปั จจุ บั น ทั้ งนี้
องค์ปประกอบที่สําคั
า ญของเมืองเก่านครราชสีสีมาที่ยังคงปรรากฏให้เห็นในนปัจจุบัน มีราายละเอียดทีสํ่สาํ คัญ
ปรากกฏอยู่ในแผนทีที่ 1 และในภาาคผนวก ผ.2
4.22.1 กําแพงเมือง คูเมือง แและประตูเมือง
กําแพงเมือง
อ คูเมือง แลละประตูเมืองนนครราชสีมา เป็นสิ่งก่อสร้าางที่เป็นสัญลัักษณ์
หนึ่งงของเมืองนครรราชสีมาที่ได้ก่อสร้างขึ้นใในสมัยกรุงศรีรีอยุธยา ในสมมัยแผ่นดินสมมเด็จพระนารรายณ์
มหาาราช ช่วงปี พ.ศ.
พ 2199 – 2231
2
ซึ่งกําหนดให้เป็นหัวเมืองใหญ่หรือเมืองเอกทีที่มีความสําคัญทาง
ญ
ยุทธธศาสตร์ในการรป้องกันการรุรุกรานของขแแมร์ (เขมร) ลาว และญวน จึงโปรดให้นาายช่างชาวฝรัรั่งเศส
เป็นผู้ออกแบบวาางผังเมือง ผังเมืองนครราชชสีมามีลักษณ
ณะเป็นสี่เหลียมรู
่ย ปกลองชัยยเภรี มีความกว้าง
ประะมาณ 1,000 เมตร ยาวปประมาณ 1,7 00 เมตร มีพืพ้ืนที่ภายในปประมาณ 1,0 00 ไร่ หรือ 1.60
ตาราางกิโลเมตร มีคูกว้าง 20 เมตร และลึก 6 เมตร ขุดล้้อมรอบเมือง มีการก่อสร้าางกําแพงเมือง โดย
ก่ออิฐขึ้นจากหินศิลาแลง มีความสูง 6 เมตรร ยาวโดยรอบ 5,220 เมตตร บนกําแพงงมีใบเสมาโดยยรอบ
จํานวน 4,302 ใบบ และมีประตูตูเมืองสร้างด้ววยศิลาแลง กว้ว้าง 3 เมตร จํจานวน 4 ประะตู โดยประตูเมือง
ทั้ง 4 เป็นทางเข้าออกเมื
า
องทั้งสี่ทิศ ทรงพระะราชทานนามมเมืองนี้ว่า เมืองนครราชสี
อ
มมา

(อดีต) แนวกําแพพงเมืองนครราชสีสีมาไม่ทราบว่าททิศไหน
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รูปที่ 6 คูเมืองนครราชชสีมาด้านทิศตะะวันตกในอดีต-ปัจจุบัน
ทีมา:
่ม http://wwww.skyscraperrcity.com (25558)

ลักษณะของประตูเมือ งทั้ง 4 ปรระตูมีหอรักษาการอยู
ษ
่ข้างบบนทําเป็นหออยาม
รักษษาการณ์- เชิงเทิ
เ น รูปแบบเป็นทรงไทยโบบราณ ศิลปะสสมัยอยุธยา หลั
ห งคามุงด้วยกกระเบื้องดินเผา
เ มี
ช่อฟ้าใบระกาเหมืมือนกันทุกแห่ง ประตูทั้ง 4 ประตู มีชื่อดังนี้
ทางทิศเหนือ
ทางทิศใต้้
ทางทิศตะวันออก
ทางทิศตะะวันตก

มีชื่ออว่า ประตูพลแสน หรือเรียกว่
ย า ประตูน้ํา
มีชื่ออว่า ประตูไชยยณรงค์ หรือเรีรียกว่า ประตู ผี
มีชื่ออว่า ประตูพลลล้าน หรือประตูตะวันออก หหรือประตูทุ่งสว่
ส าง
มีชอื่อว่า ประตูชุมพล
พ

ปัจจุบันคงเหลือแต่เพียยงประตูเดียว คือ ประตูชมพล
ชุ
ที่ยังหลลงเหลือโครงสร้าง
เดิมไไว้อยู่ ซึ่งกรมมศิลปากรได้ขึข้ึนบัญชีสงวนนรักษาไว้เป็นโบราณสถาน
น
นเมื่อปี พ.ศ. 2480 นอกนันั้นทั้ง
ประตูเมืองอีก 3 ประตู
ป และกําแพงเมื
า
องได้ถถููกรื้อและสูญหายไปหมดแล
ห
ล้ว

รูปที่ 7 ปรระตูชุมพล ประตตูเมืองแห่งเดียววของเมืองนครรราชสีมาที่ยังคงปปรากฏให้เห็นอยยู่ในปัจจุบัน
ที่มา: http:///th.wikipediaa.org/wiki/ประะตูเมืองนครราชชสีมา (2558)
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4.22.2 ป้อม
ในส่ ว นข องป้ อ มปรา กฏหลั ก ฐานนว่ า มี ก ารสร้ร้ า งป้ อ มขึ้ น คู ่ กั บ กํ า แพงเเมื อ ง
นครรราชสีมา ซึ่งออกแบบโดยน
อ
นายช่างชาวฝรัรั่งเศส ลักษณ
ณะเป็นป้อมปรราการแบบฝรัรั่ ง เป็นป้อมประจํา
บนกํกําแพง และป้อมตามมุมกําแพง
า มีทั้งสิ้น 15 ป้อม ปัจจุ
จ บันไม่พบร่องรอยหลั
อ
กฐาานของป้อมใหห้เห็น
พบเพียงแนวของก้อนศิลาแลงงที่เรียงตัวกันบบริเวณมุมด้านทิศตะวันอออกเฉียงเหนืออของตัวเมือง (ตรง
ข้ามโโค้งวัดศาลาลลอย) ถนนพลลแสน แนวศิศิลาแลงดังกลล่าวสันนิษฐานนว่าน่าจะเป็นนส่วนประกอบบของ
สิ่งก่ออสร้างที่เป็นแนวฐานของกํ
แ
กําแพงเมืองแลละที่ตั้งป้อมปรราการของเมืองนครราชสี
อ
มมา
4.22.3 ที่หมายตาาในบริเวณเมืมืองเก่า
ที่หมายตาาที่สําคัญและโโดดเด่นมากทีที่สุดของเมืองนนครราชสีมา คือ อนุสาวรีย์ยท้าว
สุรนนารี (ย่าโม) ตัั้งอยู่ใจกลางเเมืองนครราชชสีมา บริเวณด้านหน้าประะตูชุมพล ซึ่งเเป็นจุดท่องเทีที่ยวที่
สําคััญแห่งหนึ่งขอองจังหวัดนครรราชสีมา อนนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดําสูง 185 เซนติเมตร ตัต้งอยู่
บนฐฐานไพที สี่เหลีลี่ยมย่อมุมไม้สิสบิ สอง สูง 2550 เซนติเมตตร ซึ่งบรรจุอฐิัฐขิ องท่าน อนุนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ร
สร้างงขึ้นเพื่อระลึกถึ
ก งและยกย่องคุ
อ ณงามความดีของวีรสตรีรีสามัญชนคนนแรกของประะเทศ จึงเป็นบุบคคล
ที่ชาวนครราชสีมาภาคภูมิใจแลละเคารพบูชา ย่าโมจึงกลาายเป็นสัญลักษณ์
ษ ของชาวนนครราชสีมากรระทั่ง
ง ง
เรียกกชื่อจังหวัดนี้ว่วา เมืองย่าโมม อนุสาวรีย์ทท้้าวสุรนารี นัับเป็นที่หมายตาที่สําคัญขอองเมืองนี้เพียงแห่
เดียววที่สามารถทําให้
า ชาวนครราชสีมาและผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนเมืองแหห่งนี้ให้สามารถถรับรู้และจดจําถึง
ความมเป็นเมืองเก่านครราชสีมา หรือเมืองนนครราชสีมาในนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ททั้งในด้านตําแหน่
แ ง
ทิศททางของเมืองแและจินตภาพขของความเป็นนเมืองเก่า โดยยอ้างอิงจากทีหมายตาแห่
่
งงนี้เป็นหลัก รววมถึง
ยังเป็ป็นศูนย์กลางเเมืองที่สําคัญในการประกอ
ใ
บกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองและของจังหววัดนครราชสีมา
ม

รูปที่ 8 ที่หมาายตาที่สําคัญขอองเมืองนครราชชสีมาและจังหวััดนครราชสีมา
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หากพิจารรณาเฉพาะพื้นนที่ภายในคูเมืองนครราชสีมา ที่หมายตาาที่สําคัญของพื้นที่
นี้ คือ ศาลหลักเมืมือง และวัดพรระนารายณ์มหหาราช หรือวัดกลาง พื้นทีทั่ ้งสองบริเวณณตั้งอยู่ติดกัน และ
ตั้งอยู่บริเวณใจกลลางของตัวเมืองนครราชสี
อ
มาาเดิม บริเวณสีสี่แยกถนนจอมมพลตัดกับถนนนประจักษ์ทหมาย
ี่ห
า ผู้คนที่อาศัศัยอยู่ในเขตเมืมืองนครราชสีมาเดิ
ม มสามารถถรับรู้และจดจํจําได้ถึงภาพลัักษณ์
ตาทั้ังสองแห่งนี้ทําให้
ของคความเป็นเมืองเก่
ง านครราชสีสีมา โดยอ้างอิอิงจากที่หมายตาทั้งสองนี้เป็นหลัก

รูปที่ 9 ที่หมายตาขของพื้นที่ภายในนคูเมืองนครราชชสีมา

4.22.4 แบบแผนโครงข่ายคมนนาคมในเมืองเก่
ง า
แบบแผนโโครงข่ายคมนนาคมภายในพื้นที่คูเมืองนครราชสีมาที่ปรรากฏในปัจจุบับน มี
ลักษษณะรูปแบบตััดกันเป็นตาราางหมากรุก (GGrid pattern system) โดดยมีถนนแนวแแกนทิศตะวันออกตะวันั ตก คือ ถนนนจอมพล และะถนนแนวแกนนทิศเหนือ-ใต้ คือ ถนนประจักษ์ ส่วนถนนนสายรองและะถนน
ซอยตัดขนานไปตามแนวแกนทัทั้งสอง จึงทําใหห้โครงข่ายคมมนาคมของเมืองนี้มีแบบแผผนเป็นตารางหหมาก
่อ อไปยังจังงหวัดอื่น ๆ ตัดผ่
ด าน
รุก สส่วนถนนมิตรภภาพซึ่งเป็นถนนนสายหลักขอองจังหวัดนครรราชสีมาที่เชือมต่
พื้นที่เมืองนครราชชสีมาโดยเลียบขนานไปตาม
บ
มแนวคูเมืองทาางด้านทิศเหนืนือ ไม่ได้ตัดผ่าานเข้าไปยังตัวเมื
ว อง
นครราชสีมาเดิม จึงทําให้พื้นทีภายในคู
ภ่
เมืองนนครราชสีมามีมีสภาพการจราาจรที่ไม่ค่อยวุ่ นวายมากนัก
4.22.5 ย่าน / บริริเวณที่สําคัญ
ญและมีคุณค่าของเมือง
ในพื้นที่เมืองนครราชสีสีมามีย่านเก่าแก่
า ที่สําคัญของเมื
ข อง 2 บบริเวณ ได้แก่ ย่าน
การคค้าเดิมบริเวณ
ณถนนจอมพล ซึ่งตั้งอยู่ภายใในพื้นที่เขตคูเมืองนครราชสีมา และย่านนการค้าเดิมบริริเวณ
ถนนนโพธิ์กลาง ซึ่งตั้งอยู่นอกพืนที
้น ่เขตคูเมืองนนครราชสีมา ย่ยานการค้าทังสองนี
้ง ้อยู่ใกล้ ้กันและเป็นพื้นที่ที่
เชื่อมมต่อถึงกัน โดยมีประตูชุมพลและคู
พ
เมืองงกั้นกลางระหหว่างสองย่านนีนี้ ย่านดังกล่ล่าวเป็นย่านการค้า
ของพ่อค้าชาวจีนที
น ่อพยพมาตัั้งถิ่นฐานอยู่ในนเมืองนครราาชสีมา ลักษณ
ณะที่โดดเด่นขของย่านทั้งสอองคือ
อาคารบ้านเรือนแและร้านค้าที่มีมีอายุเก่าแก่แและสร้างด้วยไไม้จํานวนมากก ตั้งกระจายออยู่บริเวณสองงฟาก
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ของถถนนจอมพลแและถนนโพธิ์กลาง
ล และยังคงงปรากฏอยู่เปนจํ
ป็ านวนมากใในปัจจุบัน อาาคารร้านค้าเกก่าแก่
ในย่าานดังกล่าวส่วนใหญ่
ว
มีอายุตั้งแต่ 50 - 1100 ปีขึ้นไปป ลักษณะของอาคารแสดงงถึงเอกลักษณ
ณ์ทาง
สถาปปัตยกรรมพื้นถิ
น ่น และวิถีการดําเนินชีวิตตของชาวเมืองนครราชสี
ง
มาใในขณะนั้นได้ด้เป็นอย่างดี และ
พบว่ว่าตลอดแนวสองฟากถนนจออมพลและถนนนโพธิ์กลางจะะมีศาลเจ้าตั้งเรีรียงรายอยู่เป็นนระยะตลอดททาง

ถนนโพธิธิ์ กลาง

รูปทีท่ 10 แบบแผนนโครงข่ายถนน และย่านการค้าเดิ
า มที่สําคัญขอองเมืองนครราชชสีมา
ทีมา:
่ม http://wwww.skyscraperrcity.com (25558)

4.22.6 ธรรมชาติติในเมืองเก่า
แหล่งธรรมชาติที่สําคัญญภายในพื้นทีคู่ เมืองนครราาชสีมามีค่อนขข้างน้อย ส่วนใหญ่
น
เป็นพพื้นที่ที่มนุษย์์จัดสร้างขึ้นเพืพื่อให้เป็นแหลล่งธรรมชาติหรื
ห อแหล่งพักผ่ผอนหย่อนใจสสําหรับคนในนเมือง
ไม่ว่าาจะเป็น บริเวณคู
ว เมืองที่ล้อมรอบตัวเมื องนครราชสีมาเดิ
ม ม ที่ได้รับการปรับปรุรุงสภาพภูมิทศน์
ัศ ให้
สวยงาม หรือสระน้ําต่าง ๆ ภายในเมือง ได้แแก่ สระแก้ว สระขวั
ส ญ และสระบึง เป็นสสระน้ําที่ในอดีดีตขุด
ง ตลอดปี ส่วนพื้นที่รอบบนอกเขตคูเมืองนครราชสีสีมาออกไปมีแหล่
แ ง
เพื่อกกักเก็บน้ําไว้ใช้ภายในเมืองได้
ธรรมมชาติที่สําคัญ ได้แก่ ลําตะะคอง ซึ่งเป็นนลําน้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านเมื
น องนครราาชสีมาทางด้านทิ
า ศ
เหนือ และบุ่งตาหลั
ต ่ว ซึ่งเป็
เ นแหล่งน้ําตตามธรรมชาติติขนาดใหญ่ ตัต้งอยู่ทางทิศตตะวันตกของเมือง
ณะของคนในเมืองและพื้นที ่ใกล้เคียง มีชืช่ือว่า
ปัจจุบันได้รับการรปรับปรุงและะพัฒนาให้เป็นนสวนสาธารณ
สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 อยู่ในการดูดูแลของกรมททหารปืนใหญ่ทที่ 2 อย่างไรก็ก็ตาม
ญ าหรับเมือง โดยส่วนหนึงเป็
่ น
แหลล่งธรรมชาติของเมืองนครรราชสีมาที่กล่าาวมาทั้งหมดมมีความสําคัญสํ
ปัจจัยสําคัญในกาารตั้งถิ่นฐานขอองชุมชนเมืองงนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบับน ทั้งยังช่วยยส่งเสริมและรัรักษา
ภูมทิทััศน์วัฒนธรรมมและบรรยากกาศของความเป็นเมืองเก่านครราชสี
น
มาไไว้เป็นอย่างดี
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ลําตะคคอง

หัวทะเล
บุ่งตาหลลั่ว

รูปที่ 11 บุ่งตาาหลั่ว แหล่งน้ําตตามธรรมชาติขนาดใหญ่
น
ของเมืืองนครราชสีมา
ที่มา: GooogleEarth.com (2558)

4.3 ขอบเขตพี้นทีเมื
เ่ องเก่านครรราชสีมา
เมืองเก่
อ านครราชชสีมามีประวัตั ิศาสตร์และะพัฒนาการขอองการตั้งถิ่นฐฐานมายาวนาาน มี
ร บศักยภาพพสูง และเป็นนองค์ประกอบบของ
องค์ประกอบของงเมืองที่มีคุณค่คาความสําคัญญมาก หรือมีระดั
เมืองงที่มีความสัมพัพนธ์เชื่อมโยงกักัน ไม่ว่าจะเป็ปน โบราณสถาาน ย่าน อาคาร และสถานทีที่สําคัญจํานวนนมาก
ตั้งกรระจุกตัวอยู่ภายในเขตคู
า
เมืองนครราชสีมาาและบริเวณใกกล้เคียง โดยตัวเมื
ว องนครราชชสีมาเดิมมีลกษณะ
ัก
เป็นสี่เหลี่ยมรูปกลลองชัยเภรี มีคูคน้ําซึ่งเป็นคูเเมืองที่มีสภาพพค่อนข้างสมบบูรณ์ล้อมรอบบ และมีประตูเมือง
ประจําทิศทั้ง 4 โดยมี
โ วัดพระนนารายณ์มหาาราช หรือวัดกลาง
ด
เป็นทีหมายตา
่ห
และะศูนย์กลางหหลักที่
สําคััญของเมืองเกก่านครราชสีมา
ม และมีศาาสนสถานในพพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัดเก่าแแก่ที่มีความสํสําคัญ
ทางดด้านประวัติศาสตร์
า สร้างขึนพร้
น้ อม ๆ กับกการก่อสร้างเมืมืองเก่านครราชสีมา ทําหนน้าที่เป็นศูนย์กลาง
หลักกของย่านชุมชนต่
ช างๆ ในพืนที
้น ่คูเมืองนครรราชสีมา ได้แก่
แ วัดพายัพ วัดอิสาน วัดบึ ง วัดบูรพ์ แลละวัด
สระแก้ว ส่วนองคค์ประกอบของงเมืองส่วนที่เหหลือที่มีคุณค่าความสํ
า
าคัญลํลาดับรองลงมมาตั้งกระจายออยู่ใน
พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของเมื
ข องนครรราชสีมา
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จากองค์ประกอบของเมืองนครราชสีมาที่มีคุณค่าและความสําคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์
โบราณสถาน โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และจินตภาพการรับรู้ ตลอดจนความกลมกลืน
ขององค์ประกอบของเมืองกับบริบทของเมือง ขอบเขตการบริหารการปกครอง ขอบเขตทางธรรมชาติ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และความเป็นย่านที่ชัดเจนขององค์ประกอบเมือง การกําหนดขอบเขตพื้นที่เมือง
เก่านครราชสีมา จึงกําหนดขอบเขตพื้นที่มีเนื้อที่ประมาณ 1.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,191.58 ไร่
โดยมีอาณาเขตดังนี้ (แผนที่ 2 หรือ แผนที่ 3)
ทิศเหนือ

จดแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ตั้งแต่ทางแยกตัดถนนราช
ดําเนิน (พิกัด X = 833150 และ Y = 1658436) ต่อเนื่องไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 กระทั่งจดสุด
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (พิกัด X = 834900 และ Y = 1658437)

ทิศตะวันออก จดแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (พิกัด X = 834900
และ Y = 1658437) ต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 224 กระทั่งจดทางแยกตัดถนนราชนิกูล (พิกัด X =
834970 และ Y = 1657386)
ทิศใต้

จดแนวกึ่ ง กลางถนนราชนิ กู ล ตั้ ง แต่ ท างแยกตั ด ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 224 (พิกัด X = 834970 และ Y = 1657386) ต่อเนื่องไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนราชนิกูล กระทั่งจดทางแยกตัด
ถนนราชดําเนิน (พิกัด X = 833249 และ Y = 1657315)

ทิศตะวันตก จดแนวกึ่งกลางถนนราชดําเนิน ตั้งแต่ทางแยกตัดถนนราชนิกูล (พิกัด X =
833249 และ Y = 1657315) ต่อเนื่องขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลาง
ถนนราชดําเนิน กระทั่งจดทางแยกตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224
(พิกัด X = 833150 และ Y = 1658436)
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4.4 เขตพื้นที่ (Zoning) ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา
ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่หลัก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
1.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,191.58 ไร่ ไม่มีการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) ภายในพื้นที่เมืองเก่า
เนื่ องจากพื้ นที่เมืองเก่านครราชสีม าซึ่ งอยู่ภายในแนวเขตคูเมืองนครราชสีมาเดิม มีลักษณะพื้ นที่
ค่ อ นข้ า งคล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง หมด มี แ บบแผนการโครงข่ า ยคมนาคมเป็ น ตารางหมากรุ ก และมี
องค์ประกอบหลักของเมืองที่มีคุณค่าความสําคัญตั้งกระจายตัวอยู่ภายในพื้นที่ โดยมีวัดพระนารายณ์
มหาราช หรือวัดกลาง เป็นที่หมายตาและศูนย์กลางหลักที่สําคัญของเมือง และมีชุมชนตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือนกระจุกตัวอยู่หนาแน่นภายในพื้นที่เมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏอาคารไม้หรืออาคารเก่าแก่
เหลืออยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนจอมพล และถนนมหาดไทย ซึ่งเป็นย่านการค้าเดิม
ของเมืองนครราชสีมา ส่วนวัดอื่น ๆ ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่เมืองเก่าทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ
ย่านชุมชนต่าง ๆ ภายในเมืองเก่าอีกที ได้แก่ วัดพายัพ วัดอิสาน วัดบูรพ์ วัดบึง และวัดสระแก้ว

4.5 พื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่านครราชสีมา
ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่อยู่โดยรอบพื้นที่หลักเมืองเก่านครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ กําหนดให้มีระยะห่างจากแนวเขตพื้นที่หลักออกไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และ
ทิศตะวันตก มีเนื้อที่รวมประมาณ 9.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,869.03 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ (แผนที่ 4
หรือ แผนที่ 5)
ทิศเหนือ

จดแนวเส้นขนานระยะ 800 เมตร จากแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 224 บริเวณพิกัด X = 831681 และ Y = 1659198 ต่อเนื่องไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นขนานระยะ 800 เมตร กระทั่งจดแนวเส้น
ขนานระยะ 400 เมตร จากแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224
ที่ตั้งพิกัดฉากรับบริเวณพิกัด X = 835276 และ Y = 1659257

ทิศตะวันออก จดแนวเส้นขนานระยะ 400 เมตร จากแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 224 บริเวณพิกัด X = 835276 และ Y = 1659257 ต่อเนื่องไป
ทางทิศใต้เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นขนานระยะ 400 เมตร กระทั่งจดแนว
พิกัด X = 835403 และ Y = 1656743
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ทิศใต้

จดแนวพิกัด X = 835403 และ Y = 1656743 และต่อเนื่องเป็น
เส้ น ตรงไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ก ระทั่ ง จดแนวกึ่ งกลางถนนพิ บู ล
ละเอียด (พิกัด X = 832780 และ Y = 1656098) และต่อเนื่องไปทางทิศ
ใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนพิบูลละเอียด กระทั่งจดทางแยกตัดถนนท้องถิ่น
ไม่ปรากฏชื่อ (พิกัด X = 833106 และ Y = 1655462) และต่อเนื่องไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนท้องถิ่นไม่ปรากฏชื่อ ต่อเนื่องเรื่อยไป
กระทั่งจดแนวพิกัด X = 831706 และ Y = 1655677

ทิศตะวันตก จดแนวพิกัดบริเวณกึ่งกลางถนนท้องถิ่นไม่ปรากฏชื่อบริเวณพิกัด X =
831706 และ Y = 1655677 ต่อเนื่องขึ้นไปทางทิศเหนือเป็นเส้นตรงกระทั่ง
จดแนวพิกัดของเส้นขนานระยะ 800 เมตร จากแนวกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 224 บริเวณพิกัด X = 831681 และ Y = 1659198
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5. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา
5.1 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทั่วไป
พิจ ารณาจากแนวทางทั่ ว ไป 7 ประการ ซึ่ง สามารถเลื อ กนํ า ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ต ามความ
เหมาะสมสําหรับพื้นที่เฉพาะแต่ละบริเวณที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
แนวทาง
1. การมีส่วนร่วมและ
การประชาสัมพันธ์

การดําเนินงาน
1.1 ให้ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มดําเนินการศึกษา
เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานแสดงความต้องการและความเป็นเจ้าของ
โดยใช้ กระบวนการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลและความคิ ดเห็ นใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสนใจ การประชุมสัมมนา ฯลฯ
1.2 ให้ประชาสังคมเห็นชอบในหลักการดําเนินการบริหารการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง การจัดระเบียบ
อาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อลดกระแสต่อต้านและการ
ไม่ให้ความร่วมมือ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
1.3 การประชาสัม พันธ์ โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การพบปะพู ดคุ ย
การประชาสัมพันธ์โดยผ่านประชาสังคม ผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่ตนเองจะได้รับ
จากแผนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และรับฟังข้อคิด
เห็นเพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น
1.4 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง
และกลุ ่ ม ประชาสั ง คมร่ ว มกั น ดํ า เนิ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อคิดเห็น และจัดกิจกรรมเมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของเมืองเก่า ทั้งคุณค่า
ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และอื่น ๆ
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตสํานึกรักถิ่นฐาน

2. การสร้างจิตสํานึก
การอนุรักษ์และพัฒนา
อย่างยั่งยืน

30

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดกรอบการสร้างจิตสํานึก
ทางสั ง คม โดยการให้ ค วามรู ้ สร้ า งการรั บ รู ้ ตั้ ง แต่ ใ น
ครอบครัว กลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ชุมชนและเป็นแบบแผน
ของเมืองเก่า

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมืองเก่านครราชสีมา

แนวทาง

การดําเนินงาน
2.2 ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างกลไกการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการ
ประชุ ม ในชุ ม ชน จั ด กิ จ กรรมสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน
กิ จ กรรมวั น ครอบครั ว ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ ผ่ า นทาง
พระสงฆ์ โรงเรี ย น และหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนช่องทางอินเทอร์เน็ตที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ความรัก ความหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้้
2.3 ให้ประชาชนในชุมชน เยาวชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
แนวทางและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะใช้รณรงค์จนเกิด
การรับรู้ และเป็นวิถีชีวิตที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
2.4 มีกิจกรรมประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขวิธีการสร้าง
การเรียนรู้ที่สามารถสร้างการซึมซับแนวทางการพัฒนาเชิง
อนุรักษ์์มรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

3. การส่งเสริมกิจกรรมและ
วิถีชีวิตท้องถิ่น

กิจกรรมและวิถีชีวิตเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ (Intangible
Heritage) ได้แก่ ประเพณี อาหาร การแต่งกาย ภาษา
เทศกาล คติความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะต้องมีการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้จาก
ประชาชนและนักวิชาการในท้องถิ่น มีการค้นคว้าเผยแพร่
และสืบทอดอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฟื้นฟู
งานเทศกาลต่างๆ เพื่อได้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จัดให้มีบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และธุรกรรม
บริการที่ครบสมบูรณ์ สําหรับผู้อยู่อาศัยในย่านเมืองเก่า
และนักท่องเที่ยวทุกเพศวัย ที่สะดวกต่อการเข้าถึงและไม่
จํ า เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไกลออกนอกบริ เ วณเมื อ งเก่ า การ
จัดบริการรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยและป้อง
กันอัคคีภัยมีความจําเป็น เพราะภายในบริเวณเมืองเก่ามี
สภาพการอยู่อ าศัย ที่มั ก หนาแน่น และมีเส้ น ทางสั ญ จรที่
ค่อนข้างคับแคบ

5. การป้องกันภัยคุกคาม

5.1 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง
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แนวทาง
จากมนุษย์และธรรมชาติ

การดําเนินงาน
สามารถใช้ อํ า นาจตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด
ระเบียบหรือระงับยับยั้งกิจกรรมการพัฒนาก่อสร้างที่จะ
เป็นผลกระทบต่อโบราณสถานและแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อป้องกันกรณีการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่บดบังโบราณสถาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบนที่ดินของทางราชการหรือวัด
ซึ่งมีเอกสิทธิ์ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานควบคุม
การก่อสร้างท้องถิ่น
5.2 จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง โดยอาศัยการประสานงานกับเครือข่าย
นักเรียน นักศึกษาและนักวิชาการท้องถิ่น เพื่อช่วยติดตาม
ตรวจสอบการพัฒนาที่กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่ใ กล้เคียงกับ
โบราณสถานและแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
5.3 จั ดให้ มี การศึกษาปั ญหาความเสี่ ยงต่อภัยธรรมชาติ วาง
แนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันรักษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
จั ด วางระบบเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

6. การประหยัดพลังงานด้าน 6.1 การขาดแคลนเส้ นทางสัญ จรที่ เหมาะสมสําหรับคนเดิน
การสัญจรและสภาพแวดล้อม
และจักรยาน ทําให้ผู้คนต้องอาศัยรถยนต์และจักรยานยนต์
มากขึ้นเป็นวงจรต่อเนื่อง ควรส่งเสริมพัฒนาทางเดินเท้า
การใช้จักรยานและพาหนะทางเลือกในย่านเมืองเก่า เพื่อ
ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงและสร้างมลภาวะ
6.2 นําระบบกระบวนการธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านกายภาพของชุนชนเมืองเก่า
การเปิดช่องมองภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาจะช่วย
ให้อากาศเกิดการไหลเวียน ลดอุณหภูมิและความชื้น เพิ่ม
สภาวะความสบายในบริเวณเมืองเก่า
7. การดูแลและบํารุงรักษา
อาคารและสาธารณูปการ
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7.1 ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างในย่านเมืองเก่ามีข้อจํากัดต่อความต้อง
การใช้ประโยชน์สําหรับชีวิตประจําวัน การต่อเติมโดยขาด
การพิจารณาความเหมาะสมอาจเป็นการทําลายคุณค่ า
การปล่อยให้เกิ ดความเสื่อมโทรมของสภาพอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นผลกระทบต่อคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมืองเก่านครราชสีมา

แนวทาง

การดําเนินงาน
ทั้งของตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นและบริเวณแวดล้อม
7.2 ขยายบทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง ในการดูแลมิให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อลักษณะทางกายภาพที่สําคัญ
ของสิ่ ง ก่ อ สร้ า งในย่ า นเมื อ งเก่ า และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
บํารุงรักษาสภาพภายนอกของอาคารอย่างต่อเนื่อง โดย
เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายหรือสอดคล้องกับ
ของเดิ ม มากที่สุ ด หรือ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํา วัส ดุก่ อสร้า ง
ของเดิมกลับมาใช้ประโยชน์์ให้มากที่สุด

5.2 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสําหรับเขตพื้นที่ (Zoning)
พิจารณาจากเขตพื้นที่ (Zoning) มี 2 ประเภท ซึ่งสามารถเลือกนําไปใช้ปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมสําหรับแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย
พื้นที่หลัก มีแนวทางการดําเนินงาน ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
แนวทาง
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การดําเนินงาน
1.1 ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ไม่จําเป็นในเขตพื้นที่ศาสนสถาน
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนให้เป็นที่ดินประเภทอนุ รักษ์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยเป็ น หลั ก ให้ ใ ช้
ประโยชน์์ที่ดินเพื่อหัตถกรรม การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม
การอยู่อาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ นั น ทนาการ การรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
1.3 ที่ดินบนแนวกําแพงเมืองและคูเมือง จะต้องฟื้นฟูพื้นที่ขอบ
ให้เห็นชัดเจน โดยลดบทบาทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
หากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่อง ควรกําหนดลักษณะที่
แสดงความเป็นพื้นที่ขอบให้เด่นชัด

2. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

รักษาสภาพแวดล้อมโดยกําหนดความสูง สัดส่วนพื้นที่ว่าง
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แนวทาง

การดําเนินงาน
(Open Space Ratio) ขนาด ลักษณะ แบบ รูปทรง ฯลฯ
ของอาคารให้ ส อดคล้ อ งและกลมกลื น หรื อ ไม่ ทํ า ลาย
โบราณสถานในพื้นที่ พิจารณาการใช้วัสดุและสีของอาคาร
เพื่อสร้างบรรยากาศการเข้ามาถึงบริเวณสําคัญของเขตพื้นที่
เมืองเก่า

3. ด้านระบบการจราจรและ
คมนาคมขนส่ง

3.1 ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้า และการสัญจรด้วยยานพาหนะ
ขนาดเบาเพื่อลดมลภาวะ เช่น รถจักรยาน รถลากจูง เป็นต้น
3.2 ลดปริมาณการจราจร ห้ามรถบรรทุกหนั กและรถขนาด
ใหญ่เข้าสู่พื้นที่
3.3 จํากัดการก่อสร้างลานจอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นมลภาวะ
ทางสายตาที่ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมเมืองเก่า
3.4 แนวถนนที่สร้างทับอยู่บนแนวกําแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม
ควรมีสัญลักษณ์แสดงถึงสิ่งก่อสร้างในอดีต สร้างตําแหน่ง
จุ ด หมายตาที่ ตํา แหน่ ง ประตู เมื อ งเดิ ม หรื อ ป้ า ยชื่ อ ที่ สื่ อ
ความหมายถึงแนวกําแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม

4. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์

4.1 สร้างเส้นทางต่อเนื่องระหว่างตําแหน่งองค์ประกอบเมือง
โบราณสถาน และพื้นที่เปิดโล่งในเมือง โดยจัดให้มีทางคนเดิน
ทางจักรยาน หรือพาหนะขนาดเบา
4.2 จั ดทางคนเดินที่ปลอดภั ย พร้อมอุ ปกรณ์สาธารณูปโภค
อํานวยความสะดวก เช่น โคมไฟ ถังขยะ ป้ายบอกทาง ฯลฯ

5. ด้านการบริหารและ
การจัดการ

5.1 ให้ จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
เลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
5.2 ให้จังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
อย่ า งอื่ น ที่ อ าจพึ ง มี ใ นบริ เ วณเมื อ งเก่ า ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ก่อสร้างภายในบริเวณเมืองเก่า ส่งเรื่องและแบบแปลนให้
คณะอนุ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า โดยผ่ า น
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
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แนวทาง

การดําเนินงาน
เมื อ งเก่ า เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ถึ ง ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมก่อน
5.3 จัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า และคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินงาน
5.4 วางแนวนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเมืองเก่า
5.5 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ออกมาตรการในการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารของภาคเอกชน

พื้นที่ต่อเนื่อง มีแนวทางการดําเนินงาน ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
แนวทาง
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การดําเนินงาน
1.1 ลดการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนไม่จําเป็นในเขตพื้นที่ศาสนสถาน
1.2 ที่ดินของรัฐและเอกชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อหัตถกรรม
การท่องเที่ยว การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ
สถานศึกษา ศาสนสถาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณ
ประโยชน์์เท่านั้น และต้องส่งเสริมพื้นที่หลัก

2. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 2.1 พิ จารณาวางข้ อกํ าหนดความสู งและแนวถอยร่ นอาคาร
รวมทั้งขนาดมวลอาคาร เพื่อรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมของ
ขนาดอาคารที่ไม่ทําลายแหล่งศิลปกรรมในพื้นที่และพื้นที่
เมืองเก่า
2.2 พิ จ ารณาการใช้ วั ส ดุ แ ละสี ข องอาคารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
บรรยากาศในเขตพื้นที่เมืองเก่า
2.3 พิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารเก่าที่ยังคงสภาพหรือสามารถ
ฟื้นฟูได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
3. ด้านระบบการจราจรและ

3.1 สร้างที่จอดรถในตําแหน่งที่เหมาะสม เป็นจุดเปลี่ยนระบบ
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แนวทาง
คมนาคมขนส่ง

การดําเนินงาน
การสัญจรเข้าถึงพื้นที่หลักและส่วนอื่น ๆ ของเมือง เพื่อลด
จํานวนรถยนต์ที่จะเข้าไปสร้างความคับคั่งของการจราจร
รวมทั้งผลกระทบด้านมุมมองและการเกิดมลภาวะในพื้นที่
เมืองเก่า
3.2 ส่งเสริมให้มีทางเดินเท้าและการสัญจรด้วยยานพาหนะ
ขนาดเบา เช่น รถจักรยาน และรถลากจูง เป็นต้น

4. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์

4.1 เส้นทางหลักเข้าสู่เมืองเก่า ควรสร้างเอกลักษณ์และจุดหมายตา
ที่ระบุการมาถึงย่านเมืองเก่า รวมถึงการเปิดมุมมอง (Vista)
ตามแนวเส้นทางการสัญจรเข้าสู่บริเวณเมืองเก่า
4.2 ปลู ก ต้ น ไม้ ข นาดใหญ่ ต ามแนวเส้ น ทางเข้ า สู ่ เ มื อ ง การ
พัฒนาภูมิทัศ น์ สร้างร่มเงาตามแนวถนน ทางเท้า และ
สร้างจุดหมายตา โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์์ของเมืองเก่า หรือที่เป็นต้นไม้ประจําจังหวัด
เช่น ต้นสาธร (Millettia leucantha Kurz.) ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจําจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
4.3 ป้ายโฆษณาและป้ ายกิจกรรมเชิ งพาณิชย์ที่ไม่เหมาะสม
เป็นปัญหาต่อทัศนียภาพ ควรจํากัดขนาดและรูปลักษณ์
ของป้ายประเภทต่ าง ๆ ส่งเสริ มการออกแบบป้ายที่ดีมี
เอกลักษณ์ด้วยการประกาศเกียรติคุณ
4.4 เปลี่ยนวัส ดุพื้นผิ วจราจรให้มีสีและสัม ผัส ที่แ ตกต่ างจาก
ถนนทั่วไป เพื่อให้รู้สึกถึงการมาถึงเมืองเก่า
4.5 จัดให้มีอุปกรณ์สาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกและ
ที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความเป็นเมืองเก่า
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ผ.1 ข้อมูลทีส่ าคัญของพื้นที่เมืองนครราชสีมา
การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่เมืองนครราชสีมา เพื่อชี้ให้เห็นสถานการณ์โดยรวมของเมือง
นครราชสีมาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอาณาเขตที่ตั้ง การบริหารการปกครอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ปัจจุบันใช้ บังคับ ซึ่งข้อมูล
สนับสนุนทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้พิจารณากาหนดแนวเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา
ในลาดับต่อไป

1. สภาพทั่วไปของเมืองนครราชสีมา
พื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถยนต์
ประมาณ 255 กิโลเมตร และทางรถไฟ 264 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตการบริหารการปกครองที่
เกี่ยวข้อง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา (แผนที่ ผ-1)
เมืองนครราชสีมา เป็นชุมชนเมืองโบราณเมืองหนึ่งแห่งราชอาณาจักรไทย ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้ย้ายเมือง 2 เมืองเดิม คือ เมืองโคราช และเมืองเสมา (พื้นที่อาเภอสูงเนิน
ปั จจุ บั น) มาสร้ างเมืองใหม่ขึ้นในพื้ นที่ปั จจุบันในปี พ.ศ. 2199 โดยสร้างให้ มี ป้อมปราการ และคูน้ า
ล้อมรอบ แล้วตั้งชื่อเมืองใหม่โดยใช้ชื่อเมืองเก่าทั้ง 2 มารวมกัน มีชื่อว่า "นครราชสีมา" ต่อมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงจัดแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค
ออกเป็นมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งมณฑลนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2436 เป็นมณฑลแรกของ
ประเทศสยาม จากนั้นได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล รศ.
127 กั บ ต าบลโพกลาง (โพธิ์ ก ลาง) ขึ้ น ในมณฑลนครราชสี ม าจึ ง กลายมาเป็ น สุ ข าภิ บ าลเมื อ ง
นครราชสีมา เมื่อที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2451 และในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 ได้มีประกาศจาก
กระทรวงมหาดไทยให้รวมตาบลในเมือง ในท้องที่อาเภอเมืองนครราชสีมา เข้าอยู่ในสุขาภิบาลเมือง
อีกตาบลหนึ่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาเทศบาลขึ้น จึงมีผลให้ มีการ
พิจารณายกฐานะสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาขึ้นเป็น เทศบาลเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2478 สุ ข าภิ บ าลเมื อ งนครราชสี ม าจึ ง ได้ เ ปลี่ ย นมาเป็ น เทศบาลเมื อ งนครราชสี ม า
(http://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลนครนครราชสีมา, 2558)
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ต่อมาเทศบาลเมืองนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2480 มีพื้นที่ 4.397 ตารางกิโลเมตร และเมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้ขยายพื้นที่เป็น 37.50 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 23,430 ไร่ 2 งาน และเมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน พ.ศ. 2538 ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น เทศบาลนคร
นครราชสีมา ปัจจุบันเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร
เทศบาลนครนนทบุ รี เทศบาลนครปากเกร็ ด และเทศบาลนครหาดใหญ่ ปั จ จุ บั น เทศบาลนคร
นครราชสีมา แบ่งการบริหารการปกครองออกเป็น 83 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกระทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลหัวทะเล
ทิศใต้
ติดต่อกับ เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจะบก
และเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลปรุใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ และ
เทศบาลตาบลสุรนารี
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของพื้ น ที่ เ ทศบาลนครนครราชสี ม า มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 174 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเอียงไปทางทิศตะวันออก สภาพพื้นที่ทาง
ตอนเหนือของตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่ม มักมีปัญหาน้าท่วมถึงในบางพื้นที่ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่
ราบสูง พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกบางแห่งมีสภาพเป็นแอ่ง และพื้นที่ทางด้านทิศใต้เป็นที่เนินลาดชัน
ติดเขตทหารและป่าสงวนแห่งชาติ
ทรัพยากรแหล่งน้าที่สาคัญของชุมชนเมืองนครราชสีมา คือ ลาตะคอง ซึ่งเป็นลาน้าสาคัญ
ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดเลี้ยงเมือง ลาตะคองเป็นลาน้าหลักของแม่น้ามูล มีต้นน้าเกิดจากหุบเขา
ระหว่างเขาฝาละมีและเขาสามยอด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านเขตอาเภอปากช่อง
อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน และอาเภอเมือง ลงสู่แม่น้ามูลที่ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ มี
ความยาวประมาณ 175 กิ โ ลเมตร แต่ ส่ ว นที่ ไ หลผ่ า นเขตเทศบาลนครนครราชสี ม ามี ค วามยาว
ประมาณ 12 กิโลเมตร ไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของตัวเมือง ประชาชนทั้งสองฝั่งลาตะคองจะใช้
ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ส่วนแหล่งน้าสาธารณะอื่นๆ ที่สาคัญ ภายในเมือง ได้แก่ อ่างเก็บน้า
อัษฎางค์ บ่อน้าในสวนภูมิรักษ์ หนองโสน หนองแก้ช้าง หนองหัวลาว สระแก้ว สระขวัญ สระบัว และ
สระน้าภายในวัดพระนารายณ์มหาราช โดยแหล่งน้าดังกล่าวส่วนใหญ่ปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนและเป็นแหล่งน้าเพื่อการดับเพลิง

ผ-4

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมืองเก่านครราชสีมา

ลาตะคอง
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

รูปที่ ผ-1 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบเทศบาลนครนครราชสีมา
ที่มา: GoogleEarth.com (2558)

2. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.1 สภาพทางเศรษฐกิจ
เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศ มีบทบาทเป็น
เมืองศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พื้นที่ในหลายส่วนโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่
เลียบฝั่งลาตะคองในด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของเมือง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมถูก
เปลี่ ย นสภาพเป็ นที่อยู่ อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทางการเกษตรของเมืองลดลงอย่าง
รวดเร็ ว และนั บ ตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 7 ได้ ก าหนดให้ จั ง หวั ด
นครราชสีมาเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาค 9 จังหวัด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี
ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีศักยภาพในด้านทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม ทั้งในแง่เป็นประตูสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร และท่าเรือแหลมฉบั ง อีกทั้งยังเป็น
จังหวัดใหญ่ที่มีทรัพยากรและประชากรจานวนมาก จังหวัดนครราชสีมาจึงถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่
เป้าหมายของการพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสากรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เทศบาลนคร
นครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
เทศบาลนครนครราชสี มายังมีบ ทบาทเป็นชุมชนศูนย์ กลางการบริห ารและการ
ปกครองที่สาคัญของจังหวัด เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการบริการที่มีการขยายตัวของธุรกิจการ
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พาณิชยกรรมและการบริการสูง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โรงแรม ร้านอาหาร อู่ซ่อม
รถยนต์ ธุรกิจประกันภัย การลงทุนในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง
และค้าปลีกขนาดใหญ่ จานวนมากเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงธุรกิจก่อสร้างจาก
การขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขายผลผลิ ต ทางด้ า น
การเกษตรในระดับภูมิภาค และศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร
(เทศบาลนครนครราชสีมา, มปป.)
นอกจากนี้เทศบาลนครนครราชสีมายังมีบทบาทเป็นศูนย์กลางบริการการท่องเที่ยว
ในระดับจังหวัด และศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลั กของตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดีจานวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่ตัว
เมืองนครราชสีมาและบริเวณใกล้เคียง แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดปรางค์
ทอง วัดศาลาลอย วัดพระนารายณ์มหาราช วัดป่าสาละวิน วัดพายัพ วัดอิสาน วัดบูรพ์ วัดบึง และวัด
สระแก้ว เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวมถึงมีโรงแรมที่พักจานวนมากเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาเที่ยวกัน
ในวันหยุดและเทศกาลต่าง ๆ
2.2 สภาพทางสังคม และวัฒนธรรม
จากข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครนครราชสีมา ณ เดือนมกราคม 2558 มี
จานวนประชากร 134,217 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,580 คนต่อตารางกิโลเมตร มี
จานวนบ้าน 66,255 หลังคาเรือน ทั้งนี้ พบว่าประชากรทั้งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง และมีประชากรแฝงเข้ามาใช้บริการในเขตเมืองในเวลากลางวัน แล้วอพยพ
ออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 200,000 - 400,000 คน/วัน เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 6 แห่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา ส่งผลให้ผู้คนย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เมืองนครราชสีมา
เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ
และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีภาษาไทย
โคราชเป็นภาษาท้องถิ่นที่ดั้งเดิมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวโคราช มีสาเนียงการ
พูดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลาง และไม่เหมือนกับภาษาภาคอีสาน ภาษาโคราชจึงมีพูดอยู่ในทุก
อาเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสาเนียงภาษาโคราชในเขตตัวเมืองการพูดภาษาโคราชมักใช้คาศัพท์
ภาษาไทยกลางมาปรับเสียงวรรณยุกต์ให้เป็นสาเนียงโคราช รวมถึงยังมี การละเล่นเพลงโคราชซึ่งเป็น
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วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมปรากฏแสดงให้เห็นในบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และที่วัดศาลาลอย
ชุมชนเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่
ปรากฏสื บ ทอดกัน มาจึ ง มี ความหลากหลายและโดดเด่ นมี ทั้ง ลั ก ษณะแบบอี ส าน และบางส่ ว นก็
ผสมผสานกลมกลืนหรือประยุกต์ ขึ้นใหม่ สาหรับงานประเพณีและกิจกรรมสาคัญ ที่มักจัดขึ้นในพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่
วันฉลองแห่งชัยชนะท้า วสุรนารี หรืองานย่าโม เป็นงานประจาปีของจังหวัด
นครราชสีมา กาหนดจัดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโม
ได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะ
และเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม รูปแบบการจัดงานมีความน่าสนใจตรงที่ทางจังหวัดจะเปิด
โอกาสให้กลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงาน เช่น ขบวนสักการะและขบวนราบวงสรวง
คุณย่าโม การวิ่งคบไฟและจุดพลุในวันเปิดงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองโคราชย้อนยุค การ
จัดนิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน การแสดง
และจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นเมือง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตลูกทุ่งสตริง และชม
การฉายภาพยนตร์บนกาแพง ชมฟรีตลอด 12 วัน 12 คืน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ ฯลฯ การประกวดนางสาวนครราชสีมา ประกวดร้องเพลง ประกวด
สุขภาพเด็ก ประกวดวาดภาพโดยเด็กและเยาวชน และประกวดผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น


รูปที่ ผ-2 งานวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี
ที่มา : http://www.koratnana.com (2558)
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งานแห่เทียนพรรษานครราชสีมา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งเกิด
จากพลั ง แห่ ง ศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในพระพุ ท ธศาสนาที่ ร่ ว มกั น หล่ อ เที ย นแล้ ว น าไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรตลอดระยะเวลา 3 เดือน จัดขึ้นในช่วงเดือน
กรกฎาคมของทุกปี ณ บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด กิ จ กรรมแห่ เ ที ย นในเทศกาลงานบุ ญ วั น เข้ า พรรษาของจั ง หวั ด
นครราชสีมา ถือเป็นงานใหญ่จัด ขึ้นทุกปี และจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดแรก ๆ ของประเทศ
ตามประวัติศาสตร์ที่มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่


รูปที่ ผ-3 งานแห่เทียนพรรษานครราชสีมา ณ บริเวณเทศบาลนครนครราชสีมา
ที่มา : http://picpost.postjung.com/m/235343.html (2558)

การจัดงานแห่เทียนพรรษานครราชสีมา จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ
จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครราชสีมา สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา และประชาชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นทุกปี ความน่าสนใจอยู่ที่
การประกวดต้นเทียนพรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นประจาทุกปี ชมความงดงามของต้นเทียน
พรรษาโดยฝีมือช่างเทียนโคราชที่มีฝีมือไม่แพ้ใคร ซึ่งแต่ละต้นสร้างและแกะสลักต้นเทียนอย่างงดงาม
และสามารถนาประเพณีและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยมีเทียน
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ล้อการเมือง และชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ที่แห่รอบตัวเมืองนครราชสีมาเป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร
ภายในงานมีการแสดงประกอบต้นเทียนแสง สี เสี ยง กิจกรรมทางบุญ มีมหรสพสมโภช การจัด
นิทรรศการประกวดถ่ายภาพ รวมถึงการจาหน่ายสินค้าธรรมะ และสินค้า OTOP อาทิ ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกสินค้าหัตถกรรม และอาหารชื่อดังเมืองโคราช เป็นต้น
เทศกาลตรุษจีนโคราช จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ
บริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย์ ท้ า วสุ ร นารี และศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีน ถือว่าเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่ภายใต้ความเชื่อที่มีมานาน
และเป็นการฉลองวันขึ้ นปีใหม่ของชาวจีนกับงานเทศกาลตรุษจีนโคราช รวมถึงมีการตกแต่งบริเวณ
สวนท้าวสุรนารีให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ สาหรับกิจกรรมที่สาคัญภายในงาน ได้แก่ ขบวนแห่เทพเจ้า
จากศาลเจ้าต่าง ๆ ทั่วเมืองโคราชในวันสิ้นปีตามคติของชาวเชื้อสายจีน ร่วมด้วยองค์กร สมาคม
ตระกูลแซ่ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า 60 องค์กร ร่วมสักการะเทพเจ้าต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล
มีการประชันเชฟมือทอง การแสดงร้องเพลงจีนจากชมรมไทยเชื้อสายจีน การแสดงการต่อตัว โชว์สิงโต
และการเชิ ดมั ง กร รถลากขบวนแห่ นิ ทรรศการวั ฒ นธรรมไทย-จี น ของชมรมชาวจี น ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีการแจกอั่งเปา และการออกร้านจาหน่ายสินค้าและอาหารขึ้นชื่อของเมืองโคราช เป็นต้น


รูปที่ ผ-4 งานเทศกาลตรุษจีนโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่มา : http://wekorat.com/2015/02/17/chinese-new-year-2015 (2558)
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3. การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
การตั้งถิ่นฐานของเมืองนครราชสีมาเริ่มแรกตั้งถิ่นฐานบริเวณประตูชุมพล และขยาย
ออกไปยังบริเวณรอบนอกไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่าเดิม ส่งผลให้ประตู
ชุมพลจึงเสมือนตั้งอยู่กลางเมือง ต่อมาทางหน่วยราชการของจังหวัดนครราชสีมาได้มาสร้างอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี (ย่าโม) แล้วนามาประดิษฐานบนแท่นสูงตรงบริเวณหน้าประตูชุมพล ซึ่งได้มีการถมคูเมือง
ทางด้านทิศตะวันตกบางส่วน เพื่อทาเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนหอยามรักษาการณ์ทรงไทย ประตูเมือง
และกาแพงเมืองโบราณที่ชารุดทรุดโทรมพังลงไปมาก ทางราชการจึงได้บูรณะซ่อมแซมและสร้าง
ขึ้นมาใหม่บางส่วน โดยคงไว้ซึ่งรูปแบบและศิลปะการก่อสร้างตามของเดิมไว้ทั้งหมด พร้อมกับได้
อัญเชิญอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) มาตั้งขึ้น ณ บริเวณที่ปั จจุบัน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจึงถือเป็น
ศูนย์กลางที่สาคัญของชุมชนเมืองนครราชสีมา ต่อมามีการขยายตัวของชุมชนตามการก่อสร้างของ
เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถือเป็นถนนที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัว
ของชุมชนเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ย่านพาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรมตามแนวถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพจึงเสมือนถนนใจกลางเมือง และปัจจุบันทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 ก็มีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างมาก

ลาตะคอง

บริเวณที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม
เมืองนครราชสีมา
หัวทะเล
บุ่งตาหลั่ว
รูปที่ ผ-5 บริเวณการตั้งถิน่ ฐานดัง้ เดิมของเมืองนครราชสีมา
ที่มา: GoogleEarth.com (2558)

ลั กษณะการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในปัจจุ บัน ของเทศบาลนครนครราชสี ม า จาแนกตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีรายละเอียดที่สาคัญสรุปได้ดังนี้ (แผนที่ ผ-2)
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เมืองเก่านครราชสีมา

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
การใช้ที่ดินประเภทนี้ส่วนใหญ่ตั้งกระจายตัวอยู่ตามถนนสายรอง และถนนซอยต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลนครราชสีมา และต่อเนื่องออกไปนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมาตามแนวถนน
มิตรภาพ ปัจจุบันยังพบว่ามีอาคารที่พักอาศัยที่มีลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ หรืออาคารสร้างด้วยไม้
สูง 1 - 2 ชั้น หลงเหลืออยู่เป็นจานวนมาก โดยตั้งกระจายอยู่ตามย่านการค้าเดิมของเมืองนครราชสีมา
ที่สาคัญได้แก่ บริเวณถนนโพธิ์กลาง ถนนมุขมนตรี ถนนจอมพล ถนนราชดาเนิน และถนนมหาดไทย
เป็นต้น ส่วนการตั้งถิ่นฐานเพื่อการอยู่อาศัยอีกลักษณะหนึ่งคือ การตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณย่าน
ใจกลางเมืองหรือพื้นที่ระหว่างย่านพาณิชยกรรม ลักษณะที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์หรือ
ตึกแถว ซึ่งมีการใช้งานร่วมกันระหว่างการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจการค้าและบริการ ได้แก่
บริเวณถนนมิตรภาพ ถนนชุมพล และถนนสุรนารี เป็นต้น

อาคารเก่าแก่ในย่านการค้าเดิมที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน
รูปที่ ผ-6 การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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2) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตชุมชนเมืองนครราชสีมา หากเป็น
ย่านการค้าเดิมที่มีความสาคัญต่อเมืองโคราชเมื่อครั้งในอดีตจะตั้งอยู่บริเวณถนนโพธิ์กลาง ถนนราช
ดาเนิน ถนนจอมพล ถนนชุมพล ถนนอัษฎางค์ และถนนมหาดไทย แต่หากเป็นย่านการค้าปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ตั้งกระจายตัวบริเวณสองฝั่งถนนมิตรภาพ ถนนสุรนารี ถนนโพธิ์กลาง ถนนราชดาเนิน และ
ถนนจอมพล เป็นต้น บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของตลาดสด โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร และร้านค้า
ต่าง ๆ เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดขอนแก่นจะมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ และปั๊มน้ามัน ตั้งอยู่เป็นจานวนมาก

ย่านพาณิชยกรรมที่อยู่ภายในพื้นที่คูเมืองนครราชสีมา

ย่านพาณิชยกรรมบริเวณริมถนนมิตรภาพ
รูปที่ ผ-7 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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3) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
การใช้ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมในเขตชุ ม ชนเมื อ งนครราชสี ม า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือแบบครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช่น การทากุนเชียง เส้น
ก๋วยเตี๋ยว ทาลูกชิ้น เชื่อมโลหะ ปะยาง ประกอบตัวถังรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ ทาไอศกรีม เป็นต้น
ส่วนใหญ่ตั้งกระจายทั่วไปในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และคลังสินค้า ส่วนใหญ่ตั้งกระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของตัวเมือง ตามแนวสองฝั่งถนนมิตรภาพทางไปอาเภอโนนสูง และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 224 ทางไปอาเภอโชคชัย
4) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
การใช้ที่ดินประเภทนี้ส่วนหนึ่งตั้งกระจุกตัวอยู่บริเวณภายในพื้นที่คูเมือง โดยเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์ราชการจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการภูมิภาค และส่วนราชการท้องถิ่น ที่สาคัญ ได้แก่
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัดนครราชสีมา สานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา และ
สานักงานตารวจภูธรภาค 3 เป็นต้น ส่วนบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองนครราชสีมาเป็นที่ตั้งของกองทัพ
ภาคที่ 2 และกองบิน 1

รูปที่ ผ-8 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการที่สาคัญในเขตชุมชนเมืองนครราชสีมา
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5) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาที่ให้บริการทางด้านการศึกษา
ในทุกระดับและมีจานวนค่อนข้างมาก ทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา เมืองนครราชสีมาจึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมชน ที่สาคัญ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลย่าโม
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนเทคโนสุระ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล เป็นต้น
6) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
สถาบันศาสนาในเขตชุมชนเมืองนครราชสีมาส่วนใหญ่ตั้งกระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชน
ต่างๆ โดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของย่านชุมชนต่างๆ จึงมักใช้ชื่อวัดเป็นชื่อเรียกชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา วัดที่สาคัญ ได้แก่ วัดบึง พระอารามหลง วัดพระนารายณ์มหาราช วัดบูรพ์ วัด
สระแก้ว วัดศาลาลอย และวัดศาลาทอง เป็นต้น ทั้งนี้ วัดที่ตั้งอยู่ภ ายในเขตคูเมืองนครราชสีมา
ส่วนมากเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสาคัญและประวัติการตั้งวัดมาพร้อม ๆ กับการตั้งเมืองนครราชสีมา

วัดบึง พระอารามหลวง

วัดพระนารายณ์มหาราช (อดีต-ปัจจุบัน)
รูปที่ ผ-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาที่สาคัญในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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7) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทนี้ส่ ว นมากอยู่บริเวณพื้นที่รอบ ๆ นอกของตัว เมือ ง
นครราชสีมา โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศเหนือเลียบฝั่งลาตะคอง ซึ่งยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม
และพื้นที่รกร้างอยู่เป็นจานวนมาก
8) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการ และการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
บริ เ วณที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนเมื อ ง
นครราชสีมา มีด้วยกันหลายลักษณะ และส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่
สาคัญ ได้แก่ พื้นที่บริเวณคูเมืองนครราชสีมาทั้ง 4 ด้าน สระน้าโบราณต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเขตคูเมือง
ได้แก่ สระบัว สระแก้ว และสระขวัญ ส่วนพื้นที่นอกเขตคูเมืองนครราชสีมาออกไปมีสวนสาธาณะตั้ง
กระจายอยู่ตามพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของเมือง ที่สาคัญได้แก่ สวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
สนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา ศูนย์เยาชนสุรนารี เป็นต้น รวมถึงส่วนที่เป็นหนองน้าธรรมชาติ
และหนองน้าสาธารณประโยชน์ที่อยู่ตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ของเมือง ได้แก่ หนองปรือ หนองโสน ฯลฯ

สวนน้าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

สระแก้ว

บริเวณคูเมืองนครราชสีมา

รูปที่ ผ-10 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภททีโ่ ล่งเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเมืองนครราชสีมา
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4 กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองนครราชสีมา
กฎและระเบียบข้อบังคับที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่เมืองนครราชสีมา ในที่นี้คือ กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ฉบับนี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 47 ก เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2547 มีพื้นที่ 314.30
ตารางกิโลเมตร หรือ 196,441.50 ไร่ (แผนที่ ผ-3) ครอบคลุมพื้นที่ ได้แก่ ตาบลโคกสูง ตาบลบ้าน
โพธิ์ ตาบลจอหอ ตาบลลาด ตาบลหมี่นไวย ตาบลพุดซา ตาบลบ้านเกาะ ตาบลหนองกระทุ่ม ตาบล
หนองจะบก ตาบลในเมือง ตาบลปรุใหญ่ ตาบลพะเนา ตาบลหัวทะเล ตาบลมะเริง ตาบลสีมุม ตาบล
บ้านใหม่ ตาบลหนองไผ่ล้อม ตาบลโพธิ์กลาง ตาบลหนองระเวียง ตาบลโคกกรวด ตาบลหนองบัว
ศาลา ตาบลสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา ตาบลขามทะเลสอ ตาบลโป่งแดง อาเภอขามทะเลสอ
และตาบลกุดจิก ตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผังเมืองรวมฉบับดังกล่าวปัจจุบัน
หมดอายุการบังคับใช้แล้ว และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมา 2 ครั้ง สิ้นสุดการใช้บังคับเมื่อวันที่
25 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ปัจจุบันทางสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาก าลั ง
ดาเนินการจัดทาผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ขณะนี้ผ่านการปิดประกาศ 90 วัน
ไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 12 มกราคม พ.ศ. 2558) ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
ฉบับดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงขยายขอบเขตพื้นที่จากผังฯ เดิม 12.5 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ผังฯ
ใหม่ 326.8 ตารางกิโลเมตร (แผนที่ ผ-4) เนื่องจากมีการยกเลิกแนวเขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ในบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศใต้ที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่เดิม และมีการปรับปรุงรายละเอียดการ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในพื้นทีส่ ่วนต่าง ๆ ของผังฯ ใหม่อีกหลายบริเวณ
ส่วนผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ตามกฎกระทรวงฉบับนี้
มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการ
สาธารณะ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
การขนส่งสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง พาณิชยกรรม
การบริการ การศึกษา และการคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดนครราชสีมา
ผ-17

โครงการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

(3) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก พาณิชยกรรมขนาดย่อย การอยู่อาศัย
และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
(4) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน
(5) อนุรักษ์ศิลปกรรมและชุมชนประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
(6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ผ-3 แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ที่มา : http://www.dpt.go.th (2558)
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จากวัตถุป ระสงค์ข องผั ง เมื องรวมเมื องนครราชสี มาข้างต้น ชี้ให้ เห็ นถึงท้องถิ่น ได้ ใ ห้
ความส าคัญกับ ประเด็น ด้านการอนุ รั กษ์ศิล ปกรรมและชุมชนประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทที่เกี่ยวข้อง
ในพื้น ที่เขตผั งเมืองรวมเมืองนครราชสี มา คือ ที่ดินประเภทที่โ ล่ งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ซึ่งมีพื้นที่ด้วยกันหลายลักษณะ ที่สาคั ญได้แก่ คูเมืองนครราชสีมา
หนองโสน หนองปรือ หนองแก้ช้างสาธารณประโยชน์ อ่างเก็บน้าเถกิงพล หนองน้าสาธารณะต่าง ๆ
และที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเขตผังฯ เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณดังกล่าวเฉพาะที่เป็น
ของรัฐ กาหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ หรือที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ส่ ว น (ร่ าง) ผั งเมืองรวมเมืองนครราชสี มา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ได้มีการกาหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ในประเภทที่เกี่ย วข้องกับการอนุรักษ์ศิล ปกรรมและชุมชนประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (สีเขียวอ่อน)
ได้แก่ พื้นที่คูเมืองนครราชสีมา หนองโสน หนองปรือ หนองแก้ช้างสาธารณประโยชน์ อ่างเก็บน้าเถกิงพล
หนองน้าสาธารณะต่าง ๆ และที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ภายในเขตผังฯ เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่
บริเวณดังกล่าวเฉพาะที่เป็นของรัฐ กาหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ หรือที่เกี่ยวข้องกับ
นันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) ในผังเมืองรวม
เมืองนครราชสีมากาหนดไว้บริเวณเดียว คือ พื้นที่ภายในคูเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 1.19
ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 744.06 ไร่ ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การอยู่ อ าศั ย การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น สาหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้ อยละ 5 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ส่วนที่ดิน
ประเภทที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด มีดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(2) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานี
บริ การน้ ามัน ประเภท จ ลั กษณะที่ส อง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
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(3) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทห้ อ งบรรจุ สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างแทนสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(8) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(9) การอยู่อาศัยประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอาคารขนาดใหญ่
(10) คลังสินค้า สถานีรับส่งสินค้า หรือการประกอบกิจการส่งสินค้าทุกประเภท
(11) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(12) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(13) โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
(14) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(15) สวนสนุก หรือสวนสัตว์
(16) กาจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
(17) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(18) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งลาคลอง คูเมือง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลอง คูเมือง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6
เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมหรือการสาธารณูปโภค
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แผนที่ ผ-4 (ร่าง) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา (2558)
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ผ.2 การรวบรวมข้อมูลโบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญในพื้นที่เมืองนครราชสีมา
เมืองนครราชสีมามีความเป็นมาและพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
ที่ยาวนานควบคู่กับดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ในเมืองนครราชสีมามีแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญหลายแห่ง ทั้งที่เ ป็นโบราณสถาน อาคาร และสถานที่
สาคัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของเมืองเก่านครราชสีมา ซึ่งแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญในแต่ละแห่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (แผนที่ ผ-5)

2.1 แม่น้าลาตะคอง
ลาตะคอง เป็นแม่น้าสายสาคัญสายหนึ่งที่เปรียบเสมือนสายเลือดที่ไหลหล่อเลี้ยงชาว
นครราชสีมา มีต้นกาเนิดอยู่บริเวณทิวเขาดงพญาเย็นกับทิวเขาสันกาแพงในพื้นที่อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลาตะคองไหลผ่านอาเภอปากช่อง
อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอขามทะเลสอ และอาเภอเมืองนครราชสีมา และไปบรรจบกับแม่น้ามูลที่
ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีความยาวตลอดสายประมาณ 220 กิโลเมตร โดยในช่วงที่ลาน้า
ลาตะคองไหลผ่านตัวอาเภอเมืองนครราชสีมา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีความยาวประมาณ
12 กิโลเมตร ลาตะคองเป็นลาน้าสาคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรในเมืองโบราณมานานนับพัน ๆ ปีมาแล้ว
อย่างน้อย 2 เมือง คือ เมืองเสมา ที่อาเภอสูงเนิน และเมืองนครราชสีมา ที่ตัวจังหวัดนครราชสีมา มา
จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นแหล่งน้าที่สาคัญที่ใช้ในการบริโภคและอุปโภค และการผลิตน้าประปาในเขต
เทศบาลเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน

รูปที่ ผ-11 แม่น้าลาตะคอง บริเวณที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา
ที่มา: http://www.sujitwongthes.com/2014/07/siam21072557/ (2558)
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2.2 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือย่าโม เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่กลางเมืองนครราชสีมา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี
มีน ามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็ น ภรรยาปลั ด เมื อ งนครราชสี ม า เมื่อปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุว งศ์ แ ห่ ง
เวียงจันทน์ได้ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพของ
เจ้ าอนุ ว งศ์แห่ งเวีย งจั น ทน์ ไม่ให้ ย กมาตีกรุงเทพฯ ได้เป็นผลส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมให้เป็นท้าวสุรนารี พร้อมกับ
พระราชทานเครื่องยศ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ขณะมีอายุได้ 57 ปี ท้าวสุรนารีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ ปี พ.ศ.
2395 เจ้าพระยามหิศราธิบดีผู้เป็นสวามี ได้ฌาปนกิจศพและสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอย
ซึ่งท้าวสุรนารีได้สร้างไว้ เมื่อเวลาผ่านไปเจดีย์ชารุดลง พลตรีเจ้าพระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี )
ครั้ น เมื่อยั ง เป็ น พระยาประสิ ท ธิศั ล การ ข้าหลวงเทศาภิบ าล ผู้ ส าเร็จราชการเมื อ งนครราชสี ม า
องคมนตรี และรัฐมนตรี ได้บริจาคทรัพย์สร้างกู่ขนาดเล็ก บรรจุพระอัฐิท้าวสุรนารีขึ้ นใหม่ที่วัดกลาง
(วัดพระนารายณ์มหาราช) สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2442 ต่อมากู่นั้นได้ทรุดโทรมลงมาอีก อีกทั้งยังอยู่
ในที่แคบไม่สมเกียรติ พระยากาธรพายัพทิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ
และประชาชนชาวนครราชสีมา ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้น ซึ่งทางกรมศิลปากรได้มอบให้
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบร่วมกับพระเทวาภินิมมิตร ประติมากรเลื่องชื่อในสมัย จอมพล ป.
พิบูลสงคราม และได้อัญเชิญอัฐิของท่านนามาบรรจุไว้ที่ฐานรองรับ และประดิษฐานไว้ที่หน้าประตูชุมพล
อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดา สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิ โลกรัม ตั้งอยู่บนฐานไพที
สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองซึ่งบรรจุอัฐิของท่าน แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวากุม
ดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของกรุงเทพมหา
นคร นับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศไทย มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2477
ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.
2480 และเมื่อปี พ.ศ. 2510 ฐานอนุสาวรีย์ชารุด ข้าราชการและประชาชนชาวนครราชสีมาได้ร่วมใจ
กันสร้างฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นใหม่ ณ ที่เดิม เพื่อให้เป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง และทาง
จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนชาวนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดงานฉลองวันแห่ง
ชัยชนะของท้าวสุรนารี เป็นงานประจาปีของจังหวัด นครราชสีมา เพื่อเป็นการเคารพสักการะ เชิดชู
เกียรติ ในวีรกรรมของท้าวสุรนารี และเหล่าบรรพบุรุษของชาวนครราชสีมา จัดขึ้นบริเวณบริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปี
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กู่อัฐิท้าวสุรนารีที่วัดพระนารายณ์มหาราช

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีบนฐานเดิมปี พ.ศ. 2477

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีบนฐานอนุสาวรีย์ใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2510

ตราประจาจังหวัดนครราชสีมา
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประตูชุมพล
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในปัจจุบัน
รูปที่ ผ-12 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ท้าวสรุนารี (2558)

2.3 กาแพงเมือง-คูเมืองนครราชสีมา
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี นครราชสีมาเป็นเมืองเก่าแก่ที่เ คยมี
ความรุ่งเรืองมาแต่ครั้งสมัยขอมโบราณเป็นเมืองชั้นเอก ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใน
พื้น ที่อาเภอสู งเนิน ซึ่ งเป็ น ที่ตั้งของเมืองเสมาในครั้งโบราณ ส่ว นเมืองนครราชสีมาปัจจุบันยังไม่
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ปรากฏในแผนที่ประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงเมืองเสมา และเมืองพิมาย ต่อมาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาปี พ.ศ.2199-2231 ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่าดินแดนใน
อีสานเป็นพื้นที่ฉนวนป้องกันการรุกรานของเขมร ลาว ญวณ ควรเป็ นหัวเมืองใหญ่และมีความสาคัญ
ทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาติดกับพรมแดนลาว และในขณะนั้นมีเมือง
เสมา เมืองโคราช และเมืองพิมาย เป็นชุมชนใหญ่อยู่แล้ว จึงโปรดให้ย้ายรวมเมืองโบราณ 2 เมือง คือ
เมืองเสมา และเมืองโคราช เข้าด้วยกันแล้วสร้างเมืองเอกขึ้ นมาในฐานะเมืองชายพระราชอาณาเขต
คือ ที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน โดยเกณฑ์ช่างจากกรุงศรีอยุธยา เกณฑ์แรงงานจากเมืองโคราช
และเมืองเสมามาช่วยกันสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ และโปรดให้นายช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบเมืองที่มี
ป้อมปราการแบบฝรั่ง ให้วางผังค่ายมีประตู หอรบ เนินดิน กาแพงเมือง คูเมืองทั้ง 4 ด้าน และมีสระ
และบึ ง ใหญ่ น้ อ ย เพื่ อ ให้ อ าศั ย ใช้ น้ าได้ ต ลอดทั้ ง ปี ทรงพระราชทานนามเมื อ งแห่ ง นี้ ว่ า เมื อ ง
นครราชสีมา และทรงโปรดให้พระยายมราชเป็นเจ้าเมือง
เมืองนครราชสีมาแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองนครราชสีมาเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ
800 เส้น (32 กิโลเมตร) ผังเมืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมรูปกลองชัยเภรี มีความกว้าง 25 เส้น (1,000
เมตร) ยาว 43 เส้น (1,700 เมตร) มีพื้นที่ภายในประมาณ 1,000 ไร่ (1.6 ตารางกิโลเมตร) มีโครงข่าย
ถนนตัดกัน เป็ นตารางหมากรุ ก คูเมืองกว้าง 10 วา (20 เมตร) ลึ ก 3 วา (6 เมตร) ยาวรอบเมือง
กาแพงก่ออิฐบนฐานศิลาแลงมีความสูง 3 วา (6 เมตร) ยาวโดยรอบ 2,610 วา (5,220 เมตร) บน
กาแพงมีใบเสมาโดยรอบ จานวน 4,302 ใบ มีป้อมปืนใหญ่ 15 ป้อม มีประตูเมือง กว้าง 1 วา 2 ศอก
(3 เมตร) จานวน 4 ประตู สร้างด้วยศิลาแลง เป็นทางเข้าออกเมืองทั้ง 4 ทิศ บนประตูทาเป็นหอยาม
รักษาการณ์ รูปแบบเป็นทรงไทยโบราณศิลปะสมัยอยุธยา และมีช่องเดินสารขนาดตัวคนลอดได้คน
เดียวใช้สาหรับติดต่อกับภายนอก (http://th.wikipedia.org/wiki/ประตูเมืองนครราชสีมา, 2558)
เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเมืองนครราชสีมาได้ถูกทาลายลง โดยเมื่อครั้งที่
ได้เกิดศึกกับเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทน์ที่ได้เข้ามายึดเมืองนครราชสีมาก็ได้ถูกทาลายไปบางส่วน
และส่วนหนึ่งถูกสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม และฝน ทาให้สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่
เดิมในเมืองนครราชสีมาเสื่อมสภาพและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเหลือเพียงคูเมืองล้อมรอบ
ทั้ง 4 ด้าน กาแพงเมืองได้ปรักหักพังและสลายไปเหลือเพียงแนวกาแพงบริเวณประตูชุมพล และประตู
เมืองเพียงประตูเดียว คือ ประตูชุมพล ที่ยังหลงเหลือโครงสร้ างเดิมไว้อยู่ กาแพงเมืองนครราชสีมาได้
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2541
ภายใต้การดาเนิน โครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่ โดยคณะทางานพัฒ นาปรับปรุงสวนสาธารณะและ
สถานที่พักผ่ อนหย่อนใจ มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพภูมิ ทัศน์บริเวณคูเมือง ด้ว ยการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอาคารที่ทาการและบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณริมคูเมืองให้ทาการรื้อ
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ย้ายอาคารออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อทาการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความร่มรื่น และยังเป็น
การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการอนุรักษ์เมืองเก่าบนพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งขณะที่
มีการรื้อย้ายอาคารของหน่วยป้องกันและกาจัดศัตรูพืชที่ 1 บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของตัวเมือง (ตรงข้ามโค้งวัดศาลาลอย) ถนนพลแสน มีการขุดพบแนวของก้อนศิลาแลงเรียงตัวกัน
จากตาแหน่งที่พบสันนิษฐานเบื้องต้นว่า แนวศิลาแลงดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างที่
เป็นแนวฐานของกาแพงเมืองและที่ตั้งป้อมปราการของเมือง เมื่อได้มีการขุดค้นทางโบราณคดียังพบ
โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษภาชนะดินเผาซึ่งเป็นเครื่องถ้วยสุโขทัยแบบเคลือบ
เขียว ประมาณอายุสมัยของการสร้างกาแพงเมือง คาดว่าสร้างขึ้นหลังพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา
และเพื่อให้มีการศึกษาหลักฐานที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้
ขอความร่ ว มมือจากสานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ส ถานแห่งชาติที่ 9 กรมศิล ปากร ทาการ
ออกแบบการบู ร ณะก าแพงเมื อ งนครราชสี ม า โดยใช้ ง บประมาณด าเนิ น การจากเทศบาลนคร
นครราชสีมา จึงเกิดการบู รณะและปรั บปรุงภูมิทัศน์กาแพงเมือง-คูเมืองนครราชสีมาดังที่เ ห็ น ใน
ปัจจุบัน

รูปที่ ผ-13 แนวคูเมือง และประตูเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน
ที่มา: GoogleEarth.com (2558)
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กาแพงเมือง-คูเมืองนครราชสีมาในอดีต

ภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน

ซากกาแพงเมืองที่ค้นพบ และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กาแพงเมือง-คูเมืองนครราชสีมา
รูปที่ ผ-14 กาแพงเมือง-คูเมืองนครราชสีมาในอดีต-ปัจจุบัน
ที่มา: www.rakkorat.com/91/สถานที่ท่องเที่ยวเมืองโคราช/อาเภอเมือง-นครราชสีมา/กาแพงเมืองเก่า.html (2558)
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2.4 ประตูเมืองนครราชสีมา
ประตู เ มื อ งนครราชสี ม า เป็ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบของการสร้ า งเมื อ ง
นครราชสีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของตัวเมืองนครราชสีมาจนมาถึงปัจจุบัน ใน
อดีตประตูเมืองนครราชสีมามีทั้งหมด 4 ประตู ปัจจุบันมีเพียงประตูเดียวที่ยังคงรูปลักษณ์เดิมอยู่ได้
คือ ประตูชุมพล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของนครราชสีมา ประตูเมืองนครราชสีมา
ทั้ง 4 ประตู สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเข้าออกเมืองทั้งสี่ทิศ บนประตูเมืองจะมีหอยามรักษาการณ์-เชิงเทิน
รู ป แบบเป็ น ทรงไทยโบราณศิ ล ปะสมั ย อยุ ธ ยา หลั ง คามุ ง ด้ ว ยกระเบื้ อ งดิ น เผา มี ช่ อ ฟ้ า ใบ ระกา
เหมือนกันหมดทุกแห่ง มีบันไดทางลงด้านใน 2 ทาง มีชื่อเรียกประตูเมืองทั้ง 4 ได้แก่ ประตูชุมพล
ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์ มีรายละเอียดดังนี้
ประตูชุมพล เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียว
ของเมืองนครราชสีมาที่ยังคงสภาพเดิมอยู่พร้อมกาแพงเมืองเก่า ชื่อประตูชุมพล หมายถึง ที่ชุมนุมพล
ส่ ว นใหญ่เป็ น ประตูส าหรั บ เตรี ย มไพร่ พลและออกศึก เนื่องจากมีภูมิประเทศเปิดกว้าง ไม่มี ป้อม
ปราการตามธรรมชาติเหมือนประตูอื่น ๆ ในอดีตมีความเชื่อว่าเมื่อลอดผ่านประตูชุมพลไปทาศึกแล้วจะ
แคล้วคลาดได้กลับบ้านเมือง ปัจจุบันเนื่องจากตัวเมืองนครราชสีมาได้มีขยายออกไปยังบริเวณรอบนอกไป
ทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่าเดิม ส่งผลทาให้ประตูชุมพลจึงเสมือนตั้งอยู่กลางเมือง
และทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480

รูปที่ ผ-15 ประตูชุมพล (อดีต-ปัจจุบัน)
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ประตูเมืองนครราชสีมา (2558)
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ประตูพลแสน ประตูเมืองทางทิศเหนือ เรียกกันทั่วไปว่า ประตูน้า เพราะประตูนี้หันหน้าสู่
ลาตะคอง ซึ่งเป็นคลองกั้นคูเมืองอีกชั้นหนึ่ง เป็นลาน้าสาขาของแม่น้ามูล ในอดีตจะใช้ลาตะคองในการ
ชลประทานและเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้า ชื่อประตูพลแสน หมายถึง ถึงจะยกทัพมาสักแสนก็ยัง
ต่อสู้ได้
ประตูพลล้าน ประตูเมืองทางทิศตะวันออก ชาวเมืองเรียกประตูนี้ว่า ประตูตะวันออก
หรือประตูทุ่งสว่าง แต่เดิมทิศนี้มีบึงใหญ่ที่เรียกว่า บึงทะเลหญ้าขวาง มีพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 10
ตารางกิโลเมตร ส่วนกลางเป็นบึงใหญ่มีพื้นที่สาหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทุ่งสว่าง
สาหรับชื่อประตู พลล้าน นัยว่าเพื่อเป็นการข่มขวัญข้าศึกที่ถึงจะยกทัพมาสักล้านก็ยังต่อสู้ได้
ประตูไชยณรงค์ ประตูเมืองทางทิศใต้ ชาวเมืองเรียกประตูนี้ว่า ประตูผี เนื่องจากใน
อดีตมีประเพณีความเชื่อว่า เมื่อมีคนตายขึ้นในเมืองห้ามมีการเผาหรือฝังเอาไว้ในเมือง ให้ออกไป
จัดการกันที่นอกเมือง โดยให้นาศพผ่านออกทางประตูนี้เพียงประตูเดียว นอกจากนี้ทางทิศใต้มีบึงใหญ่
มีชื่อเรียกว่า หนองบัว สาหรับชื่อประตูไชยณรงค์ เนื่องมาจากเมื่อยามเกิดศึกสงคราม ประตูนี้เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ยากต่อการโจมตีของข้าศึก เพราะภูมิประเทศด้านนี้เต็มไปด้วยหนองน้าขนาดใหญ่และ
เล็ก แต่ในปัจจุบันหนองน้าเหล่านั้นได้ถูกถมไปหมดแล้ว
ประตูเมือง 3 ประตู ได้แก่ ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์ ปัจจุบัน
ได้มีการบูรณะและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ โดยทาการรื้อถอนซากประตูเมืองและกาแพงเมืองเดิมที่มีสภาพ
ชารุดทรุดโทรม ลักษณะของซุ้มประตูทั้ง 3 กรมศิลปากรได้ออกแบบประตูในลักษณะศิลปะร่วมสมัย
โดยยึดเค้าโครงเดิมของประตูเมือง (แบบประตูชุมพล) และกาแพงเมืองแบบเดิม ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่
ก่อสร้างซุ้มประตูใหม่นั้น พื้นที่ตัวเมืองมีการขยายเพิ่มขึ้นและได้มีการขยายถนนออกไป ในอดีตซุ้ม
ประตูในแบบเดิมมีขนาดที่แคบ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันจึงออกแบบซุ้มประตูให้มีความกว้างขึ้น
เพื่อรองรับกับการจราจรและรถยนต์ที่สัญจรเข้าออกผ่านซุ้มประตูเมืองทั้ง 3 เป็นอย่างดี
ส าหรั บ ประตูชุมพลปั จ จุ บันได้กลายเป็นสั ญลั กษณ์ข องเมื องนครราชสี ม าควบคู่ กั บ
อนุ ส าวรี ย์ ท้ า วสุ ร นารี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณด้ า นหน้ า ประตู ชุ ม พล และยั ง มี ค วามเชื่ อ กั น ว่ า หากมา
นครราชสีมาแล้ว ต้องลอดซุ้มประตูชุมพลที่อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ เชื่อกันว่าหากลอดประตูนี้หนึ่งครั้ง
จะได้กลับมานครราชสีมาอีกในไม่ช้า ถ้าลอดสองครั้งจะได้ทางานหรือมาอยู่ที่นครราชสีมา แต่ถ้าลอด
ถึงสามครั้งจะได้คู่ครองเป็นคนนครราชสีมา ส่วนบริเวณลานโล่งว่างที่อยู่ด้านหน้าของประตูชุมพล
ทางจังหวัดนครราชสีมาจัดให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นพื้นที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
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ประตูพลแสน หรือประตูน้า (อดีตในปี พ.ศ.2436 - ปัจจุบัน)

ประตูพลล้าน หรือประตูตะวันออก (ปัจจุบัน)

ประตูไชยณรงค์ หรือประตูผี (อดีต – ปัจจุบัน)
รูปที่ ผ-16 ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์ (อดีต-ปัจจุบัน)
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ประตูเมืองนครราชสีมา (2558)

พื้นที่ว่างสาธารณะหน้าประตูชุมพล พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
รูปที่ ผ-17 พื้นที่สาธารณะบริเวณหน้าประตูชุมพล (อดีต-ปัจจุบัน)
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2.5 สระแก้ว สระขวัญ และสระบัว
สระน้าโบราณของเมืองนครราชสีมาที่ตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองนครราชสีมา เป็นสระน้า
โบราณประจาเมืองที่มีมาพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองนครราชสีมาแห่งนี้ เพื่อให้ภายในเมืองได้มีน้าใช้ได้
ตลอด ในอดีตมีด้วยกันทั้งหมด 5 สระ คือ สระแก้ว สระขวัญ สระบัว สระแมว และสระพิเรนทร์ เป็น
สระที่มีชื่อเป็นศุภมงคลของเมือง ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 สระ คือ สระแก้ว สระขวัญ และสระบัว
ส่วนสระแมว และสระพิเรนทร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระนารายณ์มหาราช และวัดบูรพ์ ได้ถูกถมเพื่อใช้
ประโยชน์ เป็ น พื้น ที่เมือง ปั จ จุ บั น สระแก้ว สระขวั ญ และสระบัว รวมถึงคูเมืองโดยรอบตัว เมื อ ง
นครราชสีมาเดิม ทางเทศบาลได้พยายามปรับปรุงพื้นที่และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้าดังกล่าว
เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งน้าเพื่อการดับเพลิงของเมืองนครราชสีมา



สระบัว
 สระขวัญ





สระพิเรนทร์ (อดีต)

สระแมว (อดีต)

สระแก้ว

บริเวณทีต่ ั้งของสระทั้ง 5 สระในตัวเมืองนครราชสีมาเดิม (สระแก้ว สระขวัญ สระบัว สระแมว และสระพิเรนทร์)

สระแก้วในสภาพปัจจุบัน
รูปที่ ผ-18 สระน้าโบราณภายในพื้นทีเ่ ขตคูเมืองนครราชสีมา
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2.6 ศาลหลักเมืองนครราชสีมา
ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกถนนจอมพลตัดกับถนนประจักษ์
สร้างขึ้นเมื่อครั้งสร้างเมืองนครราชสีมาระหว่างปี พ.ศ. 2199-2231 ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ต่อมาเจ้าอนุวงศ์ได้ยกกองทัพมายึดเมืองนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2369 ได้ทาลายเสาหลักเมือง
ลงโดยโค่นล้มเสาหลักเมือง เล่ากันว่าศาลเดิมเป็นศาลไม้เล็ก ๆ มีเสา 6 ต้น ปลูกเป็นโรงเรือน พื้นเป็น
ดิน หลังคามุงสังกะสี ฝากระดานเกร็ด มีประตู 1 ประตู เสาหลักเมืองถูกแขวนโยงไว้ด้วยเชือกหนัง
ทั้งหัวเสาและโคนเสา โดยหันหัวเสาไปทางประตูไชยณรงค์ ส่วนโคนเสาอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณหน้า
ศาลเป็นโคลน มีต้นจันทร์ปลูกเรียงรายตามถนน คนเมืองนครราชสีมานับถือศาลหลักเมืองนี้มาก คน
ผ่านไปมาต้องกราบไหว้โดยเฉพาะเกวียนเทียมวัว ถ้าไม่กราบไหว้เกวียนจะติดล่ม วัวจะล้มลุกเดินไป
ไม่ได้จนกว่าจะเซ่นไหว้เสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จ
ทอดพระเนตรศาลหลักเมืองและทรงจุดเทียนบูชาเทพารักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2444 ต่อมาในปี พ.ศ. 2446
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาสังเวย ขณะนั้นพระองค์ทรงดารงพระยศเป็น
มกุฏราชกุมาร ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480
ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ประชาชน พ่อค้า ข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกัน
สร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่แทนศาลเดิมซึ่งสร้างด้วยไม้ได้ชารุดทรุดโทรมลง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ทา
พิธีอัญเชิญขึ้นศาลใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทา
พิธีสังเวย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ลักษณะตัวศาลเป็นศาลเจ้าแบบจีน ตัวศาลและเสาหลักเมือง
ทาด้วยไม้ผนังศาลด้านทิศตะวันออกเป็นกระเบื้องดินเผาปั้นลวดลายนูนต่า เป็นเรื่องราวการสู้รบของ
ท้ าวสุ รนารี และวิ ถี ชี วิ ตความเป็ น อยู่ ของคนไทยในสมั ยโบราณ (www.rakkorat.com/83/สถานที่
ท่องเที่ยวเมืองโคราช/สถานที่แนะนา/ศาลหลักเมืองนครราชสีมา.html)

รูปที่ ผ-19 ศาลหลักเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน
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2.7 วัดป่าสาลวัน
วัดป่าสาลวัน ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เดิม
เป็นวัดประเภทอรัญญวาสี แรกเริ่มสร้างเป็นสานักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2474 หลวงชาญนิคม (ทอง จันทรศร)
เป็นผู้ถวายที่ดิน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ขณะดารงสมณศักดิ์พระพรหมมุนี
เป็นผู้ตั้งนามให้ตามสถานที่ว่า วัดป่าสาลวัน เนื่องจากเห็นว่าบริเวณที่สร้างวัดเป็นป่าไม้เต็งรัง หลวงพ่อ
พุธ ฐานิโย ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและจาพรรษาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสาลวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513
ท่านได้พัฒนาวัดทั้งด้านสถานที่ ได้แก่ การปฏิสังขรณ์โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ รวมถึงการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกสาหรับผู้ปฏิบัติธรรม และในปี พ.ศ. 2543 ได้เริ่มก่อสร้างอนุสรณ์
สถานบูรพาจารย์เจดีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นปูชนียสถานที่พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เพื่อเป็น
เครื่องระลึกถึงคุณธรรมและคุณงามความดีของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย และบูรพาจารย์ เจดีย์บูรพาจารย์
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่เก็บอัฐิของบูรพาจารย์ทั้ง 5 ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่สิงห์ พระอาจารย์พร และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รูปทรงของเจดีย์เป็นเจดีย์จตุรมุข
โดยรอบเจดีย์มีภาพแกะสลักภาพนูนต่าบนหินทรายเป็นรูปหลวงพ่อพุธ บูรพาจารย์ และเรื่องราวทาง
พุทธศาสนา ประตูแต่ละด้านเป็นไม้แกะสลักด้วยลวดลายวิจิตรเป็นรูปเทวดา วัสดุที่ปูพื้นและผนังมีทั้ง
หินทราย หินแกรนิต และหินอ่อน เจดีย์บูรพาจารย์นี้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547

รูปที่ ผ-20 วัดป่าสาลวัน
ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/เส้นทาง-ไหว้พระ-9-วัด-จังหวัดนครราชสีมา (2558)

2.8 วัดบึง
วัดบึง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองใกล้กับประตูชุมพล
เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อสร้างเมืองแล้วเสร็จจึงโปรดเกล้าให้ประชาชน คฤหบดี และขุนนาง ช่วยกันบูรณะและสร้างวัด 6
วัด ซึ่งตั้งภายในกาแพงเมือง ได้แก่ วัดกลาง วัดบูรพ์ วัดอิสาน วัดพายัพ วัดสระแก้ว และวัดบึง เพื่อ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน สาหรับวัดบึงเป็นวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ชื่อว่าวัดบึง
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เพราะมีบึงใหญ่อยู่ในวัด ลักษณะสาคัญของวัดที่บ่งบอกว่าเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยา คือ อุโบสถ มี
ฐานลักษณะบัวโค้งเป็นฐานสาเภา (โค้งปากตะเภา) หลังคาจั่ว 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีเชิงชาย
3 ชั้น เครื่องบนทรงเครื่องลายอง มีช่อฟ้าใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงษ์ หน้าบันด้านทิศตะวันออก
แกะสลักเป็นลายกระหนกก้านขด มีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ตรงกลาง ส่วนหน้าบันด้านทิศ
ตะวันตกแกะสลักลายกระหนกก้านขด มีรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ตรงกลาง ผนังก่อสร้างอิฐฉาบ
ปูน ด้านนอกมีคันทวยแกะสลักทาด้วยไม้เป็นรูปนาค 12 ตัว ประตูด้านหน้ามี 3 ประตู ด้านหลังมี 2
ประตู และมีใบเสมาคู่ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่ง
สมาธิราบ ลักษณะศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และมีพระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรี ปาง
ห้ามสมุทร ประดิษฐานอยู่ข้างองค์พระประธาน จานวน 6 องค์ อุโบสถวัดบึงได้ทาการปฏิสังขรณ์ในปี
พ.ศ. 2533 ซึ่งทางวัดได้ดูแลรักษาคุณค่าของลักษณะสถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังนี้ไว้เป็นอย่างดี

รูปที่ ผ-21 วัดบึง
ที่มา: http://www.dhammathai.org/watthai/northeast/watbueng.php (2558)

2.9 วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองติดกับคูเมืองทางทิศใต้ บริเวณถนนสรรพสิทธิ์ เป็น
วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างโดย
กลุ่มขุนนางเป็นผู้ก่อสร้าง ทั้งนี้อาคารเสนาสนะดั้งเดิมที่สาคัญของวัดเป็นศิลปะอยุธยา แต่ปัจจุบันได้
ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด
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รูปที่ ผ-22 วัดสระแก้ว

2.10 วัดบูรพ์
วัดบูรพ์ (หรือบูรพา) ตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการ
สร้างเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นหนึ่งในหกวัดที่ตั้งอยู่ในเขตคูเมือง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ภายในวัดมีอุโบสถที่ถูกสร้างขี้นมาใหม่จากของเดิมที่ชารุดทรุดโทรม คงเหลือ
แต่ใบเสมาคู่ที่ยังเป็นของเก่าดั้งเดิม และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมี กุฏิเก่าอยู่หนึ่งหลัง สร้าง
ด้วยไม้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก

รูปที่ ผ-23 วัดบูรพ์
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2.11 วัดพายัพ
วัดพายัพ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองบริเวณถนนชุมพลพลแสน ตั้งอยู่ ทางทิศตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อของเมื องนครราชสี มาเดิม โดยมีเสาหลั กเมืองเป็ น จุ ด
ศูนย์กลางตามชื่อที่ตั้งขึ้น วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2200 ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาเมื่อ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างเมืองนครราชสีมาเสร็จ จึงได้ทรงบูรณะวัดและสร้างวัดที่อยู่ใน
กาแพงเมืองนครราชสี มา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ วัดพายัพ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะที่ส าคัญ ได้แก่
อุโบสถทรงเรือสาเภาสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลักษณะศิลปะทรงเรือส าเภาสมัยอยุธยาที่สร้างขึ้น
เพื่อให้เป็นปริศนาธรรมดุจเรือสาเภาขนส่งสรรพสัตว์ข้ามห้วงทะเล คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปให้ถึงฝั่ง
พระนิพพาน มีหอไตรทรงไทยไม้ 2 ชั้น กุฏิทรงไทยไม้ชั้นเดียว และมีอุโบสถหินอ่อนที่อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสถาปนาสร้าง
เมืองนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีถ้าจาลองที่สร้างโดยนาหินงอกหินย้อย ซึ่งหักพังจากที่อื่น ๆ มาประดับ
ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับถ้าจริงได้อย่างงดงาม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

อุโบสถหินอ่อนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ถ้าจาลองที่สร้างด้วยการนาหินงอกหินย้อยจากที่อื่น ๆ มาประดับ
รูปที่ ผ-24 วัดพายัพ
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2.12 วัดอิสาน
วัดอิสานตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองบริเวณถนนกุดั่น ตาบลในเมือง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของวั ดพระนารายณ์ ม หาราช สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2220 โดยสมเด็ จ พระ
นารายณ์มหาราช ภายในวัดมีอุโบสถที่เป็นศิลปแบบอยุธยา ฐานแอ่นโค้งทรงสาเภา มีเสา 12 ต้น เป็น
เสาแปดเหลี่ยม หน้าบันและหลังคาได้ซ่อมใหม่ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง มีฐานเสมาคู่ และเสาหัวเม็ด
ที่กาแพง ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน คือ พระศรีรัตนปาติการส แปลว่า พระแก้วมงคล
ผู้ให้ความปรารถนาสาเร็จยิ่งกว่าปรารถนา เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน สร้างในสมัยอยุธยาที่
ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2240

อุโบสถเก่า ด้านหน้าวัดประตูกลาง มีช่องยื่นออกมา เพื่อพระสงฆ์จะได้พรมน้ามนต์ให้ญาติโยม

หน้าบันเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ใบเสมาคู่

พระศรีรัตนปาติการส

รูปที่ 4-25 วัดอิสาน
ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/นครราชสีมา-อาเภอเมือง-วัด-อิสาน (2558)

2.13 วัดพระนารายณ์มหาราช หรือวัดกลาง
วัดพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองบริเวณถนนจอมพล เป็นวัดเก่าแก่แห่ง
หนึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2199 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ทรงสร้าง เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมือง จึง
มีชื่อว่าวัดกลาง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2487 ได้รับพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
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ชนิดวรวิหาร มีชื่อเต็มว่า วัดกลางวรวิหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 วัดนี้ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า
วัดพระนารายณ์มหาราช เคยเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา รวมทั้งให้เป็นสถานที่
ทาพิธีสวดเสกน้าพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชพิธีเสวยราชสมบัติ และเคยเป็นที่ตั้งอนุส าวรีย์
บรรจุ อัฐิ ของท้าวสุร นารี ตรงมุมทิศพายัพของวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 จึงได้ย้ายออกจากวัดไป
ประดิษฐานที่ประตูชุมพล ภายในวัดพระนารายณ์มหาราชมีอาคารเสนาสนะที่สาคัญ คือ อุโบสถที่ตั้ง
อยู่เกาะกลางสระบัว พระวิหารหลวง และเทวรูปพระนารายณ์สี่กร จาหลักด้วยหินทรายฝีมือขอม
โบราณ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระนามผู้สร้างวัด ภายในอุ โบสถประดิษฐานพระประธาน คือ หลวง
พ่อใหญ่ หรือพระทศพลญาณประทานบารมี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธ
ชินราช หลวงพ่อใหญ่ถือเป็นพระประธานองค์แรกของจังหวัดนครราชสีมา

อุโบสถหลังเก่า

อุโบสถหลังใหม่

รูปที่ ผ-26 วัดพระนารายณ์มหาราช หรือวัดกลาง
ที่มา: www.rakkorat.com/86/สถานที่ท่องเที่ยวโคราช/สถานที่แนะนา/วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร.html (2558)

2.14 วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย ตั้งอยู่นอกเขตคูเมือง ที่ตาบลโพธิ์กลาง อยู่ติดกับแม่น้าลาตะคองที่ไหล
ผ่านทางตอนเหนือของตัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของ
เจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 โดยเมื่อครั้งที่เสร็จศึกสงครามจากทุ่งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับเมือง
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นครราชสีมาได้แวะพักบริเวณท่าตะโก และสั่งให้ทหารทาแพเป็นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามลาตะคอง
พร้อมตั้งจิตอธิฐานหากแพรูปศาลานี้ลอยไปติดอยู่ ณ ที่แห่งใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ แพได้ลอยไป
ติดอยู่ ริ มฝั่ งขวาของล าตะคอง ซึ่งเป็ น วัดร้าง จึงได้ส ร้างพระอุโ บสถเป็นวัดศาลาลอยในปั จ จุ บั น
ภายหลังที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิ
ท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด (http://th.wikipedia.org/wiki/วัดศาลาลอย, 2558)

อุโบสถหลังเก่า

พระประธานเก่าแก่ภายในอุโบสถหลังเก่า

อุโบสถหลังใหม่

รูปที่ ผ-27 วัดศาลาลอย
ที่มา: http://www.isriya.com/node/2878/วัดศาลาลอย (2558)
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จุ ดเด่น ของวัดนี้ อยู่ ที่อุโ บสถหลั งใหม่ ที่ได้รับรางวัล ดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทาง
ศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 และรางวัลจากมูลนิธิ
เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ที่ใช้วัสดุพื้นเมืองคือ กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนามาประดับตกแต่ง
ผนังอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาวปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร
พระนามว่า พระพุทธประพัฒ น์ สุ น ทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิมาลวรสั นติสุขมุนินทร์ หน้าประตู
อุโบสถมีปูนปั้นรูปท้ าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้า ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกาแพงแก้วรูปเสมา
สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี

2.15 วัดศาลาทอง
วัดศาลาทอง ตั้งอยู่ นอกเขตคูเมืองมาทางทิศใต้ของตัวเมืองนครราชสีมา บริเวณถนน
เบญจรงค์ ตาบลในเมือง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอานาจปกครองแผ่นดิน วัดแห่งนี้ครั้น
เมื่อสมัยขอมยังปกครองอยู่มีชื่อว่า วัดป่าเลไลย์ ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นชื่อ วัดป่าเลไลย์ทอง และเมื่อครั้ง
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปกครองแผ่นดินโปรดให้สร้างเมืองโคราฆปุระ หรื อเมือง
โคราชปัจจุบัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศาลาทอง จวบจนปัจจุบัน ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะที่สาคัญ
ได้แก่ อุโบสถทรงจตุรมุข หรือมีหน้าบัน 4 ด้าน ซึ่งไม่เหมือนอุโบสถรูปแบบไทยนิยมในปัจจุบัน และ
ในปี พ.ศ. 2481 ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเก่าที่เป็นไม้ เพราะมีสภาพทรุดโทรมมาก
โดยสร้างในรูปแบบเดิมแต่เป็นคอนกรีตทั้งหลัง เพื่อคงรักษาลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมอย่างขอม
โบราณ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ทรงนั่งห้อยพระบาท
ทั้งสอง ทรงประทับนั่งบนแท่นศิลาไม่พิงพนัก ทอดพระเนตรต่า สีพระวรกายเป็นสีทองอร่าม ริมพระโอษฐ์
สีแดงสด ซึ่งเป็นปางที่นิยมสร้างกันมากในสมัยทวาราวดี และยังมีพระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท เป็นเจดีย์
องค์ใหญ่ที่สร้างครอบเจดีย์องค์เดิม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากเชียงตุงในครั้งที่ยก
ทัพไปทาสงครามกับพม่า

อุโบสถหลังใหม่ทรงจตุรมุข

พระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท
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พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถ
รูปที่ ผ-28 วัดศาลาทอง
ที่มา : http://www.skyscrapercity.com (2558)

2.16 วัดสุทธจินดาวรวิหาร
วัดสุ ทธจิ นดาวรวิห าร ตั้ งอยู่ที่ถนนราชดาเนิน อยู่ติดกับเขตคูเมืองด้านนอกทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด แต่เดิมก่อนที่มาเป็นวัดสุทธจินดาวรวิหารในปัจจุบัน มีวัด
เก่าอยู่สองวัดตั้งอยู่ติดกัน คือ วัดหน้าท่อ และวัดบรมจินดา ซึ่งมีสระน้าธรรมชาติขั้นอยู่ระหว่างกลาง
ในปี พ.ศ. 2458 ทางราชการได้ย้ายศาลากลางว่าการมณฑลนครราชสีมาจากกลางเมือง ซึ่งเดิมตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของวัดพระนารายณ์มหาราช มาตั้งอยู่ที่มุมกาแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดย
สร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น และได้รื้อกาแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกนั้นออก เพื่อให้สามารถมองเห็น
ศาลาว่าการและสนามภายในได้เด่นสง่า จึงเป็นสาเหตุให้มองเห็นวัดบรมจินดาและวัดหน้าท่อซึ่ง
ขณะนั้นเป็นวัดที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ไม่รับกันกับศาลาว่าการที่จะสร้างขึ้น ทางราชการจึงคิดที่จะ
พัฒนาวัดขึ้นใหม่ให้มีสภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้นบรรดาข้าราชการ ทหาร พลเรือน คหบดี พ่อค้า
และพระยาเพ็ชรปาณี (ดั่น รักตประจิต) สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา จึงมีความเห็นร่วมกันว่า
นครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมีวัดที่สง่างามอยู่ใกล้ศาลาว่า
การมณฑล จึงรวมวัดหน้าท่อกับวัดบรมจินดาให้เป็นวัดเดียวกัน โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ ได้ประทานนามวัดว่า วัดสุทธจินดา และโปรดให้ยกวัดนี้เป็นพระอารามหลวง ชนิด
วรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2478 ในสมัยรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประจาวัดสุทธจินดาประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัด ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าองค์ดาวัดสุทธจินดา เป็น
พระพุทธรูปสาริดปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน (ลาว) สร้างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน ตาม
ประวัติสืบทราบมาว่าสถิตอยู่ ณ วัดสุทธจินดา เมื่อปี พ.ศ. 2480
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2.17 วัดพลับ
วัดพลับ ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ตรงข้ามกับประตูพลแสน นอกกาแพงเมืองด้า นทิศ
เหนือ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนี้ แต่ปัจจุบันอาคารเสนาสนะที่สาคัญภายในวัดได้ถูกพัฒนา
และสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

รูปที่ ผ-29 วัดพลับ

2.18 วัดสามัคคี
วัดสามัคคี ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยู่
นอกกาแพงเมืองด้านทิศเหนือ เป็นวัดที่แม่ทัพภาค 3 และเหล่าทัพร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นฐานมาตั้งมั่นอยู่ที่ทุ่งทะเลในการรับศึกกับประเทศฝรั่งเศส อาคาร
เสนาสนะที่สาคัญภายในวัดสามัคคี คือ ศาลาการเปรียญหลังเก่าที่เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ซึ่งถูกไฟไหม้
และได้สร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทน รวมถึงอาคารเสนาสนะอื่นๆ ล้วนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด

รูปที่ ผ-30 วัดสามัคคี
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2.19 วัดแจ้งใน
วัดแจ้ ง มี 2 วัด คือ วัดแจ้งใน และวัดแจ้งนอก วัดทั้งสองเป็นวัดที่เ ก่า แก่ ข องเมื อ ง
นครราชสีมา ตั้งอยู่นอกเขตกาแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก วัดที่ตง้ั อยู่ใกล้ตัวเมืองเก่าโคราชมากกว่า
เรียก วัดแจ้งใน วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนโยธา เป็นวัดที่แม่ทัพภาค 3 และเหล่าทัพร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2498 เพื่อเป็นฐานมาตั้งมั่น อยู่ ที่ทุ่งทะเลในการรับศึกกับประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับวัดสามัคคี
ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะที่สาคัญ คือ วิหารเล็ก ตั้งอยู่ใกล้กับอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ กุฏิสงฆ์ที่สร้าง
ด้วยไม้ จานวน 2 หลัง และศาลาการเปรียญ

ตาแหน่งที่ตั้งวัดแจ้งใน และวัดแจ้งนอก ตั้งอยู่นอกเขตกาแพงเมืองนครราชสีมา

อุโบสถ

วิหาร

กุฏิสงฆ์สร้างด้วยไม้ทั้ง 2 หลัง
รูปที่ ผ-31 วัดแจ้งใน
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2.20 วัดม่วง
วัดม่วง ตั้งอยู่นอกเขตกาแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก บริเวณถนนสุรนารี ตาบลในเมือง
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2420 ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะที่สาคัญ คือ
อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปี พ.ศ.
2518 กุฏิสงฆ์ จานวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หลัง และศาลา
อเนกประสงค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปที่ ผ-32 วัดม่วง

2.21 วัดสะแก พระอารามหลวง
วัดสะแก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่นอกเขตกาแพงเมืองทางด้านทิศ
ตะวันตก อยู่ติดกับตลาดแม่กิมเฮง บริเวณหัวมุมถนนราชดาเนิน ตาบลในเมือง ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด
ถูกสร้ างขึ้น มาใหม่ทั้ งหมด แต่ก็ส ร้ างอย่ างวิ จิตรบรรจงมี ความงดงามแห่ ง พุ ทธศิล ป โดยเฉพาะ
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเป็นวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวนครราชสีมา

รูปที่ ผ-33 วัดสะแก
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2.22 วัดหนองบัวรอง
วัดหนองบัวรอง ตัง้ อยู่นอกเขตคูเมืองทางด้านทิศตะวันตก บริเวณถนนจอมสุรางค์ยาตร์
ตาบลในเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนครราชสีมา แต่
ปัจจุบันอาคารเสนาสนะที่สาคัญต่าง ๆ ภายในวัดได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

2.23 วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ ตั้งอยู่นอกเขตคูเมืองทางด้านทิศตะวันตก บริเวณถนนสุรนารี ตาบลในเมือง ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองนครราชสีมา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2243
แต่ปัจจุบันอาคารเสนาสนะที่สาคัญต่าง ๆ ภายในวัดได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

2.24 ย่านการค้าเดิมถนนจอมพล
ในอดีตเมืองนครราชสีมามีชุมชนการค้าเกิดขึ้นหลายแห่ง เนื่องด้วยมีผู้คนหลากหลาย
ชนชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นภายหลังการปราบขบถเจ้าอนุวงศ์เสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
ที่ใครอยากตั้งรกรากอยู่ที่เมืองโคราชก็เลือกตั้งบ้านเรือนได้ตามต้องการ แม้กระทั่งทหารที่ผ่านศึก
จานวนหนึ่งหลังปราบขบถเจ้าอนุวงศ์ฯ ก็ได้มาตั้งรกรากเป็นชุมชนการค้าสาคัญเป็นคุ้มต่าง ๆ เช่น คุ้ม
ขนมจีน ยึดอาชีพทาขนมจีนขาย คุ้มประตูน้า ยึดอาชีพจับปลาเป็นต้น ส่วนชาวจีนที่อพยพเข้ามาทา
การค้าขายในระยะแรก ๆ ทาให้เกิดเป็นย่านการค้าในบริเวณถนนสายต่างๆ ถนนจอมพล ก็เป็นย่าน
การค้าดั้งเดิมของเมืองโคราชแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองนครราชสีมา โดยเริ่มตั้งแต่ด้านหลังประตู
ชุมพลไปจนถึงศาลหลักเมือง ในอดีตเป็นถนนเศรษฐกิจสายหนึ่งที่ เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เป็นย่าน
การค้าเก่าแก่ของพ่อค้าชาวจีนก่อนปี พ.ศ. 2450 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตสภาพของถนนสายนี้เป็น
ดินลูกรังเต็มไปด้วยฝุ่น ต้องจ้างชาวจีนมาคอยตักน้ารดพื้นถนนตลอดวัน โดยหาบน้ามาจากคูขึ้นมารด
ถนน รดไปเรื่อยตั้งแต่ประตูชุมพลไปจนถึงหลักเมือง (ย้อนรอย 100 ปี โคราชวานิช, หน้า 39)
ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ถนนจอมพล เดิมชื่อ ถนนเจริญพาณิชย์ ได้เปลี่ยนมา
เป็นชื่อจอมพล คนจีนเรียกถนนสายนี้ว่า เซี้ยไหล หมายถึง ย่านพาณิชย์ในเมือง เนื่องจากมีร้านค้า
และคนมาจับจ่ายซื้อขายกันมาก ถนนสายนี้เป็นถนนสายกลางของตัวเมืองโคราช มีต้นไม้หลักของ
ถนนจอมพล คือ ต้นหูกวาง และต้นจัน ซึ่งปลูกสองข้างทางตั้งแต่หลักเมืองมาจนถึงสี่แยกสวนหมาก
เพื่อไว้ให้เกวียนได้ใช้จอดอาศัยร่มเงา ส่วนบริเวณต้นถนนหลังประตูชุมพลเป็นที่จอดพักเกวียนที่ขน
สินค้ามาขายในเมือง ตลอดแนวถนนมีไม้กระดานปูตามพื้นถนนเป็นบางช่วง เพื่อไม่ให้เกวียนติดหล่ม
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และเมื่อเริ่มมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนสายนี้ก็เริ่มมีความสาคัญ มีร้านค้าต่าง ๆ มาตั้งหนาแน่น
อาคารร้านค้าส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียว และเป็นตึกดินชั้นเดียวหรือสองชั้นบางส่วน ในสมัยนั้น
มีอาคารที่ใหญ่ที่สุดคือ ตึกไก่แจ้ เป็นตึก 5 ชั้น เป็นของพ่อค้าชาวจีน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 และ
ถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันยังคงเป็นที่ว่างอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าไพศาล
ถนนจอมพล

ถนนจอมพลก่อนสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

บริเวณหัวถนนจอมพล ในปี พ.ศ.2494

ถนนจอมพล ในปี พ.ศ. 2494
รูปที่ ผ-34 ย่านการค้าถนนจอมพลในอดีต
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com (2558)

รูปที่ ผ-35 บริเวณถนนจอมพลย่านการค้ากลางเมืองนครราชสีมา ในอดีตมีไม้กระดานปูตามพื้นถนนเป็นบางช่วง
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ปัจจุบันบริเวณถนนจอมพลยังหลงเหลืออาคารเก่าแก่อยู่หลายหลัง เช่น ตึกตรงหัวมุมสี่แยก
วัดบึง ปัจจุบันคือร้านขายยาจี่อันตึ๊ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 และตึกที่อยู่ตรงหัวมุมสี่แยกสวนหมาก
ถนนนี้จะมีร้านค้าใหญ่ ๆ ตั้งอยู่โดยเริ่มตั้งแต่หัวมุมถนนหลังประตูชุมพลไปถึงสี่แยกหลักเมือง คนจีน
เรียกย่านนี้ว่า สี่กั๊กลักมวงกง ในปี พ.ศ. 2509 ได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ ไฟไหม้ตั้งแต่สี่แยกสวนหมากไป
จนถึงหลักเมือง อาคารบ้านเรือนและร้านค้าเก่าแก่ส่วนใหญ่ถูกเพลิงไหม้วอดวายไปหมด ภายหลังจึง
ก่อสร้างเป็นตึกแถวขึ้นมาทดแทน

รูปที่ ผ--36 อาคารและร้านค้าเก่าแก่บริเวณถนนจอมพลในปัจจุบนั
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2.25 ย่านการค้าเดิมถนนโพธิ์กลาง
ย่านถนนโพธิ์กลาง เป็นย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่นอก
เขตคูเมืองนครราชสีมา เริ่มตั้งแต่หัวถนนโพธิ์กลางจากศาลเจ้าพ่อไฟ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ถึงห้าแยกสถานีรถไฟ เป็นย่านการค้านอกเขตเมืองที่สาคัญมากที่สุดมาตั้งแต่อดีต ในอดีตบริเวณถนน
โพธิ์กลางมีต้นจามจุรีเป็นแนวตลอดสองฟากถนน พื้นดินบางแห่งที่เป็นที่ลาดต่าจึงมีการปรับพื้นถนน
โดยใช้ไม้หมอนมาวางทอดเป็นแนว แล้วปูทับด้วยกระดานไม้มะค่า เรียงเป็นลูกระนาดเรียกกันว่า
ถนนกระดาน ซึ่งเมื่อใช้นาน ๆ ไปตะปูจะหลุดออกมา เวลารถม้าหรือเกวีย นแล่นผ่านไปมาจะมีเสียง
ดัง ใต้กระดานมักจะมีหนูอาศัยอยู่จานวนมาก จึงทาให้เกิดโรคระบาดในสมัยรัชกาลที่ 6 (ช่วงปี พ.ศ.
2459-2460) ผู้คนล้มตายเป็นจานวนมากถึงกับกักกันไม่ให้ผู้ป่วยในบริเวณนี้ออกนอกเขต เพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งภายหลังได้รื้อกระดานที่ปูถนนออกไปแล้วสร้างเป็นถนนใหม่

ถนนโพธิ์กลางทีใ่ นอดีตมีไม้กระดานปูตามพื้นถนนเป็นบางช่วง

ถนนโพธิ์กลาง

หัวถนนโพธิ์กลาง

ถนนโพธิ์กลางในอดีตเมื่อปี พ.ศ.2494
รูปที่ ผ--37 ย่านการค้าถนนโพธิ์กลางในอดีต
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com (2558)
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บริเวณหัวถนนโพธิ์กลาง (อดีต)

บริเวณสี่แยกเต็กฮะ ถนนโพธิ์กลางตัดกับถนนโยธา (อดีต)

อาคารร้านค้าเก่าแก่บริเวณริมถนนโพธิ์กลางในปัจจุบัน
รูปที่ ผ-38 อาคารและร้านค้าเก่าแก่บริเวณถนนโพธิ์กลางในอดีต-ปัจจุบัน
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ในอดีตถนนโพธิ์กลางมีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่สองฟาก ส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียว
มีห้องแถวไม้สองชั้นเพียงเล็กน้อย หลังคามุงด้วยสังกะสี หรือหญ้าแฝก ฝาผนังกั้นห้องก่อด้วยดิน
เรียกว่า กาแพงดิน และบางบ้านเป็นฝาไม้ ในสมัยนั้นร้านค้าต่าง ๆ ตั้งกระจุกตัวอยู่ในช่วงหัวถนนใกล้
ประตูเมือง และค่อย ๆ กระจายออกไปจนถึงบริเวณสานักงานเทศบาล จัดเป็นเส้นทางสายสาคัญที่
นาไปสู่สถานีรถไฟนครราชสีมา ซึ่งต่อมาในภายหลังถือเป็นถนนการค้าที่สาคัญเส้นหนึ่ง เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งของตลาดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เป็นแหล่งรวมผู้คนมาจับจ่ายใช้ สอยและเป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสินค้าไปยังสถานีรถไฟนครราชสีมา และติดต่อไปยังกรุงเทพฯ อีกด้วย ร้านค้าที่สาคัญ
ในอดีต ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านรับซื้อของป่า ร้านถ่ายรูป ร้านขายผ้าไหมและเครื่องประดับ โรงน้าซีอิ้ว
โรงยาฝิ่น โรงน้าแข็ง ฯลฯ และมีตลาดลาว ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าจากหัวเมืองต่างถิ่น มีพ่อค้านาวัวควาย
จากภาคอีสานมารวมกันที่ตลาดนี้เพื่อส่งไปยังกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมรอยัลพลาซ่า
ที่ได้เกิดเหตุการณ์โรงแรมถล่มเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นโศกนาฏกรรมครั้งสาคัญของจังหวัดนครราชสีมา มี
ผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก ปัจจุบันกลายเป็นที่รกร้างไม่มีกิจการใด ๆ ทาอยู่ได้นาน
ต่อมาย่ านนี้ ได้มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นมาใหม่ คือ ถนนจอมสุ รางค์ยาตร์ สร้างในสมัย
รัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2454 เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งเสด็จประพาสพิมาย และ
เสด็จมาเปิดค่ายทหาร (ค่ายสุรนารีปัจจุบัน) และต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้เกิดไฟไหม้ครั้งร้ายแรงที่สุด
ไฟไหม้เป็นเวลานานถึง 8 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่ 20.00 - 04.00 น. เผาผลาญร้านค้าเก่าบริเวณถนนโพธิ์
กลางไปเป็นจานวนมาก ปัจจุบันสภาพสองฟากของถนนโพธิ์กลางยังคงมีอาคารไม้เก่าเหลืออยู่จานวน
หนึ่งบริเวณสี่แยกเต๊กฮะ ส่วนบริเวณอื่นๆ ได้ก่อสร้างทาเป็นตึกเกือบหมดแล้ว แต่ยังคงเหลือสภาพ
ของอดีตอยู่บ้างตามตรอกซอยในชุมชนดั้งเดิม ได้แก่ บริเวณชุมชนตรอกตีเหล็ก ด้านข้างศาลวัดแจ้ง

2.26 ย่านการค้าชุมพลและถนนราชดาเนิน
ย่ านการค้าถนนราชดาเนินและถนนชุม พลเป็น ถนนคู่ขนานกั บคูเ มื องนครราชสี ม า
ทางด้านทิศตะวันตก ฝั่งถนนชุมพลจะเป็นภายในตัวเมือง ส่วนฝั่งถนนราชดาเนินจะเป็นนอกเมือง หัว
ถนนเริ่มต้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ถัดมาเป็นโรงเรียนหญิงประจาจังหวัดนครราชสีมา วัดบรมจินดา
และวัดหน้าท่อ ปัจจุบันวัดทั้งสองรวมเป็นวัดเดียวกัน เรียกว่า วัดสุทธจินดา บริเวณนี้เป็นที่ที่ลาปรุมา
สิ้นสุดลง มีประตูน้าปิด-เปิด ให้น้าไหลจากลาปรุลงสู่คูเมือง ซึ่งน้าจากลาปรุส่วนที่เหลือจะไหลไปตาม
ร่องน้า ข้ามถนนราชดาเนินไปรวมกับร่องน้าข้างทางรถไฟไหลไปยังหัวทะเล
บริ เ วณถนนราชด าเนิ น ในอดี ต เป็ น ถนนลู ก รั ง ตั้ ง ชื่ อ เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ เ มื่ อ ครั้ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนินมาเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2433 บริเวณสองฝั่งของถนนราชดาเนินมีต้นจามจุรี หรือต้นก้ามปูแผ่กิ่งก้าน
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ร่มรื่นปกคลุมไปจนถึงบริเวณค่ายทหาร ต่อมาภายหลังมีการขยายถนนจึงได้ขุดฟันต้นจามจุรีใหญ่
ออกไป คงเหลืออยู่บ้างบริเวณหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา ส่วนบริเวณด้านหน้าประตูชุมพลที่อยู่
นอกเขตคูเมืองมีต้นยางใหญ่และศาลเจ้าพ่อไฟตั้งอยู่ และบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งขายของชาวบ้าน
เรียกว่า ตลาดแบกะดิน ซึ่งชาวบ้านจะนาของมาวางขายที่พื้นดิน ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 หลังเหตุการณ์กบฎบวรเดช ทางราชการได้พัฒนาบ้านเมืองปรับพื้นที่หน้า
ประตูชุมพลเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยขุดต้นยางใหญ่ออกไป และย้ายตลาดแบกะดินไปอยู่
หลังศาลเจ้าพ่อไฟ ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีการย้ายตลาดหลังศาลเจ้าพ่อไฟมายังตลาดสดในบริเวณสวน
รักด้านเหนือที่ปรับปรุงใหม่ ส่วนบริเวณตลาดหลังศาลเจ้าพ่อไฟได้ถูกดัดแปลงเป็นโรงฝิ่น และปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นสถานธนานุบาลของเทศบาลแห่งที่ 3 ต่อมาตลาดสดมีสภาพทรุดโทรมในปี พ.ศ. 2497
ทางเทศบาลจึงได้ปรับปรุงและก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเปิดเป็นตลาดขึ้นใหม่ ชื่อ ตลาดเทศบาล 1
และเปิดให้ประชาชนเข้ามาประกอบกิจการค้าขาย มีแผงค้าขายกว่า 1,000 แผง ในอดีตตลาดแห่งนี้มี
ความสาคัญโดยเป็นศูนย์กลางการค้าขายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 เป็นชุมทางเกวี ยนที่บรรทุกสินค้าจาก
อาเภอต่าง ๆ มาขายในเมืองโคราช ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนราชดาเนินและถนนชุมพล บริเวณหน้า
ประตูชุมพล ซึ่งเดิมเป็นคูเมือง-กาแพงเมืองโคราช และทางราชการได้รื้อกาแพงและถมคูเมือง เพื่อ
ก่อสร้างเป็นตลาดขึ้นมา บริเวณนี้จึงกลายเป็นย่านการค้าใหม่ที่ ชาวเมืองสมัยก่อนเรียกว่า ตลาดใหญ่
เพราะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันแต่ละวันเป็นจานวนมาก (ย้อนรอย 100 ปี โคราชวานิช, หน้า 53)

อาคารบริเวณริมถนนชุมพล

พื้นที่บริเวณระหว่างถนนราชดาเนินและถนนชุมพลปี พ.ศ. 2494

รูปที่ ผ-39 ถนนราชดาเนินกับถนนชุมพลในอดีต
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com (2558)
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ย่านการค้าถนนราชดาเนิน-ถนนชุมพล

ย่านการค้าถนนจอมพล

รูปที่ ผ-40 ตาแหน่งที่ตั้งย่านการค้าดั้งเดิมทีส่ าคัญของเมืองนครราชสีมา
ที่มา: GoogleEarth.com (2558)

รูปที่ ผ-41 แผนที่ตั้งร้านค้าและสถานที่สาคัญในบริเวณถนนราชดาเนิน ถนนจอมพล และถนนโพธิ์กลาง
ในปี พ.ศ. 2492 - 2499
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com (2558)
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บริเวณอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี และสวนสาธารณะกลางเมืองนครราชสีมา

รูปที่ ผ-42 ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณคูเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน (ระหว่างถนนราชดาเนินกับถนนชุมพล)
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com (2558)
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ต่ อ มาภายหลั ง ทางราชการเห็ น ว่ า บริ เ วณดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบกับมีปัญหาการจราจรติด ขัดเข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากมีทั้งรถ คนซื้อ คนขาย
และมีการตั้งแผงลอยเพิงขายสินค้าต่าง ๆ รุกริมถนนชุมพลยาวไปจนถึงวัดพายัพและถนนพลแสน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลนครนครราชสีมา และทางจังหวัด นครราชสีมา จึงตัดสินใจรื้อตลาด
แห่ งนี้ ออกไปเมื่ อปี พ.ศ. 2532 และก่อสร้ างอนุ สรณ์สถานท้ าวสุ รนารี และสวนสาธารณะส าหรับ
ประชาชน เพื่ อ เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ กลางเมื อ ง
นครราชสีมา
ส่วนบริเวณถนนชุมพล ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของประตูชุมพล ในอดีตเป็นถนนที่มีแต่
ทรายและโคลน บนถนนชุมพลนี้มีโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อ โรงแรมเมืองทอง เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น สร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. 2484 ถือเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในสมั ยนั้น ปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารเดิมไว้ ได้และยังเปิด
ให้บริการ โรงแรมแห่งนี้เป็นของตระกูลเมฆวิชัย นอกจากนี้บริเวณถนนชุมพลยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า
ต่าง ๆ จานวนมาก และยังเป็นจุดกาเนิดของห้างสรรพสินค้าของคนโคราชแห่งหนึ่ง เดิมเจ้าของร้าน
เปิดเป็นร้านขายหนังสือพิมพ์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังประตูชุมพล ต่ อมาย้ายมาเปิดร้านใหม่ใกล้ ๆ กับ
วัดพายัพเป็นร้านขายเครื่องเขียนแบบเรียน ภายหลังได้ขยายกิจการเป็นห้างสรรพสินค้าคลัง พลาซ่าที่
ถนนอั ษฎางค์ ในปี พ.ศ. 2516 และเปิ ดอี กสาขาที่ ถนนจอมสุ รางค์ ยาตร์ ในปี พ.ศ. 2535 ถื อเป็ น
ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่ตั้งคู่กับเมืองโคราชมาเป็นเวลานาน (ย้อนรอย 100 ปี โคราชวานิช, หน้า 53)

รูปที่ ผ-43 อาคารเก่าแก่บริเวณถนนราชดาเนินและถนนจอมพลในปัจจุบัน
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ปัจจุบันถนนราชดาเนินและถนนจอมพลเป็นถนนคู่ขนานที่จัดให้มีการเดินรถทางเดียว
เป็นถนนที่มีรถผ่านไปมามากที่สุดของเมืองนครราชสีมา เพราะมีอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารีตั้งอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างถนนสองสายนี้ จึงมีรถจานวนมากผ่านเข้ามาสักการะอนุสาวรีย์ในแต่ละวันจานวนมาก และ
บริเวณดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหรือกิจกรรมที่สาคัญต่าง ๆ ของจังหวั ดนครราชสีมา
อยู่เป็นประจา ถือได้ว่าถนนคู่นี้เป็นถนนสายสาคัญของเมืองนครราชสีมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นยุคที่เริ่มมีการก่อตั้งเทศบาลเป็นต้นมา

2.27 สถานีรถไฟนครราชสีมา
สถานี ร ถไฟนครราชสี มา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 ในรัช สมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อ สถานีโคราช เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนถนนมุขมนตรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ด้วยใน
สมัยนั้นมีการขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสมาครอบคลุมบริเวณแหลมอินโดจีน พระองค์
ทรงตระหนักถึงความสาคัญของการคมนาคมว่าการใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้าลาคลองนั้นไม่เพียงพอ
แก่การบารุงรักษาพระราชอาณาเขต ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงอาจมีจิตใจโน้มเอียงไปทาง
ประเทศใกล้เคียง สมควรที่จะสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนก่อน เพื่อ
สะดวกแก่การปกครอง ป้องกันการรุกราน และเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้
ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท ปันชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์
ดาเนินการสารวจเพื่อสร้างทางรถไฟ เมื่อได้สารวจแนวทางต่าง ๆ ได้แล้ว รัฐบาลเห็นว่าจุดแรกที่
สมควรจะสร้างทางรถไฟเชื่อมกับ เมืองหลวง คือ นครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้าง มิสเตอร์ จี. มูเร แคมป์
เบลล์ สร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาเป็นสายแรก ระยะทางทั้งสิ้น 265 กิโลเมตร
เมื่อการสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาได้แล้วเสร็จ พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการ
เดินรถสายนี้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443

บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาในอดีต
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บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาในปัจจุบัน
รูปที่ ผ-44 สถานีรถไฟโคราช หรือสถานีรถไฟนครราชสีมา (อดีต - ปัจจุบนั )
ที่มา: http://www.skyscrapercity.com (2558)

นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟนครราชสีมา ยังมีย่านการค้าเล็กๆ ที่เรียกว่า
ย่านหัวรถไฟ หรือย่านหัวรถ เป็นที่ตั้งร้านขายของห้องเล็กๆ มีแผงลอย และมีตลาดกลางคืน ซึ่งมักจะ
คึกคักเมื่อเวลาที่รถไฟเข้ามาจอดที่สถานี ปัจจุบันบริเวณย่านดังกล่าวค่อนข้างเงียบเหงา ด้วยผู้คนหัน
ไปใช้การเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์มากขึ้น

2.28 สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนจิระ ตาบลในเมือง ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 เป็นชุมทางรถไฟที่จะแยกไปจังหวัดหนองคาย และอุบลราชธานี
บริเวณหน้าสถานีรถไฟ เป็นที่ตั้งของตลาดจิระ ในอดีตเป็นตลาดที่ชาวบ้านจะเอาสินค้าขึ้นรถไฟมา
ขายกันคึกคักที่บริเวณนี้ สินค้าที่นามาขายเป็นจาพวกสินค้าพื้นบ้าน พืชผัก อาหารสด และปลาน้าจืด
ต่างๆ ปัจจุบันยังคงเป็นตลาดที่ค้าขายสินค้าทั้งสินค้าอุโภค-บริโภค สาหรับผู้คนที่อยู่ในบริเวณย่านนั้น

รูปที่ ผ-45 สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระในปัจจุบัน
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โครงการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

ผ.3 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าองค์ประกอบที่สาคัญของเมืองนครราชสีมา
การอนุรักษ์เมืองเก่าจาเป็นต้องอนุรักษ์ทั้งอาคาร สภาพแวดล้อม และบริเวณที่มีคุณค่า ซึ่ง
มักมีความแตกต่างกันไปทั้งจากปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความเก่าแก่ (อายุ) คุณค่าด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และสภาพอาคาร รวมทั้งคุณค่าด้านการเป็นองค์ประกอบเมืองเก่าของ
โบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญนั้น ๆ การประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ทาให้ทราบถึงคุณค่า ตลอดจนระดับคุณค่าของโบราณสถาน อาคาร และสถานที่เหล่านั้น อันเป็น
ประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และความสาคัญของพื้นที่ (Zones) เมืองเก่าในแต่ละ
เขต โดยบริเวณที่มีการรวมกลุ่มหรือกระจุกตัวของอาคารและสถานที่ที่มีคุณค่า มักเป็นบริเวณที่มี
ความสาคัญมากกว่าบริเวณที่ปริมาณอาคารที่มีคุณค่าจานวนน้อยกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้สามารถ
กาหนดความเข้มในการอนุรักษ์ บูรณะฟื้นฟู และพัฒนาได้ไม่เท่ากัน สาหรับการประเมินคุณค่าและ
ความสาคัญขององค์ประกอบที่สาคัญของเมืองเก่า ในที่นี้พิจารณาจากผลของคะแนนรวมที่มาจาก
เกณฑ์หลักที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งได้จากการลงสารวจพื้นที่ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้
 เกณฑ์ คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี พิ จ ารณาจากความส าคั ญ ในทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีว่ามีมากน้อยเพียงใด และจัดอยู่ในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น
เช่น ระบุว่ามีความสาคัญมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญหรือบุคคลสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ หรือในเมืองนั้น หรือเป็นหลักฐานแสดงถึงวิวัฒนาการและอารยธรรม
ของเมือง หากเกี่ยวข้องมากจะได้คะแนนมากตามลาดับ โดยมีค่าคะแนนสูงสุด 3 คะแนน
 เกณฑ์คุณค่าด้านอายุและความเก่าแก่ พิจารณาจากอายุขององค์ประกอบของเมื อง
เหล่านั้นว่าปลูกสร้างขึ้นเมื่อใด มีอายุมากน้อยเพียงใด หรือประมาณความเก่าแก่ของ
องค์ประกอบของเมืองนั้น ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะ/วิธีการก่อสร้าง ช่างฝีมือ และ
ประวัติของสิ่งปลูกสร้าง หากมีอายุมากหรือมีความเก่าแก่มากจะได้คะแนนมากตามลาดับ
โดยมีค่าคะแนนสูงสุด 3 คะแนน
 เกณฑ์คุณค่าด้านสภาพอาคาร สถานที่ และแหล่งโบราณสถาน พิจารณาจากสภาพของ
โบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญว่าอยู่ในระดับใด อยู่ในสภาพดีแค่ไหน ทรุดโทรม
มากน้อยเพียงใด การบูรณะซ่อมแซมทาได้เพียงใด เช่น อาคารที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม
ใกล้เคียงกัน แต่มีสภาพอาคารดีกว่าก็จะมีคะแนนที่สูงกว่า แม้ว่าอาคารที่มีคุณค่าทาง
ศิลปกรรมสูงกว่าแต่ยากต่อการบูรณะ หากบูรณะใหม่เป็นส่วนใหญ่อาคารก็อาจเสี่ยงต่อการ
ผิดเพี้ยนและทาให้คุณค่าด้อยลงไป รวมไปถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมั่นคง
แข็งแรง การประดับตกแต่งยังคงความงดงามและมีคุณค่า หรือมีการดัดแปลงทางกายภาพแต่
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ยังคงรูปแบบดั้งเดิมอยู่ในปริมาณมากพอสมควร และอยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งการให้คะแนนจะให้
คะแนนมากน้อยตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ โดยมีค่าคะแนนสูงสุด 3 คะแนน
 เกณฑ์คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ว่าจัดอยู่ในรูปแบบ/รูปทรงลั กษณะใด
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ อาคารรู ป แบบเดี ย วกั น ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ห รื อ ท้ อ งถิ่ น หรื อ มี
ลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของพื้นที่นั้น ๆ ที่หาไม่ได้ในพื้นที่อื่นในระดับชาติ หรือมี
ลักษณะโครงสร้างและการก่อสร้างเฉพาะอย่างพิเศษ ซึ่งจะได้คะแนนมากน้อยตามลาดับ โดย
มีค่าคะแนนสูงสุด 3 คะแนน เช่น พบว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูง
จากเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น แต่ความสาคัญทางศิลปกรรมมีไม่มาก เนื่องจากเป็นรูปแบบ
อาคารยุคสมัยอาณานิคมเช่นเดียวกับอาคารอื่น ๆ ที่สร้างกันทั่วไปไม่ค่อยมีความโดดเด่น โดยยัง
ปรากฏอาคารที่มีคุณลักษณะเดียวกันนี้อยู่อีกมากพอควร จึงได้คะแนนไม่มาก
 เกณฑ์คุณค่าด้านองค์ประกอบและภาพลักษณ์ของเมือง (Image of City) พิจารณา
จากคุณค่าด้านที่ตั้ง โดยคานึงถึงความสัมพันธ์ต่อส่วนอื่นๆ ของเมืองมากน้อยไม่เท่ากัน
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของเมืองที่ทาให้เห็นร่องรอยรูปแบบหรือแบบ
แผนของผังเมืองเก่า หรือแสดงการใช้พื้นที่ ขนาดสัดส่วนที่ว่างเฉพาะอย่างภายในเมืองเก่า
และความกลมกลืนของแต่ละองค์ประกอบของเมืองกับบริเวณโดยรอบ เป็นต้น รวมถึง
พิจารณาจากการออกแบบชุมชนเมืองหรือเมือง ว่าองค์ประกอบของเมืองที่สาคัญต่าง ๆ
เหล่านั้นมีผลอย่างไรต่อการรับรู้ได้ของผู้คนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์หรือจินตภาพ ทั้งตัว
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของเมือง เมื่อเดินทางเข้าไปยังเมืองนั้น ๆ
ตามทฤษฎี Image of the City (Lynch, 2000) เช่น ตาแหน่ง ที่ตั้ง สั งเกตเห็ นได้ง่าย
โดยอยู่บนทางสัญจรหลัก อยู่บริเวณจุดตัดของทางสัญจร หรือติดกับที่โล่งว่าง เมืองมี
เส้นทาง (Path) และขอบ (Edge) ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หรือตัวอาคารเองมีลักษณะ
ทางกายภาพโดดเด่นจนเป็นที่หมายรู้/หมายตา (Landmark) หรือมีย่าน (District) ที่มี
ลักษณะพิเศษทั้งลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมที่ปรากฏบนพื้นที่ย่านนั้น เป็นต้น ซึ่ง
จะได้คะแนนมากน้อยตามสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพและการรับรู้ได้ทางกายภาพของพื้นที่
หรือบริเวณนั้น โดยมีค่าคะแนนสูงสุด 3 คะแนน
 เกณฑ์คุณค่าความสาคัญต่อสังคมและชุมชน พิจารณาจากความสาคัญของ อาคาร พื้นที่
โบราณสถานที่มีต่อระบบทางสังคมและมีความสาคัญหรือเป็นส่วนหนึ่งต่อระบบของย่านหรือ
ชุมชนในปัจจุบันที่คนในชุมชนรับรู้ความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งต่อพื้นที่ดังกล่าว เช่น
การเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่สาธารณะของเมืองนั้น โดยมีค่าคะแนนสูงสุด 3 คะแนน
ผ-59

โครงการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

ทั้งนี้ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าองค์ประกอบที่สาคัญของเมืองเก่านครราชสีมา จาก
การให้คะแนนตามเกณฑ์ข้างต้น และการให้ค่าน้าหนักความสาคัญของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่ อ การ
อนุรักษ์จะดาเนินการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินคุณค่า
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นสามารถนาไปใช้สาหรับการวางแผนที่แยกแยะระดับความสาคัญและศักยภาพ
ขององค์ประกอบที่สาคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน อาคาร และสถานที่สาคัญในพื้นที่เมือง
เก่า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งนาไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนใน
การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าได้อีกด้วย
จากการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าด้านต่าง ๆ ขององค์ประกอบที่ส าคัญของเมืองเก่า
นครราชสีมา ทั้งหมด 27 แห่ง ทั้งด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านอายุและความเก่าแก่ ด้าน
สภาพอาคาร สถานที่ และโบราณสถาน ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ด้านองค์ประกอบเมือง
และภาพลักษณ์ของเมือง (Image of City) และด้านคุณค่าความสาคัญต่อสังคมและชุมชน เมื่อนาค่า
คะแนนที่ได้จากการประเมินคุณค่าในทุกด้านมารวมกัน และจัดแบ่งกลุ่มคะแนนรวมขององค์ประกอบ
ของเมืองที่สาคัญดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มคะแนนตามศักยภาพขององค์ประกอบเมืองได้ 3 ระดับ มี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ ผ-1 และแผนที่ ผ-6)

1) กลุ่มองค์ประกอบเมืองที่มีศักยภาพระดับสูง
องค์ประกอบของเมืองกลุ่มนี้มีด้วยกัน 8 แห่ง ได้แก่ แม่น้าลาตะคอง คูเมือง-กาแพงเมือง
นครราชสีมา ประตูเมืองนครราชสีมาทั้ง 4 ประตู อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ย่าน
การค้ าเดิ มถนนจอมพล ย่ านการค้ าเดิ มถนนโพธิ์ กลาง และวั ดพระนารายณ์ มหาราช (วั ดกลาง)
องค์ ป ระกอบของเมื อ งในกลุ่ ม นี้ ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามส าคั ญ มากต่ อ เมื อ ง
นครราชสีมา เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของเมืองที่มีคุณค่าในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ด้านอายุและความเก่าแก่ และมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม
อาคารร้านค้าเก่าแก่ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองนครราชสีมาบริเวณย่านถนนจอมพลและถนนโพธิ์
กลาง ซึ่งในอดีตเป็นชุมชนย่านการค้าขายของคนจีนที่เจริญรุ่งเรืองมาก ย่านดังกล่าวถือเป็นหลักฐาน
ที่สาคัญบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และความต่อเนื่องของการตั้ งถิ่นฐานของชุมชนเมือง
นครราชสีมาที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏให้เห็นในลักษณะของกลุ่มอาคารร้านค้าเก่าแก่
จานวนมากที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น บ่งบอกถึงฐานะ อาชีพค้าขาย และการดารงชีวิตของ
ผู้คนในสมัยนั้น ปัจจุบันแม้ว่าย่านการค้าถนนจอมพลและถนนโพธิ์ก ลางจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
จากการพัฒ นาเมือง แต่อาคารร้ านค้าเก่าแก่ในย่านดังกล่ าวยังคงเหลื ออยู่เป็นจานวนมาก และ
สามารถรักษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
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นอกจากนี้ องค์ประกอบของเมืองในกลุ่มนี้ยังมีคุณค่าความสาคัญในด้านจินตภาพของ
เมืองที่สร้างการรับรู้และจดจาได้ในการอ้างอิงตาแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบที่สาคัญอื่น ๆ ของเมือง
และรับรู้ได้ถึงภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมา
โดยเฉพาะอนุ ส าวรี ย์ ท้ าวสุ ร นารี และประตูชุมพล ส่ ว นศาลหลั กเมืองนครราชสี มา และวัดพระ
นารายณ์มหาราช หรือวัดกลาง เป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่มีมาพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสี มา
นอกจากจะเป็นที่หมายตาที่สาคัญตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ในเขตคูเมืองโคราชเดิมแล้ว ยังเป็นศูนย์กลาง
หลักที่สาคัญของชุมชนในเขตคูเมืองนครราชสีมาเดิมด้วย โดยเฉพาะวัดพระนารายณ์มหาราช หรือวัด
กลาง เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างจากวัดอื่น ๆ และยังเป็นวัดที่
มีวางผังให้อุโบสถตั้งอยู่กลางสระน้า

2) กลุ่มองค์ประกอบเมืองที่มีศักยภาพระดับปานกลาง
องค์ประกอบของเมืองกลุ่มนี้มีด้วยกัน 12 แห่ง ได้แก่ สระแก้ว สระขวัญ และสระบึง วัดบึง
วัดบูรพ์ วัดพายัพ วัดอิสาน วัดสระแก้ว วัดสุทธจินดาราม วัดศาลาลอย วัดศาลาทอง วัดป่าสาลวัน
สถานีรถไฟนครราชสีมา และสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ องค์ประกอบของเมืองในกลุ่มนี้ในปัจจุบันยังมี
การใช้ประโยชน์จากอาคารและสถานที่ดังกล่าว โดยเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา 9 แห่ง ตั้งกระจาย
อยู่ในพื้นที่ทั้งภายในพื้นที่คูเมืองนครราชสีมา และนอกพื้นที่คูเมืองนครราชสีมา ศาสนสถานในกลุ่มนี้
เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อสร้างเมือง
นครราชสีมา มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น แสดงถึงพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ด้วยองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ของอาคารเสนาสนะที่สาคัญภายในวัดได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่มีสภาพชารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา จึงไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเหลืออยู่มากนัก อย่างไรก็ตามศา
สนสถานเหล่านั้นยังคงมีความสาคัญกับชุมชนโดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของย่านชุมชนต่าง ๆ
ในชุมชนเมืองนคราชสีมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ส่วนสระแก้ว สระขวัญ และสระบึง เป็นสระน้าโบราณที่สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมือง
นครราชสีมา มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งในอดีตสระน้าเหล่านี้เป็นแหล่งน้าสาคัญ
ที่นาน้ามาใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญของเมืองนครราชสีมา และยังเป็นแหล่งน้าใช้ของคนใน
เมืองนครราชสี มาเดิมอีกด้ว ย แต่ด้ว ยความเจริญจากการพัฒ นาเมื องที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เ มื อ ง
นครราชสีมา จึงทาให้สระน้าที่อยู่ในพื้นที่คูเมืองนครราชสีมา ลดบทบาทความสาคัญลง และได้ถูก
ทาลายสู ญหายไป 2 สระ คือ สระแมว และสระพิเรนทร์ จึงทาให้ องค์ประกอบของเมืองไม่ครบ
สมบูรณ์
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3) กลุ่มองค์ประกอบเมืองที่มีศักยภาพระดับต่า
องค์ประกอบของเมืองกลุ่มนี้มีด้วยกัน 7 แห่ง ได้แก่ วัดแจ้งใน วัดโพธิ์ วัดม่วง วัดพลับ วัด
สามัคคี วัดสะแก และวัดหนองบัวรอง องค์ประกอบของเมืองในกลุ่มนี้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา
ทั้งหมด ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่นอกคูเมืองนครราชสีมา เหตุผลที่องค์ประกอบของเมืองในกลุ่มนี้จัดให้
อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพต่า เนื่องด้วยศาสนสถานในกลุ่มนี้เป็นวัดที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์
ในยุคถัดมา ไม่ได้สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อสร้างเมืองนครราชสีมาแต่เริ่มแรก และปัจจุบันอาคาร
เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดได้รับการพัฒนาถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จึงไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ ส าคั ญ เหลื อ อยู่ ม ากนั ก แม้ ว่ า จะป็ น วั ด ที่ มี อ ายุ เ ก่ า แก่ ก็ ต าม อย่ า งไรก็ ต ามวั ด ดั ง กล่ า วยั ง คงมี
ความส าคัญกับ ชุมชนโดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลั กของย่านชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตคูเมือง
นครราชสีมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน
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ผ.4 การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1) การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
การจัดกิจกรรมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกาหนด
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเก่า นครราชสีมา จัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาล
นครนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน
ประกอบด้วย
- เทศบาลนครนครราชสีมา จานวน 18 คน ประกอบด้วย นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์
รองนายกเทศมนตรี น ครนครราชสีมา หั ว หน้าส่ ว นและผู้แทนจากหน่ว ยงานภายในเทศบาลนคร
นครราชสีมา และผู้ทรงคุณวุฒิของทางเทศบาลนครนครราชสีมา
- หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 10 คน ประกอบด้วย นาย
บุญยืน คาหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าและผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สานักงานศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
- ประธานชุมชนและตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 79 คน
- ภาคเอกชน จานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนท้องถิ่น
รายละเอียดโดยสรุปของผลการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
ส่ ว นใหญ่เป็น ตัว แทนมาจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา ได้ ให้ ความสนใจและ
ยอมรับหากจะมีการกาหนดเขตเมืองเก่านครราชสีมา โดยมีความต้องการให้พื้นที่เมืองนครราชสีมา
ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เมืองเก่าอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เพื่อที่ทางจังหวัด นครราชสี มา
เทศบาลนครนครราชสี มา และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องจะได้มีความชัดเจนในการทางานร่ว มกันในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมาในอนาคต

ผ-67

โครงการกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

ขณะเดีย วกัน ทางที่ป รึ กษาได้นาเสนอร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า นครราชสี มาต่ อ ที่
ประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พิจารณาและเปิดโอกาสให้เสนอแนะแนวเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามที่
ต้องการ ผลสรุปจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นชอบกับแนวเขตพื้นที่หลักของเมืองเก่า (แนวเส้นสี
แดง) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภายในคูเมืองนครราชสีมา ด้วยเห็นว่าสอดคล้องและเป็นบริเวณเดียวกันกับ
พื้นที่สีน้าตาลอ่อนในร่างผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่กาลังจะออกมาบังคับ
ใช้ในอนาคต ส่วนแนวเขตพื้นที่ต่อเนื่อง (แนวเส้นปะสีน้าเงิน) เห็นควรให้ขยายแนวเขตออกไป โดยทาง
ทิศเหนือให้ครอบคลุมไปถึงลาตะคอง และทางทิศตะวันตกให้ครอบคลุมไปถึงบุ่งตาหลั่ว ซึ่งเป็นแหล่งน้า
ที่ส าคัญของเมื องนครราชสี มา ทั้งนี้ เพื่อที่การอนุรั กษ์ และพัฒ นาเมื อ งเก่าจะได้ ครอบคลุ ม ครบ
องค์ประกอบที่สาคัญของเมืองเก่านครราชสีมา ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาบรรยากาศและภาพลักษณ์
ของความเป็นเมืองเก่านครราชสีมาได้อย่างสมบูรณ์

รูปที่ ผ-46 บรรยากาศการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
เรื่อง การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเก่านครราชสีมา
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รูปที่ ผ-46 (ต่อ) บรรยากาศการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
เรื่อง การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเก่านครราชสีมา
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2) การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2
การจัดกิจกรรมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 เรื่อง การกาหนด
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา และแนวทางเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเก่านครราชสีมา ใน
การนี้ทางที่ปรึกษาได้ผนวกรวมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา
8.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 77 คน ประกอบด้วย
- เทศบาลนครนครราชสี ม า จ านวน 12 คน ประกอบด้ ว ย นายสุ ร วุ ฒิ เชิ ด ชั ย
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หัวหน้าส่วนและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลนคร
นครราชสีมา และผู้ทรงคุณวุฒิของทางเทศบาลนครนครราชสีมา
- หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 24 คน ประกอบด้วย นาย
วินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าและผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สานักงานศิลปากรที่
12 นครราชสีมา สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดนครราชสีมา สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
- ประธานชุมชนและตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 35 คน
- ภาคเอกชน จานวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น
รายละเอียดโดยสรุปของผลการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ ทางที่ปรึกษา
ได้นาเสนอร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมาซึ่งผ่านการปรับปรุงจากการรวบรวมข้อคิดเห็น ที่ได้
ในที่ประชุมครั้งที่แล้วมานาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พิจารณาและเปิดโอกาสให้
เสนอแนะแนวเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมาอีกครั้ง ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่ยังคงเห็น
ด้วยกับร่างแนวเขตพี้นที่หลักของเมืองเก่านครราชสีมา (แนวเส้นสีแดง) ที่ทางที่ปรึกษานามาเสนอ คือ
พื้น ที่ในเขตคู เมื อ งนครราชสี มา ซึ่ง เป็ นพื้นที่เดี ยวกับ พื้น ที่สี น้ าตาลอ่ อนในร่ างผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง
นครราชสี มา(ฉบั บ ปรั บ ปรุ งครั้ งที่ 3) ส่ ว นแนวเขตพื้นที่ต่อเนื่อง (แนวเส้ น ปะสี น้าเงิน) ผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรมฯ เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางส่วนที่อยากให้ขยายแนวเขตพื้นที่ต่อเนื่องออกไปทางด้าน
ทิศตะวันออกให้ครอบคลุมบริเวณหัวทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรับรองน้าที่ออกมาจากเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็น
พื้นที่ระบบบาบัดน้าเสียของเมืองนครราชสีมาไปแล้ว
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รูปที่ ผ-47 บรรยากาศการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2
การกาหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา และแนวทางเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเก่านครราชสีมา
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รายชื่อผู้ดาเนินโครงการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ที่ปรึกษา
1. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ ผู้อานวยการสานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
1. นายปราโมทย์ นิลถนอม
2. นางสาวนิรมล มณีคา
3. นางสาวสิริวรรณ สุโอฬาร
4. นางสาวอรชุลี วิเชียรประดิษฐ์
5. นางสาวปวีณ์ริศา อาจสาลี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

รายชื่อคณะผู้ศึกษา
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ กีรติประยูร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
4. อาจารย์ ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล
5. อาจารย์ ตรีชาติ เลาแก้วหนู
6. อาจารย์ ดร.มารุต สุขสมจิตร
7. นางสาวอุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์
8. นางสาวธิดารัตน์ ผลพิบูลย์
9. นางสาวขนิษฐา แสงมณี
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หัวหน้าโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเมือง และการผังเมือง
และด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และนิเวศวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และผังเมือง
ผู้ประสานงานโครงการ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
www.onep.go.th

