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             The purpose of this research is to investigate the components and 
management process of cultural landscape for planning development in 
Klongsuan community, Chachoengsao Province.  The instruments used for 
gathering data were; 1) a record and physical survey form; 2) a questionnaire, 
distributed to a sample group of 50 community members,  collecting data 
pertaining to social and economic aspects as well as related opinions and an 
appraisement of the community’s significance,  and 3) an interview with 
scholars. 
 
             The techniques used in an analysis were to group and classify data 
and to compare data with case studies. 
        The results of the study were: 
             1) the intangible components of cultural landscape were more 
significant than those of tangible ones; 
 
             2) the sample group regarded an economic value as the most 
important factor; and 
 
             3) the Klongsuan community consisted of several sub-communities; 
therefore, the way to sustainability in the community would be internally 
initiated by preserving the identity of sub-communities. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่มนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้น เพื่อความเจริญ 
งอกงามในวิถีแหงชวีิตของสวนรวม ถายทอดถึงกันได สามารถเอาอยางกันได (พระยาอนุมานราช
ธน 2501) ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหการพัฒนาทางดานวัตถุดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว และอาจทําใหเกิดผลกระทบตอวฒันธรรมได การศึกษาเรื่องภมูิทัศนวัฒนธรรมจะสามารถ
เขาใจปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นดังกลาว   อีกทั้งการศึกษาองคประกอบและกระบวนการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมซึ่งเปนสวนหนึง่ของการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมนั้น จะนําไปสูการ
วางแผนพฒันาชุมชนตอไป การศึกษาในบทนี้ประกอบดวยสวนสําคัญของเนื้อหาคือ ความสําคัญ
ของเรื่องที่จะวิจัย ความมุงหมาย และ วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตของการวิจัย  
กระบวนการวจิัย วิธีการวิจยั การนําเสนอผลการวิจัย นิยามศัพทที่ใชในการวิจยัและการศึกษา
ความหมายที่เกี่ยวของ ผลที่จะไดรับจากการวิจัย และขอตกลงเบื้องตน โดยมีรายละเอียดของเนื้อหา
ดังตอไปนี ้
1 ความสําคัญของเรื่องที่จะวิจัย  
 สภาวการณปจจุบัน การพัฒนาไดลมลางแนวความคดิดั้งเดิมของมนุษยที่มีตอ
ธรรมชาติ มนุษยไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามใจปรารถนา ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นนั้นมีผลกระทบยอนกลับมาบั่นทอนความมั่นคงของชีวิตมนุษยเองในภายหลัง  
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นนอกจากจะทําลายสภาพพื้นที่ทางกายภาพแลวยังไดทําลายมรดกทาง
วัฒนธรรม ความรูพื้นฐานและภูมิปญญาชมุชน ที่มีตอสภาพแวดลอมของทองถ่ินลงดวย    
พระยาอนุมานราชธนผูเปนปราชญทางดานวัฒนธรรมไทยเคยใหความเห็นไววา “วัฒนธรรมจะ
เปลี่ยนแปลงไปเปนความเจริญ อยูที่คนในสังคมมีปญญาความสามารถคนพบสิ่งที่มีอยูแลวแตยัง
เรนอยู และประดิษฐเสริมส่ิงใหมบนรากฐานสิ่งเกา เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุคลิกของสังคมตน
เอาไว การเปลีย่นแปลงไปขางหนาเทานัน้ทีจ่ะทําใหวฒันธรรมมีเสถียรภาพ เรียกวาวฒันธรรมมี
พลวัต และในการเคลื่อนที่ไปนั้น หากไมมีการสลัดของเกาที่ไมสอดคลองแลวทิ้งไปเสียบาง พรอม
กับตอเติมเสริมแตงส่ิงใหมเขาไป ก็จะทําใหวัฒนธรรมเกิดอาการลา และเสื่อมไป จนในที่สุดก็จะมี
การตัดทิ้งวัฒนธรรมของตนเสีย แลวรับเอาวัฒนธรรมอื่นเขามาแทนที่ เปนผลใหสังคมนั้นตอง
สูญเสียบุคลิกลักษณะของตนในที่สุด” (พระยาอนุมานราชธน 2501)   ดังนั้นการจะกาวเดนิตอไป
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ขางหนาอยางมั่นใจวาเราจะไมสูญเสียเอกลักษณหรือความเปนตัวของตัวเองไปบนเสนทางของการ
พัฒนานี้ เปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง 
 องคการสหประชาชาติไดเสนอแนวคิดโดยกําหนดใหชุมชนโลกใชมติิทางวัฒนธรรม
เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนการกลับไปสูรากเหงาของตวัเอง อันจะมีผลทั้งในดาน
เศรษฐกิจและสังคมของแตละชุมชน การพัฒนาที่จะเปนผลจึงตองใชปญญาเพื่อคนหาสิ่งที่มีอยูแลว 
นํามาฟนฟู ประยุกต หรือประดิษฐ สรรคสรางใหมบนรากฐานสิ่งเกา ซ่ึงจะเปนการพฒันาในตวั
ของมันเอง  นอกจากนัน้คุณคาและความสาํคัญของวัฒนธรรมในแตละชุมชนก็ไมใชเพียงการ
ปฏิบัติตามแบบอยางตอเนื่องกันมาเพยีงเทานั้น หากอยูทีคุ่ณคาทางดานความรูสึก คุณคาทางดาน
จิตใจประกอบรวมกัน  
 ภูมิทัศนวัฒนธรรม เปนผลงานที่เกิดขึน้จากการที่มนุษยกระทําตอธรรมชาติดวย
เหตุผลทางวัฒนธรรม การดําเนินชวีิตประจาํวัน รวมไปถึงแนวคดิทางศาสนา ขอจํากดัและความ
เจริญทางเทคโนโลยีในอดตี มีผลตอการดํารงชีวิตทางดานกายภาพของคนในชุมชน โดยอยูภายใต
อิทธิพลของธรรมชาติในการดําเนินชวีิต อันเปนเหตุใหมนุษย ตองแสวงหาวิธีการจดัการที่
เหมาะสมเพื่อใหการดาํรงชีพอยูรวมกันกบัสภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้นๆไดอยางปกติสุข 
         ชุมชนตลาดคลองสวนเปนชุมชนเกาแกทีย่ังรักษารูปแบบวิถีชีวิต การประกอบ
กิจกรรมทางการคาภายในตลาดมายาวนานเปนเวลามากกวา 100 ป เปนแหลงสะสมภูมิปญญา
ทองถ่ินของชุมชน จนถึงปจจุบันดวยการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทีท่ันสมัย ทําใหเกิดกระแสการ
พัฒนาทางดานวัตถุที่อาจสงผลใหชุมชนแหงนีไ้ดรับผลกระทบ จนอาจสูญเสียเอกลักษณที่สําคญั
ของชุมชนไปดังนั้นจึงสมควรจะทําการศกึษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน โดยมีความมุงหมายวาองคความรูที่จะไดรับจะสามารถอธิบายถึง
องคประกอบที่สําคัญ  ของภูมิทัศนวัฒนธรรมในชุมชนตลาดคลองสวน  และศกึษากระบวนการ
จัดการภูมิทศันวัฒนธรรมอยางเปนขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนสอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบัน  
องคประกอบของภูมิทัศนวฒันธรรมชุมชนตลาดคลองสวน  และกระบวนการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมที่ไดนี้ จะเปนประโยชนเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จงัหวัด 
ฉะเชิงเทรา ในลําดับตอไป 
2 ความมุงหมาย และ วัตถุประสงค 
         2.1 ความมุงหมาย 
         เพื่อศึกษาองคประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนตลาดคลอง
สวน และเสนอแนะแนวทางการจัดการที่เหมาะสมสําหรับชุมชน อันจะนําไปสูการวางแผนพฒันา
ชุมชนอยางยั่งยืน 
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          2.2 วัตถุประสงค 
         2.2.1 เพื่อศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี และเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับภูมิทัศนวัฒนธรรม 
สําหรับการวางแผนพัฒนาชมุชน 
          2.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห องคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
          2.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวคิดการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสมกบัชุมชนใน
อนาคต 
3 ขอบเขตของการวิจัย 
         3.1 ระดับพื้นที่ 
  ตลาดคลองสวนตั้งอยูบนเนือ้ที่สองจังหวดั คือ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ และตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย 

 คลองประเวศบุรีรมยนั้นขุดจากกรุงเทพฯ 50 กิโลเมตร แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่เขต
พระโขนง เรียกวาคลองพระโขนงซึ่งเปนคลองที่เกิดเองตามธรรมชาติ เมื่อเขาเขตประเวศ 
ลาดกระบังเรียกวาคลองประเวศบุรีรมยเปนคลองขุด ผานจังหวัดสมุทรปราการทางทิศตะวนัออก
ไปจดแมน้ําบางปะกง ที่ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาระดับจังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา และจังหวัด สมทุรปราการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

4 

 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ศึกษาระดับพื้นที่ ชุมชนตลาดคลองสวน                                                        

 ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ทางอากาศ (Google Earth 2550.) 
 

 พื้นที่ตลาดคลองสวนตอกันยาวกวา 1 กิโลเมตร มีรานคากวา 100 ราน ขนานไปตาม
ริมแนวคลองประเวศบุรีรมย ชุมชนตลาดคลองสวนมีขนาดพื้นที่ศกึษา 10ไร โดยประมาณ 
          3.2 ดานเนื้อหา 
          3.2.1 การคนควา วจิัยขอมูลที่เกี่ยวของกับภูมิทัศนวัฒนธรรม การจัดการ การอนุรักษ
ชุมชน 
การศึกษาเบื้องตนจะศกึษาเกี่ยวกับ เรื่องภมูิทัศนและวัฒนธรรม เพื่อทําความเขาใจเกีย่วกับ
ความหมายของ ภูมิทัศนวัฒนธรรม จากนัน้จึงศึกษาองคประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทัศน
วัฒนธรรม ตลอดจนแนวคดิและหลักการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เกีย่วของ 
          3.2.2 วิเคราะหปญหา ศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ การวเิคราะหปญหา 
ศักยภาพ และแนวทางการพฒันาพื้นที่นัน้ จะมาจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ และบริบทของ
พื้นที่ศึกษาอยางละเอียด ประกอบกับการลงพื้นที่ สํารวจภาคสนาม  
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         3.2.3 ศึกษาวเิคราะหกระบวนการจัดการภมูิทัศนวัฒนธรรม ของชุมชนตัวอยางใน
ลักษณะเดยีวกนัโดยเลือกศกึษาชุมชนที่มีลักษณะภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่โดดเดนและนาสนใจ 
ไดแก 
การศึกษาองคประกอบและวิเคราะหกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนตลาดน้ําอัมพวา 
การศึกษาองคประกอบและวิเคราะหกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนริมคลองออม
นนท การศึกษาองคประกอบและวเิคราะหกระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรม เมอืงหลวงพระ
บาง 
         3.2.4 จัดทําขอเสนอแนะในการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรม การจัดทําขอเสนอแนะที่
เกี่ยวของกับการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาโดยผูศึกษาจดัทําขึ้นเปนแนวทางเบื้องตน 
ตามผลการศึกษาและการวิเคราะห 
4 กระบวนการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ /ราง Proposal เคาโครงการวิจยั 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคดิ หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจยั (Research Design) กําหนดกรอบ ทฤษฎี แนวคิด 

 กระบวนการทดสอบ ทดลอง วิธีการที่จะใช เครื่องมือที่จะใช ชวง
 ระยะเวลาดําเนินการ และรายละเอียด 

  ขั้นตอนที่ 4  การดําเนนิการวิจัยการทดสอบ ทดลองในพื้นที่ศึกษา ตามที่กําหนดใน
 ขั้นตอนที่ 3 

 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการทดสอบ ทดลองในพื้นที่ศกึษา อภิปรายผล และ
 ขอเสนอแนะ    

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
5 วิธีการวิจัย  
         5.1 ขอมูลทางดานกายภาพของพื้นที่ ใชวิธีการสํารวจภาคสนาม และบนัทึกภาพถาย
สภาพปจจุบนัของพื้นที่  
         5.2 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงขอมูลเชิงสถิติ ใชแบบสอบถามในการ
เก็บขอมูล นอกจากไดขอมูลที่ตองการแลวยังทําใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงออกทางความคิด
เกี่ยวกับการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมของตนเอง เปนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนโดยมีขอ
แมวา การเก็บขอมูลประเภทนี้ตองไดรับการยอมรับ, ไมผิดจารีตประเพณีและไมรุกลํ้าวัฒนธรรม
ชุมชน 
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 5.3 การสังเกตการณ (Observer) ใชวิธีการสังเกตดวยตาและเก็บบนัทกึขอมูลดวยกลอง
ถายภาพ และการจดบันทกึ 
 5.4 การวิเคราะหขอมูลเร่ืององคประกอบและกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม 
ใชวิธีการแบงประเภทขอมูล จัดกลุมขอมูล และการเปรียบเทียบกับพืน้ที่กรณีศึกษาตวัอยาง 
 
6 ขอตกลงเบื้องตน 
         6.1 การวิจยัในครั้งนี้จะเปนการศึกษาเรื่องขององคประกอบและกระบวนการจัดการ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม เพื่อใหมีขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตลาดคลองสวนใน
อนาคต  
         6.2 แผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวนนั้นคือการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
การศึกษาครั้งนี้แผนพัฒนาชมุชนจึงไมอยูในขอบเขตทางดานเนื้อหาที่ศกึษา 
         6.3 กระบวนการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรม ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดใชกรอบความคิด
ของระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรม (Cultural Environment Conservation System) 
CECS โดยไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับชุมชน 
7 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยและการศึกษาความหมายทีเ่ก่ียวของ 
         นิยามศัพท 
         การศึกษานยิามศัพทนั้นเพื่อความเขาใจในการสื่อความหมายของเรื่องที่ศึกษาวจิัย 
เพื่อใหมีความเขาใจไปในทศิทางเดียวกนันิยามศัพทสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ไดแก  
         ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายความวา พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่
ประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันมีความเกี่ยวเนื่องกับพฒันาการทาง
ประวัติศาสตรและมีคุณคาทางดานความงาม  
ภูมิทัศนวัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงตนกําเนิดและพัฒนาการของสังคมหนึ่งๆ ผานทางลักษณะทาง
กายภาพและการใชงานของพื้นที ่  
         กระบวนการจดัการ (Management Process) หมายความวา การดําเนนิงานตามขั้นตอน 
และวิธีการ อยางมีระเบียบแบบแผน  
ไดแก การจัดการขอมูล การแปลความหมายขอมูล การวเิคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน 
และการสรุปผลการดําเนินงาน  
 การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายความวา การพฒันาที่
ตอบสนองความตองการที่มีอยูในปจจุบัน แตตองไมทําลายทรัพยากรซึ่งจะเปนที่ตองการในอนาคต 
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 กระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรม (Management Process of Cultural Landscape) 
หมายความวา การดําเนนิงานตามขั้นตอน และวิธีการ อยางมีระเบยีบแบบแผน ไดแก การจัดการ
ขอมูล การแปลความหมายขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนและการสรุปผลการ
ดําเนินงาน เกีย่วกับพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
อันมีความเกีย่วเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและมีคุณคาทางดานความงาม ภูมิทัศน
วัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงตนกําเนดิและพฒันาการของสังคมหนึ่งๆ ผานทางลักษณะทางกายภาพ
และการใชงานของพื้นที ่  
 การวางแผนพฒันาชุมชนตลาดคลองสวน (Planning Development in Klongsuan 
Community) หมายความวา แผนที่ไดนําแนวคิดและขอเสนอแนะ จากการศึกษาองคประกอบและ
กระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน มาเปนแนวทางการดาํเนินงานดาน
ตางๆอันไดแก การกําหนดแผนงาน โครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ การประเมนิผลโครงการ 
และการติดตามตรวจสอบโครงการ 
8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
         8.1 สามารถนําแนวคดิ ทฤษฏี เกี่ยวกับภมูทิัศนวัฒนธรรม สําหรับการศึกษา
องคประกอบและกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดคลองสวน 
         8.2 สามารถวิเคราะห องคประกอบของภมูิทัศนวัฒนธรรมดานตางๆ ตามกระบวนการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางมีระเบยีบวธีิ 
         8.2 ขอเสนอแนะที่ไดจะสามารถเปนแนวทาง ในการดําเนินการวางแผนพัฒนาพืน้ที่ 
การจัดทําแผนแมบท และดานอื่นๆของชุมชนตอไป 

9 การนําเสนอผลการวิจัย 
         การนําเสนอผลการศึกษาจะเปนในรูปของรายงานขนาด ตามรูปแบบของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยมรีายละเอียดประกอบดวย  เนือ้หา ตารางขอมูล แผนที่ รูปภาพ แผนภูมิ แผนผังบริเวณ 
และนําเสนอดวยโปรแกรมPOWER POINT 
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บทท่ี 2 

การศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคดิ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และกรณีศึกษา 
 

         การศึกษาทฤษฎี แนวคดิ เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม  
 การศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ที่สําคัญไดแก สวนที่1 เปนการศึกษาความหมายและ
สวนที่เกีย่วของกับองคประกอบการจัดการภูมิทัศนทางวฒันธรรม สวนที่2 จะศกึษาถึงความเปนมา
และแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ ที่จะสงผลใหเกดิแนวคดิการจดัการภูมิทัศนวฒันธรรม สวน
ที่3ไดแก การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของเปนการทบทวนวรรณกรรม หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการศึกษาในสวนที่ 4 ไดแก การศึกษา ในพืน้ที่กรณีศึกษาตัวอยางที่มีการดําเนนิงานใน
ลักษณะของการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรม เปนการศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมในพื้นทีต่ัวอยาง 3 พื้นที่คือ ชุมชนอัมพวา ชุมชนคลองออมนนท และเมืองหลวง
พระบาง ผลที่ไดจากการศึกษาจากสวนที่1-4 นั้นจะนําไปสูการออกแบบการวิจยั สําหรับพื้นที่ศึกษา
ในชุมชนตลาดคลองสวนตอไป  
1 การศึกษาความหมายและสวนที่เก่ียวของกับองคประกอบการจัดการภูมิทัศนทางวฒันธรรม 
 ภูมิทัศนวัฒนธรรม มีที่มาจากคํา 2 คํารวมกันคือ ภูมิทัศน และ วัฒนธรรม ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวฒันธรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากรไดใหความหมายไว จากการจัดทํา เอกสาร”แนวทางการจัดการภมูิทัศน
วัฒนธรรม” ดงันี้ 
 “ภูมิทัศน” หมายความวา การรับรูสภาพแวดลอมภูมิประเทศที่ปรากฏตามความเปน
จริงและภาพลักษณภายในจติใจที่รูสึกได (พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติสถาน 2542 อางถึงใน แนว
ทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 2549 :14.) 
 “วัฒนธรรม” หมายความวา ส่ิงที่มนุษยทําขึ้น สรางขึ้น คิดขึ้น เพื่อใชในการดํารงอยู  
สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจรญิงอกงามของสังคมมนุษย เปนประโยชน
ทั้งกายภาพ เชน การบริโภค การใชสอย หรือประโยชนทางใจ เชนการชมสิ่งที่งดงามเจริญตาเจรญิ
ใจ (ชนัญ วงษวิภาค, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวทีย่ั่งยนื 2547 อางถึงใน 
แนวทางการจดัการภูมิทศันวัฒนธรรม 2549:14.) 
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 เนื่องจากภูมิทศันทางวัฒนธรรมมีความเกีย่วเนื่องกับองคประกอบอื่นๆในธรรมชาติ
รอบตัวเรามากมายจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาความหมายและความสัมพันธที่เกี่ยวของกันโดย
จะเริ่มจากระดบักวางกวาลงมาสูระดับที่แคบกวาดังนี ้
         1.1 ความหมายของสภาพแวดลอม 
 สภาพแวดลอมหรือส่ิงแวดลอม “Environment” ไดมีผูใหความหมายไวหลายหลาก 
ดังตอไปนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2536: 1) ไดแบงสภาพแวดลอม     ออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
 1) สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) จําแนกยอยได 2 ชนิด คือ
ส่ิงแวดลอม ทางกายภาพ (Physical Environment) เชน ลักษณะทางภูมศิาสตร ธรณีวิทยา 
ทัศนียภาพ และสิ่งแวดลอม ทางชีวภาพ หรือชีวภูมิศาสตร (Bio-Geographical Environment)    เชน   
ปาไม   สัตวปา พืชพันธุธรรมชาติ 
 2) สภาพลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) หรือส่ิงแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้น   เชน โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีและกจิกรรมตาง ๆ เปนตน 
 โดยสามารถแบงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมออกไดเปน 2 สวนคือ ทางรูปธรรม
(Tangible Cultural Environment) อันไดแก บานเรือน ศาสนสถาน การแตงกาย อาหาร ยารักษาโรค 
หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานฝมือ การใชเวลาวาง การ
พักผอน และสันทนาการ และทางนามธรรม (Intangible Cultural Environment) อันไดแก คติความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง การศึกษา 
ศาสนา สาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 3 แสดงการแบงระบบสภาพแวดลอม 
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         1.2 ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 
 ตามองคกรการศึกษาประวัตศิาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ(UNESCO อาง
ถึงใน คณะทํางานโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 2548) ไดใหความหมายของมรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage) วาเปนผลมาจากการพัฒนาของสังคมในเรื่องคุณคาและความ
ตองการของสังคม ในอดีตการอนุรักษมุงความสนใจในงานศิลปะหรืออนุสาวรียที่มคีวามสําคัญ ใน
ปจจุบันมีการตระหนกัเกีย่วกับการดํารงชวีิตที่มีความเกีย่วของกับลักษณะของสิ่งแวดลอมที่อาศัย
อยู ทั้งชีวิตความเปนอยูและการทํางานตลอดจนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและความสมัพันธทาง
จิตใจ จากการศึกษาสามารถแบงได เปน 2 ประเภท คือ รูปแบบทางกายภาพ (Tangible) และ
รูปแบบทางนามธรรม (Intangible)  
         1.3 ความหมายของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นเปนผลที่แสดงออกมาในรูปของภูมิทัศนธรรมชาติที่มองเห็น 
โดยที่วัฒนธรรมเปนผูกระทาํ มีธรรมชาติเปนสื่อกลาง โดยเกรียงไกร เกิดศิริ ไดศกึษาและประมวล
จากการศึกษาแหลงขอมูลตางๆ ไดใหความหมายวา ภูมทิัศนวัฒนธรรมคือผลของการกระทํา
ดังกลาว และยงัเปนผลผลิตที่เห็นไดอยางเดนชัดของความเกี่ยวเนื่องกันระหวางผลของการกระทํา
ของชุมชนมนษุยชาติ โดยกอรูปขึ้นจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเทาที่จะเปนไปตามแต
ที่ธรรมชาติจะเอื้ออํานวย ซ่ึงก็คือมรดกอันทรงคุณคาที่ตกทอดมาจากววิัฒนาการทางธรรมชาติและ
ของความพยายามของมนุษยตลอดทุกยุคทกุสมัยมา(เกรียงไกร เกิดศิริ อางถึงใน แนวทางการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 2549:17.) 
 ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) นั้นคือ องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งทีอ่ยู
ในสภาพแวดลอม (Environment) มีความเกี่ยวของผสมผสานกับองคประกอบดานอื่นๆอยาง
กลมกลืน และไมหยดุนิ่ง เปนพลวัตร มีความบอบบางเปลี่ยนแปลงไดและในขณะเดยีวกันก็
สามารถเปลี่ยน เปนความแข็งแรงได โดย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดนั้นขึ้นอยูกับ การกระทํา 
(Action) โดยการกระทํานี้ขึน้อยูกับขีดจํากัดดานตางๆ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี อันเปน
เหตุ ใหเกดิการกระทําที่เปนผล (Reaction) เพื่อการรักษาความสมดุลของระบบนี้ ดังนั้นการเขาใจ
ระบบของสิ่งแวดลอมกอนจึงเปนสิ่งสําคัญที่สามารถนําไปสูการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมตอไป  
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ภาพที่ 4 แสดงระบบสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวฒันธรรมมีการเคลื่อนไหว 
 

 ดังนั้นระบบของสภาพแวดลอมที่สมบูรณจึงตองมีความ สมดุลของสวนประกอบอัน
ไดแก สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และ สภาพลอมทางวัฒนธรรม 
(Cultural Environment) ที่มีการสงผลถึงกันแบบเกื้อหนนุกัน มกีารกระทําของทั้งสองสวนอยู
ตลอดเวลา หลอเล้ียงซ่ึงกันและกัน ไมสามารถแยกสวนออกจากกันได 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธของระบบสภาพแวดลอมที่สมบูรณ 
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 โดยความหมายเหลานี้มีความสอดคลองกับการแบงวัฒนธรรมออกเปน 2 สวนคือ ทาง
รูปธรรม และทางนามธรรม 
 โครงการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดใหคําจาํกัดความของภูมิทัศนทางวฒันธรรมไววา 
“เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันมีความ
เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและมีคุณคาทางดานความงาม ภูมิทัศนวัฒนธรรมแสดง
ใหเห็นถึงตนกาํเนิดและพัฒนาการของสังคมหนึ่งๆ ผานทางลักษณะทางกายภาพและการใชงาน
ของพื้นที่” (คณะทํางานโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม, รางระบบเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมศลิปกรรมCECS อางใน แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 2549 :17.) 
 สวนความหมายของคําวา “ส่ิงแวดลอมวฒันธรรม (Cultural Environment)” ซ่ึง 
โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมไดอธิบายไววา “เปนพื้นทีห่รือบริเวณทางภมูิศาสตรที่
สะทอนและบอกเลาเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวตัิศาสตรและพัฒนาการทางสังคมของมนุษย 
อันมีคุณคาทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับคุณคาของพืน้ที่โดยรวมมากกวาสถานที่
จุดเดยีว จึงสามารถสะทอนวิถีชีวิตของผูคนโดยทัว่ไปได” (คณะทํางานโครงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมศลิปกรรม  รางระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม CECS 2548 :2.) ซ่ึงนิยาม
ของภูมิทัศนวฒันธรรม(Cultural Landscape) กับ ส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม (Cultural Environment)  
มีความหมายสอดคลองกัน 
2 ทฤษฎี แนวคิด ท่ีเก่ียวของ 
         ทฤษฎี แนวคิด ที่เกีย่วของทีน่ํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ความเปนมาและแนวคิด
ตาง ๆ เกี่ยวกบัการอนุรักษ  ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการเลือกแหลงและลักษณะที่อยูอาศัย  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
         2.1ความเปนมาและแนวคิดตาง ๆ เก่ียวกับการอนุรักษ  
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมเกิดขึ้นและดําเนนิควบคูมากับการดํารงชีวิตของมนษุยตามระบบ
ธรรมชาติมาชานาน มนษุยคอืผูใหกําเนิดวฒันธรรม โดยวัฒนธรรมจะแตกตางกันไปนั้นขึ้นอยูกับ
เหตุผลทางกายภาพ ทางสังคมหรือตัวแปรอื่นๆ ที่มีความแตกตางกันไป การเกิดขึ้นของการอนุรักษ
ศิลปกรรมนั้นอาจถือวาเปนการเริ่มตนของแนวคดิการอนุรักษ  กอนจะพัฒนาแนวคดิเรื่อยมาจน
เปนแนวคิดการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยการศกึษานีไ้ดนําแนวคดิการอนุรักษศลิปกรรมของ
โลกตะวันตก และแนวคิดของไทยซึ่งอยูในโลกตะวนัออก มาแสดงใหเห็นถึงความแตกตางและ
ความคลายคลึงกัน อยางมพีฒันาการ 
 ทัศนะเกี่ยวกับศิลปกรรมในอารยะธรรมตะวนัตกตั้งแตดั้งเดิมเปนไปในทางเลียนแบบ
ธรรมชาติหรือความเหมือนจริง  ตางกับทัศนะฝายตะวนัออกที่มุงดานสญัลักษณหรือนามธรรม  
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การอนุรักษบรูณปฏิสังขรณของฝายตะวนัตกจึงมุงความถูกตองแมนยําตอตนแบบเดมิ  ขณะที่ฝาย
ตะวนัออกไมเครงครัดในเรือ่งนี้มากนกั จนกระทั่งมกีารรับกระแสความคิดดานการอนุรักษ
ศิลปกรรมแบบตะวนัตกเขามาปฏิบัติในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี ้
         2.1.1 การอนุรักษศิลปกรรมในแนวคิดตะวนัตก 
 พื้นฐานแนวความคิดเชิงอนรัุกษเปนปรัชญาครอบคลุมแนวคดิ ความเชื่อ ทัศนคติ แบบ
วิเคราะหวิสัย หรือที่เรียกวา  Analytic ไดแก การที่ใชขบวนการคิดในเรื่องใด ๆ ก็ตามในการอธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติ สรางสรรค การหาเหตุผลในการสรางเรื่องราวตาง ๆ เปนวิธีที่จะตอง
แยกแยะวิเคราะหเปนขั้นเปนตอน กระบวนการในการคิดแบบนี้มีมาตัง้แตอารยะธรรมยุคโบราณ
ของตะวันตก คือ อารยะธรรมกรีก ตามประวัติศาสตรตะวันตกจะมกีารกลาวถึงนักปราชญกรีกซึ่ง
บุคคลเหลานี้เปนผูในกําเนิดวิชาความรูใหแกทางตะวนัตก ทั้งทางดานการคํานวณ คณิตศาสตร 
เรขาคณิตรวมไปถึงทฤษฎีความรูตาง ๆ ซ่ึงบุคคลเหลานั้นจะมองดูส่ิงตาง ๆ มิใชดูเพียงรูปลักษณะ
ภายนอก แตจะมองลึกลงไปอีกวาส่ิงของตาง ๆ เหลานั้นมันเกิดมาอยางไร เชน พิธากอรัสคิดสูตร
ทางคณิตศาสตร บูกริสคิดทฤษฎีทางเรขาคณิต อริสโตเติลเปนคนแรกที่พยายามอธิบาย
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ซ่ึงลักษณะการคิดของนักปราชญเหลานั้นเปนลักษณะการคิดที่มีระบบ 
แลวพยายามพสูิจนทําตามใหไดนับเปนวธีิทางวิทยาศาสตร 
 งานศิลปกรรมตะวนัตกก็มาจากแนวคิดที่เปนระบบ  ลักษณะแรกเริ่มของงานศิลปะ
ตะวนัตกเริ่มจากการเลียนแบบธรรมชาติใหมีความเหมือนจริงมากที่สุด   ดังนั้นจากลักษณะตางๆ ที่
กลาวมาขางตน จึงทําใหกระบวนการคิดของชาวตะวันตกมีลักษณะทีจ่ะคิดคํานึงถึงลักษณะเดิมมาก
ที่สุด และสามารถหันกลับไปศึกษาไดอีก เพราะเปนการสืบทอดทางความรู (ศิริชัย นฤมิตรเรขการ 
อางถึงใน เมืองโบราณ 2536) 
         2.1.2 การอนุรักษศิลปกรรมในแนวคิดไทย (ตะวันออก)  
 ตามแนวความคิดของไทย เดมิเปนการคิดในแนวปรัชญาตะวนัออกเปนสวนใหญ นัก
คิดตะวันออกไมใชวิธีการวิเคราะหแบบตะวนัตกแตอาจไดคาํตอบเดยีวกัน เชน การคิดในใจกับการ
คิดที่แสดงใหเห็นได การที่นกัคิดมิไดทําการคิดวิเคราะหเปนลําดับขั้นตอนเราเรียกวา การคิดแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือการคิดดวยญาณ (ญาณวิสัย Intuitive) ซ่ึงเปนความคิดขั้นละเอียดมาก เปนการคิดโดย
ใชพลังสมองคนหาคําตอบ โดยไมตองแจกแจงแลวไดคาํตอบซึ่งชาวตะวนัตกยอมรับไมได สวนใน
ดานศิลปะ ศิลปะตะวันออกเชนศิลปะจีนจะไมใชการเลียนแบบธรรมชาติ แตผลงานศิลปะจะ
เกิดขึ้นจากภาพในใจ การสรางงานของจีนนั้น จิตรกรจะออกไปสัมผัสธรรมชาติที่ประทับใจแลว
เก็บเอามาสรางงาน มิใชนําผืนผาใบไปกางแลวลอกธรรมชาติของจริงลงไปหรือมีแบบรางกอน 
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 ในเรื่องของการอนุรักษศิลปกรรม  ไทยเราจะเนนทางดานบุญกริยา  โดยถือวาเปนการ
สรางขึ้นใหมเพื่อผลบุญในชาติหนา หรือเปนการอุทิศสวนกุศลโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของเดิม  
เพราะถือวาส่ิงกอสรางหรืองานศิลปกรรมที่รวงโรยไปกเ็ปนไปตามกฎไตรลักษณทางพุทธศาสนา  
แตในปจจุบันไทยเราไดรับทัศนคติดานการอนุรักษแบบตะวนัตกซึ่งเขามาสมัยรัชกาลที่ 4 เพิ่มมาก
ขึ้น  ประกอบกับการไดเห็นตัวอยางจากตางประเทศ และจากชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาในไทย  
ทําใหปจจุบันการอนุรักษศลิปกรรมในประเทศไทยสวนใหญจึงใชกระบวนการคิดแบบตะวันตก(ศิ
ริชัย นฤมิตรเรขการ อางถึงใน เมืองโบราณ 2536) 
         2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการเลือกแหลงและลักษณะที่อยูอาศัยและรูปแบบของชุมชน
ริมน้ํา 
         สําหรับการศึกษาครั้งนี้พื้นทีศ่ึกษามีลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้ํา อีกทั้งการตั้ง
ถ่ินฐานยังมีเหตุที่เกี่ยวของกบัปจจัยทางเศรษฐกิจดวย ดงันั้นจึงมกีารศึกษาเกีย่วกับปจจัยการเลือก
แหลงและลักษณะที่อยูอาศยั รวมถึงศึกษารูปแบบของชุมชนริมน้ําในเรื่องของพัฒนาการชุมชน 
         2.2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการเลือกแหลงและลักษณะที่อยูอาศัย   
 ทฤษฎีนี้ มีจุดประสงคเพื่อพรรณนารูปแบบและลักษณะของปจจัยของการเลือกแหลง
และลักษณะทีอ่ยูอาศัยของประชาชนในชมุชน  ซ่ึงสาเหตุหลักของการเลือกแหลงที่อยูอาศัยนัน้เกดิ
จากปจจยัหลักทางดานเศรษฐกิจทั้งส้ิน 
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยทีก่อใหเกิดปจจยัทางดานอื่นๆตามมา เชน ดาน
สังคม ดานกายภาพทีเ่กีย่วของกับที่อยูอาศยั อาจกลาวไดวาความสามารถในการใชจายนั้นเปน
ปจจัยพืน้ฐานอันดับแรกในการเลือกแหลงที่อยูอาศัย สวนระยะทางไปยังแหลงงานและราคาที่ดิน 
ราคาของที่อยูอาศัย เปนปจจยัที่ตามมาภายหลัง การตัดสนิใจเลือกที่ตางกันนั้นขึน้กับงบประมาณ
และรายไดของผูอยูอาศัย (Alonso 1960 และ Brain Goodail   1972 อางถึงโดย อมร กฤษณพนัธ  
วิทยานิพนธ 2547) กลาววารายไดกับความพึงพอใจจะมีอิทธิพลตอการเลือกที่อยูอาศัย ซ่ึง
สอดคลองกับ Park,Burgess และMc Kenzie (อมร กฤษณพันธ  2547 : 18-21,อางจาก Park,Burgess 
และ Mc Kenzie 1975) เมื่อผูอยูอาศัยมีรายไดสูงขึ้น โอกาสในการเลือกรูปแบบบาน ที่ตั้งและสิ่งที่
พอใจ จะอยูในระดับสูงขึ้นดวย เพราะความสามารถจายเพื่อใหไดส่ิงที่ดีกวา ใหมกวาและแหลงทีม่ี
ส่ิงอํานวยความสะดวกนั้นยอมมีมากกวา โดยปจจยัที่เกดิเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจนั้น แบงได
เปน 2 ลักษณะ ดังนี ้
         2.2.1.1 ลักษณะทางกายภาพ  
         ที่เกิดจากปจจยัทางเศรษฐกจิ ไดพจิารณาใน 2 ลักษณะ ดงันี้ 
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 1) ลักษณะอาคารและพื้นทีป่ลูกสรางอาคาร (อมร กฤษณพันธ  2547 : 18-21,อางจาก 
Brain Goodail ,1972) ไดกลาวถึงลักษณะของบาน วาดจูากความใหมเกาของบาน สวนประกอบ
ภายในและความเหมาะสมกบัขนาดของบานกับครอบครัว โดย Willian H.Claure (อมร กฤษณพันธ  
2547 : 18-21,อางจาก Willian H.Claure 1973) ไดอธิบายเสริมไว ดังนี ้ 

- แหลงที่อยูอาศยัควรมีความปลอดภัยสูง ระบายน้ําไดดี และควรอยูใกลถนนและดนิมี
ลักษณะที่เหมาะสมในการกอสราง มีบริการสาธารณะตางๆที่สามารถเดินไปใชบริการ
ได แตสําหรับชุมชนริมน้ํานัน้ลักษณะการตั้งบานเรือนมกัอยูใกลแมน้ําลําคลอง
มากกวา การกอสรางบานเรือนใกลชิดริมน้ําจึงสามารถใชประโยชนจากน้ําได
โดยสะดวกมาก โดยเฉพาะการสัญจรทางน้ําโดยเรือ หลังจากนั้นบทบาทการสัญจร
ทางน้ําจึงคอยลดบทบาทลงเนื่องจากการสญัจรทางบกมีบทบาทมากกวา 

- ที่อยูอาศัยควรอยูในบริเวณทีม่ีสภาพธรรมชาติสวยงามและควรอยูหางจากสิ่งรบกวน
จากควนั กล่ิน เสียง ฝุนละอองและอิทธิพลของสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ไมมีบาน
หนาแนนนกัและตองมีความเปนสวนตวัเงยีบสงบ ไดรับแสงสวางเพยีงพอ อากาศ
ถายเทไดด ี

- มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี เพราะจะทําใหผูอาศัยไดรับบริการทาง
สังคมที่ดี 

 2) ลักษณะของทําเลที่ตั้งอาคาร เปนการพจิารณาในเรื่องระหวางทาํเลที่ตั้งแหลงงาน
และที่พักอาศยั ซ่ึง Alonso (1960),Jay Siegal (1970)และ Brain Goodail (1972) ไดกลาววาการ
เขาถึงแหลงงานการกระจายตัวของแหลงงาน มีอิทธิพลตอการกระจายตัวของที่อยูอาศัยมากกวา
ปจจัยอ่ืนๆ ครอบครัวจะตองพิจารณาระหวางความสะดวกของการเขาถึงแหลงงานของหัวหนา
ครอบครัวกับความเปนไปไดเกีย่วกับคาใชจายในการเดนิทางจากบานไปที่ทํางาน ตลอดจนราคา
ที่ดินที่เหมาะสม ความตองการอื่นในการติดตอกับเมือง ซ่ึงราคาที่ดินบริเวณศนูยกลางเมืองจะมี
ราคาสูง ในขณะเดียวกนัราคาที่ดินนั้นจะลดลงตามระยะทางที่หางจากศูนยกลางเมอืงและ
แปรผกผันกับคาขนสง  นอกจากนั้นในพืน้ที่เมืองที่มีการใหบริการสาธารณะที่ไมเทาเทียมกนัก็จะมี
ผลตอการเลือกแหลงที่อยูอาศัยโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูงยอมมีความไดเปรียบกวา และความ
สะดวกในการเขาถึงเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบกิจกรรมตางๆทําใหผูอยูอาศยัเลือกอยูใน
บริเวณสองขางทางคมนาคมและกระจายอยูรอบๆศูนยกลางธุรกิจการคา ศูนยกลางการทํางานและ
การศึกษา(อมร กฤษณพันธ  2547 : 18-21,อางจาก Alonso 1960 ,Jay Siegal ,1970.และ Brain 
Goodail ,1972) 
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         2.2.1.2 ลักษณะทางสังคม   
 Harold Cater (1975) และ Brain Goodail (1972) กลาววาปจจัยดานสังคม จะเกี่ยวกับ
ความแตกตางกันในดานคณุคา ความตองการและความพอใจของประชนชน โดยจะสมัพันธกับ
กลุมที่มีความตองการและลกัษณะนิสัยที่เหมือนกนั ซ่ึง Alonzo (1960) กลาวเสริมวา วัยของสมาชกิ
ในครอบครัว นั่นคือครอบครัวที่มีจํานวนเด็กมาก จะมีผลใหตองใชพืน้ที่มากขึ้น ซ่ึงมักเปนพืน้ที่
เขตชานเมือง นอกจากนี้บริเวณที่โรงเรียนที่มีการศึกษาดตีั้งอยู ก็จะมีผลใหไดรับความสนใจใน
เลือกเปนแหลงที่อยูมากขึ้น สวนครอบครัวที่ไมมีเด็กมักชอบความสะดวกสบายในการเขาถึงส่ิงที่
นาพอใจของเมืองและพอใจอยูในบานที่มพีื้นที่ไมกวางมากนักบริเวณศูนยกลางเมือง  
 ซ่ึงสอดคลองกับ Harold Cater ที่กลาววาความแตกตางของชวงอายุจะมีผลตอการเลือกที่อยูอาศัย 
เชน ครอบครัวที่มีผูสูงอายุเปนสวนใหญ จะตองการบานที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีความงาม และเงยีบ
สงบ เปนตน โดยทั้งหมดขึ้นอยูกับความมัน่คงทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นๆ นอกจากนั้น 
Alonso ยังกลาวเพิ่มไวอีกวา การแบงแยกสผิีว เชื้อชาติ และชนชั้นจะมผีลตอการเลือกที่อยูอาศัย
ดวยเชนกนั นอกจากนี้ ในพืน้ที่เมืองที่มีการใหบริการสาธารณะที่ไมเทาเทียมกนั ก็จะมีอิทธิพลตอ
การเลือกแหลงที่อยูอาศัย โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง(อมร กฤษณพนัธ  2547 : 18-21,อางจาก 
Harold Cater ,1975. Brain Goodail ,1972. Alonso,1960) 
 มีการกลาวเสรมิโดย Steinberg (อมร กฤษณพันธ  2547 : 18-21,อางจาก Steinberg 
1996:463-464) ใหความเหน็วาส่ิงที่มีคุณคาของเมืองคือ การที่สามารถใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ
ได เชน การทองเที่ยว การคา การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชภาพลักษณดานสถาปตยกรรมที่มีคุณคา
ทางวัฒนธรรมเปนตัวเร่ิมตน การมองแบบนี้เปนการมองประเด็นใหเห็นคุณคาที่มีอยู ไมเพยีงแตที่
เปนกายภาพเทานั้น 
 จะเห็นวาปจจยัหลักทางดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยทีก่อใหเกิดปจจยัทางดานอื่นๆตามมา 
เชน ดานสังคม ดานกายภาพที่เกี่ยวของกบัที่อยูอาศัย ซ่ึงกลาวไดวาปจจัยพืน้ฐานอนัดับแรกในการ
เลือกแหลงที่อยูอาศัย การตดัสินใจเลือกที่ตางกันยอมขึน้อยูกับงบประมาณและระดบัรายไดของผู
อยูอาศัยเปนสําคัญดวย 
         2.2.2 รูปแบบของชุมชนริมน้ํา 
         ลักษณะของชมุชนริมน้ําโดยทั่วไปมกัจะประกอบดวย บานเรือนที่ปลูกอยูตามชายน้ํา
ทั้งสองฝง โดยมีเรือนจํานวนมากตั้งอยูในหนาตล่ิงเปนแนวแรก แลวจงึตอดวยกลุมเรือนที่ตั้งอยูบน
ตล่ิงหรือหลังตล่ิงขึ้นไปอีกหนึ่งหรือสองแถว ซ่ึงแลวแตอายุและความแออัดของชมุชน โดยมีพืน้ที่
ดานหลังของบานพักอาศยัที่ถูกจัดสรรไวเพื่อทําการเกษตรกรรม ซ่ึงเปนอาชีพหลักของคนใน
ชุมชนมาตั้งแตโบราณ สวนวัดที่เปนศูนยกลางทางศาสนาและสังคม สวนใหญจะตัง้อยูในบริเวณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17 

ริมน้ํา หรือดานหลังของพื้นที่เกษตรกรรม และมักจะหนัหนาออกสู ทศิเหนือหรือทศิตะวนัออกที่
เปนแมน้ํา ลําคลอง โดยสวนใหญบริเวณที่เปนจุดบรรจบกันของคลองตางๆ มักเปนบริเวณที่มี
อาคารเกาะกลุมกันอยางหนาแนน และบริเวณนี้จะมีเรือพายเปนจํานวนมากมาจอดขายของกันจงึ
เกิดเปนตลาดน้ําขึ้นมา (สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อางใน 
แหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 2548:9) 
 ตอมาหลังจากมีการพัฒนาระบบการคมนาคมที่เนนความสําคัญทางบกมากกวาทางน้ํา 
จึงทําใหการสัญจรทางน้ําลดบทบาทลง คนพายเรือกันนอยลง คนขายของจึงตองเปลี่ยนการคามาอยู
ในบริเวณริมน้าํเกิดพัฒนาการเปน ตลาดบกริมน้ํา นี่เปนพัฒนาการของชุมชนริมน้ําที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป  
 การศึกษารูปแบบของชุมชนริมน้ําจึงตองศกึษาเกีย่วกับองคประกอบตางๆของชุมชนที่
เปนปจจยัเกื้อหนุนซึ่งกนัและกัน การเปลี่ยนแปลงไปขององคประกอบใดนั้น อาจสงผลกระทบถึง
องคประกอบอื่นๆดวย  
3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         ดวยความมุงหวังที่จะเขาใจถงึ ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการ
จัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรมชุมชน วามทีี่มาที่ไปอยางไร ผูวิจัยมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ในการทํางานจึงมีความจําเปนที่ตองรวบรวมขอมูลดานตางๆ ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อ
สํารวจดานกายภาพ และขอมูลดานชุมชนเพิ่มเติม การปฏิบัติงานตองครอบคลุมในทุกประเดน็ที่
เกี่ยวของ โดยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม 
คือการศึกษาโดยใชเอกสารอางอิง ดังตอไปนี้ 
 หนวยงานแรก จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยความรวมมือของคณะทํางานจาก
สถาบันการศึกษา 3 แหงคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 หนวยงานที่สองคือ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยความรวมมือของ มหาวทิยาลัยศิลปากร และหนวยงานที่สามคือ สภาการโบราณสถานระหวาง
ประเทศ(International Council on Monuments and Sites) ช่ือยอคือ ICOMOS  
โดยกรอบแนวคิดที่เกีย่วของประกอบดวย 

- การประเมินคณุคาที่เกีย่วของกับมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
- ระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation 

System) 
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- แนวคดิการจดัการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 
-     แนวคดิของ สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ(International Council on 

Monuments and Sites) หรือ ICOMOS เกีย่วกับกฎบตัรวาดวยมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน 
ค.ศ. 1999 

- แนวคดิการพฒันาอยางยัง่ยนื (Sustainable Development) 
- การศึกษาโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ โดยคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังลาดกระบัง 
         3.1 การประเมินคุณคาท่ีเก่ียวของกับมรดกทางวัฒนธรรม  
 UNESCO ไดกําหนดไววา มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) รวมถึง
ส่ิงแวดลอมทีถู่กสรางขึ้นและทั้งระบบนเิวศน โดยการอนุรักษควรอยูบนพื้นฐานของกระบวนการ
วิเคราะหซ่ึงเริ่มจากการสํารวจ ศึกษาขอมลูทางเอกสารและการจํากัดความในเรื่องของลักษณะหรือ
ธรรมชาติของแหลงวัฒนธรรมและคุณคาตางๆที่เกี่ยวของกับแหลงวฒันธรรมนั้นๆ สามารถ
แบงเปน 2 กลุม คือ (1) คุณคาทางวัฒนธรรม (2) คุณคาทางสังคมเศรษฐกิจ 
         คุณคานั้นขึ้นอยูกับลักษณะทางสังคมและสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
โดยเฉพาะมรดกทางวฒันธรรม แหลงมรดกทางวฒันธรรมมีการเปลี่ยนแปลง เส่ือมโทรมแตกสลาย
ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของสภาพอากาศที่มกีารเปลี่ยนแปลงและลักษณะการใชงาน การ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจึงกลายเปนสวนหนึง่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ 
         3.1.1 คุณคาทางวัฒนธรรม มีการแบงเปน 3 ลักษณะดังนี ้
 1) คุณคาทางดานความเปนเอกลักษณ (Identity value) อยูบนพื้นฐานของการระลึก
จดจําได เกีย่วของเรื่องมุมมองของสังคม รวมไปถึงรูปลักษณอ่ืนๆ เชน อายุ ประเพณี ความรูสึก
รําลึก อนุสาวรีย ความเลื่อมใสในศาสนา การเมือง ความเปนชาตินยิม คุณคาของเอกลักษณมี
ผลกระทบตอการอนุรักษและบูรณะแหลงมรดกวัฒนธรรม หากการรบัรูไมถูกตองอาจกลายเปน
การทําลายมรดกที่มีคุณคาเหลานั้นไป คณุคาเหลานี้สามารถสงเสริมโดยผานการใหความรูที่ถูกตอง
และการฝกหัดที่เหมาะสม 
 2) คุณคาดานศิลปะ ดานเทคนิค (Relative artistic or Technical value) เปนคุณคาที่มา
จากการประเมนิความสําคัญทางประวัติศาสตรโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและการวิเคราะหตางๆ 
คุณคาทางดานศิลปะและดานเทคนิคเปนผลมาจากการคนควาโดยมีความตั้งใจในการพิสูจน
ความสําคัญของแหลงมรดกที่มีความสําคัญผานรูปแบบของการดํารงชีพเชน เครื่องมือในการ
ประกอบอาชพี งานฝมือ เปนตน 
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 3) คุณคาในเรือ่งความหายาก(Rarity value) มีความเกีย่วพันกับแหลงมรดกในรูปแบบ
ของผูสราง ชวงเวลา พื้นที่ และความเปนตวัแทนหรือเปนเอกลักษณของแหลงมรดก คุณคาในเรื่อง
ความหายากเกีย่วโยงกับคุณคาดานความเปนเอกลักษณและคุณคาดานศิลปะและดานเทคนิค จะมี
ผลตอระดับความเขมขนในการปกปองแหลงมรดก คุณคาในเรื่องความหายากที่สูงอาจจะสงผลให
เปนแหลงมรดกที่มีความสําคัญในระดับสงู 
         3.1.2 คุณคาทางสังคมเศรษฐกิจ แบงเปน 5 ลักษณะดังนี ้
 1) คุณคาทางดานเศรษฐกจิ (Economic value) สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดการแหลง
มรดก มี 4 รูปแบบคือ การทองเที่ยว การคา การใชงาน และส่ิงอํานวยความสะดวก หากขาดการ
วางแผนหรือวางแผนผิดพลาด เนนเพียงรายไดโดยมองขามความสําคัญดานอื่นๆอาจจะนําไปสูการ
ทําลาย    
 2) คุณคาทางดานการใชสอย ( Functional value) เกี่ยวพนักับคุณคาดานเศรษฐกิจ 
คุณคาทางดานการใชสอย หมายถึง รูปแบบการใชสอยตัง้แตแรกเริ่มหรือการใชสอยที่เพิ่งริเร่ิมใช
กันอยางกลมกลืนผสานกันไดกับพื้นที่ รูปแบบการใชสอยในรูปแบบประเพณี ที่สืบทอดกันมา จะ
เปนตัวสงเสรมิและสนับสนนุคุณคาความสําคัญ หรือความหมายของพืน้ที่ 
 3) คุณคาทางดานขอมูลและการศึกษาหาความรู (Educational value) รวมถึงการให
ขอมูลทางดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สนับสนุนใหการศึกษาเกี่ยวกับแหลงมรดก ที่มี
ความสําคัญ แตอยางไรก็ตามไมควรที่จะสนับสนุนการสรางใหมหรือการทําลายอาคารดั้งเดิมเพราะ
จะสงเสริมใหหลักฐานทางประวัติศาสตรเปลี่ยนไป 
 4) คุณคาทางดานสังคม (Social value) คุณคาทางดานสังคมของแหลงมรดกมีความ
เกี่ยวพันกับประเพณี รวมถึงรูปแบบทันสมัย เปนการดําเนินตามขอกําหนด แบบแผนหรือแนวทาง
ของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้น คุณคาทางดานสังคมสามารถทําใหเกิดความสนใจเกีย่วกบั
สภาพแวดลอมในพื้นที่มากขึ้น และจะนําไปสูการบํารุงรักษาและการซอมแซม อาคารหรือสวน
อ่ืนๆ 
 5) คุณคาทางดานการเมือง (Political value) มักพบไดในวาระสําคัญหรือเหตุการณ
สําคัญ ที่เกิดในประวัติศาสตร ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความสําคัญในการเมืองจะเปนตัวสนับสนุน
ใหมีการจดัหาทุนและความเอาใจใสในพื้นที่ โดยมีการคุมครอง การสรางอนุสรณสถาน เปนตน 
         3.2 การศึกษาระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Environment Conservation System :CECS) โดย สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 

 ระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมนี้เกิดจาก การนําระบบเพื่อการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของเดนมารกมาประยุกตใชไดแก ระบบการสํารวจคุณคาทาง
สถาปตยกรรมในสภาพแวดลอม SAVE (Survey of Architectural Value Environment) และ
ปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ขั้นตอน กระบวนการสามารถแบงออก
ไดเปน 2 ระยะสําคัญคือการศึกษาระดับกวาง และ การศกึษาระดับรายละเอียด 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการศึกษาของระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม  
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2550. 
         3.2.1 การศึกษาระดับกวาง 
 ระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 6 ขั้นตอนซึ่งเปน
การศึกษาพืน้ที่ที่มีขนาดใหญระดับจังหวดั การศึกษาครั้งนี้จึงนําเอาเพียงการศึกษาของขั้นตอนที่  
1-4 เทานั้น โดยไมไดศกึษาสวนของขั้นตอนที่ 5 ซ่ึงเปนเรื่องของการจัดความสําคัญเรงดวนและ
ขั้นตอนที่ 6 การบูรณาการขอมูลเขาสูแผนระดับกวาง 

3.2.1 การศึกษาระดับกวาง 

การสรุป
คุณลักษณะ

การระบุสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม

การสํารวจจัดทําเอกสาร
ขอมูล

การประเมิณคุณคาและการ
วิเคราะห

การจัดความสําคัญ
เรงดวน

การบูรณาการเขาสูแผนระดับ
กวาง

การกําหนด
วัตถุประสงค

การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการ
วางแผน

การนําไปสูการ
ปฎิบัติ

3.2.2 การศึกษาระดับรายละเอียด 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

2) 

3) 

การศึกษา
ยอนกลับ 

การศึกษา
ยอนกลับ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การสรุปคุณลักษณะสําคัญ ไดแก การสรุปภาพรวมและคณุลักษณะสําคญั
ของจังหวดัในดานตางๆ เพื่อสรุปยอและคดักรองขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูใหมีความกระชับขึ้น โดยจะ
ไดนํามาใชเปนขอมูลอางอิงรวมกันของคณะทํางาน หนวยงานราชการทองถ่ินและประชาชนใน
พื้นที่ สําหรับการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ทางผูวิจัยใชพื้นที่ศกึษาวจิัยที่มีขนาดเล็กกวาจังหวัดโดย
ทําการศึกษาในระดับชุมชน ดังนั้นการสรุปคุณลักษณะสําคัญจึงเปนแบบในระดับชมุชนตลาด
คลองสวน  การสรางขอมูลอางอิงรวมดังกลาวจะเปนการลดระยะเวลาที่จะตองใชในการสรางฐาน
ความเขาใจรวมกันและเปนการจํากัดเนื้อหาของการสํารวจและการเกบ็ขอมูลใหตรงกับประเดน็ที่
ตองการเนนและมีความสําคัญเรงดวนในการดําเนินการ หัวขอคุณลักษณะสําคัญในดานตางๆที่ทํา
การสรุปสามารถแบงไดเปน 3 เรื่องดวยกันคือ เร่ืองประวตัิศาสตรพัฒนาการเมือง  เร่ืองสภาพทาง
ธรรมชาติ  และเรื่องของภูมทิัศนสถาปตยกรรมและชุมชน  ขอมูลจากคุณลักษณะสําคัญในทุกดาน
จะไดถูกนํามาแลกเปลี่ยนกนัเพื่อระดมความคิดเห็นกอนที่จะนํามากําหนดเปน สาระสําคัญโดย
อางอิงเบื้องตนไดจาก กลุมหัวขอสาระสําคัญในดานตางๆอยางกวางขวางดังนี้คือ 
 กลุมท่ี 1 กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมมนุษย (Built Environment)  
 ครอบคลุมองคประกอบทางกายภาพที่เกีย่วของกับมนษุย ไดแก สถาปตยกรรม 
ส่ิงกอสราง โบราณสถาน ชุมชน โครงสรางเมือง แหลงโบราณคดี ฯลฯ 
 กลุมท่ี 2 กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ(Natural Environment) 
 ครอบคลุมองคประกอบทางกายภาพทางธรรมชาติ ไดแก แมน้ําคูคลอง แหลงน้ํา ปาไม 
ฯลฯ 
 กลุมท่ี 3 กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม (Intangible Environment) 
 ครอบคลุมหัวขอที่เกี่ยวเนื่องกับองคประกอบที่ไมใชกายภาพเชนเหตกุารณสําคัญทาง
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน กลุมชนชาติพันธุ แหลงการผลิต แหลง
เกษตรกรรมและภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่โดดเดนฯลฯ  
 ขั้นตอนที่ 2 การระบุแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ไดแก การระบพุืน้ที่ที่มี
ความสําคัญเบื้องตนตามสาระสําคัญที่กําหนดอยางรอบดานโดยเกิดจากขอมูลที่ไดจากการนํา
รายช่ือสาระสําคัญทางดานตางๆของพื้นที่มาจัดทําผังกายภาพตามสาระสําคัญ กอนที่จะนํามา
วิเคราะหหาพืน้ที่สําคัญ  
 ขั้นตอนที่ 3) การสํารวจจัดทําเอกสารขอมูล ไดแก การดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม
เพิ่มเติม เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารจัดการของพื้นที่ที่ไดรับ
การระบุในขัน้ตอนที่แลว โดยมี 2 สวนสําคญั คือ 
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 1) การระบุขอบเขตเบื้องตนเพื่อการสํารวจ เมื่อไดมีการระบุตําแหนงพืน้ที่ที่จะมกีาร
สํารวจแลว พืน้ที่ดังกลาวควรที่จะไดรับการพิจารณาอีกครั้งในรายละเอยีดที่มากขึน้และเฉพาะกับ
คนในวงที่อยูในพื้นที่โดยใชแผนที่ฐานในมาตราสวนที่ใหญขึ้นเปนแผนที่อางอิงในการพูดคุย 
ขอมูลตําแหนงขององคประกอบสําคัญในพื้นที่นั้นจะไดมีการระบุในแผนที่อีกครั้งกอนที่จะไดมี
การแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงขอบเขตบริเวณทีค่วรจะไดมีการสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม 
โดยเกณฑในการพิจารณาขอบเขตมีดังนี ้

- หนวยพืน้ที่ทางประวัติศาสตร เชน แนวกําแพงเมืองเกา เขตการปกครองในอดีต ฯลฯ 
- สภาพทางภูมศิาสตร เชน คูคลอง แมน้ํา ฯลฯ 
- ขอบเขตพื้นทีท่ี่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญไดอยางครบถวน 

 2) การสํารวจภาคสนาม  พืน้ที่ที่ไดรับการระบุขอบเขตเบื้องตนจะไดรับการดําเนินการ
สํารวจ โดยใชวิธีการสํารวจรวมกันกับคนในพื้นที(่ Walk-through Survey) ซ่ึงอาจเปนหัวหนา
ชุมชน เยาวชนหรือผูเฒาผูแกในพืน้ที่ รวมกับคณะสํารวจ การสํารวจโดยการใหคนในพื้นที่พาคณะ
สํารวจเดินเพื่อใหเห็นถึงตําแหนงองคประกอบสําคัญและสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื้นที่  
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณคาและการวเิคราะห  
 ขอมูลที่ไดของแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมทั้งหมดที่ไดจากภาคสนามจะไดนํามา
ประเมินคุณคาและวเิคราะหใน 3 ดานหลัก อันประกอบดวยดานที่ 1 คือ คุณคาความสาํคัญ 
(Significance) ดานที่2 คือ ภยัคุกคามและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Threat and Trend) และดานที3่ 
คือแนวทางในการอนุรักษพืน้ที่เบื้องตน 
 ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการดําเนินการที่อาจจะตองใชความรูและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานดังนั้นควรจะไดมีการดําเนนิการรวมกันหรือประสานงานขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของและรับผิดชอบโดยตรง เชน กรมศลิปากร ในเรื่องของการประเมินคุณคา 
โบราณสถาน นักประวัติศาสตรและนักวชิาการทองถ่ิน ในเรื่องของการประเมินคุณคาความสาํคัญ
ของพื้นที่และการวิเคราะหสภาพทางกายภาพในปจจุบัน เปนตน  
 ดานที่1  การประเมินคุณคาความสําคัญ (Significance) 
 การประเมินคณุคาความสําคญัจะอางอิงถึง 2 สวน เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมิน 
ไดแก คุณคา( Value) และ สภาพความแทดั้งเดิม (Authenticity) 
 คุณคา (Value)  คือส่ิงที่ใหประโยชนไมวาจะเปนทางกายภาพหรือทางจิตใจกับมนุษย 
คุณคานั้นขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  
โดย คุณคาเหลานี้อาจถูกแบงเปน 2 กลุม คอื 
 คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value) โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 
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 คุณคาทางดานความเปนเอกลักษณ (Identity Value) คุณคาทางดานศลิปะ ดานเทคนิค (Artistic& 
Technical Value) และ คุณคาในเรื่องความหายาก (Rarity Value) 
 คุณคาทางสังคม เศรษฐกิจ โดยแบงออกเปน 5 ลักษณะดงันี้ คุณคาทางดานเศรษฐกิจ 
(Economic Value) คุณคาทางดานการใชสอย (Functional Value) คุณคาทางดานขอมลูและ
การศึกษาหาความรู (Education Value) คุณคาทางดานสังคม (Social Value) และ คณุคาทางดาน
การเมือง (Political Value) 
 สภาพความแทดั้งเดิม (Authenticity)  คือการคงอยูของคุณคานั้นๆโดยแบงออกไดเปน
5 สวนที่สําคัญ ไดแก ที่ตั้ง (Location)   บริเวณโดยรอบ (Setting)   ยังคงใชวัสดุเหมอืนเดิม 
(Material)       ยังคงรูปรางแบบเดิม (Style) และส่ิงสุดทายคือ ฝมือชาง/เทคนิคการกอสราง 
(Craftsmanship) 
 ดานที่2 ภยัคุกคามและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Threat and Trend) 
 การวิเคราะหในสวนนีเ้ปนการมองแนวโนมและปจจยัถึงการสูญเสียไปของ คุณคา 
ความสําคัญ และสภาพความแทดั้งเดิม ที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ทั้งในระดบัองคประกอบและภาพรวม
ของพื้นที่ โดยมองทั้งปจจัยภายในและภายนอกควบคูกนัไป ภัยคุกคามที่พิจารณาจะเปนปจจยัหลัก
ที่จะนําไปสูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  
 ดานที่3 การกําหนดแนวทางในการอนุรักษพื้นที่เบื้องตน การวิเคราะหในสวนนีเ้ปน
การมองถึงแนวทางที่จะเก็บรักษาคุณคาความสําคัญของพื้นที่และปองกันภยัคุกคามที่จะเกิดขึ้น 
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในสวนนี้ จะเปนแนวทางใหผูประเมินและบุคคลภายนอกซึ่ง
ไมไดสัมผัสกับพื้นที่โดยตรงจะไดนํามาใช ประกอบการกําหนดนโยบายและแผนงาน   
 จากนั้น จึงบูรณาการขอมูลเขาสูแผนระดบักวาง ขอมูลทั้งในสวนทีเ่ปนระบบ
ฐานขอมูล(ทะเบียนแหลงส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรมของจังหวดั) และแผนที่แสดงตําแหนงและ
ขอบเขตแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม จะไดถูกนํามาเปลี่ยนใหอยูในรูปของขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร(GIS) เพื่อนําไปใชเปนชั้นของขอมูลอันจะเปนขอมูลประกอบสวนหนึ่ง ในกระบวนการ
จัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด หรือผังพัฒนาจังหวดัอื่นๆทีจ่ะจดัทําขึ้นในอนาคต (สําหรับการวิจยั
คร้ังนี้ไมมีการบันทึกขอมูลเขาระบบนี)้ 
 จากการศึกษาขั้นตอนในระดับกวางของ ระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรม(Cultural Environment Conservation System) นั้นพบวาระบบนี้มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ขนาดใหญระดับจังหวดัที่มีความชัดเจนของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและการดําเนินตาม
ระบบไดอยางสมบูรณนั้นบคุลากรก็ตองมีการประสานงานกันอยางมีระบบ สําหรับการวิจัยในครั้ง
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นี้จะใชรูปแบบของระบบนี้เปนแนวทางของการออกแบบการวิจยั โดยอาจปรับและเพิ่มเติมขั้นตอน
ใหมใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนตลาดคลองสวน 
         3.2.2 การศึกษาระดับรายละเอียด 
 ขั้นตอนการดําเนินการของการศึกษาระดับรายละเอียด สามารถแบงยอยออกไดเปน 3 
ขั้นตอนไดแก การกําหนดวตัถุประสงค  การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน และ การนําไปสูการ
ปฏิบัติ โดยเปาหมายหลักของการศึกษาในระดับรายละเอียด คือ แผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการ
ระดับทองถ่ินซ่ึงไดผานกระบวนการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ แผนดังกลาวจะประกอบไปดวย
ขอมูลเชิงลึกทั้งในสวนกายภาพและสังคมที่จะไดนํามาใชเปนตัวกําหนดมาตรการและแนวทางที่
ปฏิบัติไดจริงตรงกับความตองการและวิสัยทัศนของคนในพื้นทีแ่ละมคีวามสอดคลองกับทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่  
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงลําดับขั้นตอนการศึกษาของระบบระบบเพื่อการอนรัุกษส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรม ในขั้นตอนการดําเนินการศกึษาระดับรายละเอียด 
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2550. 
 

การกําหนดวัตถุประสงค
การวิเคราะหประเด็นปญหาและสภาพแวดลอม 
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค

การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน
การสํารวจทางสถาปตยกรรม 
ในระดับรายละเอียด การวิจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

การนําไปสูการปฏิบัติ
การกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษและพัฒนา 
การจัดทําผังกายภาพเพื่อการอนุรักษและพัฒนา

1) 

2) 

3) 

แหลง
ส่ิงแวดลอม ดําเนินการตอเน่ืองจากระยะที่1

แผนภูมิสรุปขัน้ตอนการดําเนินการศึกษาระดับรายละเอียด 

การประชุมกลุมยอยกับ
เทศบาล 

บทสรุปประเด็นปญหา  
วัตถุประสงค แนว
ทางการดําเนินการและ 
วิสัยทัศน 

การสํารวจ 
โดยสถาบันการศึกษา 
และเจาหนาท่ีท่ี

ขอมูลเชิงลึกทางกายภาพ
ขอมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจ
สังคม 
ทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ี

การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
ทางการวางแผน 

แผนบูรณาการเพื่อการ
อนุรักษ 
และพัฒนาพื้นท่ี 
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 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค  
 เนื่องจากแตละแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมมีบริบทที่ตางกัน ดังนัน้ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะไดมีการกาํหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการดําเนินการในแตละพืน้ที่ซ่ึงจะสงผล
สําคัญถึง การกําหนดแผนงานและกรอบการทํางาน ใหมคีวามสอดคลองเหมาะสมกบัจุดมุงหมาย
รวมในอนาคตที่คาดหวังไวของคนในพืน้ที ่รูปแบบการกาํหนดวัตถุประสงค อาจเริ่มจาก การระบุ
ประเด็นปญหา(Problem Identification) การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT analysis) แลวนํามา
แปลงเปนวัตถุประสงคที่ตอบรับและแกปญหานั้นๆเพื่อใหเปนวัตถุประสงคยอย หรือ วัตถุประสงค
ระยะสั้น (Immediate Objective) ซ่ึงมีความเหมาะสมกับปญหาในระยะสั้นสามารถดําเนินการและ
เห็นผลไดอยางทันที พรอมกันนั้น อาจมีการกําหนดวัตถุประสงคระยะยาว (Development 
Objective) ซ่ึงอาจไดจากการกําหนดวิสัยทศันรวมกนัของคนในพืน้ที่ โดยจะเปนเปาหมายที่อาจไม
สามารถเกิดขึ้นไดในทันทแีตมีความเหมาะสมกับการพฒันาอยางยัง่ยนืของพื้นที่ในอนาคต  
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน 
 จากกรอบแนวทางการดําเนนิการที่ไดจากขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค 
วัตถุประสงคที่ไดทั้งในสวนที่เปนระยะสัน้และระยะยาวจะเปนตวับงชี้ถึงหัวขอของขอมูลที่เปนที่
ตองการเพิ่มเตมิและขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบกับคนในพื้นที่ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ทั้งในสวนขอมูลกายภาพและขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม จึงจําเปนทีจ่ะตองมีการเก็บขอมูลเชิงลึก
เพิ่มจากรายงานแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม การเก็บขอมูลแบงเปน 2 สวนไดแก การเก็บขอมลู
เชิงลึกทางสถาปตยกรรม และการวิจยัทางเศรษฐกิจสังคม   
 การเก็บขอมูลเชิงลึกทางสถาปตยกรรม ไดแก การเก็บบนัทึกขอมูลหัวขอหลักๆอันมี
ผลกับคุณลักษณะสําคัญของพื้นที่ของทุกองคประกอบทีอ่ยูในพืน้ที่ เพิม่เติมจากองคประกอบหลัก
ที่ไดเก็บไปแลวในการศึกษาระดับกวาง เพือ่ใหไดมาซึ่งขอมูลในภาพรวมของพื้นที่ไมใชเพียงแต
องคประกอบสําคัญ การสํารวจทางสถาปตยกรรมเพิ่มเติมจะขยายขอบเขตการสํารวจใหครอบคลุม
ทุกอาคารที่อยูในพื้นที่ โดยระดับความละเอียดของการสาํรวจจะยดืหยุนตามความพรอมของ
บุคลากรและงบประมาณของแตละพื้นที่ แตอยางนอยควรที่จะครอบคลุมตัวแปรหลัก 6 ดาน ไดแก 
ประเภทอาคาร การใชสอยปจจุบัน ยุคสมัย รูปแบบ วัสดุอาคาร รูปทรงหลังคา 
 การเก็บขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม  ไดแก การเก็บขอมูลเชิงลึกและการตรวจสอบ
ยืนยนัทัศนคต ิความคิดเหน็ของประชาชนตอวัตถุประสงคและวิสัยทัศนที่ไดกําหนดขึ้น ซ่ึงจะมีผล
อยางยิ่งกับการกําหนดมาตรการและแผนการดําเนินการที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยใชเทคนิควิธีที่
เหมาะสมกนักบัลักษณะของขอมูลและผูใหขอมูล การเกบ็ขอมูลทางเศรษฐกิจสังคมในงานดานการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26 

อนุรักษ จะมีทัง้ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะถกูใชในบริบทและ
วัตถุประสงคที่ตางกันไป ระเบียบวิธีวจิัย (Research Method) ที่ใชไดแก 
 การจัดทําแบบสอบถาม การสํารวจชุมชนโดยใชแบบสอบถามมีวัตถุประสงคหลักเพือ่
ดําเนินการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ โดยสามารถกําหนดคําถามใหตรงกับประเดน็ทีต่องการทราบ
เชน  
 -  ขอมูลพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือน 
 -  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 -  ความสําคัญของพื้นที่และสิ่งที่มีคุณคาในชุมชน ทัศนคติและความตระหนกัของ
ชุมชนเกีย่วกับการอนุรักษ 
 -  ความคิดเหน็และแนวทางการกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรภายนอก
ในการอนุรักษส่ิงที่มีคุณคาในชุมชน 
 การบันทึกประวัติศาสตรผานการบอกเลา ประวัติศาสตรผานการบอกเลาเปน
สวนประกอบที่สําคัญมากในการสงเสริมใหคนในทองถ่ินรูสึกมีสวนรวมในการอนรัุกษ เนื่องจาก
วิธีการนี้เปนการถายทอดการสัมภาษณผูทีอ่าศัยอยูในทองถ่ินในเรื่องชวีิตและเหตกุารณในอดตี 
รวมถึงบางสิ่งบางอยางที่ใกลชิดเปนการสมัภาษณเชิงลึกและบันทึกประสบการณชีวติของบุคคล 
ประวัติศาสตรบอกเลาที่สมบูรณจะสอบถามถึงเรื่องของบรรพบุรุษครอบครัว ประสบการณชีวติ
ตั้งแตในวยัเดก็จนถึงปจจบุนั และสอบถามในแงมุมอ่ืนๆมากเทาที่จะเปนไปได การใชขอมูลที่ได
จากประวัติศาสตรบอกเลา จะทําใหทราบถึงเรื่องราวของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมอยางละเอียด
และ ตางไปจากหนังสือประวัติศาสตรโดยทั่วไปซึ่งมักจะกลาวถึงเรื่องราวเฉพาะทีเ่กีย่วกับ ราชวงศ
และศาสนา 
 ขั้นตอนที่ 3 การนําไปสูการปฏิบัติ 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลและสังเคราะหขอมูลในระดับรายละเอยีด จะไดมีการมา
จัดทํากระบวนการวางแผนผานเวทีสาธารณะ โดยมีเนือ้หา 3 สวนสวนแรกไดแก การสังเคราะห
ขอมูลเชิงลึก สวนที่สองไดแก การกําหนดมาตรการเพือ่การอนุรักษ (Conservation Measure) โดย
มาตรการนี้แบงไดเปน 2 แบบคือ มาตรการเชิงจูงใจ (Enabling Measure) กับ มาตรการเชิงควบคุม 
(Controlling Measure) และสวนที่สามไดแกการจดัทําผังกายภาพเพื่อการอนุรักษ โดยรายละเอียด
ของสามสวนนี้พอจะสรุปไดดังนี ้
  การสังเคราะหขอมูลเชิงลึก ขอมูลที่ไดเพิม่จากทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจสังคม 
ทั้งในสวนวัตถุประสงค แนวทางการดําเนนิการ จะถูกนาํมาสังเคราะหเขาสูเครื่องมือในการ
วางแผน และ ผังกายภาพ จะทําใหไดรูปแบบการดําเนนิการที่ชัดเจนขึ้น และ มีความสัมพันธกันกบั
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ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของพื้นที่ที่ไดจากการสํารวจ รูปแบบการดําเนนิการบางสวนจะ
ไดมีการนําไปแปลงใหอยูในรูปแบบที่เขาใจงายตอคนทัว่ไป เชน แผนที ่3 มิติ แผนพับ
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจและการรูสึกมีสวนรวมกอนทีจ่ะมกีารกําหนดเปนมาตรการ
และแผนงานโดยละเอยีดในขั้นตอไป 
  การกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ ผลที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลจะไดถูกนํามา
กําหนดมาตรการ เพื่อใชตอบสนองวัตถุประสงคและบรรลุวิสัยทัศนทีก่ําหนด มาตรการมี 2 
รูปแบบมาตรการเชิงจูงใจ Enabling Measure และ มาตรการเชิงควบคมุ Controlling Measure 
 มาตรการเชิงจงูใจ Enabling Measure 

- การยกเวนภาษีบางประเภทใหกับอาคารอนุรักษ รวมถึงวัสดุทองถ่ิน 
- การอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตปรับปรุงอาคารเกา 
- การสรางประโยชนพิเศษใหกับอาคารเกาหรืออาคารใหมที่ดําเนินการตามคูมือการ

ออกแบบ เชนการเพิ่มสัดสวนพื้นที่อาคารตอที่ดิน (FAR or BCR) 
- การมอบรางวลัเผยแพรสูสาธารณะใหกับอาคารที่อนุรักษไดด ี
- การจัดทํากจิกรรมสรางการรับรูสาธารณะ (Public awareness) เพื่อเผยแพรความรู

ความเขาใจเกีย่วกับคุณคาความสําคัญในพื้นที ่
- การออกเงินสนับสนุน (Matching fund) รวมกับเจาของบานในการปรับปรุงอาคาร 

 มาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure 
- การกําหนดความสูงและประโยชนการใชทีด่ินและอาคาร 
- การกําหนดวัสดุและสีหลังคา 
- การขึ้นทะเบยีนโบราณสถานใหกับอาคารอนุรักษ 

 การจัดทําผังกายภาพเพื่อการอนุรักษ ขอมูลจากการดําเนนิการในระดับรายละเอียด ทัง้
ในสวนขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และวัตถุประสงค จะถูกนาํมาวิเคราะห  สังเคราะห  
ลงสูผังกายภาพระดับพืน้ที่  โดยผังที่เสนอควรจะมีความสัมพันธสอดคลองกันกับฐานทรัพยากรทีม่ี 
และความตองการของคนในพื้นที่เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนของชุมชนที่วางไวโดยมีการนาํมาตรการ
บางสวนที่เหมาะสมมาประกอบ 
 ผังที่ไดจะครอบคลุมทั้งในระดับองคประกอบโดยมีโครงการยอยทีจ่ะสงเสริมและ
สนับสนุนวัตถุประสงคและมาตรการที่กําหนดทั้งในสวนของภาครัฐ  เอกชนและประชาชนทัว่ไป  
และ  ในระดับพื้นที่โดยรวม  ในรูปแบบของผังการใชประโยชนทีด่ิน 
 กระบวนการทีใ่ชดําเนนิการจะมีรูปแบบทีต่างกันไป  โดยอาจอยูในรูปแบบของการจดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดเล็กของผูเกี่ยวของหลักเพื่อสรุปขอมูลและประเด็นที่สําคญักอนที่จะ
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นําไปสูการจัดเวทีสาธารณะขนาดใหญเพือ่ชวยกนัยกรางผังกายภาพโดยปรกติขั้นตอนนี้จะใช
เวลานาน และ จําเปนที่จะตองมีบุคลากรเฉพาะทางดานการวางแผนเขารวมดําเนนิการ 
         3.3 การศึกษาแนวคิดการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม  
 คณะทํางานภมูิทัศนวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบงภูมิทัศนวัฒนธรรมออก
ตามความเขมขนของการจัดการของมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอม ไดเปน 3 ประเภทคือ 
ชุมชนที่มีภูมทิัศนนําวัฒนธรรม ชุมชนที่มีลักษณะเดนรวมกันทั้งภูมิทศันและวัฒนธรรม ชุมชนที่มี
วัฒนธรรมนําภูมิทัศน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 2549) 
 ประเภทของภมูิทัศนวัฒนธรรมตามความเขมขนของการจัดการสภาพแวดลอม 3 
ประเภท ดังนี ้
         3.3.1 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบภูมิทัศนนําวฒันธรรม 
 ลักษณะของชมุชนที่มีภูมิทัศนเปนเอกลกัษณสําคัญโดดเดนคือ ชุมชนที่ยังประกอบไป
ดวยสภาพแวดลอมธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ การตั้งถ่ินฐานมีการแทรกตัวอยูในระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ดวยการปรับตัวใหอยูรวมกนัอยางมีดุลยภาพ อาทิ การตั้งถ่ินฐานบนเทือกเขา ริมแมน้ํา 
ในปาไม เปนตน ภูมิทัศนวฒันธรรมลักษณะนี้ปราศจากการรบกวนความเจริญทางดานวัตถุใดๆ 
จากภายนอก หรือจะมกี็เปนแตเพยีงสวนนอย ไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูอยางรุนแรง
หรือชัดเจน เนือ่งมาจากมีการอยูอาศัยที่พึ่งพาธรรมชาติ และปฏิบัติตนตอสภาพแวดลอมอยางออน
นอม โดยปกตแิลวผูคนที่อาศัยอยูในภูมิทศันวัฒนธรรมของตนเองอยูบนขอจํากัดดานตางๆ ของคน
มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินใหเกดิประโยชนสูงสุด หากจะซื้อหาสินคาจากภายนอกชุมชนก็
เพียงแตสินคาบางประเภททีจ่ําเปนและไมสามารถผลิตไดในทองถ่ินเทานั้น 
 การจัดการภูมทิัศนในลักษณะนี้คือ การคํานึงถึงความใกลชิดกับธรรมชาติ การใชวัสดุ
ปรุงแตงที่ตองซ้ือมาจากภายนอกชุมชนใหนอยที่สุด มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอม และไม
เปนการทําลายทั้งมลภาวะทางนิเวศวิทยาและเปนมลพิษทางสายตา 
         3.3.2 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบมีลักษณะเดนรวมกนัทั้งภมูิทัศนและวัฒนธรรม 
 ชุมชนที่มีลักษณะโดดเดนทั้งในแงภูมิทัศนและวัฒนธรรมรวมกันเปนพื้นที่ที่มีแนว
ทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสมไดหลากหลายแนวทาง แตอยางไรก็ตามในการจดัการ
ตางๆ ก็ควรอาศัยปจจยัภายนอกใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ควรใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินที่มีอยู
อยางอุดมสมบูรณในการจดัการ และพึงระลึกวาการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มีสัดสวนของการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินจะกอใหเกิดปญหานอยกวาการพึ่งพาทรัพยากรทีสั่งเคราะหขึ้น
หรือทรัพยากรใดๆ ที่ไมมีในทองถ่ิน 
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         3.3.3 ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนาํภูมิทัศน สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ 
 1) วัฒนธรรมที่จับตองไดหรือเปนรูปธรรมเปนหลักในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน ใน
การจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรมประเภทนี้สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ แตอยางไรกต็ามจะตอง
คํานึงถึงเอกลักษณของพื้นที่เปนสําคัญ และตองนํามาเปนพื้นฐานความคิดในการออกแบบหรือ
จัดการในภูมิทศัน ผลลัพธของการจัดการจะออกมาดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับประสบการณ และความรู
ความชํานาญของคณะทํางานเปนสําคัญ สําหรับการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมตองระมัดระวังไมให
เกิดความเปลี่ยนแปลงที่กวางขวางและหลากหลาย เพราะหากเปนการจดัการที่ผิดพลาดแลวยอม
สงผลกระทบทางลบที่รุนแรงและชัดเจนดวยเชนกนั ดงันั้นในการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมของ
ชุมชนลักษณะนี้ มีความจําเปนที่ตองทําการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจชมุชนอยางถองแท เพื่อกํากับ
การจัดการใหอยูในกรอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนได และควรใหมีผูที่มีความรูมีประสบการณ
เขามาแนะนําหรือวางกรอบความคิดและแผนการจัดการ ซ่ึงตองไมเกินกําลังของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองได 
 2) วัฒนธรรมที่จับตองไมไดหรือเปนนามธรรมเปนตัวนําพาใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศนลักษณะนี้อาจจะไมไดเหน็เปนประจักษแกตา แตตองการวเิคราะหเชิงลึก ซ่ึงจะเกิดขึ้นใน
ชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่ซับซอน ซ่ึงอาจจะเปนชุมชนเมืองขนาดใหญหรือขนาดเล็กกไ็ด หากแต
ชุมชนนั้นตองมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเดนอยางเหน็ไดชัด ซ่ึงการจัดการใน
ลักษณะนี้อาจเปนการสงเสริมวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมดังกลาว ซ่ึงอาจจะเปนการบริหารจัดการ 
หรือสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกบัความตองการของชุมชน และควรมีการ
ประเมินผลของการจัดการหลังจากดําเนนิงานจัดการไปแลว 
         3.4 การศึกษาแนวคิดของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (International Council 
on Monuments and Sites :ICOMOS)เร่ืองกฎบัตรวาดวยมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน ค.ศ. 1999 
 มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนจุดศูนยรวมความชื่นชอบและความภาคภูมใิจของมนุษย
ทุกคน และไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนเอกลักษณและผลผลิตที่โดดเดนของสังคม แมวาจะมี
ลักษณะที่ ไมเปนทางการแตก็มีระเบยีบแบบแผน มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินจะเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ประโยชนใชสอยเปนสําคัญและในขณะเดียวกันก็ยังถึงพรอมดวยความนาสนใจและความงาม เปน
ทั้งจุดรวมของวิถีชีวิตรวมสมัยและยังเปนบันทึกประวัตศิาสตรของสังคมในเวลาเดียวกัน แมวา
มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเหลานี้เกิดขึน้จากมนุษย แตกเ็ปนผลงานสรางสรรคของกาลเวลา
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เชนเดยีวกัน ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินคงไมคูควรตอการเปนมรดกของมนุษยชาติหากปราศจากการดแูล
เอาใจใสของมนุษยเพื่ออนุรักษความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบขึ้นเปนแกนของการ
ปรากฏอยูของมนุษย  มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนสิ่งสําคัญกลาวคือ เปนการแสดงออกขั้นพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมของชุมชนและของความสัมพันธกับอาณาบริเวณที่ตั้งอยู ในขณะเดียวกันก็เปนการ
แสดงออกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในโลกนี้ ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินเปนวิถีแหงธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เปนกระบวนการตอเนื่องที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนและการ
ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องในลักษณะที่ตอบสนองตอสภาพบังคับทางสังคมและสิ่งแวดลอม จารีต
ประเพณีทีย่ังคงอยูถูกคุกคามอยูทั่วโลกจากแรงกดดนัทางเศรษฐกิจและการกลืนวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรมใหเปนแบบเดยีวกันหมด ปญหาพื้นฐานทีม่าจากแรงกดดันเหลานีต้องไดรับการ
แกไขโดยชุมชนตางๆ พรอมดวยรัฐบาล นกัวางผัง สถาปนิกนกัอนุรักษและกลุมผูเชี่ยวชาญหลาย
สาขา สืบเนื่องจากการกลืนวฒันธรรมใหเปนแบบเดยีวกันและการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกไปในแนวทางเดยีวกันทั้งหมดนั้น สงผลใหโครงสรางพื้นถ่ินทั่วโลกตกอยูในสภาวะที่
เปราะบางเปนอยางยิ่ง ตองเผชิญกับปญหารายแรงของสิ่งที่กําลังจะหมดไป ดุลยภาพและการที่จะ
ทําใหผสานกลมกลืนกันไดดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติมกฎบัตรเวนิชเพื่อวางหลักในการ
ดูแลและคุมครองมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน 
 ประเด็นท่ัวไป 
 1) ตัวอยางของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินอาจชี้ชัดไดจาก 

- การที่อาคารนั้นๆ เปนที่ใชสอยรวมกนัของชุมชน 
- ลักษณะเฉพาะของทองถ่ินหรือภูมิภาคที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น 
- ความเชื่อมโยงกันไดของรูปแบบ รูปทรงและรูปลักษณะ หรือการใชสอยกับประเภท 

ตางๆ ของอาคารประเพณนีัน้ 
- ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการกอสรางซึ่งไดรับถายทอดกันมาอยางไมเปน 

ทางการ 
- การตอบสนองตอขอจํากัดทางดานการใชสอยทางสังคมและทางดานสิ่งแวดลอมอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
- การประยกุตใชระบบการกอสรางและงานชางฝมือแบบดั้งเดิมอยางมปีระสิทธิภาพ 

 2) ความพึงพอใจและความสาํเร็จของการปกปองคุมครองมรดกพื้นถ่ินขึน้อยูกับการมี      
สวนรวมและการสนับสนุนของชุมชน การใชสอยอยางตอเนื่องและการบํารุงรักษา 
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 3) รัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบตองสํานึกในสิทธขิองชุมชนในอันที่จะดํารงไว
ซ่ึงประเพณีทีสื่บทอดกันมาของตนและปกปองประเพณีเหลานี้โดยผานทางกฎหมายที่มีอยู โดย
วิธีการบริหารจัดการการเงนิและสงมอบใหกับคนรุนตอไปในอนาคต 
         3.4.1 หลักการในการอนุรักษ 
 1) การอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา 
ในขณะที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไมได และความจําเปนที่ตอง
เคารพตอลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 2) ช้ินงานรวมสมัยที่อยูบนสิง่กอสรางพื้นถ่ิน กลุมของสิ่งกอสรางหรือชุมชนพื้นถ่ิน
ควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบดั้งเดิมของสิ่งเหลานั้นดวย 
 3) มีเพียงนอยคร้ังมากที่ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินจะสามารถสื่อไดจากโครงสรางเพียงอยาง
เดียว การอนุรักษจึงจะดีที่สุดเมื่อทําการบาํรุงรักษาและสงวนรักษาไวซ่ึงลักษณะทีแ่สดงความเปน
ตัวแทนของกลุมของสิ่งกอสรางและชุมชนเปนรายภูมิภาคไป 
 4) มรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนสวนหนึ่งที่ผสานกลมกลืนอยูกับสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมและความสัมพันธนี้ตองนํา มาใชในการพิจารณาการพัฒนาและวิธีการในการอนุรักษ 
 5) ส่ิงกอสรางพื้นถ่ินมิไดรวมความเฉพาะรูปทรงทางกายภาพ เนื้อวัสดุของสิ่งกอสราง 
โครงสรางและที่ตั้งของสิ่งกอสรางนั้นๆ เทานั้น แตรวมถึงแนวทางทีส่ิ่งปลูกสรางเหลานี้ถูกใชสอย
และเปนทีเ่ขาใจ รวมทั้งจารีตประเพณแีละการรวมกลุมเชิงนามธรรมซึ่งผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
ส่ิงกอสรางนั้นดวย 
         3.4.2 แนวทางในการปฏบิัต ิ
 1) การวจิัยและจัดเก็บขอมูล การดํา เนนิงานทางกายภาพตอโครงสรางของสิ่งกอสราง
พื้นถ่ินควรกระทํา ดวยความระมัดระวัง และควรมีการวิเคราะหรูปทรงและโครงสรางอยางสมบูรณ
กอน เอกสารขอมูลนี้ควรจัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุ ทีซ่ึ่งสาธารณชนสามารถเขาถึงได 
 2) ที่ตั้ง ภูมิทัศนและกลุมของสิ่งกอสราง การดําเนินการใดๆ ทางกายภาพที่มีตอ
โครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินควรกระทํา ในลักษณะที่เคารพและคงไวซ่ึงความผสานกลมกลืน
ของที่ตั้ง ของความสัมพันธที่มีตอภูมิทัศนทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม และของ
โครงสรางเมื่อเทียบกับสิ่งกอสรางอื่นๆ 
 3) ระบบของการกอสรางแบบดั้งเดิม ความตอเนื่องของระบบการกอสรางแบบดั้งเดมิ
และทักษะฝมอืชางที่มาพรอมกับมรดกสิ่งกอสรางพื้นถ่ินเปนพืน้ฐานของการแสดงออกถึงลักษณะ
ความเปนพืน้ถ่ิน และมีความสําคัญตอการซอมแซมและการบูรณะของสิ่งปลูกสรางเหลานี้ ควรมี
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การรักษา บันทึกและสงผานทักษะเชนนีไ้ปยังชางฝมือและชางกอสรางรุนตอไปโดยการให
การศึกษาและจัดการฝกอบรม 
 4) การเปลี่ยนวัสดุและองคประกอบทางสถาปตยกรรม การเปลี่ยนแปลงซึ่งสนองตอ
ความตองการตามการใชสอยรวมสมัยที่ชอบดวยกฎหมายควรกระทํา โดยการใชวัสดุใหมที่ชวย
รักษาลักษณะเดิมที่ไมเปลี่ยนแปลงการแสดงออก ภาพลักษณ พื้นผิวสัมผัสและรูปทรงผานทาง
โครงสรางและวัสดกุอสรางของเดิมที่สืบเนื่องมา 
 5) การประยุกตการใชสอย การประยกุตการใชสอยและการนําโครงสรางของ
ส่ิงกอสราง พื้นถ่ินกลับมาใชใหมควรกระทํา ในลักษณะที่เคารพตอความผสานกลมกลืนของ
โครงสรางของลักษณะเฉพาะและรูปทรงของสิ่งกอสราง ในขณะที่ไปกนัไดกับมาตรฐานการอยู
อาศัยซ่ึงเปนทีย่อมรับ ในกรณีที่ไมมีการเวนชวงการใชสอยของสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน ใหนํา ขอกําหนด
ตามจารีตของชุมชนมาใชเปนเครื่องมือในการดํา เนนิ การได 
 6) การเปลี่ยนแปลงและบูรณะในอดีต การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาทีผ่านมาจะไดรับ
การยอมรับและเขาใจในฐานะที่เปนลักษณะสําคัญของสถาปตยกรรมพืน้ถ่ิน การที่สวนประกอบ
ตางๆ ของสิ่งปลูกสรางจะตองมีลักษณะทีเ่หมือนกนัตามแบบของยุคใดยุคหนึ่งเทานั้นไมใช
เปาหมายของการทํางานที่เกีย่วของกับสิ่งกอสรางพื้นถ่ิน 
 7) การฝกอบรม เพื่อที่จะอนรัุกษไวซ่ึงคณุคาทางวัฒนธรรมของการแสดงออกของ
ส่ิงกอสรางพื้นถ่ิน รัฐบาล หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมคนและองคกรที่เกี่ยวของตองเนนย้าํในสิ่ง
เหลานี ้

- โปรแกรมการศึกษา เร่ืองหลักการสําคัญของสิ่งกอสรางพื้นถ่ินสําหรับนักอนุรักษ 
- โปรแกรมการฝกอบรม เพื่อชวยเหลือชุมชนในการบํารุงรักษาระบบการกอสราง วัสดุ

และทักษะฝมอืชาง ตามแบบดั้งเดิม 
- โปรแกรมการใหขอมูล ซ่ึงจะชวยสรางความตื่นตัวของสาธารณชนที่มีตอส่ิงกอสราง

พื้นถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนรุนใหม 
- เครือขายระดบัภูมิภาคของสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ 
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         3.5 การศึกษาแนวคิดการพฒันาอยางยัง่ยนื  
 ปจจุบันการพฒันาทางกายภาพอันเปนผลมาจากแนวคดิบริโภคนิยมทีสื่บเนื่องจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวนัตก แนวความคิดตอการพัฒนาดังกลาวไดกระจายไปยังพื้นที่ตางๆ 
ทั่วโลกพรอมๆ กับการขยายตัวของลัทธิการลาอาณานิคม โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อการ
ครอบครองทรัพยากรและตลาดเพื่อการขายสินคา ในชวงเวลารอยกวาปของการพัฒนาที่มุงเนนแต
ผลกําไรในรูปของเงินตรามีการเพิ่มกําลังการผลิตสินคาโดยไมคํานึง ถึงขีดจํากัดในการรองรับของ
พื้นที่ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การกระทําดังกลาวกาํลังสงผลกระทบทางลบตอ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางรุนแรงในหลายตอหลายพ้ืนที(่สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 2549) 
 จนกระทั่งในปจจุบันมีขอสรุปแลววา การพัฒนาโดยไมใสใจตอสภาพแวดลอมดังที่
ปฏิบัติกันมานัน้ไมไดสรางความมั่นคงใหกบัมนุษยชาตเิลยแถมยังเปนการบั่นทอนอนาคตของ
ลูกหลานและโลกที่ตนเองอาศัยอยูใหส้ันลงไปอีกดวย เหตุดังกลาวจึงผลักดันใหเกดิแนวความคดิ
เร่ืองการ “พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)” ที่กลาวถึงในการประชุม Earth Summit ที่
จัดขึ้นที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในการประชุมมีการรางแผนแมบทเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  
 ประการแรกทีต่องเรงปฏิบัติ คือ การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึง 
การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกดิประโยชนสูงสุดและคํานึงถึงการนํากลับมาใชใหมหากเปนไปได 
 นอกจากการจดัการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพแลวอีกสิ่งหนึ่งที่ตองใหความ
คาํนึงถึงคือ “ขีดจํากดัในการรองรับของพื้นที่ใดพืน้ที่หนึ่ง (Carrying Capacity)” ทั้งในแงของระบบ
นิเวศวิทยา ส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยปจจยัจํากดัที่กลาวมานีจ้าํเปนตอง
นํามาพิจารณารวมกัน เพราะในบางครั้งขีดจํากัดในการรองรับทางกายภาพของพื้นทีสู่ง แตขีดจํากดั
การรองรับทางวัฒนธรรมมีต่ํา พื้นที่แหงนั้นก็ไมอาจจะรองรับได  
 การจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมีองคประกอบหนึ่งทีสํ่าคัญอยางยิ่งคือ การมีสวน
รวมของผูที่อยูอาศัยภายในพืน้ที่ เพราะผูทีอ่ยูอาศัยภายในพื้นที่ยอมเปนผูที่จะไดประโยชนหรือเสีย
ประโยชนจากการจัดการทีจ่ะเกดิขึ้นโดยตรง สําหรับการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยในพื้นที่สามารถ
มีไดหลายรูปแบบ มีหลายระดับ มีหนาทีห่ลายประเภท และทุกคนสามารถเขามารวมตัดสินใจได 
เพราะฉะนั้นการมีสวนรวมของทุกๆ คนในทองถ่ินจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะผลักดันใหเกดิการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและสงผลกระทบทางลบนอยทีสุ่ด 
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 สําหรับจุดมุงหมายของการจัดการที่จะเกดิขึ้นตองเกดิขึน้จากแรงผลักดันภายในของ
ชุมชน เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพื่อตอบสนองตอความยั่งยืนของชุมชน เพื่อ
ปกปองเอกลักษณของชุมชน เพื่อสืบสานสิ่งที่ดีงามของชุมชนไปยังคนรุนใหม และเพื่อนําความรู
ความเขาใจตางๆ ไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตรวมสมัยตอไป 
 นอกจากนี้ การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมทีจ่ะเกิดขึ้นภายในชุมชนตองเปนการจัดการ
ที่ไมเอาการทองเที่ยวมาเปนแกนหลักในการพฒันาหรือมุงหวังเงนิตราเปนสําคัญ เพราะการ
ทองเที่ยวเปนปจจัยที่มาจากภายนอกและมีความซับซอน ชุมชนจะไมสามารถควบคุมไดดวยตนเอง 
และอาจจะกอผลกระทบทางลบในระยะยาวหากเกิดการจัดการที่ไมมปีระสิทธิภาพ การนี้จึงควรให
การทองเที่ยวเปนผลพลอยไดจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนอยางยั่งยืนแลวเทานัน้ เพราะแมวาจะไมมีรายไดจากการทองเที่ยวเขามายังชุมชน แตชุมชนก็
สามารถอยูไดดวยปจจยัภายในทองถ่ินและสามารถควบคุมส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง 
 ส่ิงสุดทายซ่ึงจะเปนเปาหมายหลักของการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยนืคือ การสราง
องคความรูและประสบการณในแงมุมตางๆ เพื่อใหคนในทองถ่ินรับรูถึงคุณคา และความสําคัญของ
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูในทองถ่ินเพื่อการอยูเยน็เปนสุข เพราะเมื่อทุก
คนรับรูและเขาใจในคุณคาดานตางๆ แลวจะเปนแรงจูงใจใหทุกคนชวยกันอนุรักษและปกปอง
มรดกของทองถ่ิน รวมไปถึงการแปลความหมายใหกับผูมาเยือนใหทราบถึงความสําคัญและ
ชวยกันอนุรักษและพัฒนาตอไป 
 ดังนั้นแนวความคิดเรื่องการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมจงึเปนเรื่องเดยีวกันกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เนื่องจาก “การพัฒนาที่ยัง่ยืนจะพัฒนาคุณภาพชวีิตของมนุษยในขอบเขตที่โลกจะ
สามารถรองรับได” จะเปนทางออกเดียวที่จะรักษาไวซ่ึงลมหายใจของโลกใหยนืยาวตอไป 
        3.6 การศึกษาโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชงิอนุรักษ  
 โครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนรัุกษจัดทําโดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังโดยถือเปนโครงการแรกที่มีการดําเนนิ
กิจกรรมขนาดใหญในพื้นทีชุ่มชนตลาดคลองสวนภายใตโครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 เร่ือง โครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ โดยโครงการ
นี้นําแบบอยางมาจากโครงการพัฒนาตลาดสามชุกในเชิงอนุรักษ (คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังลาดกระบัง 2549,) 
วัตถุประสงคของโครงการคือ 
 1) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการในการอนุรักษสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
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 2) เพื่อจัดทาํแผนกําหนดรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเดิมไวเปนตนแบบในการพัฒนา
ตลาดคลองสวน 
 3) เพื่อจัดทาํตนแบบในการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชงิอนุรักษ 
 4) เพื่อการปลกูจิตสํานึกในการอนุรักษของคนในชุมชน 
 5) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ 
  โดยโครงการนี้จะศกึษาขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพของโครงการ เก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงวิชาการ และวิเคราะหขอมูลการพัฒนาตลาด และมีการเปดเวทีการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการดวย มรีะยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2548 -30 กันยายน 2549  
 การดําเนนิงานของโครงการนี้จะแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมทํางานยอย เพื่อเกบ็
และบันทึกขอมูลทางกายภาพของชุมชน โดยใชวิธีการบนัทึกและนําเสนอขอมูลแบบการเขียน
ลายเสน (Sketch) อาจถือไดวาเปนการใชศิลปะเปนองคประกอบหนึ่งในการบันทกึขอมูล ลักษณะ
การบันทึก และนําเสนอขอมลูในลักษณะนีส้ามารถสรางความเขาใจรวมกันของการรบัรูไดอยาง
ลึกซึ้งมากกวาการบันทึกโดยการเขียนบรรยายเพยีงอยางเดียว หลังจากไดขอมูลทางกายภาพมาก
พอแลว จึงนําขอมูลเหลานั้นที่ไดมาผานการวิเคราะหตามหลักวิชาการโดยจะมีคณะอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ตลอดจนผูเกี่ยวของ ดําเนนิงานตามขั้นตอนตอไป 
 สรุปการดําเนนิงานของโครงการ โดย รศ. วาที่ รท.พิชัย  สดภิบาล ไดเสนอเกี่ยวกับ
การพัฒนาตลาดในเชิงอนุรักษไดวามีจุดเริ่มตนจาก3 กระบวนการคือ ตองมีความเขาใจ(Search) 
การที่จะเขาใจไดจะตองศึกษาหาขอมูลอยางถองแทอยางเชนตองมีความเขาใจวาการอนุรักษนัน้จะ
ทํากับอะไรบาง ระดับในการดําเนินงาน หรือประเภทในการอนุรักษเปนตน ประการทีส่องคือ 
เขาถึง(Empathies)  เปนการเขาถึงหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อการอนุรักษ (Criteria for Preservation)  
อันไดแก คุณคาความสําคัญในดานตางๆ ประการที่สามคือ การพัฒนา(Develop) การพัฒนาจะ
ประกอบไปดวย กระบวนการในการอนุรักษ การจดัการ การบริหาร รูปแบบ กลยุทธตามแนวทาง
ในการอนุรักษ โดยการพัฒนาตลาดคลองสวนตามขอเสนอของโครงการสามารถสรุปไดเปน 
กระบวนการพัฒนา 7 ระยะดังนี ้
 กระบวนการพัฒนาที1่ ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพของตลาดคลองสวน 
 กระบวนการพัฒนาที2่ ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพของการออกแบบ
สถาปตยกรรม 
 กระบวนการพัฒนาที3่ ศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเดิมไวเปนตนแบบในการพัฒนา
ตลาดคลองสวน 
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 กระบวนการพัฒนาที4่ วิเคราะหประมวลผลขอมูลของสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
ภายใน การออกแบบตกแตง ศิลปวัฒนธรรม 
 กระบวนการพัฒนาที5่ พัฒนาการออกแบบโปรแกรมฐานขอมูลการออกแบบ
สถาปตยกรรมของตลาดคลองสวน 
 กระบวนการพัฒนาที6่ จัดทําขอมูลสําหรับรายงานทางวิชาการเรื่อง โครงการพัฒนา
ตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ 
 กระบวนการพัฒนาที7่ จัดสัมมนาวิชาการ 

 

  
 
ภาพที่ 6 แสดงหุนจําลองโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ  
ที่มา : เอกสารสรุปการทํางานโครงการพัฒนาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษภาควชิาครุศาสตร
สถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังลาดกระบัง 
 
 รูปแบบการจดัการของโครงการนี้เปนลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคุณคา
ความสําคัญภายในตลาด ซ่ึงลักษณะการเกบ็บันทึกและนาํเสนอขอมูลมีความนาสนใจมาก สามารถ
ทําใหคนในชมุชนมีความตืน่ตัวและสรางความเขาใจทีด่ตีอการอนุรักษได โดยโครงการจะมกีารทํา
กิจกรรมภายในชุมชนอยางหลากหลาย รวมถึงยังมีการเก็บบันทึกในรายละเอียดที่เกีย่วของกับ
รานคาตางๆภายในตลาด ซ่ึงไดรับความรวมมือในการดําเนินงานอยางดี  สวนการพฒันาที่เกิดขึน้
นั้นยังไมชัดเจนในเรื่องของกายภาพมากนกั แตส่ิงสําคัญที่ชุมชนไดรับคือ การพัฒนาทางดานจิตใจ 
โดยการสรางความเขาใจทีด่รีะหวางกลุมอนุรักษกับ ชุมชน ซ่ึงการดําเนินงานของโครงการนี้ยังเปน
การเผยแพรความเปนตลาดเกา 100 ปใหกบัชุมชนภายนอกไดรับทราบดวย  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37 

4 การศึกษาพื้นท่ีกรณีศึกษาตัวอยาง 
 การศึกษาในพืน้ที่กรณีศกึษาตัวอยางที่มกีารดําเนินงานในลักษณะของการจัดการภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม เปนการศึกษาระบบการจดัเก็บขอมูลสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมตลอดจน การจัดการภูมิทศันวัฒนธรรมในพื้นที่ตวัอยาง 3 พื้นที่คือ 
ชุมชนอัมพวา ชุมชนคลองออมนนท และเมืองหลวงพระบาง โดยการศกึษาพื้นทีก่รณศีึกษาตวัอยาง
ทั้งสามพื้นที่นัน้มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาลกัษณะการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมที่มีการดําเนินการ
มาแลววามีลักษณะอยางไร โดยนํามาเปรยีบเทียบทั้งในสวนขอดแีละขอเสีย  
         4.1 องคประกอบและกระบวนการจัดการภมิูทัศนวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา   
 ปจจุบันอัมพวา ก็เปนเชนเดยีวกับเมืองตาง ๆ ที่ประสบปญหาอันเนื่องมาจากการ
ขยายตวัของชมุชน ที่ไมมีแบบแผน โดยขาดความรูและเขาใจในธรรมชาติ และเสนหของเมืองอัมพ
วาคณะทํางานของหนวยงานสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ได
จัดทําแผนทีแ่หลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม เพื่อเปนประโยชนแกระบบฐานขอมูลแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สามารถใชอางอิงรวมกันระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของและประยุกตใชในกระบวนการ
วางแผนพฒันาในเชิงอนุรักษในระดับทองถ่ินและสิ่งสําคัญคือการสรางความตระหนกัรูแกคนใน
ทองถ่ินตอการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการเฝาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจทําลาย
คุณคาความสําคัญของพื้นที่(โดยคณะทํางานโครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม 2548) 
         4.1.1 ความเปนมา 
 อัมพวา เปนชมุชนดั้งเดิมตั้งแตคร้ังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก  แสดงให
เห็นถึงการตั้งชุมชนเมืองตั้งแตสมัยโบราณจวบจนปจจบุัน ที่ยังรักษาวิถีชีวิตความเปนอยูของ
สังคมไทย ที่มีความผูกพัน ระหวางผูคน ชุมชน และสายน้ํา อยางสอดคลอง กลมกลืน และ ลงตัว 
โดยสามารถแสดงใหเห็นได ผานสัญลักษณ และการแปรความหมายศลิปะ สถาปตยกรรมทองถ่ินที่
แสดงออกถึงพัฒนาการและความเจริญของเมืองในบริเวณลุมน้ําแมกลองแหงนี้  ลักษณะของงาน
ชาง  งานศิลปตาง ๆ  อีกทั้งรูปของวิถีชีวิต ที่ผูกพันและคลุกคลีเปนอันหนึ่งอันเดียวกบัธรรมชาติริม
สองฝงแมน้ําแมกลอง ที่สืบตอมาจนถึงปจจบุันนี้ ทําใหอัมพวากลายเปนแหลงทองเทีย่วเชิงนิเวศที่
สําคัญของภูมิภาคและของประเทศ 
  ที่ตั้ง ชุมชนอัมพวาตั้งอยูในพื้นที่ตอนกลางของอําเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
อยูหางจากกรงุเทพฯประมาณ 70 กิโลเมตร โดยขับรถมาตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 
2) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยกตางระดับเขาเมืองสมุทรสงคราม ตรงไปตามเสนทาง
หลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม – บางแพ) ประมาณ 6 กิโลเมตร (กิโลเมตรที่ 36 – 37) มีทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 38 

แยกซายเขาไปยังเทศบาลตําบลอัมพวา อีก 1 กิโลเมตรหรือจะนั่งรถโดยสารปรับอากาศกรุงเทพฯ-
อัมพวา-ดําเนนิสะดวก โดยออกจากสถานขีนสงสายใตใหม ตั้งแตเวลา 7.30-19.00 น.  
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงภาพถายดาวเทียมแสดงการตั้งถ่ินฐานชุมชนอัมพวา ป พ.ศ. 2548 
ที่มา : หนวยวจิัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  
 สภาพทั่วไป (ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ) ชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เนื่องจากสภาพที่ตั้งของพื้นที่เปนที่ราบลุมใกล
กับปากแมน้ําที่ไหลลงสูอาวไทย ทําใหมกีารตกตะกอนของแรธาตุตางๆ ชุมชนอัมพวามีคลองสาขา
ยอยของแมน้ํากลองไหลผานหลายสาย ไดแก คลองอัมพวา คลองดาวดึงษ คลองผีหลอก  
คลองบางจาก และคลองเล็กที่แยกยอยจากคลองที่กลาวมาขางตนสรางความอุดมสมบูรณของดินใน
พื้นที่ ประชากรของชุมชนอัมพวาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยพืน้ที่อยูถัดไปจาก
เรือนแถวริมคลองอัมพวาสวนใหญเปนพื้นที่สวนผลไม  ในขณะที่พื้นที่ริมน้ําเปนแหลงที่พักอาศยั
และพาณิชยกรรม 

N 
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ภาพที ่8 แสดงเขตเทศบาลตําบลอัมพวาและตําแหนงพืน้ที่ศึกษาชุมชนอัมพวา 
ที่มา : โครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 

 
พื้นที่สวนผลไมในชุมชนอัมพวาจะขุดทองรองตลอดแนวสวน เพื่อทดน้าํเขามาใชรดน้าํตนไม 
ผลไมที่ปลูกสวนใหญเปนมะพราว ล้ินจี่ สมโอ ดวยสภาพพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการเกษตรทําให
ไดผลผลิตทางการเกษตรที่มคีุณภาพ นอกจากการคาขายผลไมที่ไดจากการทําสวนแลวพื้นที่สวน
ผลไมยังกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่นาสนใจ 

 
ภาพที่ 9 แสดงรองสวนมะพราว   
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม   

คลองอัมพวา 

ท่ีต้ังชุมชนอัมพวา 

เขตเทศบาล ต.อัมพวา 
(สีเขียว) 

แมน้ําแมกลอง 

N 
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  นอกจากความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อัมพวา
ยังไดช่ือวาเปน “เมืองสามน้ํา” กลาวคือแมน้ําแมกลองและคลองสายตางๆ  รวมทั้งคลองอัมพวาดวย
ในชวง 1-2 ช่ัวโมงแรกที่เกดิน้ําทะเลหนุน จะยังคงเปน “น้ําจืด” ชวง 3-4 ช่ัวโมงตอมา น้ําทะเลเขา
มาหนุนน้ําในลําคลองมากขึ้น ทําใหเกิดเปน “น้ํากรอยหรือน้ําลักจืดลักเค็ม” และในชวง 5-6 ช่ัวโมง 
น้ําเค็มจะเขามาแทนที่น้ําจืดทั้งหมด น้ําในคลองอัมพวาจงึกลายเปน “น้ําเค็ม” ซ่ึงรวมเปนสามน้ําใน
คลองเดียวกัน 
   การเปน “เมืองสามน้ํา” ของชุมชนอัมพวาสงผลใหเกดิความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศ มีพืชมากมายหลายชนิด ทั้งตนฝายทะเล ตนจิก ตนโพธิ์ทะเล ตนลําพทูี่เปนแหลง
อาหารและที่อยูอาศัยของหิ่งหอย และสัตวนานาชนิดทีพ่บเห็นไดทั่วไป เชน ปลา กุงแมน้ํา สัตวน้ํา
ตางๆ รวมถึงนกนานาชนิด ความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความอุดม
สมบูรณของระบบนิเวศและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของชุมชนไดเปนอยางด ี
 จากการที่ชุมชนอัมพวามีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนลําพู ทําให
สามารถพบเห็นตนลําพูทั่วไปในบริเวณริมแมน้ําแมกลอง บริเวณนี้เองเปนที่อยูของหิง่หอยนับลาน
ตัว หิ่งหอยกินใบออนของตนลําพูเปนอาหารและอาศัยโพรงดินใตตนลําพูเปนที่วางไข การเที่ยวชม
หิ่งหอยจะตองใชเรือลองไปตามแมน้ําแมกลองตอนกลางคืน อีกบริเวณหนึ่งที่สามารถพบหิ่งหอย
ไดมากคือ คลองผีหลอก ซ่ึงเชื่อมตอกับคลองอัมพวาและแมน้ําแมกลอง 
 

 
 
ภาพที ่10 แสดงตนลําพูริมน้ํา 
ที่มา : โครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
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 ประวัติความเปนมา อัมพวาเปนชุมชนริมน้ําที่ยังคงเอกลักษณการตั้งถ่ินฐานริมน้ําใน
อดีต ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลองบริเวณสองฝงคลองอัมพวา 
 ในรัชสมัยพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรอยุธยา มีตลาดคาขายแหงหนึ่งเรียกวา ตลาด
บางชาง มีนายตลาดเปนผูหญิง ช่ือ “นอย “มีบรรดาศักดิเ์ปน “ทานแกวผลึก” พี่สาวของทานชื่อ 
“ทานชี” เปนมารดาของ “ทานทอง” พระชนกของสมเดจ็พระอัมรินทรามาตย (นาก) พระบรมราชินี
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 (ทานนากทรงประสูติที่อัมพวา) 
 ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยแผนดินสมเด็จพระเจาเอกทัศน แขวงบางชาง
กลายเปนสวนหนึ่งของสมุทรสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ทองดวง) 
ขณะยังดํารงพระยศเปนหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ไดสมรสกับ “ทานนาก” (สมเด็จพระอัมรินท
รามาตย) 
 หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา ทั้งสองพระองคไดทรงหลบภัยจากพมามาอยูที่บาน
อัมพวา ระหวางนั้นสมเด็จพระอัมรินทรามาตยไดทรงประสูติพระราชโอรสทรงพระนามวา “ฉิม” 
ซ่ึงตอมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลที่ 2 ในปเดียวกันนี้ พระพี่นางองคที่ 2 
ของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช ไดประสูติพระธิดา ทรงพระนามวา “บุญ
รอด” ซ่ึงตอมาคือ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรมาตย พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยรัชกาลที่ 2 ดังนั้น อัมพวาจึงเปนสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลยั และพระราชนิีอีก 2 พระองคคือ สมเด็จพระอัมรินทรามาตย พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ 1และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรมาตยพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั พืน้ที่ตอนลางของแขวงบางชางไดยกฐานะเปนอําเภออัมพวา 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสตนตามลําน้ําแมกลองไดทรงเสด็จขึ้น
ประพาสตลาดอัมพวา 
 พ.ศ. 2481ไดมกีารรวมทองทีต่ําบลอัมพวาและตําบลบางกะพอมเขาดวยกันเปนตําบล
อัมพวาอีก 3 ปตอมาจึงยกฐานะตําบลอัมพวาขึ้นเปนเทศบาลตําบลอัมพวา 
         4.1.2 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) มรดกทางวัฒนธรรม/
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวาสามารถแบง
ไดเปน 2 ประเภทตามเกณฑการแบงลักษณะของสภาพแวดลอมทางวฒันธรรมของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (2536: 1) และองคกรการศึกษาประวัตศิาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ
(UNESCO) โดยแบงไวดังนีค้ือ สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนรูปธรรม (Tangible Cultural 
Environment) และ สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เปนนามธรรม (Intangible Cultural 
Environment)  
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 1) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางรูปธรรม (Tangible Cultural Environment) 
สามารถศึกษาไดจากลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ปรากฏในพื้นที่ชุมชน โดยสภาพลอมทาง
วัฒนธรรม ที่เปนรูปธรรมนั้น จะมีความสัมพันธกับบริบทของพื้นที่เปนสําคัญ สามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ศาสนสถาน และอาคารพักอาศัย ในดานศาสนสถานนั้นคณะทํางานใน
โครงการแผนที่มรดกทางวฒันธรรมชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดจัดเก็บขอมูลจากการ
สํารวจ ศาสนสถาน และโรงเจ ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวาโดยสามารถระบุ
ตําแหนงไดดังนี้ วัดอัมพวันเจติยาราม วดัจฬุามณี วัดบางกะพอม และโรงเจเง็กเซ็งซําเปาเก็งเตง 
โดยสถานที่ดังกลาวนี้ลวนมปีระวัติศาสตรอันยาวนาน และยังคงทําหนาที่ในการบอกเลาเรื่องราว
ตลอดจนความเชื่อ ความศรทัธา ในพระพทุธศาสนา อยางยาวนานในอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมประเภท ศาสนสถาน วัดอมัพวันเจติยาราม 
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 สวนดานอาคารพักอาศัย เนื่องจากประชาชนสวนใหญในชุมชนอัมพวาประกอบอาชพี
เกษตรกรรมแบบสวนผสม การตั้งถ่ินฐานของประชาชนในอดีตนั้นสรางบานเรือนหนัหนาเขาหา
คลองอันเนื่องจากการใชประโยชนจากลําน้ําเปนหลัก ในการอุปโภค บริโภค และการคมนาคม
ขนสงสินคาทางการเกษตร ตอมามีการสรางถนนในป พ.ศ. 2516 การคมนาคมทางน้ําไดลดบทบาท
ลง การสรางบานเรือนในยุคหลังนี้จึงหนัหนาเขาหาถนนเพื่อความสะดวกในการคมนาคมทางบก
ที่มาแทนที่การคมนาคมทางน้ํา แตบริเวณพื้นที่ริมน้ํากย็งัไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะเห็นไดจาก
องคประกอบทางสถาปตยกรรมหลายอยางที่เปนเอกลักษณของชุมชนริมน้ําดั้งเดิม 
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 บานเรือนที่พกัอาศัยในชุมชนอัมพวาสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภทตามที่
คณะทํางานในโครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามไดจําแนก
ไวคือ บานเรือนแถวริมน้ํา บานเรือนไทยโบราณ บานเรอืนไทยพืน้บาน บานเรือนแพเดิม และบาน
ไทยรวมสมัย 

 

 
 
ภาพที ่12 แสดงตําแหนงแสดงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมประเภท บานเรือนที่พักอาศัย 
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 

 
 
ภาพที ่13 แสดงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมประเภทบานเรือนที่พักอาศัยในชุมชน 
อัมพวา ลักษณะรูปแบบอาคารริมน้ํา 
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
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 2) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางนามธรรม (Intangible Cultural Environment)  
 ภายในชุมชนอัมพวานัน้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ ทางดาน
ประวัติศาสตร และทางดานวิถีชีวิตที่สัมพนัธกับสภาพแวดลอม  
 ทางดานประวตัิศาสตร  ชุมชนอัมพวามีความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนสถานที่
ประสูติของพระมหากษัตริยและพระราชินตีนราชวงศจกัรีหลายพระองค หรือความสําคัญของ
เสนทางการประพาสตนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในอดีตที่เสดจ็ผานที่ตางๆ 
กอเกิดเรื่องราว ใหกับสถานที่ การใหคณุคาความสําคัญกับเหตุการณทีผ่านมาในอดีตอาจเปนการ
เชื่อมโยงเรื่องราวใหกับเหตกุารณสําคัญเหลานั้นใหสามารถถายทอดเรื่องราวจากอดตีมาถึงปจจุบนั
ไดเปนอยางดี โดยจะเหน็ไดวาเหตกุารณความสําคัญในอดีตนั้นจะมีผลกอใหเกิด สภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมนั่นเอง ตวัอยางเชน การสรางวัดภายในชุมชน การมีอุทยานร.2 เปน
ตน ซ่ึงลักษณะทางดานศิลปกรรมที่ปรากฎลวนมีนยัสําคัญที่เกี่ยวกับคติความเชื่อและคานิยมในชวง
เหตุการณทีแ่ตกตางกันไป 
 วิถีชีวิตท่ีสัมพนัธกับสภาพแวดลอม สภาพทางดานนิเวศวิทยาของชุมชนอัมพวามี
คลองนอยใหญประกอบเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําแมกลอง แมน้ําลําคลองแตละสายลวนเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตของชุมชนที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ริมน้ําและพืน้ที่ใกลเคียง ประกอบกับกจิกรรมที่เกีย่วของ
กับแมน้ําลําคลอง เชน ชาวบานกําลังอาบน้ําในลําคลอง หรือการตักน้าํจากลําคลองไปใชภายใน
บานเปนตน วถีิชีวิตของประชาชนริมน้ํานัน้เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของชุมชนอัมพ
วา โดยสามารถสรุปภาพของกิจกรรมที่สัมพันธกับวิถีชีวิตไดดังนี้  
 การใชเรือในการสัญจรทางน้ํา หรือสําหรับคาขายในตลาดน้ํา 
 การตกกุง โดยการใชเรือลองไปตามคุงน้ําเพื่อตกกุงแมน้าํซ่ึงตองอาศัยความชํานาญ
และความอดทนเปนอยางมาก 
 การเลนน้ําในคลอง สามารถพบเห็นไดทั้งชวงเชาและชวงเย็น โดยเฉพาะเดก็ๆที่
กระโดดเลนน้าํกันอยางสนกุสนาน 
 การตักบาตรริมคลอง โดยมี 2 ลักษณะคือ พระภกิษุเดินบิณฑบาตตามทางเดินริมคลอง
อัมพวา และการพายเรือไปบิณฑบาต เพื่อใหประชาชนที่อยูอาศัยริมน้าํไดตักบาตรในทุกๆเชา 
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ภาพที ่14 แสดงวัฒนธรรมทางดานวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม การตักบาตรริมคลอง 
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
 

   
 
ภาพที ่15 แสดงวัฒนธรรมทางดานวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม การเลนน้ําในคลอง  
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
 

   
 
ภาพที่ 16 แสดงวัฒนธรรมทางดานวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม การตกกุง 
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
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ส่ิงสําคัญที่สุดคือวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมของชุมชนอัมพวานั้น กอใหเกดิการประกอบ
อาชีพ เชน การทําการเกษตรกรรม ในบริเวณดานหลังทีพ่ักอาศัย หรือการทําการพาณิชยกรรมใน
บริเวณที่มกีารรวมกลุมอยูอาศัยในบริเวณริมน้ํา 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงตัวอยางการระบุแหลงส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรมชุมชนอัมพวา 
ที่มา : โครงการ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 การดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนอกเหนือจากการสํารวจและเก็บขอมูลทางกายภาพ ยังมี
การดําเนนิงานทางดาน เก็บขอมูลทางดานสังคมเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม ไดแก
การดําเนนิงานในดานตางๆดังนี ้
- การเก็บขอมูลประวัติศาสตรจากการบอกเลา 
- การทําแบบสอบถาม ทางดานสังคมเศรษฐกิจและทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

คลองอัมพวา 

           อุทยาน ร.2 

 แมน้ําแมกลอง 

วัดอัมพวันเจติยาราม 

ความสําคัญทางประวัติศาสตร 
ประเภทศาสนสถาน 
ประเภทอาคารพักอาศัยริมน้ํา 

N 
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- การสัมภาษณ ถึงสภาพปญหา ความคิดเหน็ หรือขอเสนอแนะ จากผูนําชุมชน หรือผูที่
มีบทบาทเกี่ยวของกับการอนรัุกษและพัฒนาชุมชน 
- การสํารวจขอมูลดานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษาของชุมชน 
- การจัดประชุมกลุมยอยเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการเปลีย่นแปลงของชุมชน รวมถึง
ความคิดเหน็ของการอนุรักษชุมชนของตนเอง เปนตน 
 ในการดําเนินงานในชุมชนอัมพวานัน้ ไดกําหนดการดําเนินโครงการออกเปน 2 
ประเภทดวยกนัคือ ลักษณะแรกเปน โครงการสาธิต (Demonstration Project) และอีกประเภทหนึ่ง
คือ การสรางจิตสํานึก (Awareness Raising)  
 โครงการสาธิต (Demonstration Project) โครงการสาธิตเปนโครงการรวมมือกัน
ระหวาง เจาของอาคารและโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ในการซอมแซมอาคารใหคง
รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณของชุมชนอัมพวา โดยโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรมจะสนับสนุนงบประมาณใหกบัผูเขารวมโครงการครึ่งหนึง่ของงบประมาณการกอสราง
ทั้งหมด โดยมีจุดประสงคเพือ่เปนตัวอยางในการอนุรักษ โครงการสาธิตนี้แบงไดออกเปน 3 
ประเภทตามลกัษณะการใชสอย ดังนี ้
 1)โครงการสาธิตที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานราชการไดแกการปรับปรุงหนวยงาน
เทศบาลตําบลอัมพวา 
 2)โครงการสาธิตที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นๆไดแกการปรับปรุงเรือนแถวไม 4 
หองของมูลนิธิชัยพัฒนา 
 3)โครงการสาธิตที่ดําเนินการรวมกับประชาชนเจาของอาคารเชน โครงการปรับปรุง
และซอมแซมบานไมริมคลอง เปนตน 
 การสรางจิตสํานึก (Awareness Raising) การสรางจิตสํานึกโดยการใชกิจกรรมที่
กระตุนใหประชาชนในพื้นที่ตระหนกัถึงความสําคัญของมรดกทางวฒันธรรมชุมชนของตนเอง 
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้
- การจัดประชุม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที ่
- การประชาสัมพันธโครงการโดยใชแผนพบั 
- การจัดกจิกรรมคายส่ิงแวดลอม สําหรับเยาวชน 
- การนําส่ือมวลชนเขาเยีย่มชมพื้นที ่
- การจัดกจิกรรมตอนรับแขกชาวตางชาต ิ
- การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาทองถ่ิน จากหลายภาคสวน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สําหรับการวางแผน การสรางจิตสํานึก 
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- การใชศิลปะในการถายทอดเรื่องราวของชุมชน เชนกจิกรรมประกวดภาพวาดตางๆ 
หรือ การมีกิจกรรมวาดภาพกับศิลปน 
- การจัดเวทีสาธารณะสําหรับประชาชนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
         4.2 องคประกอบและกระบวนการการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมคลองออมนนท 
 ชุมชนริมคลองออมนนทเปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญ ดังนั้นคณะทํางานของหนวยงานสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงไดจดัทาํแผนที่แหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริม
คลองออมนนทขึ้นเพื่อเปนประโยชนแกระบบฐานขอมลูแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถใช
อางอิงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ โดยการดําเนินงานของโครงการนี้เปนการศึกษาและ
เก็บขอมูลที่สําคัญดานตางๆของชุมชนในอดีต จนถึงปจจุบัน  ทางผูวิจยัไดศกึษารูปแบบและวิธีการ
จัดการภูมิทศันวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนทแลวสามารถสรุปไดดังนี ้(สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2548) 
         4.2.1 ความเปนมา 
 บริเวณลุมคลองออมนนท เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง
การปกครอง โดยมีสวนเกีย่วของกับความเปนเมืองนนทบุรี(Historical and Political Value) เคยเปน
แหลงรวมไพรพลของกองทัพ รวมไปถึงการมีศักยภาพตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน (Contemporary Socio-Economic Value) เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร น้ําและดิน ทําใหเปนแหลงเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะสวนผลไม 
นอกจากนั้นแลวยังมีลักษณะทางสถาปตยกรรม ประเพณี ผสมผสานกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน
ริมน้ํากับลักษณะของพืน้ที่ลักษณะที่ราบลุมดินตะกอนกอใหเกดิเปนลักษณะทางภูมทิัศนที่มี
เอกลักษณของชุมชน ( Aesthetic and Cultural Value) 
 ที่ตั้ง พื้นที่ลุมคลองออมนนท มีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมภาคกลางที่มีน้าํและดินอดุม
สมบูรณ ทําใหเกิดการตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนกระจกุตวัไปตามริมน้ําเปนจํานวนมาก ซ่ึงการตั้งถ่ิน
ฐานในชวงแรกนั้น สภาพแวดลอมเปนตัวกาํหนดการตั้งถ่ินฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แมน้ําลําคลอง
ตางๆเปนแหลงอาหารและเสนทางคมนาคมที่สําคัญ ทําใหผูที่อาศัยอยูในชุมชนริมน้ําเหลานี้มีความ
ผูกพันกับธรรมชาติ ลักษณะเหลานี้ไดสะทอนออกมาในรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน สถาปตยกรรม ภูมิ
ทัศน วัฒนธรรม ประเพณแีละคติความเชือ่หลายอยาง ทีม่ีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม 
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ภาพที่ 18 แสดงที่ตั้งคลองออมนนท 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ Google Earth 

 
 สภาพทั่วไปของคลองออมนนทประกอบดวย บานเรือนที่ปลูกอยูตามชายน้ํา เปนแนว
ยาวไปตามชายน้ําทั้งสองฝงในลักษณะสะเทินน้ําสะเทนิบก จากการวิเคราะหของคณะทํางานชุดนี้
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2548) ใหความเห็นวา ชุมชนริม
คลองออมนนท เปนลักษณะที่มีบานเรือนจาํนวนมากตั้งอยูในแนวตลิ่งเปนแถวแรก แลวตอดวย
กลุมบานเรือนที่ตั้งอยูบนตลิง่หรือหลังตล่ิงขึ้นไปอีกหนึ่งหรือสองแถว แลวแตอายุหรือความแออัด
ของชุมชน พื้นที่บริเวณดานหลังบานพกัอาศัย ทําเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในชุมชนมา
ตั้งแตโบราณ สวนวดัที่เปนศูนยกลางทางศาสนาและสังคมของชุมชนจะตั้งอยูริมน้ําหรือหลังของ
พื้นที่เกษตรกรรม และมักหนัหนาออกสูทศิเหนือหรือทศิตะวนัออกที่เปนแมน้ําลําคลอง สวน
บริเวณที่เปนจดุแคบของคลอง มักมีอาคารเกาะกลุมกันอยางหนาแนนและมีเรือพายจํานวนมากมา
จอดขายของกอเกิดเปนตลาดน้ํา  

คลองบางกอกนอย 

แมน้ําเจาพระยา 

คลองออมนนท 

คลองบางกรวย 
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ภาพที่ 19 แสดงบานเรือนที่ปลูกอยูตามชายน้ํา คลองออมนนท 

   ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรมริมคลองออมนนท  
 
 

   
 

 ภาพที่ 20 บรรยากาศของตลาดน้ําในสมัยโบราณบริเวณคลองบางกอกนอย 
ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 

 
 ประวัติความเปนมา ตามในอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย เลมที่ 5 (ราชบัณฑิตยสถาน 
2538) ไดกําหนดขอบเขตของแมน้ําออมหรือคลองออมนนทไววา 
“คลองนี้ในปจจุบันนับตั้งแตแยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงขวาในตําบลไทรมา อําเภอเมอืง จังหวดั
นนทบุรี ไหลไปทางทิศตะวนัตกแลวเขาเขตอําเภอบางใหญ แลวมีคลองบางใหญมารวมตัวคลองลง
ไปทางทิศตะวนัตก แลววกลงมาทางทิศใตไปถึงคลองบางกรวย” ดังนัน้คลองออมนนทที่กลาวถึง
ในที่นี่ขออางอิงตามกําหนดในอักขรานกุรมภูมิศาสตรไทย เลมที่ 5 (ราชบัณฑิตยสถาน 2538 อาง
ถึงใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 2547) 
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                                 ภาพที่ 21 แผนที่แสดงขอบเขตคลองออมนนท 
ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 

 
ในอดีตนั้นคลองออมนนทเปนเสนทางเดมิของแมน้ําเจาพระยา มีชุมชนบานตลาดแกวตั้งถ่ินฐานอยู
บริเวณคลองบางกรวย ป พ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ โปรดเกลาฯใหขุดคลองลัดบางกรวย
เพื่อเช่ือมระหวางบางกอกกบับางกรวยทําใหชุมขนเกิดการขยายตวัและไดยกฐานะขึน้เปนเมือง
นนทบุรีในปถัดมา ซ่ึงเปนบริเวณที่มีความสําคัญในการรวบรวมไพรพลและผลผลิตอันเปนเสบียงที่
สําคัญเมื่อเกิดสงคราม และในป พ.ศ. 2179 จากความคดเคี้ยวของแมน้ําเจาพระยา พระเจาปราสาท
ทอง ไดโปรดเกลาฯใหขดุคลองลัดจากบริเวณปากแมน้ําออมตอนบนทะลุบริเวณหนาวัดเขมภิรตา
รามเพื่อยนระยะทางคมนาคมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจการคาทีก่ําลังเจริญรุงเรือง  
 

N 
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       ภาพที่ 22 แผนที่คลองออมนนท 

ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 
 

 

N 
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จนเกดิการตั้งถ่ินฐานและการพัฒนาขึ้นสงผลใหเกิดชุมชนบานตลาดขวัญ ซ่ึงเปนที่รูจักกนัในฐานะ
แหลงผลิตผลไมอันเลื่องชื่อเชนเดยีวกันกบัชุมชนบานตลาดแกวนั่นเอง ผลจากการขุดคลองลัดครั้ง
นี้ทําใหแมน้ําเปลี่ยนทางเดนิเกิดแมน้ําเจาพระยาสายใหม สมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงเล็งเห็น
วาลักษณะภูมปิระเทศที่เปลีย่นไป อาจทาํใหขาศึกเขาประชิดพระนครไดงาย จึงทรงโปรดเกลาฯให
ยายเมืองนนทบุรีและสรางปอมตรงปากแมน้ําออม นอกจากนั้น การขุดคลองลัดยังเปนผลใหเกดิ
การทับถมของดินตะกอนบริเวณสองฝงของแมน้ําเจาพระยาสายเดิม(คลองออมนนท) เกิดเปน
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 23 แผนที่แสดงชุมชนโบราณในบริเวณริมคลองออมนนท 

   ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรมริมคลองออมนนท 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 
6 

8 

9 
10 

1. ชุมชนบางแพรก 
2. ชุมชนบางมาวง 
3. ชุมชนวัดโบสถบน 
4. ชุมชนบางขนุน 
5. ชุมชนวักชะลอ 

 

6. ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม 
7. ชุมชนตลาดแกว 
8. ชุมชนบางเขน 
9. ชุมชนทาทราย 
10. ชุมชนตลาดขวัญ 

N 
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    ภาพที่ 24 แสดงแผนที่สภาพลอมทางวฒันธรรม ประเภทศาสนสถาน 
ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 

          
         4.2.2 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) มรดกทางวัฒนธรรม/
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 1) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางรูปธรรม (Tangible Cultural Environment) 
สถาปตยกรรม ประเภท ศาสนสถาน 
 พระปรางควัดปรางคหลวง สันนิษฐานวาสรางขึ้นในป 1890 ในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) เดิมชื่อวาวดัหลวงตอมาสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา 

อาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม 
อาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร 
พ้ืนที่สวนที่ปรากฏตามแผนที่เกา พ.ศ. 2498 

N 
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วชิรญาณวโรรส เสด็จมาเยีย่มวัด เห็นวามอีงคปรางคใหญอยูกลางวัดจงึประทานชื่อวดัวา วัดปรางค
หลวง องคปรางคซ่ึงเปนโบราณสถานที่สําคัญของวัดเปนศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนตน  
 วัดอัมพวัน สันนิษฐานวาสรางในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีโบราณสถานที่
สําคัญไดแก หอไตรกลางน้ําและมณฑปพระพุทธบาท สําหรับมณฑปพระพุทธบาทเปนอาคารกอ
อิฐถือปูน 2 ช้ัน ศิลปกรรมพมา สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน 
  วัดเฉลิมพระเกียรติ เปนอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกลาฯใหสรางขึ้นในบริเวณที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลย
พระบรมราชชนนีในพระองค โดยมีลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนแบบรัตนโกสินทรตอนตน  
 วัดโบสถบน  สันนิษฐานวาสรางขึ้นเมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2300 สมัยกรุงศรีอยุธยามี
โบราณสถานที่สําคัญภายในวัดไดแก อุโบสถ ซ่ึงสรางขึ้นประมาณป พ.ศ. 2332 มีลักษณะเปนฐาน
แอนโคงทรงเรือสําเภา  
 

   
 
ภาพที่ 25 แสดงตัวอยาง ศาสนสถานประเภทวัดในชุมชนคลองออมนนท 
ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 
  

 อาคารพักอาศัย สําหรับเรือนไทยในบริเวณลุมคลองออมนนทนั้นมีลักษณะเหมือน
เรือนไทยภาคกลางทั่วไปทีม่ักจะนิยมปลกูบานตามแนวตะวัน คือ ปลูกตามแนวทศิตะวนัออก-ทิศ
ตะวนัตกและปลูกสรางอยูริมฝงแมน้ําทั้งที่เปนลําน้ําธรรมชาติและคลองที่ขุดเพื่อการสัญจรและ
ระบายน้ํา และเนื่องจากมีฤดนู้ําหลากซึ่งทําใหมีน้ําทวมในฤดูฝน อาคารเหลานี้จึงตองปลูกเปนเรือน
ใตถุนสูง ประกอบกับการสญัจรไปมาหาสูหรือคาขายในบริเวณนี้ตองใชเรือลองขึ้นลงตามลําน้ํา
เปนสวนใหญ ดังนั้นอาคารในบริเวณนี้จึงมีทาน้ําอยูทางหนาบานเพื่อความสะดวกของการขึ้นลง 
สวนเรือกสวนไรนาก็จะอยูลึกเขาไปและสูงขึ้นไปจากชายฝงน้ํา 
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ภาพที่ 26 แสดงเรือนไทยในบริเวณลุมคลองออมนนท 
ที่มา : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 
 

 ลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารริมคลองออมนนทโดยทั่วไปจะเปนเรือนไมฝา
ปะกน ตั้งอยูบนเสาสูง หลังคาทรงสูง มีปนลมและหนาจั่ว แตในระยะหลังๆดวยอิทธิพลของสมัย
ลาอาณานิคมของฝรั่งชาติตะวนัตก จึงมกีารใชหลังคาทรงปนหยาและแบนในอาคารบางหลัง 
สําหรับอาคารที่ปลูกอยูบนบกมักจะมีการใชใตถุนเรือนสําหรับเปนที่นัง่ทํากิจกรรมตางๆรวมไปถึง
เก็บสิ่งของเครื่องไมเครื่องมือในการทํานา ทําสวน สําหรบัเรือนที่ปลูกอยูชายน้ําจะใชบริเวณใตถุน
เรือนเปนที่จอดเรือ เมื่อหมดฤดูน้ําหลากจะใชเปนที่นั่งเลนหรือทํากิจกรรมประจําวันได  
 2) สภาพลอมทางวัฒนธรรม ทางนามธรรม (Intangible Cultural Environment)  
 การปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติซ่ึงมีลักษณะเปนที่ราบลุม
ริมแมน้ํานั้นกอใหเกดิภูมิปญญาทองถ่ินของชาวชุมชนรมิน้ํา นอกจากจะสะทอนออกมาในรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมและลักษณะทางภูมิทัศนที่มีเอกลักษณเฉพาะแลวยงัสะทอนออกมาในรูปแบบ
ของวัฒนธรรม ซ่ึงหมายรวมถึง วิถีชีวิต ประเพณแีละคตคิวามเชื่อตางๆที่มีความเชื่อมโยงกับ
ลักษณะทางภมูิศาสตรของพื้นที่ ดังจะกลาวไดดังตอไปนี้ 
 วิถีชีวิตที่สัมพนัธกับสภาพแวดลอม เนื่องจากมีสภาพแวดลอมเปนที่ราบลุมริมแมน้ํา 
การเดินทางสวนใหญจึงตองอาศัยลําน้ํา เกิดการสัญจรโดยเรือ การคาขายบนเรือจนเกิดเปนตลาดน้าํ 
มีการพายเรือตักบาตร ตลอดทั้งการประกอบอาชีพที่ตองอาศัยแหลงน้าํธรรมชาติ ไดแก การทํา
ประมงและการทําสวนผลไม เหลานี้ลวนเปนเอกลักษณของวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้าํที่สําคัญ  
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ภาพที่ 27 แสดงวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม ของชุมชนริมคลองออมนนท 
ที่มา  : โครงการแหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท 

 
 นอกจากนั้นชาวชุมชนริมน้ํายังมีคติความเชื่อในการสรางศาลในบริเวณปากคลองทีม่ี
สายน้ํามาบรรจบกันเพื่อเปนการบูชาและขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยูในน้ําคุมครอง และดวยความที่การ
ดํารงชีวิตสวนใหญใชน้าํจากแมน้ําลําคลองเปนหลัก ชาวชุมชนริมน้ําจงึใหความเคารพตอสายน้ํา 
โดยมีการจดัใหมีประเพณีลอยกระทงเพื่อบูชาและระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคาในการเปน
แหลงน้ําอุปโภคบริโภคและเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญและยังเปนการขอขมาตอการกระทําใดๆ
ที่เปนการลวงเกินตอสายน้ํา นอกจากนี้ยังมปีระเพณกีารทาํบุญตักบาตรพระรอยแปดซึ่งเปน
ประเพณีที่ชาวชุมชนริมน้ําปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานานแลวในวนัแรม 8 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป 
ซ่ึงนัยยะของการทําบุญตักบาตรนี้นอกจากจะเพื่อความเปนศิริมงคลแลว ยังเปนการทาํบุญเรือซ่ึงถือ
วาเปนพาหนะที่สําคัญของคนในชุมชนริมน้ํา  
 4.3 องคประกอบและกระบวนการการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมหลวงพระบาง  
 เมืองหลวงพระบางมีพัฒนาการมาคูเคียงกบัเมืองอื่นๆในภูมิภาคอุษาอาคเนยแตมีความ
ใกลชิดกับเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลานนาในแงของความใกลชิดทาง
วัฒนธรรม การคา รวมไปถึงความสัมพันธเชิงเครือญาติของผูปกครองเมือง เชน พระไชยเชษฐาธิ
ราชซ่ึงเคยมาปกครองเมืองเชียงใหม จนเมือ่พระบิดาของพระองคไดเสด็จสวรรคตจึงกลับไปยังลาน
ชางชวงเวลาดงักลาวลานนากับลานชางไดมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน ป พ.ศ. 2100 พระเจา
บุเรงนอง กษตัริยพมาไดขยายอํานาจมารกุรานถึงเชียงใหมและมีทาทวีาจะมาถึงหลวงพระบาง พระ
เจาไชยเชษฐาธิราชจึงไดยายราชธานีจากเมอืงหลวงพระบางไปสรางใหมที่เวยีงจนัทน นับแตนั้นมา
เมืองหลวงพระบางก็ไดลดบทบาทลง  แรกเริ่ม อาณาจักรลานชางมีช่ือเรียกวา “เมืองชวา” (SWA) 
พ.ศ.1900 เปลี่ยนชื่อเปนเมืองเชียงทอง และไดรับพระราชทานพระพุทธรูปจากกษัตริยขอม เปน
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ศิลปะแบบสิงหล เรียกวา “พระบาง” เจาฟางุม ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเปน “หลวงพระบาง” (แนว
ทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 2549,) 
         4.3.1 ความเปนมา 
         สภาพทั่วไป หลวงพระบางนัน้มีทั้งพื้นที่ที่เปนที่ราบลุมแมน้ํา ที่ราบสูง ภูเขาดังนัน้จึง
มีกลุมชนอาศัยอยูตามที่ตางๆซึ่งกลุมชนที่อยูอาศัยในบรเิวณเมืองหลวงพระบางและพื้นที่ใกลเคยีง
นั้นสามารถแบงไดเปน“ชาวลาวลุม” คือกลุมชาติพันธไต-ลาวท่ีอยูอาศัยในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา
โขงและแมน้ําสาขา เชน ไทลาว ไทลื้อ ไทขาว ไทแดง ผูไท พวน ซ่ึงกลุมลาวลุมนี้เองที่เปนผูส่ังสม
วัฒนธรรมขึ้นมาจากการรับศาสนาพุทธและระบบการเมืองการปกครองจนพัฒนาชมุชนขึ้นจนมี
ความซับซอนจนกระทั่งเปนเมือง“ชาวลาวสูง” เปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูบนพื้นทีท่ี่มีความสูงไม
เกิน 1,000 เมตร ไดแก ขา ขมุ สีดา ละแนก แกน ปานา บิด เปนตน“ชาวลาวเทิง” เปนกลุมชาวเขาที่
อาศัยบนที่สูงกวา 1,000 เมตรขึ้นไป ไดแก มง มูเซอ เปนตน 
 

 
 
ภาพที่ 28 แสดงที่ตั้งของเมืองหลวงพระบาง 
ที่มา : UNESCO. Bangkok 
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         4.3.2 ประวัติความเปนมา 
 จากตํานานขุนบูลมราชากลาววา เมื่อทาวลอคําเจาเมืองสามหมื่นสิ้น มผูีมีบุญหนักศกัดิ์
ใหญคนหนึ่งนามวา “ขุนบลูมราชา” มาเกิดเปนเจาเมืองแถน ขุนบูลมีลูกชายเจด็คนและไดสงไป
สรางบานแปงเมืองใหมจํานวนเจ็ดเมือง หนึ่งในเจ็ดเมืองนั้นคือ “เมืองหลวงพระบาง”และใหโอรส
นามวา “ขุนลอ” มาเปนผูปกครอง หลังจากรัชกาลของพระเจาไชยเชษฐาแลวอาณาจกัรลานชาง ได
แบงเปนสองอาณาจักร คือหลวงพระบางซึง่เปนราชธานีเกาและเวียงจันทนซ่ึงเปนราชธานีใหม 
จากนั้นไดแบงเปนอีกอาณาจักร คือ จําปาสัก  
 ในป พ.ศ. 2518 หลังจากความขัดแยงของกลุมความคิดตางๆมาอยางยาวนาน ไดมกีาร
สถาปนาระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม และเปลีย่นชื่อประเทศเปน “สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) The Lao People’s Democratic Republic (The Lao PDR)” 
การพัฒนาเมืองเปนไปอยางชาๆ ภายใตการปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย ทําใหเมืองหลวง
พระบางไดรับการเปลี่ยนแปลงไปอยางคอยเปนคอยไป จนกระทั่งป พ.ศ. 2538เมืองหลวงพระบาง
จึงไดรับการเสนอชื่อเขาในบญัชีมรดกโลก และในป พ.ศ. 2541 จึงไดรับการประเมินสถานภาพเปน
เมืองมรดกโลกอยางเปนทางการ (แนวทางการจัดการภมูิทัศนวัฒนธรรม 2549) 
 ในปจจุบนัหลวงพระบางเปนเมืองทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับความสนใจจาก
ภายนอกเปนอยางสูงโดยขอมูลจาก UNESCO (2004) ช้ีใหเห็นวาทิศทางการเติบโตทางการ
ทองเที่ยวของหลวงพระบางจากขอมูลป 1988-2005 สูงขึ้นอยางกาวกระโดด และการทองเที่ยวของ
หลวงพระบางยังมีการผกผันไปตามเทศกาลและความสําคัญของวัฒนธรรมของพื้นที่ดวย  

  
 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดสวนนกัทองเที่ยวที่เขามาในหลวงพระบางป ค.ศ.1995-2003 
 ที่มา : UNESCO. Bangkok 
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สําหรับนักทองเที่ยวทีเ่ขามามากกวาครึ่งหนึ่งของนักทองเที่ยวทั้งหมดเปนชาวยุโรป ดังนั้นเมื่อมี
นักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวนมาก จึงอาจสงผลใหเกิดการถายทอดถึงกันของวัฒนธรรมตางถ่ินได 
ดังนั้นการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมจึงตองคํานึงถึงผลกระทบดานนี้ดวย 
 

 

 
    

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดสวนนกัทองเที่ยวที่เขามาในหลวงพระบางป ค.ศ. 2001 
ที่มา : UNESCO. Bangkok 
 

         4.3.3 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) มรดกทางวัฒนธรรม/
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 1) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางรูปธรรม (Tangible Cultural Environment) 

สถาปตยกรรม ศาสนสถาน วัดวาอารามนัน้มีอยูมากมายภายในตวัเมือง วัดเหลานี้เปน
องคประกอบที่สําคัญมากที่สุดของเมืองในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเนื่องจากวัดทําหนาที่เปน
ศูนยกลางของชุมชนทั้งในแงของศูนยกลางจิตใจและศูนยกลางการจดัระบบสังคม  
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ภาพที่ 29 แผนที่แสดงเมืองหลวงพระบาง 
ที่มา : UNESCO. 
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ภาพที่ 30 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมทางรูปธรรม ประเภทศาสนสถาน 

  
 อาคารพักอาศัยบานเรือนที่พกัอาศัยของชาวหลวงพระบางนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ 
อาทิเชน เรือนลาวแบบดั้งเดมิเรือนลาวที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกที่เขามาพรอมการลาอาณานิคม
ของฝรั่งเศสหากจะจําแนกตามลักษณะอาคาร อาจแยกไดเปน เรือนเดีย่วยกพืน้สูง มีจั่วเดียวหรือ
หลายจัว่ เปนเรือนหองแถวซึ่งมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น หรือหากจะจําแนกตามประเภทวัสดกุ็มีทั้ง
เปนเรือนที่สรางดวยไมไผ ไมจริง คอนกรตี เปนตน 

 

      
 
ภาพที่ 31 แสดงบานพักอาศยัของคนในชุมชน 
 
 2) สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางนามธรรม (Intangible Cultural Environment)  
วิถีชีวิตที่สัมพนัธกับสภาพแวดลอม  ชาวหลวงพระบางนัน้มีความผูกพนักับพุทธศาสนามากโดยจะ
เห็นไดจากจํานวนวัดที่มีอยูอยางมากมาย ดังนั้นวิถีชีวิตของผูคนจึงผูกพันกับพุทธศาสนาเปนอยาง
สูง โดยจะมวีฒันธรรมการตักบาตรขาวเหนียว เหลานีล้วนสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตของชาวหลวงพระบางไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 32 ลักษณะวิถีชีวิตชุมชนชาวหลวงพระบาง  

       
นอกจากการขึน้ทะเบยีนมรดกทางสถาปตยกรรม ภายในเมืองหลวงพระบางใหเปนมรดกโลกแลว 
คณะกรรมการมรดกโลกแหงเมืองหลวงพระบางยังใหความสําคัญเกี่ยวกับภูมิทัศนวฒันธรรมของ
เมืองเปนอยางมาก จึงไดมกีารขึ้นทะเบียนพื้นที่สีเขียว พืน้ที่ชุมน้ํา หนองบึงตางๆเอาไวดวย จะชวย
ใหสามารถรักษาภูมิทัศนทางวัฒนธรรมของพื้นที่เดิมเอาไว อีกทั้งยังเปนแหลงพกัผอนหยอนใจ 
รวมถึงแหลงอาหารและยารักษาโรคของผูคนใหคงอยูตอไป 
สรุปทายบท 
         ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) นั้นคือ องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งทีอ่ยู
ในสภาพแวดลอม (Environment) มีความเกี่ยวของผสมผสานกับองคประกอบดานอื่นๆอยาง
กลมกลืน และไมหยดุนิ่ง เปนพลวัตร แนวคิดดานการอนรัุกษศิลปกรรมคือจุดเริ่มตนของการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม กอนจะพัฒนาแนวคิดเรื่อยมาจนเปนแนวคิดการจดัการภูมิทัศน
วัฒนธรรม โดยแนวคิดการอนุรักษศิลปกรรมนั้นสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ แนวคดิใน
โลกตะวันตก และแนวคิดของโลกตะวันออก(ไทย) ทัศนะเกีย่วกับศิลปกรรมในอารยธรรม
ตะวนัตกตั้งแตดั้งเดิมเปนไปในทางเลียนแบบธรรมชาติหรือความเหมือนจริง  ตางกับทัศนะฝาย
ตะวนัออกที่มุงดานสัญลักษณหรือนามธรรมมากกวา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปนผู
วางรากฐานของการอนุรักษแบบตะวันตกในไทยทําใหระบบในการอนุรักษของไทยปรับเปลี่ยนมา
เปนแบบตะวนัตกเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน การตั้งถ่ินฐานของชุมชนมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เปน
ปจจัยทีก่อใหเกิดปจจยัทางดานอื่นๆตามมา เชน ดานสังคม ดานกายภาพที่เกี่ยวของกบัที่อยูอาศัย 
อาจกลาวไดวาความสามารถในการใชจายนั้นเปนปจจยัพื้นฐานอันดบัแรกในการเลือกแหลงที่อยู
อาศัย สวนระยะทางไปยังแหลงงานและราคาที่ดิน ราคาของที่อยูอาศัย เปนปจจยัที่ตามมาภายหลัง 
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รายไดกับความพึงพอใจจะมีอิทธิพลตอการเลือกที่อยูอาศัย สําหรับชมุชนริมน้ํานั้นจะเห็นไดวา
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจทําใหเกิดตลาดน้ําขึ้นมานั่นเอง  
 การพัฒนาทางดานกายภาพในปจจุบันบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเปนจาํนวนมาก จน
อาจสงผลกระทบตอมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ได การพัฒนาที่ดีจึงตองมีรูปแบบและทิศทางที่
สามารถนําพาชุมชนไปสูความยั่งยืนได   
 สําหรับชุมชนนั้นมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในหลายมิติ การศึกษาในแตละ
ดานจึงตองวางแผน ใหครอบคลุมสาระสําคัญทุกดาน และจัดระบบของขอมูลใหสะดวกตอ
การศึกษา เรียกวา ระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรม(Cultural Environment 
Conservation System :CECS) ระบบนี้เกิดจาก การนําระบบเพื่อการอนรัุกษส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรมของเดนมารกไดแกระบบการสํารวจคุณคาทางสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอม SAVE 
(Survey of Architectural Value Environment) มาปรับใชใหเหมาะกับบริบทของประเทศไทย ตาม
ขั้นตอน กระบวนการสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะสําคัญ คือ การศึกษาระดับกวาง และ 
การศึกษาระดบัรายละเอียด ซ่ึงดําเนินโครงการโดยสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 คณะทํางานภมูิทัศนวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบงภูมิทัศนวัฒนธรรมออก
ตามความเขมขนของการจัดการของมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอม ไดเปน 3 ประเภทคือ 
ชุมชนที่มีภูมทิัศนนําวัฒนธรรม ชุมชนที่มีลักษณะเดนรวมกันทั้งภูมิทศันและวัฒนธรรม ชุมชนที่มี
วัฒนธรรมนําภูมิทัศน โดยคณะทํางานนี้ทาํหนาที่ในการเผยแพรองคความรูที่เกีย่วของกับการ
จัดการภูมิทศันวัฒนธรรมไปสูทองถ่ิน 
 การดําเนนิการศึกษาวจิัยครั้งนี้ไดศึกษาองคประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทัศน
วัฒนธรรมของพื้นที่กรณีศกึษาตัวอยาง 3 พื้นที่อันไดแก ชุมชนอัมพวา ชุมชนริมคลองออมนนท 
และเมืองหลวงพระบาง โดย ชุมชนอัมพวาและชุมชนริมคลองออมนนทนั้นมีการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวฒันธรรมโดยคณะทํางานของหนวยงานสาํนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัดทําแผนทีแ่หลงส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรมเพือ่เปนประโยชนแกระบบฐานขอมูลแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถใชอางอิง
รวมกันระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของและประยุกตใชในกระบวนการวางแผนพัฒนาในเชิงอนุรักษ
ในระดบัทองถ่ินและสิ่งสําคัญคือการสรางความตระหนกัรูแกคนในทองถ่ินตอการอนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมและการเฝาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจทําลายคุณคาความสําคัญของพื้นที่ ซ่ึง
ผลการดําเนินโครงการทั้งสองพื้นที่นั้นทําใหไดขอมูล และแผนที่ทางวฒันธรรม  สวนการศึกษา
องคประกอบและกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรมเมืองหลวงพระบางนั้นเปนการศึกษาใน
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ระดับที่ใหญขึ้นเปนระดับเมอืงมรดกโลก(World Heritage) ซ่ึงจะมีรูปแบบและการจดัการที่
แตกตางกันทางพื้นที่และความสําคัญทางประวัติศาสตรแตพื้นทีก่รณีศกึษาทั้งสามพืน้ที่นี้ ลวนมี
ระบบของการระบุแหลงส่ิงแวดลอม ทางวฒันธรรมที่เหมือนกัน คือคุณคาในการดํารงอยูของ
ชุมชนตามวิถีชีวิตที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้นเอง 
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บทท่ี 3  

การออกแบบการวิจัย 
 

 การออกแบบการวิจยัสําหรบัศึกษาเรื่ององคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมสําหรับใชศึกษา ชุมชนตลาดคลองสวน นี้เปนผลมาจากการศึกษาความหมาย ทฤษฎี 
แนวคดิ เอกสาร งานวิจยัที่เกีย่วของ และกรณีศึกษาจากบทกอนหนานี้ โดยการศึกษาในบทนีจ้ะ
ประกอบดวย การสรุปกรอบทฤษฎี แนวคิด ซ่ึงเปนผลมาจากการศึกษาในบทที่ 2 เพื่อวางแนว
ทางการวิจยั วธีิวิจัยและเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั รวมถึงการเลือกพื้นที่กรณีศึกษาสําหรับดําเนนิการ
วิจัยในครั้งนี้    
1   กรอบทฤษฎี หรือแนวความคิด 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ทางผูวิจัยไดใชกรอบแนวคดิของ ระบบเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System :CECS) ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(สผ.) และรูปแบบแนวคดิการจดัการภูมิทัศน
ทางวัฒนธรรม ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม มาปรับใช
และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบรบิทของพื้นที่ศึกษา และใชผลจากการศึกษากรณีตวัอยาง ทั้ง 3 
พื้นที่ ศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 
 การออกแบบการวิจยัสําหรบัการดําเนนิงานในพืน้ที่ศึกษา (ตามกระบวนการวิจยั 
ขั้นตอนที่ 3-4) ไดมกีารปรับเปลี่ยนระบบใหเหมาะสมกบับริบทของพื้นที่ศึกษา โดยการตัด หรือ 
เพิ่ม รายละเอยีดในบางเรื่องใหมีความเหมาะสมกับพื้นทีศ่ึกษาที่มีลักษณะเปนชุมชนที่มีขนาดไม
ใหญมากนัก โดยรูปแบบการดําเนินงานจะสามารถแบงไดเปนลําดับขัน้ตอน 4 ขั้นตอนคือ 
  (1) การจัดการขอมูล (2) การแปลความหมายขอมูล (3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
วางแผน และ ขั้นตอนสุดทาย (4) การสรุปผลการดําเนินงาน รายละเอยีดของแตละขั้นตอนทั้งหมด
มีดังนี ้
         1.1 การจัดการขอมูล 
         เพื่อใหไดขอมลูที่มีระบบ สามารถสรางการรับรูรวมกันไดของคณะทํางานและชุมชน 
เปนการสรางความเขาใจรวมกันในการดําเนินงานในลําดับตอไป 
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         1.2 การแปลความหมายขอมูล 
 โดยทําความเขาใจในทกุๆดาน มิใชการใหความสําคัญเพียงดานใดดานหนึ่งเพยีง
เทานั้นเพราะหากวาเรารับทราบขอมูลทุกๆ ดานของพื้นที่แลวจะทําใหการวางแผนการจัดการนั้นมี
ประสิทธิภาพ และเกดิประโยชนมากที่สุด แตเกดิผลกระทบนอยที่สุด 
         1.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน 
 เพื่อที่จะไดรับทราบทัศนคติ หรือความคิดเห็นของผูคนในชุมชนในลกัษณะของ
ความเหน็สวนตัว หรือแนวความคิดสวนรวมที่มีตอพื้นที่วจิัย 
         1.4 การสรุปผลการดําเนินงาน  
 จากกระบวนการวิจัยในลําดบัขั้นตางๆผูศึกษาจะรวบรวมและสรุปปญหาที่เกิด 
ระหวางดําเนนิการวจิัย เพื่อจะเปนขอมูลหรือแนวทางสําหรับการศึกษาหรือวจิัยในเรื่องที่เกี่ยวของ
ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 33 แสดงแนวคดิขั้นตอนการดําเนนิการวิจยัในพื้นที่ศึกษา 
ที่มา : ปรับปรุงจากแนวคิดของระบบ CECS 
 
 
 
 

1 การจัดการขอมูล 

3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน 

2 การแปลความหมายขอมูล

4 การสรุปผลการดําเนินงาน

กระบวนการยอนกลับ 

กระบวนการยอนกลับ 
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1 การจัดการขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
2. การแปลความหมายขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
4. การสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงขั้นตอนในการดําเนินงานวจิัย 
ที่มา : ปรับปรุงจากแนวคิดของระบบ CECS 

1.1 การสรุปคณุลกัษณะ การศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภมูิ การระบุสาระสําคัญ  
1.2 การระบุสิ่งแวดลอมศิลปกรรม วัฒนธรรม 
การจัดทําแผนกายภาพตามสาระสําคญั ,การระบุพื้นที่สํารวจเบื้องตน 
1.3 การสํารวจจัดทําเอกสารขอมูล 
การกําหนดขอบเขตเบื้องตนเพื่อการสาํรวจ ,สํารวจภาคสนามอยางคราว 
1.4 การประเมินคณุคาและการวิเคราะห 
การประเมินคุณคา การวิเคราะหภัยคุกคาม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
การกําหนดแนวทางในการอนุรักษเบื้องตน 

2.1 ขอมูลดานกลุมชนชาติ หรอืชาติพนัธุ   
โดยกลุมชนชาตินี้เองจะเปนตนกําเนิดของความเชื่อประเพณี พิธีกรรม แบบ
แผนการดํารงชีวิต และเปนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน 
2.2 ขอมูลดานประวัติศาสตรการตั้งถิน่ฐานของชุมชน 
การอพยพโยกยายถิ่นฐาน การเลือกทําเลที่ตั้งชุมชน  
2.3 ศาสนาและความเชื่อ    
ศาสนาและความเชือ่เปนตัวกอใหเกิดประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรม 
2.4 ประเพณี พธิีกรรม    
2.5 การดํารงชีพ  
ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ มกัเชื่อมโยงกับลักษณะการใชพื้นที่เพื่อให
เอื้อตอการดํารงชีพของชุมชน 

3.1 การกําหนดวัตถุประสงค 
การวิเคราะหประเดน็ปญหาและสภาพแวดลอม เพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการ
จัดทําขอเสนอแนะ การจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 
3.2 การเก็บขอมลูเชิงลึกเพื่อการวางแผน 
การสํารวจทางสถาปตยกรรมในระดับรายละเอียด การเก็บขอมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
3.3 การนําไปสูการปฏิบัติ 
การกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษและพัฒนา 

--  โดยการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโดยการปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  
-- ปรึกษานักวิชาการ  ปรึกษานักวิชาการ   
-- เก็บขอมูลภาคสนาม เก็บขอมูลภาคสนาม  
--    แบบสอบถาม เกี่ยวกับคนที่อยูในพื้นที่แบบสอบถาม เกี่ยวกับคนที่อยูในพื้นที่  
--  ใชวิธีทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหใชวิธีทางสถิติมาชวยในการวิเคราะห
ขอมูลขอมูล  
--  การเปรียบเทียบ พื้นที่ศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบ พื้นที่ศึกษาในลักษณะ
ใกลเคียงกันใกลเคียงกัน  

--  ศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาเอกสารทางวิชาการ,, หนังสือ หนังสือ  
--  ปรึกษานักวิชาการ ปรึกษานักวิชาการ   
--  เก็บขอมูลภาคสนามเก็บขอมูลภาคสนาม  
--  ปรึกษาผูมีความรูในชุมชนปรึกษาผูมีความรูในชุมชน  
  

4.1 ผลที่ไดจากการดําเนินการ โดยสรุป 

--    แบบสอบถามแบบสอบถาม ,, แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณจากจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของทุกฝายที่เกี่ยวของ  
--  ใชวิธีทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหใชวิธีทางสถิติมาชวยในการวิเคราะห
ขอมูลขอมูล  
 

--  โดยผูศึกษาโดยผูศึกษา  
--    จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาและจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาและ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  
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2 กระบวนการวิจัย 
         กระบวนการวจิัยและการดําเนินงานวิจยัตามการออกแบบการวิจยัของผูศึกษามี
ขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ เคาโครงการวิจยั 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคดิ เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของ และ
  กรณีศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจยั (Research Design) และการเลือกพื้นที่กรณีศกึษา 
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนนิการวิจัยการทดสอบ ทดลองในพืน้ที่กรณีศกึษา ตามที่กําหนด
  ไดแก การจัดการขอมูล การแปลความหมายขอมูล การวเิคราะหขอมูล
  เพื่อการวางแผน และการสรปุผลการดําเนนิงาน  
 ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาเปรยีบเทียบพื้นที่ศกึษากับกรณีศกึษา3 กรณ ี
 ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ    
 ขั้นตอนที่ 7 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
3 การเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 การศึกษาชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิทัศนวฒันธรรม ซ่ึงคณะทํางานภูมทิัศนวัฒนธรรม
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบงภูมิทัศนวฒันธรรมออกตามความเขมขนของการจัดการของมนุษย
ที่มีตอสภาพแวดลอม ไดเปน 3 ประเภทคือ (1) ชุมชนที่มีภูมิทัศนนําวฒันธรรม (2) ชุมชนที่มี
ลักษณะเดนรวมกันทั้งภูมิทศันและวัฒนธรรม (3) ชุมชนที่มีวัฒนธรรมนําภูมิทัศน (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร,  2549) ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดศึกษาชุมชนทีใ่นลักษณะของ ชุมชนที่มี
ลักษณะเดนรวมกันทั้งภูมิทศันและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนตลาดคลองสวน จ.ฉะเชงิเทรา เปนพื้นที่
ศึกษาตวัอยาง สําหรับการทดสอบการดําเนินงานวิจยั เนือ่งจากชุมชนตลาดคลองสวนเปนชุมชน
การคาที่เกาแกมีอายุมากกวา 100 ป กิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการคาภายในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงชา 
หากเปรียบเทยีบกับกระแสการพัฒนาจากชุมชนภายนอก กจิกรรมทางเศรษฐกิจนี้เปนปจจยัสําคัญ
ตอการรวมกลุมของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ของชุมชนยังมีสวนเกื้อหนนุตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนอยางมีเอกลักษณ อันไดแก การตั้งถ่ินฐาน
ของชุมชนริมน้ํา การสัญจรทางเรือเปนตน ชุมชนตลาดคลองสวนจึงมีลักษณะของภูมิทัศน
วัฒนธรรมที่ควรคาตอการศกึษาเรื่ององคประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
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4  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการวจิัยเร่ืองการศึกษาองคประกอบและกระบวนการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชมุชนตลาดคลองสวน ตองใชขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเหน็ที่
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นปญหาตางๆ โดยที่ผูวิจัยไมสามารถทราบขอมูลท้ังหมดไดเอง จึงจําเปนตอง
ใชกลุมประชากรตัวอยาง ในการสอบถาม และใหขอมูล โดยสามารถแบงกลุมประชากรตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุมไดแก  
 กลุมที่1) ประชาชนเจาของที่ดินและทรัพยสินในพื้นที่กรณีศึกษา จํานวน 50 ครัวเรือน 
เลือกกลุมตัวอยางโดยสุมตวัอยางแบบไมเจาะจง  
 กลุมที่2) นักวชิาการจากสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จาํนวน 2 ทาน กลุมตัวอยางแบบไมเจาะจง 
         4.1 ประชาชนเจาของท่ีดินและทรัพยสินในพื้นท่ีกรณีศกึษา 
 กลุมประชากรตัวอยางกลุมนีจ้ะเปนตัวแทนของประชากรในพื้นที่ ชุมชนตลาดคลอง
สวน การดําเนนิงานที่เกีย่วของกับชุมชนตองใหความสําคัญกับผูอยูอาศัยในชุมชนในฐานะ เจาของ
บาน การไดรับขอมูลอันเปนประโยชนและมีคุณภาพ จะสามารถทําใหเกิดประโยชนตอการ
วิเคราะหและการวางแผนในขั้นตอไป การดําเนินการวจิัยไดแบงประชากรกลุมตัวอยางนี้ออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมที่1 เปนกลุมประชากรที่อาศยัและประกอบอาชีพในตลาดคลองสวน จํานวน 34 
ครัวเรือนและกลุมที่ 2 คือกลุมประชากรที่อาศัยอยูภายนอกตลาดในบริเวณใกลเคยีงกับตลาดคลอง
สวนจํานวน 16 ครัวเรือน รวม 50 ครัวเรือน 
         4.2 นักวิชาการ  
 วัตถุประสงคของการสัมภาษณนกัวิชาการเพื่อขอคําแนะนําและแลกเปลี่ยนความรู 
จากนกัวิชาการที่เคยดําเนนิงานเกีย่วกับการอนุรักษชุมชน  โดยการถายทอดองคความรูผานการ
พูดคุยและตอบขอซักถามในประเดน็ปญหาที่สงสัย เพือ่นําไปใชสําหรับการดําเนินงานวิจยัตอไป  
5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานวิจยัคร้ังนี้ มี 3 สวนคือ สวนที่ 1 แบบบันทึกและสํารวจ
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ เพื่อใหไดขอมูลทางกายภาพ และแผนทีชุ่มชน สวนที่ 2 ไดแก 
แบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมลูเชิง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดเห็นตางๆ สวนที่ 3 ไดแก แบบ
สัมภาษณนักวชิาการ เพื่อขอคําแนะนําและแลกเปลี่ยนความรู จากนักวชิาการที่เคยดําเนินงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษชุมชนโดยการถายทอดองคความรูผานการพูดคยุและตอบขอซักถามในประเดน็
ปญหา 
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         5.1 การบันทึกและสํารวจลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี 
 การสํารวจและบันทึกลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ครอบคลุมตัวแปรหลัก 6 ดาน
ไดแก (1) ประเภทอาคาร (2) การใชสอยในปจจุบัน (3) ยุคสมัย (4) รูปแบบ (5) วัสดอุาคาร (6) 
รูปทรงหลังคา ผลที่ไดจากการดําเนินการจะทําใหไดขอมลูทางกายภาพในระดบัรายละเอียดของ
พื้นที่ทั้งหมด ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการกําหนดแผนงาน และมาตราการทางกายภาพในอนาคต 
         5.2 การจัดทําแบบสอบถาม  
         การสํารวจชุมชนตลาดคลองสวนนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
ดังนั้น คณะสํารวจจึงตองเตรยีมคําถาม “ปลายปด” มีคําตอบที่จํากัดเพื่อสะดวกในการจัดกลุมและ
วิเคราะหขอมูล คําถามเหลานี้จะทําใหเราเขาใจถึงพื้นฐานที่เกีย่วกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความ
ตองการ ความเชื่อ คานิยมของคนในชุมชน ตลาดคลองสวน การตั้งคําถามมีการใหคาความสําคัญ 
แตกตางกัน ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการใหคาความสําคัญของประเด็นหลัก ประเด็นยอย และประเภทคําถามในการ
   จัดทําแบบสอบถาม 

ประเภทคาํถาม 
ประเด็นหลัก % ประเด็นยอย % ความรู ความ

คิดเห็น 
พฤติกรรม 

จํานวน 
ขอ 

รวม 
% 

A1 
ดานความคิดเห็นตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับ
ชุมชน 

20 5 15 - 4 20 A 
ลักษณะทาง
กายภาพและ
สภาพแวดลอม 

 
 
 
 
 
40 

A2 
ขอมูลดานการอนรัุกษและการ
มีสวนรวมในการอนุรักษ 

20 4 14 2 3 20 

B1 
ขอมูลดานการอยูอาศัย/การถอื
ครอง 

15 5 10 - 2 15  
B 
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
ลักษณะทาง
สังคม 
เศรษฐกิจ 
ภายในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
30 

B2 
รายไดในครัวเรือกิจกรรมใน
ชุมชน ขาวสารที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมสภาพแวดลอมของ
ชุมชน 

15 3 12 - 3 15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72 

ตารางที่ 1(ตอ) 

ประเด็นหลัก % ประเด็นยอย % 

ประเภทคาํถาม 
ความรู    ความคดิ        พฤติกรรม

เห็น 
 
 

จํานวน 
ขอ 

รวม 
% 

C1 
ดานนโยบายของ
ชุมชนในการ
จัดการพืน้ที ่

20 5 15 - 4 20 C 
ลักษณะการ
จัดการภูมทิัศน
วัฒนธรรมของ
ชุมชน 
และคุณคาของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม 

 
 
 
30 

 C2 
ขอมูลดานคุณคา
ภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของชุมชน 

10 4 4 2 4 10 

รวม 100 26 70 4 20 100 

 
         5.3 แบบสัมภาษณนักวิชาการ 
 การสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับ องคประกอบ และกระบวนการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม จากนักวิชาการที่เคยดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษชุมชน  โดยการ
ถายทอดองคความรูผานการพูดคุยและตอบขอซักถามในประเดน็ปญหาที่สงสัย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบั องคประกอบและกระบวนการจัดการภมูิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 พื้นที่ 
ประกอบดวย การศึกษาแผนที่มรดกวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม กรณีศึกษา
แหลงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท และกรณีศึกษาภูมทิัศนวัฒนธรรม เมืองหลวง
พระบาง โดยผลที่ไดจะนําไปใชสําหรับการ ศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวนตอไป  ประเด็นสําหรบัการสัมภาษณสามารถแบงเปน 3 ประเภท
ดังนี้  (1) ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมม ของพื้นที่ 
         (2) ความคิดเหน็เกี่ยวกับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ภายในชุมชน  
         (3) ลักษณะการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73 

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อและหนวยงานนักวิชาการในการสัมภาษณ 

พ้ืนที่กรณีศึกษาตัวอยาง หนวยงานผูจัดทํา 
 

สัมภาษณนักวิชาการ 
 1. การศึกษาแผนที่มรดกวัฒนธรรมชุมชน

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 

 
กิติมา  ยินเจริญ 
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว) 
 
 

2. กรณีศึกษาแหลงสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมริมคลองออมนนท 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 

 
กิติมา  ยินเจริญ 
(นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว) 
 

3. กรณีศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม  
หลวงพระบาง 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) 

 

 
รศ. ประสงค  เอี่ยมอนันต 
(ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ) 

 
6  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 กอนการดําเนนิการวจิัยในพืน้ที่ศึกษา ตองมีการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวจิัย อัน
ไดแก แบบสอบถาม ที่จะใชสอบถามกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที่ การทดลองแบบสอบถามนี้ 
เพื่อหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และจะสามารถปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปกอนลง
พื้นที่จริง สําหรับการทดสอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะใชพนักงานในบริษัทเอกชน จํานวน 5 
ตัวอยาง ผลการทดสอบแบบสอบถามทําใหทราบวา แบบสอบถามมีการใชภาษาในรูปแบบ
วิชาการมากเกนิไป อาจทําใหกลุมที่ตอบแบบสอบถามจริงที่เปนชาวบาน ส่ือความหมายไดยาก 
โดยไดแกไขใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น พรอมกับการมีตัวอยางประกอบ และในการลงพื้นที่จริง 
หากยังมีขอสงสัยอยูจะมีผูชวยวิจยัอธิบายขอสงสัยขณะตอบแบบสอบถามดวย 
7  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 หลังจากการดาํเนินงานวิจยัผานขั้นตอนตางๆทําใหไดขอมูลที่หลากหลาย และมี
ปริมาณมาก การจัดการแบงประเภทขอมูลจึงเปนสิ่งจําเปนที่ควรกระทําเพื่อสะดวกในการทํางาน
และนําขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง โดยสามารถแบงประเภทขอมูลไดดงันี้ 
         7.1 ขอมูลและประเภทขอมูล 
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 ขอมูลข้ันปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการออกแบบสอบถามและสัมภาษณจากบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจยั ขอมูลข้ันทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ 
บทความ งานวิจัยทีเ่กีย่วของ แผนที่และรูปภาพ 
         7.2 การเก็บขอมูล 
 การเก็บขอมูลจากลักษณะการแบงประเภทขางตน 2 ลักษณะคือ การเก็บขอมูลปฐมภูมิ
และ การเก็บขอมูลทุติยภูม ิ
         7.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
 1) การเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจและแผนที่ จะทําการสํารวจจากแผนที่ และแผนที่
ภาพถายทางอากาศ พรอมกบัการจัดเก็บขอมูลแบบสํารวจลักษณะทางกายภาพ เชน ลักษณะทาง
กายภาพของชมุชน อาคารบานเรือน การใชงานของพื้นที่โดยรอบ เปนตน 
 2) การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะเปนการสืบหาขอมูลจากกลุมเปาหมายที่อยู
ในพื้นที่ศกึษาเพื่อเขาใจถึงพืน้ฐานที่เกี่ยวกบัพฤติกรรม ทัศนคติ ความตองการ ความเชื่อ คานิยม
ของคนในชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         7.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  
 การเก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจะเปนการสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูล
ตางๆ จากทางเอกสาร ตํารา หนังสือบทความ ซ่ึงตัวแปรที่มาจากขอมูลทุติยภูมิ คือ ลักษณะทาง
กายภาพ ขอกําหนดในการจดัการ เปนตน ในการเก็บรวบรวมขอมูลจะขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล
และตัวแปร จากการทบทวนวรรณกรรม จึงสามารถแบงการศึกษาขอมูลออกเปน 3 ประเภท คือ  
 1) ลักษณะทางดานกายภาพ เพื่อหาลักษณะที่สําคัญของอาคารและสภาพแวดลอม
ภายในชุมชนตลาดคลองสวน เปนตน 
 2) ลักษณะทางดานสังคมเศรษฐกิจและความคิดเห็นดานการพักอาศัย เพื่อหาลักษณะ
ทางสังคมเศรษฐกิจที่สําคัญ ตลอดจนความคิดเห็นในเรือ่งการพักอาศยัเพื่อทราบถึงความพึงพอใจ
ในที่พักอาศยัและสภาพแวดลอมในดานตางๆ 
 3) องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนและคณุคาของภูมิทศันวัฒนธรรม 
เพื่อจะไดดําเนนิงานตามกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางถูกตองและไมสงผลกระทบ
ตอพ้ืนที่จนคณุคาดานอืน่ๆไดรับผลกระทบ เพื่อเปนประโยชนสําหรบัการวางแผนพัฒนาชุมชนใน
อนาคต 
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทตัวแปรในการวิจยั และ วิธีเก็บขอมูล (ลักษณะทางกายภาพ) 
ตัวแปรหลัก วิธีเก็บขอมูล ตัวแปรยอย 

สังเกต แบบสอบถาม ขอมูลทุติยถูมิ 
-  ลักษณะการใชพ้ืนที่ของตลาดคลอง
สวน 

๏ ๏  

-  พลวัตวัฒนธรรม  ๏ ๏ 
-  โครงสรางของอาคารริมน้ํา ๏  ๏ 
-  การใชวัสดุของอาคาร ๏  ๏ 
-  ขนาดพื้นที่ของตลาดคลองสวน ๏  ๏ 
-  ลักษณะการใชพ้ืนที่ริมน้ํา ๏  ๏ 
-  การตอเติม ๏  ๏ 
-  รูปแบบการสัญจรและยานพาหนะ
ในพื้นที่ 

๏  ๏ 

 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

-  กิจกรรมในตลาด ๏ ๏ ๏ 
ตารางที่ 4 แสดงประเภทตัวแปรในการวิจยั และ วิธีเก็บขอมูล (ลักษณะทางดานสังคมเศรษฐกิจและ
ความคิดเหน็ดานการพักอาศยั) 

ตัวแปรหลัก วิธีเก็บขอมูล ตัวแปรยอย 
สังเกต แบบสอบถาม ขอมูลทุติยถูมิ 

- ลักษณะประชากร  ๏  
- ความสัมพันธของการอยูอาศัย
ภายในชุมชนตลาดคลองสวน 

 ๏  

- สาเหตุการอยูอาศัยภายในชุมชน
ตลาดคลองสวน 

 ๏  

- การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
ชุมชน 

 ๏  

- สภาพปญหาของการอยูอาศัย  ๏  
- การวางแผนเรื่องที่อยูอาศัยของ
ชุมชนในอนาคต 

 ๏  

 
ลักษณะทางดาน
สังคมเศรษฐกิจ 
และความคิดเห็น
ดานการพักอาศัย 

- รายไดหลักในพื้นที่  ๏  
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ตารางที่ 5 แสดงประเภทตัวแปรในการวิจยั และ วิธีเก็บขอมูล 
    (องคประกอบและคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม) 

ตัวแปรหลัก วิธีเก็บขอมูล ตัวแปรยอย 
สังเกต แบบสอบถาม ขอมูลทุติยถูมิ 

- สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ๏  ๏ 
- สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ๏  ๏ 
- เอกลักษณของชุมชน  ๏ ๏ 

องคประกอบ 
และคุณคาของ 
ภูมิทัศน
วัฒนธรรม 

- การประเมินคุณคาของภูมิทัศน
วัฒนธรรม 

 ๏ ๏ 

 
8 การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ เปรียบเทียบ การรวมกลุม ความถี่ ตามการแบงประเภท
ของขอมูลออกเปน 2 ประเภทไดแก ขอมลูปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูม ิ
 ขอมูลปฐมภูมิ มีสองสวนคือ จากการสํารวจทางกายภาพ ไดจากการใชแบบสํารวจและ
แผนที่ ภาพถายทางอากาศ โดยนําขอมูลทีไ่ดนี้มาจดัทําแผนที่ ระบุแหลงที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม 
แยกเปนความสําคัญของแตละดานอยางชดัเจน และสวนที่สองคือจากการเก็บขอมลูโดยใช
แบบสอบถาม จะเปนการสืบหาขอมูลจากกลุมเปาหมายทีอ่ยูในพืน้ที่ศึกษาเพื่อเขาใจถึงพื้นฐานที่
เกี่ยวกับพฤตกิรรม ทัศนคติ ความตองการ ความเชื่อ คานยิมของคนในชุมชน  
         ขอมูลทุติยภูมิ เปนการสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ จากทางเอกสาร 
ตํารา หนังสือบทความ โครงการที่เกี่ยวของ  และพื้นทีก่รณีศึกษาตัวอยางโดยวิเคราะหจากลักษณะ
ทางดานกายภาพ  ลักษณะทางดานสังคมเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
ภายในพืน้ที ่
สรุปทายบท 
         ทฤษฎีตางๆตามที่ไดศึกษามากอนหนานี้ เปนสิ่งที่ทําใหผูศึกษามีความเขาใจใน
ประเด็นของเรือ่งที่จะวจิัยไดกวางออกไป การนําทฤษฎมีาใชใหเกิดประโยชนนัน้ตองใชการ
ประยุกตใหมคีวามเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เปนสําคัญ  การออกแบบการวิจยัคร้ังนี้เพื่อศึกษา
ชุมชนตลาดคลองสวน ในเรือ่งขององคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม มี
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 7 ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนที่ 1การเสนอ เคาโครงการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 เปน
การศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคดิ เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของ และกรณีศึกษา ขั้นตอนที่ 3 คือ
การออกแบบการวิจยั และการเลือกพื้นที่ศกึษาคือชุมชนตลาดคลองสวน ขั้นตอนที่ 4 คือการ
ดําเนินการวิจยัการทดสอบ ทดลองในพื้นที่กรณีศึกษา ตามที่ผูวิจัยไดกาํหนดมี 4 ขั้นตอนไดแก การ
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จัดการขอมูล การแปลความหมายขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน และการสรุปผลการ
ดําเนินงาน การออกแบบการวิจัยนี้ไดใชกรอบแนวคดิของ ระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System :CECS) ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(สผ.) และรูปแบบแนวคิดการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรม 
ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 5 เปนการศึกษา
เปรียบเทียบพืน้ที่ศึกษากับกรณีศึกษา3 กรณี ขั้นตอนที่ 6 เปนการสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ และขั้นตอนที ่7 เปนการจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
 การดําเนนิงานวิจยัตองมีการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม การใชแบบสอบถามประชากร
ในพื้นที่ และใชแบบสัมภาษณนักวิชาการเปนเครื่องมือในการวจิัย กอนจะนําผลที่ไดเขาสูการ
วิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
องคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน 

 
 ชุมชนตลาดคลองสวนเปนชุมชนที่มีลักษณะภูมิทัศนทางวัฒนธรรม ที่มีความโดดเดน
ของกิจกรรมการคาในรูปแบบตลาดเกา มีการอยูรวมกันของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สําหรับการนําเสนอการดําเนนิงานในบทนี้ จะเปนการเสนอขอมูลเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่วจิัยและ
ผลการดําเนินการวิจยั ตามกระบวนการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมชุมชนตลาดคลองสวนที่ผูวิจยัได
พัฒนาขึ้น รายละเอียดที่สําคญัของการศึกษาของบทนี้ มดีังตอไปนี ้
1 บริบทของพืน้ท่ีวิจัย 
 ตลาดคลองสวนตั้งอยูบนเนือ้ที่สองจังหวดั คือ ตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา และ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวดัสมุทรปราการ ตามแนวคลอง 
ประเวศนบุรีรมย 
         1.1 ความเปนมาของพืน้ท่ีศึกษา 
 ประวัติความเปนมาของตําบลเทพราชนั้น เดิมมีช่ือวา ตาํบลเทราด เพราะเปนพืน้ที่ทาง
น้ําไหลลงต่ํามาก ประชาชนจึงเรียกวา ตําบลเทราด ตอมาเพื่อใหช่ือของตําบลมีความไพเราะขึ้น จงึ
ตั้งชื่อใหมวา ตําบลเทพราช 
 สภาพทั่วไปของตําบล พื้นทีส่วนใหญเปนที่ราบลุม ประชาชนอาศัยอยูสองขางทาง
ของริมคลองสองฝง ปจจุบันมีถนนหลวง ประชาชนจึงใชบริการเสนทางคมนาคมทางบกเดิน
ทางเขากรุงเทพฯอยางสะดวกมากขึ้น 
  อาณาเขตของตําบล   
 ทิศเหนือ   ติดตอกับ ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต   ติดตอกับ ต.พิมพา ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวนัตก   ติดตอกับ ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ    
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
จํานวนประชากรของตําบลเทพราช อําเภอบานโพ จังหวดัฉะเชิงเทรา จากขอมูลในป พ.ศ.2550 
รวมทั้งส้ิน 2,512 คน แยกเปนประชากรชาย 1,226 คน หญิง 1,286 คน อาชีพหลักคือ เล้ียงกุง เล้ียง
ปลาน้ําจืด เพาะลูกกุง อาชีพเสริมสวนใหญคือ เล้ียงไก 
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 สวนประวัติความเปนมาของตําบลคลองสวนนัน้ มีที่มาของชื่อตําบลคือ ในคลองมีเรือ
สวนไปมามากเนื่องจากเปนจุดตดัของคลองประเวศนบุรีรมยกับคลองพระยานาคราช อีกบางกลุม
เชื่อวามาจากคลองที่อุดมสมบูรณของ สวนผัก สวนผลไมอยูอยางมากมาย และอีกกลุมหนึ่งกลาววา
มีถนนสามสี่แยกเชื่อมโยงไปถึงคลอง เปนชุมชนที่รถวิง่สวนไปสวนมาตลอด ชาวบานจึงใหช่ือตดิ
ปากวา ตําบลคลองสวน ทางดานผูวิจยัตั้งขอสังเกตวาแนวคิดที่สามทีพู่ดถึงที่มาของชื่อตําบลคลอง
สวนที่เชื่อมโยงกับถนนนาจะเปนของกลุมที่ถึงยุคของระบบการคมนาคมไดเปลี่ยนความสําคัญจาก
ทางน้ํามาเปนการสัญจรทางบกโดยการสัญจรทางน้ํานาจะเปนจุดเริ่มตนของระบบการสัญจรของ
ชุมชนริมน้ํา อีกทั้งกอนจะมรีะบบสัญจรทางน้ําและทางบกนั้นนาจะเริ่มจากการรวมกลุมกันของ
ผูคนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร โดยเริ่มจากสวนผัก สวนผลไมนั้นเอง พื้นที่ตําบล
คลองสวน มีเขตพื้นที่ตามรมิคลองประเวศบุรีรมยและอยูติดคลองนาคราช ที่เปนแนวแบงเขต
ระหวางจังหวดั สมุทรปราการ กับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สภาพทั่วไปของตําบล เปนที่ราบลุมที่เหมาะแกการเพาะปลูก ทํานา เล้ียงปลา เล้ียงกุง 
ตําบลคลองสวนแบงการปกครองเปน 7 หมูบาน โดยหมูที่ 1-3 เปนเขตเทศบาลชาวบานมักนยิม
อาศัยอยูตามแนวถนนและแนวริมฝงคลองทั้งสองฝง มีพื้นที่ประมาณ 11.048 ไร 
 อาณาเขตของตําบล  
 ทิศเหนือ        ติดตอกับ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต ติดตอกับ ต.บางพลนีอย อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับ ต.เทพราช อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวนัตก  ติดตอกับ ต.เปร็ง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 
จํานวนประชากรของตําบลคลองสวน จากขอมูลในป พศ.2550 รวมทั้งส้ิน 3,158 คนเปนชาย 1,556 
คน เปนหญิง 1,602 คน อาชีพหลักคือ ทํานา อาชีพเสริม เล้ียงกุง เล้ียงปลา ปลูกตะไคร 
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ภาพที่ 35 แสดงพื้นที่ศึกษาระดับจังหวดั จ.สมุทรปราการและ จ.ฉะเชิงเทรา 
 
         1.2 ท่ีตั้ง 
 ชุมชนตลาดคลองสวนมีขนาดพื้นที่ศึกษา 10ไร โดยประมาณตามแผนที่จาก 
www.thaigoogleearth.com นั้น ดานซายมาขวาของตลาดคลองสวนคือคลองประเวศบุรีรมยในแนว
ตะวนัตก ตะวนัออกและจากลางขึ้นบนคือคลองนาคราช แนวดิ่งเหนือใต ตลาดคลองสวนตั้งอยูบน
เนื้อที่สองจังหวัด คือ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และตําบลเทพราช 
อําเภอบานโพ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามแนวคลองประเวศนบุรีรมย 
 คลองประเวศบุรีรมยนั้นขุดจากกรุงเทพฯ 50 กิโลเมตร แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่เขต
พระโขนง เรียกวาคลองพระโขนงซึ่งเปนคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อเขาเขตประเวศ 
ลาดกระบัง เรียกวาคลองประเวศบุรีรมย คลองสายนี้ไหลผานจังหวัดสมุทรปราการทางทิศ
ตะวนัออกไปจดแมน้ําบางปะกง ที่ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
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             ตลาดคลองสวน 

             เสนประแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 
 
ภาพที่ 36 แสดงพื้นที่ศึกษาระดับพืน้ที่ ชุมชนตลาดคลองสวน 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ทางอากาศ (Google Earth ในป 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คลองประเวศบุรีรมย 
คลองนาคราช 

คลองประเวศบุรีรมย 

คลองนาคราช ถนนลาดกระบัง-เทพราช 
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         1.3 การเขาถึงพื้นท่ี 
 การเขาถึงพื้นที่จากถนนมอเตอรเวยกรุงเทพ-ชลบุรี เขาสูถนนลาดกระบัง-เทพราช  
ระยะทางจากสนามบิน สุวรรณภูมิถึงพื้นทีโ่ครงการประมาณ 20 กิโลเมตร 
 

 
 
ภาพที่ 37 การเขาถึงพื้นที่ชุมชนตลาดคลองสวน 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ทางอากาศ (Google Earth ในป 2550) 

 
         1.4 สภาพทั่วไป 
         ลักษณะโดยทัว่ไปของตลาดคลองสวนเปนหองแถวโครงสรางเปนไมเนื้อแข็งและไม
เนื้อออน ตลาดเริ่มแรกมุงดวยจาก ตอมาจึงเปลี่ยนเปนมงุดวยสังกะสี  ตลาดเรือนไมเกาแกนี้
แตกตางไปจากตลาดริมน้ําแถบนี้ เนื่องจากทางเดินปจจบุันเปนคอนกรีตมีหลังคาสังกะสีตอเปน
ชายคาคลุมทางเดินเทา ตวัรานคาเปนหองๆยาวจากริมน้ําขึ้นมาบนบก ดานหลังตลาดมีลํารางขุด
เปนที่ระบายน้าํตอกับลําคลองประเวศนและ ลําคลองเทพราช ตัวตลาดตอกันยาวกวา 1 กิโลเมตร มี
รานคากวา 100 ราน ขนานไปตามริมคลอง หัวตลาดเปนโรงสี ชวงทางเขาเปนบานเกา คูกับตลาด
เปนของประธานชุมชนตลาดคลองสวน ฝงบางบอ คือ คุณแนงนอย เนตรศรี ทายตลาดฝง
ฉะเชิงเทรา(แปดร้ิว)เปนบานเกาอายุ 100 กวาป ของคุณสมบูรณ แสนเจริญ ซ่ึงเปนเจาของตลาดฝง
แปดริ้ว ตวัรานคานั้นมีการใชเนื้อที่ทํากิจกรรมทางดานการคาและที่อยูอาศัย ซ่ึงประกอบดวย  

20km. 

สนามบิน สวุรรณภูม ิ
ตลาดคลองสวน 100 ป 
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ทาน้ํา ชานพักทาน้ํา เก็บของสินคาที่ขาย ทางเดินซื้อขาย สัญจร รานคาประกอบกิจการคา โถง
บันไดขึ้นชัน้ทีส่อง(เลาเตง) หองน้ํา หองครัว ซักลาง อาบน้ํา และสวนครัว 
 ตลาดคลองสวนเปนตลาดบนบกขนาดใหญของเขตเทศบาลตําบลคลองสวนขามคลอง
นาคราชไปสูเขตเทศบาลตําบลเทพราช และมีเจาของคนละคนคนละจังหวดั จากการคาขายเกิดการ
แยงชิงลูกคา เกิดการขัดแยงกันขึ้น เนื่องจากตลาดในเขตจังหวัดสมุทรปราการเปนของตระกูลแซเบ  
ในสวนจังหวดัฉะเชิงเทราเปนของตระกลูแซตั้งขัดแยงกันมานานจนมองไมเห็นจุดจบ แตในที่สุด
ทายาทรุนหลังสองฝายรักและแตงงานกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัจึงเกดิขึ้น เกดิการทุมเทเพือ่
ทองถ่ิน ตลาดเกิดความเจริญรุงเรืองขึ้นอีกครั้ง กลายเปนที่รวมสินคานานาชนิดทั้งอาหารและขนม
หวานทั้งของไทยและจีนรสดีและโบราณดั้งเดิม ตลาดคลองสวนปจจบุันจึงเปนตลาดเกาแกอายกุวา 
100 ปที่ยังไมตาย 
 ตลาดคลองสวนเปนทั้งตลาดสดที่ผูซ้ือสามารถนําไปประกอบอาหารหรอืจะเปนแบบ
สําเร็จรูปสะดวกซื้อก็มี มีทั้งผักผลไม ปลายางปลาแหง ปลาเค็ม ไขเค็ม หมูแดดเดยีว ลวนทําเองเพื่อ
ขาย จึงเรียกไดวา มีผลิตภณัฑของตนเองทีเ่ปนของชุมชนทําใหเกิดลักษณะเดนของตลาด 

 

   
           

    
 
ภาพที่ 38 สินคาประเภทอาหารที่ขายในตลาดคลองสวน 
 

  รานกาแฟโบราณมีสองสามเจาคนละฝงกันเปนที่รูจักกันคือรานแปะเกา รานแปะหลี 
รานกกเฮง รานเจทึ้งหนาวกิฝงบางบอ รานแปะเกามีอายุนอยกวารานแปะหลี ซ่ึงสมัยกอนนั้นคั่ว
กาแฟเอง ปจจบุันสั่งสําเร็จรูปสงมา แตละรานมีสูตรปรุงของตนเองเรียกวาตามฝมือ รานแปะเกา
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เปนรานแบบชงใสกระติกนาํสงตามลูกคาส่ัง ในตลาดคลองสวนนั้นมทีั้งอาหารจานเดียว
ขาวราดแกงและกวยเตีย๋ว ตวัอยางเชน กวยเตี๋ยวหมูรานเจดวงใจ ตนัเจริญ หอยจอรานเจดํา ยําถ่ัวพู
รานเจเหมา ขนมกุยฉาย ขนมไขหงส เปดพะโล อาหารมุสลิม รานมุสลิมรอบๆมัสยิดอัลวะตอนี
ยะหและมัสยดิดารุลอบิดีน ขาวราดแกงกะหรี่ แกงมัสมั่นรสมุสลิมแท ขาวหมกไก หมกเนื้อ แพะ 
แกะ กวยเตีย๋วแขก ที่ใชน้ําตาลปบปรุงรสและโรตีมะตะบะรสดี 

 

    
 
  ภาพที่ 39 รานกาแฟแปะหลี 
 

 นอกจากนี้ตลาดคลองสวนยังมีรานขายเสื้อผา รานขายทอง รานขายยา รานชํา ราน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส รานขายอุปกรณอะไหลรถและเรือรวมขายเครื่องยนตเรือ รานขายปุยและ
เครื่องมือการเกษตร รานขายยาของหมอประจําตําบล รานถายรูป รานตัดผม ซ่ึงเปนลักษณะของ
รานที่มีสถาปตยกรรมไทยรมิน้ําแบบเกาไมต่ํากวา 100 ปมาแลว ของที่นํามาขายนัน้มาจากเยาวราช 
ทรงวาด สําเพง็และยานถนนเจริญกรุง ปจจุบันอาจเรียกไดวาเปนรานในประวัติศาสตร 
         1.5 ประวัติความเปนมา 
 คลองประเวศนบุรีรมยจัดเปนคลองยุทธศาสตรของชาติในยุครัชกาลที่ 3 คร้ังสงคราม
ไทยกับเวยีดนาม เจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสน)ี แมทัพไทยนาํทัพเขารบทั้งในลาว เขมร
และเวียดนาม ถึง 15 ป และครั้งหนึ่งในยุครัชกาลที่ 5 ฝร่ังเศสแผอํานาจจักรวรรดนิิยมรุกเขายึด
เวียดนาม เขมรและลาว ไทยตองเตรียมรับภัยที่มาทางตะวันออกเต็มที ่
 คลองพระโขนง หรือคลองประเวศบุรีรมย เปนคลองสายเดยีวกัน แตเรียกชื่อตางกนั
ตามชุมชนที่ผาน หลังปพ.ศ.2420 รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯใหจางชาวจนีขุดคลองที่คางในสมัย
รัชกาลที่ 3 ตอไปออกแมน้ําบางปะกงอีกครั้งเปนการขุดอยางมีการรังวดัแนวคลองเปนเสนตรงทํา
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ใหเดนิทางไดเร็ว ประชาชนพากันบริจาคสมทบงบประมาณการขุดและไดรับพระราชทานนามวา 
คลองประเวศนบุรีรมย 
 

  
  
 ภาพที่ 40 แสดงคลองประเวศนบุรีรมย มองตามคลองไปทางทิศตะวนัออก 
 
 ชาวไทย จีน ไทยจีน ไทยมุสลิม มอญ เขมร พากันจับจองที่ดินสองฝงคลองเปนที่ทํา
กินกลายเปนชมุชนริมคลองที่หลากวัฒนธรรมที่อยูกินกนัอยางสงบสืบมาจนปจจุบนั   
 คลองประเวศบุรีรมยนั้นเชื่อมตอกับคลองตางๆหลายคลองระหวางแนวตั้งแนวนอน 
บนดานเหนือคือคลองแสนแสบ ดานใตคอืคลองสําโรง สายน้ําไหลไปออกปากอาวทีอํ่าเภอคลอง
ดานสมุทรปราการ ตลาดคลองสวนมีอายยุนืยาวมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 รวมกวา 130 ป ตั้งอยูริม
คลองประเวศบุรีรมย รอยตอสองจังหวัดคอืตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวดัสมุทรปราการ 
และตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรงบริเวณที่คลองนาคราชในแนวดิ่งเหนือ
ใต แบงจังหวดัสมุทรปราการไวทางตะวันตกของคลองและจังหวัดฉะเชิงเทราไวทางตะวนัออก ตัด
กับคลองประเวศบุรีรมยที่ทอดตัวในแนวตะวนัตกและตะวนัออก เปนสี่แยกลําคลองสําคัญเชื่อม
ดวยสะพานไมเต็ง ทางเดินหลังคากันแดดสูงชัน หากยนือยูกลางสะพานจะมองเหน็คลองเทพราช
ตรงไปทั้งทางเหนือและใต 
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ภาพที่ 41 แสดงคลองนาคราช มองตามคลองไปทางทิศเหนือ 
 

 ตลาดคลองสวนเริ่มจากการเปนตลาดทองน้ําหรือริมคลองใชเรือแพคาขายและผูไปซื้อ
หาดวยเปนยานกลางชุมชนโดยรอบทั้งยานเปร็ง หลวงแพง หัวตะเข ลําตอยติ่ง ลาดกระบัง บางพลี
ใหญ บางพลีใหญ บางพลีนอย บางโฉลง ลาดขวาง ทาถ่ัว ทาไข บางบอ หนามแดงและบางเตย เมือ่
ตลาดขยายตวัข้ึนจึงไดยายไปตั้งบนบกทั้งฝงสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา จัดเปนตลาดขนาดใหญ
มาก ตลาดคลองสวนผิดไปจากตลาดริมคลองแถบลุมน้ําแหงนีเ้พราะมีฝงเดียวของคลอง นอกจากนี้
ยังมีตลาดที่จัดวาเปนตลาดใหญในชวงเดยีวกัน เชน ตลาดบางบอ ตลาดบางพลี เปนตน 
 ในฝงตรงขามกับตลาดคลองสวน คือที่ตั้งของวัดคลองสวนเปนสถานทีป่ระกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยพุทธ และยังมีมัสยิดยี้ลัววาเปนสถานทีป่ระกอบศาสนกิจของชาว
ไทยมุสลิม  

   
 
  ภาพที่ 42 แสดงวัดคลองสวน 
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  ภาพที่ 43 แสดงมัสยิดยี้ลัววา 

 
นอกจากนั้นตลาดคลองสวนยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับเคารพสักการะเปนศูนยรวมพี่นองชาว
ไทยจนี ไทยพทุธ คือศาลเจาพอคลองสวน ซ่ึงศาลแหงนีส้รางมากวา 100 ป แตเดิมนัน้เปนศาลที่ทํา
ดวยไม เกดิการชํารุด จึงยายมาอยูในที่ปจจบุัน ตั้งแตปพ.ศ.2505 และไดมีการบูรณะเรื่อยมา ชาว
คลองสวนมีความศรัทธามากทําการสักการะคาขายรุงเรอืง ชีวิตสงบสุขรมเย็น มีผูกลาวไววาถาผูที่
ไมมีบุตรชายมาอธิษฐานขอบุตร สวนใหญจะไดสมปรารถนา สวนของที่สักการะนัน้คือผลไม 5 
อยางและของใชเด็กออน ถาจะใหสมหวังยิง่ขึ้นใหมาสักการะเดือนมีนาคมของทุกป โดยจะมีงาน
ประจําปศาลเจาพอคลองสวน ซ่ึงมีการแสดงงิ้ว การขอบตุรนั้นใหขอตอนที่งิ้วปวงเชยีง คือไหวองค
เซียนหรือไหวเจา ตอจากนั้นใหทานรับไทซ้ือ(ตุกตาของงิ้ว)ไปวางที่กระถางธูปแลวใหทาน
อธิษฐานจะสําเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ เมื่อเกิดความสมความปรารถนาจะมีการมาปรับปรุง 
ทาสีใหม หรือนํารูปภาพมาประดับ 
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  ภาพที่ 44 แสดงศาลเจาพอคลองสวน 
 
 นอกจากนั้นถัดจากศาลเจาพอคลองสวนยังมีอนุสรณสถานของคหบดีเจาของตลาดคือ
นายบรรจง และนางจรุง อัศวาณิชย ทั้งสองเปนอดีตเจาของตลาดคลองสวน พีน่องชาวตลาดคลอง
สวนรูสึกสํานกึในความมีพระคุณที่ทานทัง้สองไดใหที่อยูอาศัยอยูกันมาชั่วลูกชั่วหลาน 
 ชาวชุมชนตลาดคลองสวนนัน้ไดรวมกันบริจาคสรางศาลและหลอรูปเหมือนของทั้ง
สองทานเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2543 ที่ทําใหพี่นองชาวคลองสวนอยูกนัอยางมีความสงบสุขมาจน
ปจจุบัน โดยทานทั้งสองไดส่ังเสียลูกหลานใหดูแลพี่นองชาวคลองสวนไว 4 ประการดังนี ้
1.เราจะใชระบบครอบครัวดูแลทาน 2.เราจะคิดวาพวกทานเปนญาติของเรา  3.เราจะไมแสวงหา
ผลประโยชนจากทาน  4.เราจะรักและผูกพันกับทานตลอดไป 
 

                
 
  ภาพที่ 45 คหบดีอดีตเจาของตลาดคลองสวน 
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 ภาพที่ 46 ศาลและรูปหลออนุสรณสถานของคหบดีเจาของตลาด 
 
 ในชุมชนตลาดคลองสวนยังมีศาลเจาอีกแหงหนึ่งคือ ศาลเจาเพงอังตั๊ว ในพื้นที่
ใกลเคียงจะเปนโรงเจ ศาลเจาแหงนีเ้ปนสถานที่ศักดิ์สิทธิสํ์าหรับเคารพสักการะที่สําคัญของชุมชน  
 

   
   
  ภาพที่ 47 ศาลเจาเพงอังตัว๊ 
 
 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาชุมชนตลาดคลองสวน ภายในตลาดประกอบดวยกิจกรรม
การคาขายสินคาหลากหลายประเภท  สวนภายนอกตลาดนั้นเปนที่ตั้งของศาสนสถานและชุมชน
รอบนอก  
2 การดําเนินการวิจัย 
          สําหรับการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ทางผูวิจยัใชพื้นที่ศึกษาวิจยัที่มีขนาดเล็กโดย
ทําการศึกษาในระดับชุมชน ดังนั้นการสรุปคุณลักษณะที่สําคัญจึงมีขอบเขตในระดบัชุมชนตลาด
คลองสวน การสรางขอมูลอางอิงดังกลาวจะเปนการลดระยะเวลาทีจ่ะตองใชในการสรางฐานความ
เขาใจรวมกันและเปนการจาํกัดเนื้อหาของการสํารวจและการเก็บขอมูลใหตรงกับประเด็นที่
ตองการเนนและมีความสําคัญเรงดวน ในการดําเนนิการ สามารถแบงการศึกษาไดเปน 4 ระดับตาม
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การออกแบบการวิจยัในขัน้ตน  ระดับแรกคือการจัดการขอมูล  เพื่อใหไดขอมูลดานตางๆ ที่สําคัญ
ของพื้นที่ ระดบัที่สองคือ การแปลความหมายขอมูล เปนการศึกษาในขั้นที่ลึกมากกวาดานกายภาพ
ของพื้นที่ ระดบัที่สามคือ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน เปนการวิเคราะหประเด็นปญหาและ
สภาพแวดลอม อันจะนําไปสูการกําหนดวตัถุประสงค ในการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการวางแผน
พัฒนาชุมชน และระดับที่ส่ีคือการสรุปผลการดําเนนิงาน เปนขั้นตอนสุดทายในการดําเนินงานครั้ง
นี้  
 การแสดงผลการวิจัยจะแสดงผลไปตามลําดับของขั้นตอนการศึกษาจากระดับ ที่ 1 
จนถึงระดับที่ 4 เพื่อศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมและดําเนินการวิจัยในพื้นที่ศึกษา
ตามกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม ดังตอไปนี ้
         2.1 การจัดการขอมูล   
 มี 4 ขั้นตอนหลักไดแก (1) การสรุปคุณลักษณะสําคัญ (2) การระบุแหลงส่ิงแวดลอม
ทางวัฒนธรรม (3) การสํารวจจดัทําเอกสารขอมูล (4) การประเมินคุณคาและการวเิคราะห  
         2.1.1 การสรุปคุณลักษณะสําคัญ  
 การศึกษาในระดับนี้สามารถแบงประเดน็การศึกษาไดเปน 3 กลุมตามสาระสําคัญ  
กลุมที่1 กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมมนุษย (Built Environment)   
กลุมที่2 กลุมสาระสําคัญดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment)  
กลุมที่3 กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม 
(Intangible Environment) รายละเอียดของแตละกลุมสาระสําคัญมีดังนี ้
 2.1.1.1 กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมมนุษย (Built Environment) ครอบคลุม
องคประกอบทางกายภาพทีเ่กี่ยวของกับมนุษย ไดแก สถาปตยกรรม ส่ิงกอสราง สําหรับ
สถาปตยกรรมนั้นสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ  
 (1) ศาสนสถาน อันไดแก วดัคลองสวน มสัยิดยี้ลัววา ศาลเจาเพงอังตั๊วและโรงเจ ศาล
เจาพอคลองสวน  
 (2) อาคารพักอาศัยและสิ่งกอสราง ไดแก สะพานไมขามคลองที่สามารถแสดง
เอกลักษณและภูมิปญญาของคนในทองถ่ินไดเปนอยางดี อาคารพักอาศัยในชุมชนตลาดคลองสวน
นั้นเปนอาคารที่วางตวัเปนแนวยาวไปตามลําคลอง โดยเฉพาะตัวอาคารตลาดคลองสวน ที่มีการใช
ประโยชนอาคารรวมกันระหวางการพกัอาศัยและการคา โดยช้ันลางจะทําการคา มีทางเดินหนา
บานแตละหลังเชื่อมถึงกัน ภายใตหลังคาทรงจั่ว มุงสังกะสี เปนสองระดับ เพื่อระบายความรอนจาก
ภายใน ดานหลังสําหรับประกอบอาหาร หรือเก็บสินคา สวนชั้นบนสาํหรับพักผอนหลับนอน จาก
การศึกษาพบลักษณะภายนอกของอาคารสามารถบงบอกถึงระยะเวลาความเกาแกของอาคารได
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อยางชัดเจน อาคารตลาดคลองสวนถือเปนอาคารพักอาศัยและการคาที่เปนแถวยาวทีสุ่ดในบริเวณ
พื้นที่ศึกษา ความยาวของตวัอาคารจากหัวตลาด ถึงทายตลาดประมาณ 1 กิโลเมตร 
 2.1.1.2 กลุมสาระสําคัญดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 
ครอบคลุมองคประกอบทางกายภาพทางธรรมชาติ ไดแก คลองประเวศบุรีรมย คลองพระยา
นาคราช และพื้นที่นาขาว 
         2.1.1.3 กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม (Intangible Environment) ครอบคลุมหัวขอที่เกี่ยวเนื่องกบัองคประกอบที่ไมใช
กายภาพ อันไดแก ประวัติศาสตรทางการตั้งถ่ินฐานตามแนวคลองขุดที่สามารถเชื่อมโยงไดกับ
เหตุการณทางประวัติศาสตรได จนกลายเปนชุมชนที่มีวิถีชีวิต สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของ
ชุมชนตลาดคลองสวนที่มีแมน้ําลําคลองเปนเหมือนเสนชีวิตทีห่ลอเล้ียงชุมชน ความอุดมสมบูรณ
ของพื้นที่ตองพึ่งพาคลองประเวศบุรีรมย และคลองพระยานาคราชเปนหลัก กอใหเกดิการอยูอาศยั
ของชุมชนริมคลองที่มีทิศทางการขยายไปเปนแนวเสนตรงตามแนวลําคลอง โดยมีศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและการคาในบริเวณตลาดคลองสวนแหงนี ้ 
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         2.1.2 การระบุสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 

 โดยการระบพุืน้ที่สํารวจเบื้องตน และจัดทาํแผนกายภาพตามสาระสําคัญ ที่แสดงถึง
สภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชนตลาดคลองสวน 

 
 

ภาพที่ 48 แผนที่แสดงสภาพแวดลอมในปจจุบัน 
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ภาพที ่49 แผนที่แสดงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
 
 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติประกอบดวย คลองประเวศบุรีรมย (พระโขนง) คลอง
นาคราช และพื้นที่ นาขาวซึง่อยูดานหลังชุมชน ดังที่แสดงในแผนที่ ภาพที่ 49 
 สภาพแวดลอมในปจจุบันของชุมชนตลาดคลองสวน แยกไดเปนสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมทางรูปธรรมแบงเปน ศาสนสถาน ไดแก วดัคลองสวน มัสยิดยี้ลัววา สาลเจาเพงอังตั๊ว 
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และศาลเจาพอคลองสวน อาคารพักอาศัย ไดแก อาคารตลาดคลองสวน อนุสรณสถานอาเสี่ย-
คุณนาย โรงสีเกา สวนสภาพแวดลอมทางวฒันธรรมทางนามธรรมไดแก พิธีกรรมทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณตีางๆ ของชุมชนชาวพุทธ ชุมชนชาวอิสลาม และชาวไทยเชือ้สายจีน 

 
 

ภาพที ่50 แผนที่แสดงสภาพแวดลอมทางวฒันธรรม 
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 2.1.3 การสํารวจจัดทําเอกสารขอมูล 
 ในขั้นตอนนี้การดําเนินงานมี 2 สวนไดแก (1) การกําหนดขอบเขตเบือ้งตนเพื่อการ
สํารวจ และ (2) การสํารวจภาคสนาม 
         (1) การกําหนดขอบเขตเบื้องตนเพื่อการสาํรวจ โดยในการดําเนินงานนั้นทางผูวิจยั
แบงพื้นทีก่ารสํารวจและจัดเก็บขอมูล ออกเปน2 พื้นที่คือ พื้นที่ภายในตลาดคลองสวนที่เปนตลาด
คาขายสินคามักเปนของชาวไทยเชื้อสายจนีเปนสวนใหญ และพื้นทีภ่ายนอกตลาดซึง่เปนบานพกั
อาศัยทั้ง ชุมชนชาวพุทธ ชุมชนมุสลิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      พื้นที่ภายนอกตลาดคลองสวน 
      พื้นที่ภายในตลาดคลองสวน 
 
 ภาพที่ 51 แสดงการแบงพื้นที่สํารวจ 
 
         (2) การสํารวจภาคสนามอยางคราว พื้นที่ทีไ่ดระบุขอบเขตเบื้องตนจะดาํเนินการ
สํารวจ โดยใชวิธีการสํารวจรวมกันกับผูชวยวิจยั จํานวน 4 คน โดยผูชวยวิจยัจะไดรับการถายทอด
ความรู เพื่อจะสามารถอธิบายและสื่อความหมาย ไดอยางถูกตองและไปในทศิทางเดยีวกัน  
         การสํารวจอยางคราวภายในตลาดเพื่อใหคณะสํารวจไปเห็นสถานที่จรงิ สําหรับ
สถานที่สําคัญคือรานคาเกาแก  สวนภายนอกตลาดนั้นเปนบานพักอาศยัเรียงรายไปตามสองฝง
คลอง โดยอาคารแถวแรกจะมีสวนที่เปนทาน้ํายื่นออกมาในคลองเล็กนอย และตลาดก็จะอยูในแนว
ลําคลองประเวศบุรีรมยเพยีงดานเดยีวคือ ดานทิศใต ดานหลังถัดไปจากอาคารแถวแรก จะเปนบาน
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อีกแถวหรือสองแถวขึ้นอยูกบัความหนาแนน  สวนดานหลังถัดไปจะเปนนาขาว โดยวัดคลองสวน
จะอยูตดิกับคลองประเวศบรีุรมย ดานทิศเหนือ มีมัสยิดอยูไมไกลกับวดัมากนกัในดานฝงคลอง
เดียวกัน โดยมคีลองพระยานาคราชแบงเขตชุมชนไทยพุทธและมุสลิม 
         2.1.4 การประเมินคุณคาและการวิเคราะห 

 ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการดําเนินการที่อาจจะตองใชความรูและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานดังนั้นควรจะไดมีการดําเนนิการรวมกันหรือประสานงานขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของและรับผิดชอบโดยตรง สําหรับการวิจัยในครั้งนีเ้ปนการศึกษาถึงกระบวนการ
ดังนั้นทางผูวจิยัจึงใชวิธีการปรึกษาจากผูรูและศึกษาจากแหลงขอมูลเพือ่ใหไดความรูมาจัดทําแบบ
ประเมินโดยใหคนในพื้นที่เปนคนประเมนิคุณคาและความสําคัญดานตางๆของชุมชนตนเอง โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่1 ภายในตลาดจํานวน 34 รายและกลุมที่2 ภายนอกตลาด
จํานวน 16 ราย รวม 50 ราย แตเนื่องจากในขั้นตอนการทดสอบ แบบสอบถามนั้น อาจทําใหการสื่อ
ความหมายคุณคาดานตางๆ กับกลุมเปาหมายไมชัดเจน ทางผูวิจัยจึงตองปรับปรุงถอยคําในการสื่อ
ความหมายดานตางๆใหม ใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น และในการทําแบบสอบถามนั้นก็ใหผูชวย
วิจัย อธิบายถึงคุณคาความสําคัญ ดานตางๆใหกับกลุมตัวอยางที่ยังสงสัยอยู ใหเขาใจมากขึ้นในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 2.1.4.1การประเมินคุณคาความสําคัญ   
 การประเมินคณุคาความสําคญั  มี 10 รายการดังนี ้
 1) คุณคาดานสุนทรียศาสตรหรือความงดงาม (Aesthetic Value) มีความหมายถึง การ
รับรูทางสายตาที่มองเห็นและรูสึกไดอยางชัดเจน อาจเปนลักษณะทางธรรมชาติ หรือลักษณะทาง
สถาปตยกรรมที่สวยงาม จนกอใหเกิดความประทับใจในพื้นที ่
 2) คุณคาดานเอกลักษณเฉพาะทองที่ (Rarity and Uniqueness Value) มีความหมายถึง
ลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่ ซ่ึงมีความแตกตางกับที่อ่ืนๆ อยางเชน การมีความโดดเดนในเรื่อง
อาหารการกิน การมีตลาดเกาอายุมากกวา100 ปเปนตน ลักษณะเฉพาะตวันี้อาจสงเสรมิใหเปนจุด
แข็ง ของพื้นทีไ่ดในอนาคต 
 3) คณุคาดานจติวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value) มีความหมายถึง ความสําคัญเชิง
ประวัติศาสตร ที่เกี่ยวของกับสถานที่ หรือเหตุการณสําคญั มีการยอมรับกันในระดับกวาง อาจมกีาร
สราง อนุสรณสถาน หรืออนุสาวรียเปนตน 
 4) คุณคาดานประวัติศาสตร (Historic Value) มีความหมายถึง ความสําคัญเชิงพื้นที่ใน
อดีต ที่มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของชุมชนอยางมเีหตุมีผล 
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 5) คุณคาดานวทิยาศาสตร (Scientific Value) มีความหมายถึง ความสําคัญที่เกี่ยวของ
กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี จึงใชความสําคัญของดานนี้เปนตวัแทนของการพฒันาตามกระแส
นิยม 
 6) คุณคาดานสังคม (Social Value)มีความหมายถึง ความสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ติดตอกันระหวางกลุม มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมถึงกัน หรือการยอมรับการอยูรวมกัน 
 7) คุณคาดานเศรษฐกิจ (Economic Value) มีความหมายถึง ความสําคัญของพื้นที่ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ อาจไดแก การคาขาย การบริการ หรืออ่ืนๆ 
 8) คุณคาดานอรรถประโยชนใชสอยปจจบุัน  (Contemporary Functional Value) มี
ความหมายถึง ความสําคัญในการใชงานพืน้ที่ในปจจุบัน วามีความเขมขน หรือ เบาบาง 
 9) คุณคาดานการศึกษา  (Education Value) มีความหมายถึง ความสําคัญที่แสดงถึงการ
มองเห็นประโยชนจากการศกึษาชุมชน โดยหากมกีารดําเนินงานในลักษณะเปนประโยชน ชุมชน
จะใหความรวมมือมากนอยเพียงใด 
 10) คุณคาดานอื่นๆ  (Others) มีความหมายถึง การเปดโอกาสใหสําหรบัคุณคาดาน
อ่ืนๆที่นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา 
ในการออกแบบประเมิณนี้ไดแบงกลุมคาคะแนน 1-5 ตามน้ําหนกัความสําคัญดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงตัวอยางแบบประเมินคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนตลาดคลองสวน 

คาน้ําหนกัความสําคัญตามตัวเลข  
ประเภทคณุคาของภูมิทัศนวฒันธรรม 1 2 3 4 5 

ผลรวม 

1.คุณคาดานที ่1       

2.คุณคาดานที ่2 
3. คุณคาดานอืน่ๆ…….จนครบทั้ง 10 ดาน 

      

1 คือความสําคัญนอยมาก   2 คือความสําคัญนอย   3 คือความสําคัญปานกลาง   4 คือความสําคัญมาก   
5 คือความสําคัญมากที่สุด   
หมายเหตุ: แบบประเมินจริงดูในภาคผนวก ก 
  
 ในการประเมนิผลไดแบงกลุมคาคะแนนเปน 3 ระดับไดแก 
กลุมที่1 คาคะแนนระดับสูง      หมายถึง    กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด 
กลุมที่2 คาคะแนนระดับกลาง หมายถึง    กลุมตัวอยางใหความสําคัญพอประมาณ 
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กลุมที่3 คาคะแนนระดับต่ํา       หมายถึง   กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุด 
ผลที่ไดสามารถแสดงไดดังนี้ 
         คาคะแนนสงู ผลรวมคะแนนมากกวา 200 คะแนน จํานวน 2 ดาน ไดแก 
 คุณคาดานเศรษฐกิจ  (Economic Value)  

 คุณคาดานประวัติศาสตร (Historic Value)  
         คาคะแนนระดบักลาง ผลรวมในชวงคะแนน 180-200 คะแนน จํานวน 5 ดาน ไดแก 
 คุณคาดานการศึกษา (Education Value) 
 คุณคาดานเอกลักษณเฉพาะทองที่ (Rarity and Uniqueness Value)  
 คุณคาดานสังคม (Social Value)  
 คุณคาดานอรรถประโยชนใชสอยปจจุบัน (Contemporary Functional Value) 
 คุณคาดานสุนทรียศาสตร หรือความงดงาม  (Aesthetic Value) 
         คาคะแนนต่ํา ผลรวมคะแนนนอยกวา 180 คะแนนจํานวน 3 ดาน ไดแก 
 คุณคาดานจติวิญญาณของชมุชน  (Spiritual Value) 
 คุณคาดานวิทยาศาสตร  (Scientific Value) 
 คุณคาดานอื่นๆ  (Others) 
 
ตารางที่ 7 แสดงผลรวมแบบประเมินคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนตลาดคลองสวน 
    เรียงตามลําดับความสําคญั 

ประเภทคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ผลรวมคา
คะแนน 

1. คุณคาดานเศรษฐกิจ  (Economic Value) 204 
2. คุณคาดานประวัติศาสตร  (Historic Value) 202 
3. คุณคาดานการศึกษา  (Education Value) 197 
4. คุณคาดานเอกลักษณเฉพาะทองที่  (Rarity and Uniqueness Value) 196 
5. คุณคาดานสังคม  (Social Value) 191 
6. คุณคาดานอรรถประโยชนใชสอยปจจุบัน (Contemporary Functional Value) 189 
7. คุณคาดานสุนทรียศาสตร หรือความงดงาม  (Aesthetic Value) 180 
8. คุณคาดานจิตวิญญาณของชุมชน  (Spiritual Value) 149 
9. คุณคาดานวิทยาศาสตร  (Scientific Value) 146 
10. คุณคาดานอื่นๆ  (Others) 138 

รวมคะแนน    1792    
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คุณคาความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมของตลาดคลองสวน

 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลรวมแบบประเมินคณุคาของภูมิทศันวัฒนธรรมของชุมชนตลาดคลองสวน 
 
 2.1.4.2 การประเมินภัยคุกคาม และแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
 เปนการมองแนวโนมและปจจัยถึงการสูญเสียไปของ คุณคา ความสําคัญ และสภาพ
ความแทดั้งเดมิ ที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ทั้งในระดับองคประกอบและภาพรวมของพื้นที่ โดยผูวิจยั
ประเมินจากการสํารวจและการวิเคราะห 
 (1) ความแตกตางและความขัดแยงของชุมชนในทองถ่ินในการดแูลรักษา/การขาด
ความเขาใจความสําคัญของแหลง โดยมักเนนเรื่องของผลประโยชนในทางเศรษฐกจิ การคามาก
เกินไป 
 (2) ภัยจากธรรมชาติ เนื่องจากเปนอาคารเกาจึงทําใหประสิทธิภาพของอาคารลดลงไป
บางเชนหลังคารั่ว หรือฝาผนังไมชํารุด 
 (3) ภัยจากการพัฒนาและปรบัปรุงบริเวณสิ่งแวดลอม เชนการสรางสวนที่ยื่นออกไป
ริมคลองมากเกินไป รวมถึงวัชพืชมีมากในลําคลองเปนอุปสรรคในการสัญจรของเรือ และทําใหภมูิ
ทัศนที่งดงามของคลองหายไป 
 (4) การถายทอดถึงกันของวฒันธรรมจากนักทองเที่ยว 
 2.1.4.3 การกําหนดแนวทางในการอนุรักษเบื้องตน 
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในสวนนี้ จะเปนแนวทางในการประเมินและใช 
ประกอบการกาํหนดแนวทางการอนุรักษทีเ่หมาะสมและปฏิบัติได 
 (1) การบูรณะ/สงวนรักษา 
 (2) การรักษาสภาพเดิม 
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 (3) การใหขอมูลขาวสาร และสรางการรับรูถึงคุณคาความสําคัญ 
 (4) การสงเสริมใหมีการสรางอาคารใหมทีม่ีความกลมกลืนกับของเกา 
 (5) การกําหนดวัสดุอาคาร 
         2.2 การแปลความหมายขอมูล  
 ขั้นตอนนี้อยูในระดับที่สอง ของการออกแบบวิจยั หลังจากไดขอมูลทีม่ีระบบและ
สามารถสรางการรับรูรวมกนัไดแลว จึงตองทําความเขาใจขอมูลดานตางๆใหเขาใจอยางชัดเจน
กอนที่จะดําเนนิงานในขั้นตอนตอไป  
 การแปลความหมายขอมูลเพือ่ ทําความเขาใจขอมูลดานตางๆของพื้นที่ ประกอบดวย
ขอมูลตางๆดังนี้ 
 2.2.1 ขอมูลดานกลุมชนชาติ หรือชาติพันธุ โดยกลุมชนชาตินี้เองจะเปนตนกําเนดิของ
ความเชื่อประเพณี พิธีกรรม แบบแผนการดํารงชีวิต และเปนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนชาว
คลองสวนโดยในสมยัรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯใหจางชาวจีนขดุคลองที่คางในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอไป
ออกแมน้ําบางปะกงอีกครั้งเปนการขุดอยางมีการรังวัดแนวคลองเปนเสนตรงทําใหเดินทางไดเร็ว 
ประชาชนพากันบริจาคสมทบงบประมาณการขุดและไดรับพระราชทานนามวา คลองประเวศนบรีุ
รมย ชาวไทย จีน ไทยจีน ไทยมุสลิม มอญ เขมร พากันจับจองที่ดินสองฝงคลองเปนที่ทํากิน
กลายเปนชุมชนริมคลองที่หลากวัฒนธรรมที่อยูกินกันอยางสงบสืบมาจนปจจุบนัดังจะเห็นไดจาก
ตามริมคลองนั้นจะเห็นทั้งวัดไทย ศาลเจาจนี สุเหรา เรียงรายอยู สวนชาวมอญ เขมร นัน้จากการ
สํารวจไมปรากฏชัดเจน 
 2.2.2 ขอมูลดานประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชุมชนการอพยพโยกยายถ่ินฐาน ซ่ึง
ระยะเริ่มแรกของการเขามาตั้งถ่ินฐานตามการขุดคลองคลองประเวศนบุรีรมย เกิดการเลือกทําเล
ที่ตั้งชุมชนริมน้ําขึ้นและมกีารปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
 2.2.3 ศาสนาและความเชื่อ   เปนสิ่งเชื่อมโยงมาจากชาตพิันธุและมักไดรับอิทธิพลจาก
ทองถ่ินรวมอยูดวย ศาสนาและความเชื่อเปนตัวกอใหเกดิประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรม 
 2.2.4 ประเพณ ีพิธีกรรม   ประเพณี พิธีกรรมในทองถ่ินจะมีผลอยางยิ่งตอลักษณะของ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นๆ สําหรบัประเพณีของชาวคลองสวนในพืน้ที่ศึกษานั้นไดแก การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ การเขาวัดฟงธรรม และทํานุบํารุง 
พุทธศาสนา การตักบาตร ประเพณีลอยกระทง เปนตน ศาสนาอิสลามก็มีความเครงครัดในเรื่องการ
เขาไปประกอบพิธีกรรมในสุเหรา การถือศีลอด และการออกบวช ทางดานชาวจีนกม็ีการถือศีลกิน
เจ มีงานประจาํปศาลเจาพอคลองสวน ซ่ึงมีการแสดงงิ้ว การขอบุตร และการจัดงานอยาง
สนุกสนาน 
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 2.2.5 การดํารงชีพ ภูมิทัศนวฒันธรรมของชุมชนตลาดคลองสวนนั้น มีความเชื่อมโยง
กับลักษณะการใชพื้นที่เพื่อใหเอื้อตอการดาํรงชีพของชุมชนคือ การคา ในอดีตใชคลองเปนเสนทาง
ขนสงสินคา กอนจะเปลีย่นมาเปนการขนสงทางบก 
         2.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน 
 ขั้นตอนนี้อยูในระดับที่สาม ของการออกแบบวิจยัประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงค การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน และ การวิจยัทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
แบบสอบถามตางๆ อยูในการศึกษาสวนนี้ ผลการศึกษาดงัแสดงตอไปนี้ 
         2.3.1 การกําหนดวัตถปุระสงค รูปแบบการกําหนดวัตถุประสงค โดยเริ่มจาก การระบุ
ประเด็นปญหา แลวนํามาแปลงเปนวัตถุประสงคที่ตอบรับและแกปญหานั้นๆ การวิเคราะหประเดน็
ปญหาและสภาพแวดลอม ดวย SWOT 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหปจจยัภายในและปจจัยภายนอก (SWOT analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 
1. มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติประเภทลําคลอง  
2. มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรของการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนริมคลองที่ชัดเจนเชื่อมโยงเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการขุดคลองประเวศนบุรีรมย 
3. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางนามธรรม ที่
อยูรวมกันในพื้นที่เดียวกันอันไดแก คติความเชื่อ 
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา อาหาร การกินที่เปน
เอกลักษณ 
4. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางรูปธรรมที่อยู
รวมกันในพื้นที่เดียวกัน อันไดแก ศาสนสถาน และ
บานพักอาศัยริมน้ํา รวมถึงตลาด 100 ปคลองสวนที่มี
ความเกาแกของกิจกรรมการคาขาย 
ยังคงมีสินคาที่หลากหลายเหมือนในอดีต 

จุดออน  (Weakness) 
1. ความสําคัญของลําคลองลดบทบาทลงโดยให
ความสําคัญกับถนนมากกวา  
2. การศึกษาและเผยแพรดานประวัติศาสตรการตั้งถิ่น
ฐานชุมชนยังมีอยูเพียงในกลุมเล็กๆ 
3. การมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณีอาจ
กอใหเกิดการเขาใจผิดหรือความขัดแยงไดหากมีการไม
เขาใจกันดีพอ 
4. อาคารตลาดคลองสวน100ปเปนอาคารไมเกา ยอมมี
การทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อีกทั้งอาคารไมนั้นอาจ
เกิดเพลิงไหมไดงายหากไมมีการดูแลกันที่ดี 
5. จากกิจกรรมการคาขาย หากสินคามีราคาแพงเกิน
จริงมากไปจะสรางความรูสึกที่ไมดีตอนักทองเที่ยว 
 

โอกาศ  (Opportunity) 
1. สามารถสงเสริมกิจกรรมใหเปนการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทางน้ําได 
2. การมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย ทําให
กิจกรรมภายในของชุมชนมีความคึกคัก สามารถ
สงเสริม บางกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวได 
3. หากชุมชนมีความเขมแข็ง และสามัคคีกัน มีความ
เขาใจถึงคุณคาความสําคัญของชุมชนเอง ก็จะสามารถ
ใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนเองไดตอไป
อยางไมมีวันหมดสิ้น 

ภัยคุกคาม  (Threat) 
1. การถายทอดถึงกันของวัฒนธรรมเมืองและอาจมีการ
รับเอาวัฒนธรรมเมืองเขามาจนทําใหคุณคาของ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นสูญหายไปได 
2. การสืบทอดภูมิปญญาและถายทอดใหกับคนรุนหลัง
อาจเปนปญหาได เนื่องจากประชากรวัยเด็กมักใหความ
สนใจกับวิถีชีวิตตามแบบวัฒนธรรมเมืองมากกวา 
 

  
จากการวิเคราะหประเด็นปญหาตางๆ จึงสามารถกําหนดเปนวัตถุประสงคระยะสั้น(Immediate 
Objective) และวัตถุประสงคระยะยาว (Development Objective) ในการจัดทําขอเสนอแนะแผนการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชมุชนตลาดคลองสวนไดดังนี้ 
 2.3.1.1 วัตถุประสงคระยะสั้น (Immediate Objective) 
 (1) สรางความเขาใจรวมกันของคนในชุมชนในการรับรูถึงคุณคาความสําคัญของ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะสามารถดูแลรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนได 
 (2) จัดทําแผนที่ระบุขอบเขตของพื้นที่ แหลงความสําคัญทางวัฒนธรรมดานตางๆ 
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 เพื่อสรางการรับรู สามารถใชอางอิงกับหนวยงานทุกภาคสวนที่เกีย่วของ ในการพัฒนาพื้นที ่
 (3) เพื่อจัดทําแผนกําหนดรูปแบบแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเดิมไวเปนตนแบบในการ
พัฒนาตลาดคลองสวน 
 (4) จัดตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานโดยเปนตัวแทนชุมชนทํางานรวมกนักับบุคลากรที่
มีความรูที่เกีย่วของกับการอนุรักษชุมชน เพื่อที่จะสามารถ ดําเนินการจดัการเรื่องภูมทิัศน
วัฒนธรรมในชุมชนเอง หรือกับชุมชนอื่นได 
  2.3.1.2 วัตถุประสงคระยะยาว (Development Objective)   

 (1) ชุมชนตลาดคลองสวนสามารถรักษาคุณคาความสําคญัทางวัฒนธรรมเอาไวได 
โดยไมสูญเสียอัตลักษณของชุมชน 
 (2) สามารถถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน คุณคาของมรดกวัฒนธรรมดานตางๆ ใหกบั
ลูกหลานของชุมชนตลาดคลองสวนไดใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน อันจะนําไปสูความ
ยั่งยืนของชุมชนตอไป 
         2.3.2 การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน 
 การสํารวจทางสถาปตยกรรม การดําเนนิงานในสวนนี้ทางผูวิจัย ไดเกบ็ขอมูลและ
บันทึกโดยการถายภาพ สภาพปจจุบัน โดยสามารถแยกประเภทลักษณะทางสถาปตยกรรมเปน 2 
ประเภท ตามการใชประโยชนคือ ศาสนสถาน และ อาคารพักอาศัย รูปแบบของอาคารที่โดดเดนคือ 
ตลาดคลองสวนซึ่งเปนตลาดเกาอายุมากกวา 100 ป วัสดุอาคาร สวนใหญเปนไม หลังคาจั่ว ซอน
กันสองชั้น มุงดวยสังกะสี อาคารวางยาวไปตามริมคลองระยะประมาณ1 กม. เนื่องดวยขอจํากัดใน
การทํางานดานมิติของเวลาทางผูวิจัยจึงไมสามารถ เก็บขอมูลในรายละเอียดยอยทางสถาปตยกรรม
ได การเก็บขอมูลเชิงลึกนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน เปนลักษณะการวจิัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไดแก การสํารวจชุมชนโดยใชแบบสอบถามมีวัตถุประสงคหลักในการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณ และการบนัทึกประวัติศาสตรผานการบอกเลา มีวัตถุประสงคเพื่อใหคนใน
ทองถ่ินรูสึกมีสวนรวมในการอนุรักษ โดยถายทอดผานการสัมภาษณ นอกจากการเกบ็ขอมูลโดย
แบบสอบถามจากกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที่แลว การดําเนินการวจิัยยังมกีลุมตัวอยางประชากร
ที่เปน นักวิชาการ ซ่ึงจะใชการสัมภาษณ เพื่อใหนกัวิชาการไดแสดงความคิดเห็น ในประเดน็ที่
เกี่ยวของ โดยผลจากการทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณนกัวิชาการจะแสดงในลาํดับตอไปนี ้
 2.3.2.1 ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 
 การสํารวจชุมชนโดยใชแบบสอบถามจํานวน 50 ชุดมวีัตถุประสงคหลักเพื่อ
ดําเนินการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ โดยสามารถกําหนดคําถามใหตรงกับประเดน็ทีต่องการทราบ
จากกลุมตวัอยางประชากรในพื้นที่ แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 สวนดงันี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลสมาชิกของครัวเรือนในปจจุบัน (ตามจรงิไมใชตามทะเบียนบาน) ประกอบดวย
คําถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่เขามาอยูในชุมชน ภูมิลําเนาเดิมกอนยายเขามาอยูทีน่ี ่ 
สวนที่ 2 ขอมูลดานการอยูอาศัย / การถือครอง ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ สถานะการ
ครอบครอง กรรมสิทธิ์ที่ดิน การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตอเติมอาคาร  
สวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกจิ -สังคม- ส่ิงแวดลอม ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน การจดักจิกรรมรวมกนัของชุมชน การไดรับขาวสารที่เกี่ยวกับกจิกรรมตางๆของชุมชน 
 สวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับชุมชน ประกอบดวยคําถามที่
เกี่ยวกับ ความยั่งยืนของชุมชน เชน ความคดิเห็นของชุมชนตอนักทองเที่ยวในชุมชนตลาดคลอง
สวน ภาพในอนาคตของชุมชนตลาดคลองสวน และการประเมินคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม  
สวนที่ 5 ขอมูลดานการอนุรักษและการมสีวนรวมในการอนุรักษ ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ
ขอมูลดานการอนุรักษและการมีสวนรวมในการอนุรักษ ปญหาหรืออุปสรรคในการอนุรักษวิถีชีวิต
วัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน ส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับการมีสวนรวมในการอนุรักษหรือทําให
ชุมชนนาอยู ปญหาหลักในการอนุรักษอาคารบานเรือน ชุมชน ตลาดคลองสวน 
 การสํารวจโดยใชแบบสอบถามดําเนินงานเมื่อ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2551ในบริเวน
ขอบเขตการศึกษาทางพืน้ที่ ตามที่ไดกําหนดไว กลุมตัวอยางประชากรในพื้นทีจ่ํานวน 50 ครัวเรือน
สามารถรายงานผลการทําแบบสอบถามในประเด็นตางๆไดดังนี ้
ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลสมาชิกของครัวเรือนในปจจุบนั 
จากการสํารวจพบวากลุมประชากรในชุมชนมีสัดสวนของแตละอาชีพดงันี้ 
 
ตารางที่ 9 แสดงสัดสวนของแตละอาชีพของ ประชากรตัวอยางในชุมชนตลาดคลองสวน 

  

อาชีพ ครัวเรือน รอยละ(%)
คาขาย 25 50

รับจาง 8 16

ธรุกิจสวนตัว 7 14

รับราชการ 3 6

แมบาน 3 6

นักศึกษา 3 6

พนักงานบริษัทเอกชน 1 2

รวม 50 100  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 105 

กลุมตัวอยางประชากรในพื้นที่จํานวน 50 ครัวเรือน มีกลุมอายุดังนี ้
 
 ตารางที่ 10 แสดงกลุมอายุประชากรตัวอยาง ในชุมชนตลาดคลองสวน 

 

ชวงอายุ จํานวนคน(คน) รอยละ(%)
ต่ํากวา20 ป 2 4

20-35 ป 13 26

36-50 ป 19 38

50 ปขึ้นไป 16 32

รวม 50 100  
  โดยแยกเปนเพศชายจํานวน 17 คนและเพศหญิง 33 คน 
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กลุมอายุประชากร

 
 
แผนภูมิที่ 6 แสดงกลุมอายุประชากรตัวอยาง ในชุมชนตลาดคลองสวน 
 

ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลดานการอยูอาศยั/การถือครอง 
จากการสํารวจขอมูลดานการอยูอาศัย/การถือครองของตัวอยางประชากรในพื้นที่ตลาดคลองสวน
ไดดังนี ้
 
 
 
 
 

ครัวเรือน 

อาย ุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 106 

ตารางที่ 11 แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชากรตัวอยาง ในชุมชนตลาดคลองสวน 

 

กรรมสิทธิท่ี์ดิน ครัวเรือน รอยละ(%)
เชาพื้นท่ีตลาด 46 92

มีท่ีดินของตนเอง 4 8

รวม 50 100  
  
ตารางที่ 12 แสดงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารของประชากรตัวอยาง ในชุมชนตลาด
 คลองสวน 

 

การปรับปรุงเปลีย่นแปลง ตอเติม อาคาร ครัวเรือน รอยละ(%)
มีการปรับปรุง 26 52

ไมเคยมีการปรับปรุง 24 48

รวม 50 100  
 
 
ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกจิ-สังคม-ส่ิงแวดลอม 
 จากการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจของตวัอยางประชากรพบวารายไดของกลุมประชากรสวนใหญ
รายไดอยูในชวงดังนี ้
 
ตารางที่ 13 แสดงรายไดของประชากรตัวอยาง ในชุมชนตลาดคลองสวน 

 

รายได(บาท) ครัวเรือน รอยละ(%)
ต่ํากวา 10000  19 38

10000- 25000  27 54

25000-50000  4 8

มากกวา 50000  0 0

รวม 50 100  
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แผนภูมิที่ 7 แสดงกลุมรายไดของประชากรในชุมชนตลาดคลองสวน 
 

 การสํารวจขอมูลดานสังคมของตัวอยางประชากรเกีย่วกบัการทํากิจกรรมรวมกัน
ภายในชุมชน โดยสอบถามความเหน็วาเปนการทํากิจกรรมรวมกันของเทศบาลหรือของชุมชนเปน
ผูจัดกิจกรรมเอง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดังนี ้

 
 ตารางที่ 14 แสดงการทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน  

การทํากิจกรรมรวมกันภายในชุมชน ครัวเรือน รอยละ(%)
กิจกรรมรวมกับเทศบาล 39 78

กิจกรรมโดยชุมชนจัดขึ้นเอง 11 22

รวม 50 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัวเรือน 

รายได 
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 การสํารวจขอมูลดานสภาพแวดลอมของกลุมตัวอยางประชากรเกีย่วกบัปญหาที่สําคัญ
ตอสภาพแวดลอมของชุมชนโดยผูตอบแบบสอบถามมีความเหน็วาปญหามีดังนี ้
 
 ตารางที่ 15 แสดงปญหาที่สําคัญตอสภาพแวดลอม ในชมุชนตลาดคลองสวน 

ประเด็นปญหา ครัวเรือน รอยละ(%)
สภาพแวดลอมภายในตลาด 6 12

สภาพแวดลอมของลําคลอง 15 30

อาคารบานเรือน 10 20

จากการพัฒนาชุมชน 2 4

ไมมีปญหา 17 34

รวม 50 100  
 
 

ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเหน็ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกดิ
ขึ้นกับชุมชน 3 เร่ืองไดแก ความเหน็เกีย่วกบันักทองเที่ยวเขามาในชุมชน ความภูมใิจในชุมชน และ
ความยั่งยืนของชุมชน จากการสํารวจขอมูลดานความคิดเห็นมีดังนี ้
เร่ืองเกี่ยวกับความเหน็เกีย่วกบันักทองเที่ยวเขามาในชุมชน 
 ผูตอบแบบสอบถาม 50 ราย (คิดเปน 100 %) มีความยินดีตอนรับนักทองเที่ยว มีความ
ภูมิใจในชุมชนของตน และมีความตองการรักษาสภาพชมุชนใหคงอยูตลอดไป  
ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 5 ขอมูลดานการอนุรักษและการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ  ผูตอบแบบสอบมีความเหน็เกีย่วกบัเอกลักษณของชุมชนดังนี ้
 
 ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นเรื่องเอกลกัษณของชุมชนตลาดคลองสวน 

 

เอกลกัษณของชุมชน ครัวเรือน รอยละ(%)
อาคารส่ิงกอสราง 21 42

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 10 20

วัฒนธรรมประเพณี 12 24

ไมมีเรื่องไดเลย 7 14

รวม 50 100  
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เอกลักษณของชุมชน และความภาคภูมิใจในชุมชน ตลาดคลองสวน

เอกลักษณและความภาคภูมิใจ 21 10 12 7

อาคารสิง่กอสราง
สภาพแวดลอม

ธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณี ไมมี

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงเอกลักษณ และความภาคภูมิใจในชุมชนตลาดคลองสวน 
 
 

เร่ืองปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษวฒันธรรมชุมชนตลาดคลองสวน 
 ผูตอบแบบสอบมีความเหน็เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษวัฒนธรรม
ชุมชนตลาดคลองสวนดังนี ้

 
ตารางที่ 17 แสดงความเหน็ตอปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน 

ปญหาและอปุสรรค ครัวเรือน รอยละ(%)
ปญหาจากภายในชุมชน 19 38

ปญหาจากภายนอกชุมชน 13 26

ไมมีปญหาเลย 18 36

รวม 50 100  
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ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษณวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน

อุปสรรค 19 13 18

ปญหาจากภายในชมุชน ปญหาการพัฒนาจากภายนอก ไมมีปญหา

 
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษวฒันธรรมชุมชนตลาดคลองสวน 
 
         เร่ืองการมีสวนรวมในการอนุรักษชุมชนตลาดคลองสวน  ผูตอบแบบสอบมีความเหน็
เกี่ยวกับสิ่งสําคัญในการมีสวนรวมในการอนุรักษชุมชนตลาดคลองสวนดังนี ้
 
ตารางที่ 18 แสดงสิ่งสําคัญในการมีสวนรวมในการอนุรักษชุมชนตลาดคลองสวน 

การมีสวนรวมในการอนุรักษ ครัวเรือน รอยละ(%)
ความรวมมือกันภายในชุมชน 35 70

การพัฒนาที่เกิดจากภาครัฐ 5 10

ไมออกความเห็นและไมมีปญหา 10 20

รวม 50 100       
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สิ่งสําคัญในการมีสวนรวมในการอนุรักษ ชมุชน ตลาดคลองสวน

ส่ิงสําคัญในการมสีวนรวม 35 5 10

ความรวมมอืกันภายใน การพัฒนาจากภาครัฐ ไมมปีญหา

 
 
แผนภูมิที่ 10 แสดงสิ่งสําคัญในการมีสวนรวมในการอนุรักษชุมชนตลาดคลองสวน 
      
    เร่ืองปญหาในการอนุรักษอาคารบานเรือน ของชุมชนตลาดคลองสวนผูตอบแบบสอบ
มีความเหน็ดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 แสดงปญหาในการอนุรักษอาคารบานเรือน ของชุมชนตลาดคลองสวน 

ปญหาในการอนุรักษอาคารบานเรือน ครัวเรือน รอยละ(%)
ความเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 12 24

ผลกระทบจากการพัฒนาตามกระแสนิยม  7 14

การขาดจิตสํานึกของชุมชน 14 28

ไมมีปญหา 17 34

รวม 50 100  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112 

 

0

5

10

15

20

ปญหาในการอนุรักษอาคารบานเรือน ชุมชน ตลาดคลองสวน

ปญหาในการอนุรักษ 12 7 14 17

ความเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา

ผลกระทบจากการ

พัฒนาตามกระแสนิยม

การขาดจิตสํานึกของ

ชุมชน
ไมมีปญหา

 
 
แผนภูมิที่ 11 แสดงปญหาในการอนุรักษอาคารบานเรือน ของชุมชนตลาดคลองสวน 
 
         2.4 การสรุปผลการดําเนินงานในพื้นท่ีศึกษา 
 ขั้นตอนนี้อยูในระดับที่ส่ี ของการออกแบบการวิจยัซ่ึงเปนขั้นตอนสดุทายตามการ
ออกแบบการดําเนินการวิจยัในพื้นที่ศึกษาชุมชนตลาดคลองสวน  ชุมชนตลาดคลองสวนเปนชมุชน
ที่มีลักษณะเดนของลักษณะทางภูมิทัศนและวัฒนธรรม โดยลักษณะเดนทางภูมิทัศนที่สําคัญไดแก 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของลําคลอง ที่กอใหเกิดวถีิชีวิตของชุมชนริมน้ํา การอยูรวมกนัของ
ชุมชนตามแนวคลองประเวศนบุรีรมย กอใหเกิดกจิกรรม และการแลกเปลี่ยน มกีารคาขายโดยใช
เรือในรูปแบบของตลาดน้ํา ตอมาเมื่อการจราจรทางบกมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรูปแบบ
การคาแบบตลาดน้ํา ปรับเปลี่ยนไปอยูบนบกเปนตลาดบกริมน้ําซ่ึงกค็ือ ตลาดคลองสวนในปจจบุัน 
จากความคกึคักของกิจกรรมการคาของตลาดคลองสวนในอดีต จึงทําใหเปนปจจัยสําคัญในการตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชน ทําใหชุมชนแหงนี้เปนจุดรวมกันของความหลากหลายทางชาติพนัธุ ศาสนา 
ประเพณี และคติความเชื่อ 
 จนถึงปจจุบันในชวงระยะเวลามากกวา 100 ปที่ผานมา ชุมชนตลาดคลองสวนยังคง
รักษาวิถีชีวิตชุมชนแบบเดิมเอาไวได ทามกลางกระแสการพัฒนาแบบทนุนิยม ที่ขยายทิศทางการ
พัฒนาไปอยางไมมีขอบเขตจํากัด การเตรียมการเพื่อรับมือกับกระแสการพัฒนาดังกลาวจะสามารถ
นําพาชุมชนใหสามารถมีลมหายใจอยู และมีชีวิตอยูไดอยางสมบูรณตอไป 
 ชุมชนตลาดคลองสวนมีการดําเนินงานทางดานการอนุรักษชุมชนอยูบางแลว แตยังไร
ทิศทางที่ดีพอ ลักษณะทางสถาปตยกรรมของชุมชนยังไมมีความโดดเดนมากนกั ส่ิงที่พบวามีความ
โดดเดนคือ คณุคาทางวัฒนธรรม ประเภท วิถีชีวิตชุมชน คติความเชื่อ  การนับถือศาสนา ทั้งพุทธ 
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อิศลาม และคติความเชื่อแบบจีน กอใหเกดิการอยูรวมกนัของประเพณีที่แตกตางกนัไป ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเหลานี้ ถูกหลอมรวมอยูภายในชุมชนแหงนี้  
สรุปทายบท 
         ชุมชนตลาดคลองสวน ตั้งอยูบนเนื้อที่สองจังหวดั คือ ตาํบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา และ ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จงัหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคลอง 
ประเวศบุรีรมย ลักษณะโดยทั่วไปของตลาดคลองสวนเปนหองแถว โครงสรางเปนไมเนื้อแข็งและ
ไมเนื้อออน หลังคามุงสังกะสี ตัวตลาดตอกันยาวกวา 1 กิโลเมตร มีรานคากวา 100 ราน ขนานไป
ตามริมคลองประเวศบุรีรมย  
 คลองประเวศบุรีรมยนั้นเชื่อมตอกับคลองตางๆหลายคลองระหวางแนวตั้งแนวนอน 
บนดานเหนือคือคลองแสนแสบ ดานใตคอืคลองสําโรง สายน้ําไหลไปออกปากอาวทีอํ่าเภอคลอง
ดานสมุทรปราการ ตลาดคลองสวนมีอายยุนืยาวมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 รวมกวา 130 ป 
 การดําเนนิงานในพืน้ที่ศึกษานี้เปนการทดสอบ ทดลองเครื่องมือ ตามรูปแบบที่ผูวิจยั
เสนอแนะ การดําเนินการสามารถแบงการศึกษาไดเปน 4 ระดับ ไดแก  (1) การจัดการขอมูล  (2) 
การแปลความหมายขอมูล  (3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน  (4) การสรุปผลการดําเนินงาน  
จากการดําเนินการวิจยัสามารถสรุปคุณลักษณะสําคัญของตลาดคลองสวนไดดังนี ้
 กลุมท่ี1 กลุมสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมมนุษย (Built Environment) ไดแก วัดคลอง
สวน มัสยิดยี้ลัววา ศาลเจาเพงอังตั๊วและโรงเจ ศาลเจาพอคลองสวน 

 กลุมท่ี2 กลุมสาระสําคัญดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 
ไดแก คลองประเวศบุรีรมย คลองพระยานาคราช และพืน้ที่นาขาว 
 กลุมท่ี3 กลุมสาระสําคัญดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมทาง
นามธรรม (Intangible Environment) ไดแก ประวัตศิาสตรทางการตั้งถ่ินฐานตามแนวคลองขุดที่
สามารถเชื่อมโยงไดกับเหตกุารณทางประวัติศาสตรได จนกลายเปนชมุชนที่มีวิถีชีวติ  
 หลังจากสามารถระบุสาระสําคัญดานตางๆไดแลว จึงดําเนินการสํารวจ และจัดทําเอกสาร
ขอมูลโดยจัดทําแผนที่ทางวฒันธรรมดานตางๆของชุมชน การประเมนิคุณคาความสําคัญของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมดานตางๆและการวเิคราะหเพื่อใหทราบถงึลําดับความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ภายในชุมชน หลังจากนัน้จะเปนการ แปลความหมายขอมูลดานตางๆ อันไดแกขอมลูดานกลุมชน
ชาติ หรือชาติพันธุ ขอมูลดานประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ศาสนาและความเชื่อ   
ประเพณี พิธีกรรม การดํารงชีพ  ในลําดับตอมาคือการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน  โดยการ
กําหนดวัตถุประสงค  เปนวตัถุประสงค ระยะสั้น ระยะยาว  การวิเคราะห จดุเดน จดุดอย ภัยคุกคาม 
และโอกาส 
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การเก็บขอมูลเชิงลึก ความคดิเห็นดานตางๆ โดยจัดทําแบบสอบถาม   
 ระดับสุดทายของการศึกษาคือการสรุปผลการดําเนนิงานตามกระบวนการ ลักษณะ
เดนทางภูมิทัศนของชุมชนตลาดคลองสวนที่สําคัญไดแก สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของลําคลอง 
ปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสิ่งสําคัญในการตัง้ถ่ินฐานของชุมชน ทําใหเกดิเปน การดํารงชีพ คติความ
เชื่อ ศาสนา จนเกิดเปนคุณคาของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 
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บทท่ี 5 

การศึกษาเปรียบเทียบพื้นท่ีศึกษากับกรณีศึกษา 
 

         การศึกษาเปรยีบเทียบพื้นที่ศกึษาชุมชนตลาดคลองสวนกบักรณีศึกษาตวัอยาง 3 พืน้ที ่
ไดแก ชุมชนอมัพวา ชุมชนรมิคลองออมนนท และเมืองหลวงพระบาง มีประเด็นที่ตองการ
เปรียบเทียบ 2 สวน สวนที่1 ไดแก การเปรยีบเทียบองคประกอบของภมูิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน
ตลาดคลองสวน กับพื้นทีก่รณีศึกษา โดยใชเกณฑการแบงประเภทสภาพแวดลอม สวนที่2 ไดแก
การเปรียบเทยีบกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ของชุมชนตลาดคลองสวน กับพื้นที่
กรณีศึกษา รายละเอียดของทั้งสองสวนมีดังตอไปนี ้
1  การเปรียบเทียบองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม 
          สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) จําแนกยอยได 2 ชนิด คือ
ส่ิงแวดลอม ทางกายภาพ (Physical Environment) และส่ิงแวดลอม ทางชีวภาพ หรือชีวภูมิศาสตร  
(Bio-Geographical Environment)     
         สภาพลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) หรือส่ิงแวดลอมทีม่นุษยสรางขึน้ 
สามารถแบงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมออกไดเปน 2 สวนคือ ทางรูปธรรม(Tangible Cultural 
Environment) และทางนามธรรม (Intangible Cultural Environment)  
         การเปรียบเทยีบจะใชเกณฑการแบงประเภทนี้เพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม ของแตละพืน้ที่วามีอะไรบาง การนําเสนอขอมูลในตารางเปนเพียงการจําลอง
วิธีการเปรียบเทียบขอมูลเทานั้น องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมของแตละพื้นนัน้มีมากกวาที่
ผูวิจัยไดแสดงไว 
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

1 สภาพแวดลอม 
ทางธรรมชาติ 

ชุมชนตลาดคลอง
สวน 

ชุมชนอัมพวา ชุมชนคลองออม
นนท 

เมืองหลวงพระบาง 

ทางดานกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่เปนที่ราบลุม
ชุมชนขยายตัวตาม
แนวคลองประเวศ
บุรีรมย และคลอง
นาคราช พ้ืนที่
โดยรอบตลาดเปนที่
อยูอาศัย มีนาขาว  

พ้ืนที่เปนที่ราบลุม
ชุมชนขยายตัว
ขนานไปตามแนว
คลองอัมพวา พ้ืนที่
โดยรอบเปนที่อยู
อาศัยและสวน
ผลไม  

เปนพื้นที่ราบลุมที่มี
น้ําและดินอุดม
สมบูรณ ทําใหเกิด
การต้ังถิ่นฐานเปน
ชุมชนกระจุกตัวไป
ตามริมน้ํา คลอง
ออมนนท  คลอง
บางกรวย คลอง
บางกอกนอย
โดยรอบเปนที่อยู
อาศัยและสวน
ผลไม 

เปนที่ราบลุมแมน้ํา 
และที่ราบสูง ภูเขา 
    -  ชาวลาวลุม 
     - ชาวลาวสูง 
     - ชาวลาวเทิง 
 

ทางดานชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีปาไม มีพ้ืนที่
เกษตรกรรมปลูกผัก 
ไมเปนแหลงอยู
อาศัยของสัตวปา  
มีสัตวน้ําขนาดเล็ก
ในลําคลอง 

ไมมีปาไม   
มีสวนผลไม 

- มะพราว 
- สมโอ 
- ลิ้นจี่ 

เปนเมืองสามน้ํา 
มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

มีสัตวน้ํามากมาย 
- กุง หอย ปู 

ปลา 
- มีหิ่งหอย 
- ตนลําพู 

ไมมีปาไม  
มีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากร น้ํา
และดิน ทําใหเปน
แหลงเกษตรกรรม 
มีสวนผลไม 
มีสัตวน้ํา 

มีปาไม มีพืชพรรณ
ธรรมชาติที่
หลากหลาย 
 มีสัตวปา 
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปน
แหลงที่มี
ความสําคัญ 
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ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางวฒันธรรม 
2 สภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรม 

ชุมชนตลาดคลอง
สวน 

ชุมชนอัมพวา ชุมชนคลองออม
นนท 

เมืองหลวงพระบาง 

ทางดานรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนสถาน  
ไดแก  วัดคลอง
สวน มัสยิดยี้ลัววา  
ศาลเจาเพงอังตั๊ว
และโรงเจ  ศาลเจา
พอคลองสวน  
 
 
อาคารพักอาศัย 
ไดแก  อาคารตลาด
คลองสวน สะพาน
ไมขามคลอง อาคาร
บานเรือนที่วางตัว
เปนแนวยาวไปตาม
ลําคลอง 
 
 
อาหาร 
อาหารสด
อาหารแหง 
อาหารมุสลิม  
ขนมตางๆ 
รานกาแฟโบราณ 
 
งานฝมือ 
เครื่องมือทาง
การเกษตร  
 
 
 
 

ศาสนสถาน 
 และโรงเจไดแกวัด
อัมพวันเจติยาราม  
วัดจุฬามณี  
วัดบางกะพอม  
และโรงเจเง็กเซ็งซํา
เปาเก็งเตง 
 
อาคารพักอาศัย
บานเรือนแถวริมน้ํา 
บานเรือนไทย
โบราณ บานเรือน
ไทยพื้นบาน 
บานเรือนแพเดิม 
และบานไทยรวม
สมัย 
 
อาหาร 
อาหารสด
อาหารแหง 
ขนมตางๆ 
ผลไม 
 
 
งานฝมือ 
เครื่องมือทาง
การเกษตร 
ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 
 

ศาสนสถาน 
วัดปรางคหลวง  
วัดอัมพวัน  
วัดเฉลิมพระเกียรติ  
วัดโบสถบน   
 
 
 
อาคารพักอาศัย 
ลักษณะเรือนไทย
ภาคกลาง ปลูกบาน
ตามแนวตะวันเรือน
ไมฝาปะกน ต้ังอยู
บนเสาสูง หลังคา
ทรงสูง มีปนลมและ
หนาจั่ว 
 
อาหาร 
ผลไม 
 
 
 
 
 
งานฝมือ 
- 
 
 
 
 
 

ศาสนสถาน 
วัดเชียงทอง 
พระธาตุภูสี 
 
 
 
 
 
อาคารพักอาศัย 
เรือนลาวแบบ
ดั้งเดิมเรือนลาวที่
ไดรับอิทธิพลจาก
ตะวันตก 
 
 
 
 
อาหาร 
ผลไม 
ผลิตผลจากปา 
 
 
 
 
งานฝมือ 
เครื่องมือทาง
การเกษตร 
ชางพื้นถิ่น 
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ตารางที่ 21(ตอ) 
ทางดานนามธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติศาสตร    
คลองยุทธศาสตร
ของชาติในยุค
รัชกาลที่ 3 ครั้ง
สงครามไทยกับ
เวียดนาม       

                
วิถีชีวิตที่สัมพันธ
กับสภาพแวดลอม 
มีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับลํา
คลอง ตลาดบก
ริมน้ํา 

 
            

ภาษา                 
ไทย  จีน  อิสลาม 
 
คติความเช่ือ 
นับถือเทพเจา 
ศาลเจาขอบุตร  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีลอยกระทง
การทําบุญตักบาตร 
งานประจําปศาลเจา
พอคลองสวน 
 
ศาสนา                
พุทธ    อิสลาม 

 
ประวัติศาสตร     
เปนสถานที่ 
ประสูติของ
พระมหากษัตริย
และพระราชินีตน
ราชวงศจักรี       
 
วิถีชีวิตที่สัมพันธ
กับสภาพแวดลอม 
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับแมน้ําลําคลอง 
คาขายในตลาดน้ํา
การตักบาตรริม
คลอง เลนน้ําใน
คลอง การตกกุง  
ภาษา 
ไทย จีน 
 
คติความเช่ือ 
นับถือเทพเจา 
 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีลอยกระทง
การทําบุญเรือ 
การทําบุญตักบาตร 
 
 
ศาสนา 
พุทธ    อิสลาม 

 
ประวัติศาสตร     
เปนที่รวบรวมไพร
พลและผลผลิตอัน
เปนเสบียงที่สําคัญ
เมื่อเกิดสงคราม 
 
 
วิถีชีวิตที่สัมพันธ
กับสภาพแวดลอม 
มีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับแมน้ํา
ลําคลอง     
 
 
 
ภาษา 
ไทย 
 
คติความเช่ือ 
สรางศาลในบริเวณ
ปากคลอง 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีลอยกระทง 
การทําบุญเรือ 
การทําบุญตักบาตร
พระรอยแปด 
 
ศาสนา 
พุทธ  

 
ประวัติศาสตร     
เปนราชธานีเกาที่มี
ความใกลชิดกับ
เมืองเชียงใหมซึ่ง
เปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรลานนา 
 
วิถีชีวิตที่สัมพันธ
กับสภาพแวดลอม 
การอยูอาศัย ของ
ชุมชนที่ราบลุมหุบ
เขา 
 
 
 
ภาษา 
ลาว  
 
คติความเช่ือ 
เรื่องภูติผี 
 
ขนบธรรมเนียม 
การทําบุญตักบาตร 
ขาวเหนียว 
 
 
 
ศาสนา 
พุทธ    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119 

2  การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 การเปรียบเทยีบกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม เปนการเปรียบเทียบ
กระบวนการจดัการของแตละพื้นที่  
 ชุมชนตลาดคลองสวน ใชการดําเนินงานตามการออกแบบวิจยัของผูวจิัยเองซึ่งมี 4 
ขั้นตอน ไดแก 
 1) การจัดการขอมูล  
 2) การแปลความหมายขอมูล  
 3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน 
 4) การสรุปผลการดําเนนิงาน    
 ชุมชนอัมพวา ใชเทคนิควิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเรียกวา ระบบเพื่อการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม (Cultural Environmental Conservation System) มีการดําเนินการ 3 
ขั้นตอนไดแก1) การสํารวจอยางคราว 2) การสํารวจระดับรายละเอยีด 3) การจัดทําฐานขอมูลของ
ชุมชน 
 มาตรการสําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมคือ การทําใหทองถ่ิน
ตระหนกัถึงคุณคาความสําคญัของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยไดจัดทาํแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ( 
Cultural Heritage Atlas) เพื่อใชอางอิงรวมกันของทุกภาคสวนในการกําหนดแผนงานเพื่อการ
อนุรักษและพฒันาพื้นที่อยางเหมาะสม ส่ิงที่นาสนใจของการจัดทํานี้คอื การเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนโดยการใหขอมูลผานการบอกเลา เปนการกระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ินใหสอดคลองกับแนวทางการพฒันาที่ยั่งยืน  
 การดําเนนิงานในชุมชนอัมพวาถือวาการดําเนินงานประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  
การดําเนนิงานไดดําเนินตามขั้นตอนของระบบอยางชัดเจน ทําใหไดขอมูลของแหลงที่มีคุณคาของ
พื้นที่ รวมถึงไดรับความรวมมือจากชุมชนในการดําเนินงานเปนอยางสูง (สัมภาษณ คุณ กิตติมา ยนิ
เจริญ เมื่อวันที ่12-14 กุมภาพันธ 2551) 
 ชุมชนคลองออมนนท ใชเทคนิควิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเรียกวา ระบบ
เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม (Cultural Environmental Conservation System) มีการ
ดําเนินการ 3 ขั้นตอนเหมือนกับชุมชนอัมพวา ไดแก1) การสํารวจอยางคราว 2) การสํารวจระดับ
รายละเอียด 3) การจัดทําฐานขอมูลของชุมชน 
 การดําเนนิโครงการสามารถระบุแหลงทีม่ีคุณคาดานตางๆ ของพื้นที่ไดครบถวน การมี
สวนรวมของชุมชนตอโครงการยังมีไมมากนัก และการดําเนินงานยังพบวาชุมชนไดรับผลกระทบ
จากการพัฒนาและขยายตัวของเมืองอยางมาก เชน การขยายตัวของถนน การขยายพืน้ที่ของบาน
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จัดสรร ที่เขามาแทนที่พื้นที่เกษตรกรรม ทาํใหรูปแบบทางสถาปตยกรรมของพื้นที่ขาดความ
กลมกลืน (สัมภาษณ คุณ กิตติมา ยินเจริญ เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพนัธ 2551) 
 ชุมชนเมืองหลวงพระบาง มีการจัดเก็บขอมูลประเภทความสําคัญดานตางๆของเมือง
หลวงพระบาง เพื่อใหไดขอมูลที่จะสามารถระบุแหลงทีม่ีคุณคาและขอบเขตอยางชดัเจน ไดรับการ
ประเมินสถานภาพเปนเมืองมรดกโลก มีรูปแบบการจัดการของทองถ่ินนั้นอยูในระดับมรดกโลก 
(World Heritage) มีการดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 1) การสํารวจอยางคราว 2) การสํารวจระดับ
รายละเอียด 3) การจัดทําฐานขอมูลของชุมชนระบุแหลงที่มีคุณคาและขอบเขตอยางชัดเจน 
(Tentative List) 4) การเสนอชื่อเขาในบัญชมีรดกโลก 5) ไดรับการประเมินสถานภาพเปนเมือง
มรดกโลกอยางเปนทางการ 
 จุดเริ่มตนของการจัดการมรดกทางวฒันธรรมของหลวงพระบางกอนการประเมิน
สถานภาพเปนเมืองมรดกโลกนั้น เร่ิมจากทางภาครัฐของเมืองหลวงพระบางไมมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานนี้ จึงไดใหผูชํานาญการที่มีความรูเกีย่วกับการจัดการมรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมจากภายนอก เปนผูฝกฝนใหกบับุคลากรของหลวงพระบาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรภายในพื้นที่ สามารถวางแผนการจัดการมรดกทีสํ่าคัญของหลวงพระบางได กลุม
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกนี้จึงฝกฝนใหกับบคุลากรของหลวงพระบาง โดยทําหนาทีเ่ปนผูฝกสอน
บุคลากรของหลวงพระบาง การดําเนนิงานในเบื้องตนจะเปนการศึกษาภาควิชาการในเชิงทฤษฎีที่
เกี่ยวของ หลังจากนั้นจะเปนการศึกษาจากเมืองตัวอยางโดยลงพื้นทีจ่ริง เพื่อใหเห็นภาพอยางกวาง
ของการอนุรักษเมือง และผลสุดทายของการดําเนินการคือ บุคลากรของหลวงพระบางสามารถ
จัดการเกี่ยวกบัมรดกที่สําคัญของตัวเอง(สัมภาษณ รศ. ประสงค เอี่ยมอนันต เมื่อวนัที่ 12-14 
กุมภาพนัธ 2551) 
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ชื่อชุมชน กระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ชุมชน

ตลาดคลอง
สวน 

1) การจัดการขอมูล  
2) การแปลความหมายขอมูล                        
3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน          ตามการออกแบบของผูวิจัย 
4) การสรุปผลการดําเนนิงาน  
5) การจัดทําแผนงาน โครงการ 
6) การดําเนินงานตามแผน 
7) การประเมนิผล 

ชุมชน 
อัมพวา 

1) การสํารวจอยางคราว  
2) การสํารวจระดับรายละเอียด  
3) การจัดทําฐานขอมูลของชุมชน 

ชุมชน
คลองออม
นนท 

1) การสํารวจอยางคราว  
2) การสํารวจระดับรายละเอียด  
3) การจัดทําฐานขอมูลของชุมชน 

ชุมชน 
เมืองหลวง
พระบาง 

1) การสํารวจอยางคราว  
2) การสํารวจระดับรายละเอียด  
3) การจัดทําฐานขอมูลของชุมชนระบุแหลงที่มีคุณคาและขอบเขตอยางชัดเจน 
(Tentative List) 
4) การเสนอชือ่เขาในบัญชีมรดกโลก 
5) ไดรับการประเมินสถานภาพเปนเมืองมรดกโลกอยางเปนทางการ 

 
สรุปทายบท 
 การศึกษาเปรยีบเทียบองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ของ
พื้นที่ศึกษาชมุชนตลาดคลองสวนกับกรณศีึกษาตวัอยาง ทําใหเห็นวา แตละชุมชนมีองคประกอบ
ของภูมิทัศนวฒันธรรม ที่ไมเหมือนกนั วฒันธรรมของชุมชนจึงแตกตางกันไปตามองคประกอบแต
ละดาน องคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมนีจ้ะเปนตัวกําหนด กระบวนการจัดการ วาควรเปนอยางไร
ใหเหมาะสมกบัพื้นที่ เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนดานอืน่ๆในอนาคต การศึกษาองคประกอบของ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางละเอียด จะทําใหการวิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทท่ี 6     

การวิเคราะห สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ   
  

 การดําเนนิงานในพืน้ที่วจิัยทําใหไดขอมูล เกี่ยวกับพื้นที่ของชุมชนตลาดคลองสวน 
โดยประกอบดวย ขอมูลความสําคัญของพื้นที่ในอดีต สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม จนสามารถระบุแหลงทีม่ีคุณคาของสภาพแวดลอมดานตางๆได  
การศึกษาในบทนี้จะเปนการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ    
1 การวิเคราะห 
         การวิเคราะหในบทนี้เปนการวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทัศน
วัฒนธรรมของชุมชนตลาดคลองสวน ชุมชนอัมพวา ชุมชนริมคลองออมนนท และเมืองหลวงพระ
บาง   
 1.1 การวิเคราะหองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 องคประกอบของภูมิทัศนวฒันธรรม เปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม ที่แบงออกเปน 
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ สภาพแวดลอมทางวฒันธรรม ภูมิทัศนวัฒนธรรม จะเกี่ยวของ
โดยตรงกับ สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม และจะเกีย่วของทางออมกับ สภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ความสัมพันธของทั้งสองสวนนีไ้มสามารถแยกออกจากกันได การวิเคราะห
องคประกอบของภูมิทัศนวฒันธรรม ของแตละพื้นทีน่ั้น จะมีคุณคาและความสําคัญที่แตกตางกัน
ไป โดยผูวจิัยไดแสดงการวิเคราะหองคประกอบของภูมทิัศนวัฒนธรรม ของแตละพืน้ที่ไดดังนี ้
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 ภาพที่ 52 แสดงการวิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนตลาดคลองสวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 53 แสดงการวิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนอัมพวา 

11..ศาสนสถาน ประเภทวัด และโรประเภทวัด และโรงเจงเจ  

22.อาคารพักอาศัย  แบงเปน แบงเปน 5 5 ประเภทประเภท 

- บานเรือนแถวริมนํ้า  
- บานเรือนไทยโบราณ  
- บานเรือนไทยพื้นบาน  
- บานเรือนแพเดิม  
--  บานไทยรวมสมัย  

11..ทางดานประวัติศาสตร  
22.วิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม 

- การใชเรือในการสัญจรทางน้ํา 
หรือสําหรับคาขายในตลาดน้ํา 

- การตกกุง  
- การเลนนํ้าในคลอง  
--  การตักบาตรริมคลอง โดยมี 2 

ลักษณะคือ พระภิกษุเดิน
บิณฑบาตตามทางเดินริมคลอง
อัมพวา และการพายเรือไป

11..ศาสนสถาน ประเภทวัด และโรงเจ ศาลเจาประเภทวัด และโรงเจ ศาลเจา  

22.อาคารพักอาศัย  และสิ่งกอสราง  

- ตลาดคลองสวน 
- บานเรือนริมคลอง  
- สะพานขามคลอง 

11..ทางดานประวัติศาสตร  
22.วิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม 

- การใชเรือในการสัญจรทางน้ํา 
--  การคาขายริมคลอง  
--  การทํานาขาว  
--  ชุมชนริมนํ้า  
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ภาพที่ 54 แสดงการวิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนคลองออมนนท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 55 แสดงการวิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรม ชุมชนหลวงพระบาง 

11..ทางดานประวัติศาสตร  
  แหลงรวบรวมเสบียงและไพรพลแหลงรวบรวมเสบียงและไพรพล  
22.วิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม 

- การใชเรือในการสัญจรทาง 
- ตลาดน้ํา 
- การเลนน้ําในคลอง  
- การทําสวนผลไม 
- การทําประมง 

1.ศาสนสถาน ประเภทวัด ประเภทวัด   
22.อาคารพักอาศัย  แบงเปน  แบงเปน  22ประเภทประเภท 

- อาคารราชการ 
- อาคารเอกชน (เรือนไทยภาค

11..ทางดานประวัติศาสตร  
  พัฒนาการที่สืบเนื่องมาแตโบราณพัฒนาการที่สืบเนื่องมาแตโบราณ  
  เมืองยุคอาณานิคมตะวันตกเมืองยุคอาณานิคมตะวันตก  
22.วิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม 

- คติความเชื่อในพุทธศาสนา 
 วัดเปนศูนยกลางทางสังคม 

--  การตักบาตรขาวเหนียวริมถนน  
- การอยูอาศัยชุมชนในที่ลุมหุบ

เขา 
- การคาขายสินคาผลผลิตจาก

1.ศาสนสถาน ประเภทวัด ประเภทวัด   
22.อาคารพักอาศัย  แบงเปน แบงเปน 2 2 ประเภทประเภท 

- บานเรือน 
- อาคารสาธารณะ 
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 1.2 การวิเคราะหกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
 กระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ การดําเนนิงานตามขั้นตอน และวิธีการ 
อยางมีระเบยีบแบบแผน ไดแก การจัดการขอมูล การแปลความหมายขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพือ่
การวางแผนและการสรุปผลการดําเนนิงาน เกี่ยวกบัพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ประกอบดวยแหลง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวตัิศาสตรและมี
คุณคาทางดานความงาม ภมูทิัศนวัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงตนกําเนิดและพัฒนาการของสังคม
หนึ่งๆ ผานทางลักษณะทางกายภาพและการใชงานของพื้นที่ กระบวนการจัดการภมูิทัศน
วัฒนธรรม ของ ชุมชนตลาดคลองสวน ชุมชนอัมพวา ชุมชนริมคลองออมนนท และเมืองหลวงพระ
บางนั้น อาจมวีิธีการดําเนนิงานที่แตกตางกันบาง  
 ความแตกตางของกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรมนี้เปนผลจากองคประกอบ
ของภูมิทัศนวฒันธรรมที่ไมเหมือนกนันั่นเอง แตละชุมชนจะมีลักษณะเฉพาะตวัที่เรียกวา อัต
ลักษณ ที่ไมเหมือนกัน แตหากวิเคราะหถึงจดุประสงคของการดําเนนิงานแลวจะพบวามี
จุดประสงคไปในทิศทางเดยีวกัน คือการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมภายในชุมชนใหคงอยูตลอดไป การวางแผนพฒันาชุมชนในอนาคตจึงตองให
ความสําคัญกับองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน 
2 สรุปผล 
         การสรุปผลในบทนี้เปนการสรุปผลการดําเนินการศกึษาองคประกอบและ
กระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนตลาดคลองสวน  
 2.1องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมชมุชนตลาดคลองสวน ที่มีความโดดเดนเปน
เอกลักษณของชุมชนคือ กิจกรรมการคาขายภายในตลาด และสภาพแวดลอมของลําคลอง จากการ
สํารวจภาคสนามพบวา รูปแบบทางสถาปตยกรรมไมมีความโดดเดน 
 2.2 ผลจากการศึกษาพบวากจิกรรมทางการคาของตลาดคลองสวนมีความสําคัญ และ
เปนปจจยัที่สําคัญของการตั้งถ่ินฐานบานเรอืน                                                                                      
 2.3 ผลการประเมินคณุคาความสําคัญดานตางๆของชุมชน ไดแสดงวาชุมชนตลาด
คลองสวนมีคุณคาและความสําคัญทางดานเศรษฐกจิในระดับสูงสุด                                                                   
 2.4 ผลการศึกษากลุมอายุประชากรในพื้นที่พบวา ประชากรในพืน้ที่เปนกลุมที่มีอายุ
มากที่สุดคือ ชวงอายุระหวาง 36-50 ป ซ่ึงเปนวยัผูใหญ และพบประชากรในชวงอายทุี่ต่ํากวา 20 ป 
คือวัยเด็กและวัยรุน มนีอยทีสุ่ด ชวงอายุของประชากรวยัผูใหญและวยัเดก็จึงมีความแตกตางกันมาก                            
 2.5 ชุมชนตลาดคลองสวนมกีารรวมกลุมกนัของกลุมยอยหลายกลุม ไดแก ชุมชนชาว
ไทยเชื้อสายจนี  ชุมชนชาวไทยศาสนาพทุธ   ชุมชนชาวไทยศาสนาอิสลาม  อยูรวมกันเปนชุมชน
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ตลาดคลองสวน                                                                                                                                        
 2.6 กลุมตัวอยางประชากรในชุมชนตลาดคลองสวนมีความภูมใิจในชมุชนของตนเอง 
และตองการดแูลรักษาเอกลกัษณของชุมชน 
3  อภิปรายผล                                                                                                                                                  
 ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอมูลสมาชิกของครัวเรือนในปจจุบนั          
จากการสํารวจพบวาโดยสวนใหญกลุมประชากรมีอาชีพคาขายเปนสวนใหญ โดยชวงระยะเวลา
การเขามาอยูในชุมชนมีความสัมพันธกับชวงอายุของผูอยูอาศัย ตวัอยางเชน หากกลุมประชากรมี
อายุอยูในชวง 36-50 ป ระยะเวลาการอยูอาศยัในชุมชน กม็ักจะคลอยตามชวงอายุดงักลาว ขอมูลนี้
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่อยูในชุมชนเปนคนในพื้นที่มาโดยกําเนดิ ไมไดยายถ่ินฐานมาจากที่
อ่ืน ซ่ึงหากพบวา มีกลุมประชากรจากที่อ่ืนยายเขามาอยูในชุมชนมากอาจทําใหมกีารนําเอา
วัฒนธรรมมาถายทอดถึงกันได                                                                                               
 ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลดานการอยูอาศยั/การถือครอง      
จากการสํารวจพบวากลุมประชากรในพื้นที่ตลาดคลองสวนเชาพื้นทีต่ลาดในการคาขายและอยู
อาศัย สวนพืน้ที่ที่เปนกรรมสิทธที่ดินของตนเองคือพื้นที่ดานนอกตลาด จึงทําใหสงผลถึงการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตอเติมอาคารไมสามารถทําไดมากนกั เนื่องจากไมมกีรรมสิทธิ์ในการ
ปรับปรุง โดยอาจมีการปรับปรุงตามการเสื่อมสภาพทางกาลเวลา เชนซอมฝาบานที่ผุ เปนตน 
ดังนั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลาดจึงขึ้นอยูกับเจาของตลาดจะดําเนนิการ                                  
 ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม สวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกจิ-สังคม-
ส่ิงแวดลอมจากการสํารวจพบวารายไดของกลุมประชากรสวนใหญ อยูในชวง 10,000 - 25,000 
บาทตอเดือน กลุมถัดมาจะมีรายไดอยูในชวง ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือนโดยรายไดของกลุม
ประชากรนั้นมีความเกีย่วโยงกับอาชีพคาขายภายในชมุชนนั่นเอง ดังนัน้หากสงเสริมใหการคาขาย
ในชุมชนใหดขีึ้นยอมสงผลตอรายไดของกลุมประชากรใหสูงขึ้นดวย                                  
 ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามสวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเหน็ตอการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับชุมชน จากการสํารวจพบวากลุมประชากรโดยสวนใหญมีความยินดีที่มี
นักทองเที่ยวเขามาในชุมชนมากขึ้น เนื่องดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจการคาของชุมชน อีกทั้งยังมี
ความภูมใิจในชุมชนของตัวเองเปนอยางสงูที่มีตลาด100 ป คลองสวน และกลุมตวัอยางยังมีความ
ตองการใหชุมชนอยูตอไปในรุนลูกรุนหลานตอไป             
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 ผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม สวนที่ 5 ขอมูลดานการอนุรักษและการมีสวน
รวมในการอนรัุกษ จากการสํารวจพบวา ส่ิงที่กลุมประชากรใหความสําคัญหมายถึง อัตลักษณของ
ชุมชนคือ สภาพความเกาแกของอาคาร โดยเฉพาะตลาด แตยังมกีลุมประชากรบางกลุมที่ไม
สามารถบงบอกถึงอัตลักษณของพื้นที่ได โดยสวนใหญมกัเปนกลุมประชากรที่มีอายุในชวงต่ํากวา 
20 ป  โดยกลุมประชากรยังมีความเหน็วาการพัฒนาดานตางๆที่เกิดในชุมชนตลาดคลองสวน ตอง
เกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของชุมชนเอง และส่ิงที่เปนปญหาหลักในการอนุรักษชุมชน
ทางดานกายภาพ ไดแกความทรุดโทรมของอาคารเกาตามกาลเวลา ทางดานจิตใจไดแกความ
สามัคคีของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมการคาในตลาด จะเปนตัวแทนของการประชาสัมพันธส่ิง
ตางๆของชุมชนใหกับผูที่เขามาเที่ยวในตลาดคลองสวน                                                                                                 
4  ขอเสนอแนะ                                                                                                                                     
 การดําเนนิการวิจัยภายในพื้นที่ชุมชนตลาดคลองสวนทําใหสามารถเขาใจถึงลักษณะ
ของความสัมพันธที่หลากหลายของชุมชน การศึกษาจากลักษณะภายนอกหรือ ภูมิทัศนที่สวยงาม
เพียงอยางเดยีวอาจยังไมใชบทสรุปของความยั่งยืนในอนาคตของชุมชนตลาดคลองสวน                        
 จากการศึกษาพบวากจิกรรมทางการคาของตลาดคลองสวนมีความสําคัญ และเปน
ปจจัยที่สําคัญของการตั้งถ่ินฐานบานเรือน ผลการประเมินคุณคาความสําคัญดานตางๆของชุมชน 
ไดแสดงวาชุมชนตลาดคลองสวนมีคุณคาและความสําคญัทางดานเศรษฐกิจมากที่สุด การศึกษา
กลุมอายุประชากรในพืน้ที่พบวาประชากรชวงอายุระหวาง 36-50 ในพืน้ที่เปนชวงอายุที่พบมาก
ที่สุด จะพบประชากรวยัเดก็และวยัรุนชวงอายุต่ํากวา 20 ป ในพื้นทีน่อยมาก ซ่ึงหากกลุมอายุของ
ประชากรวยัเด็กและวยัทํางานมีความแตกตางกันมาก อาจสงผลตอการถายทอดองคความรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ใหถึงกันไดยาก และเนื่องจากชุมชนแหงนี้เปนชุมชนแหงการคาขายโดยมีตลาด
คลองสวนเปนศูนยรวม และดึงดูด ใหชุมชนภายนอกเขามาในพื้นที่มากขึ้น ไมวาจะเปนกลุมคาขาย
กันเองระหวางชุมชน หรือนกัทองเที่ยวที่หล่ังไหลเขามา ลวนมีสวนสนบัสนุนตอการถายทอดของ
วัฒนธรรมถึงกันทั้งส้ิน  ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน
ตลาดคลองสวนดังนี้                            
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ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนสูความยั่งยนื                                                                            
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนภาพสะทอนใหเหน็ถึงพัฒนาการในดานตางๆของคนและ
ชุมชน รวมถึงการตั้งถ่ินฐานและในขณะเดยีวกัน ภูมทิัศนเปนสิ่งที่แปรผันไปตามความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยที่ภูมิทัศนเปลี่ยนแปลงไปเทาใด ยิ่งสงผลใหวัฒนธรรมเปลี่ยนตาม
ไปมากยิ่งขึน้ ความสัมพันธของสิ่งเหลานี้ยังมีปจจยัแวดลอมที่เขามาผลักดันใหภูมิทศันวัฒนธรรม
ไมหยดุนิ่งอยูกับที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนพื้นถ่ินที่ตองมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมอื่น  การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การคบหาทางสังคมหรือการรับรูผานการสื่อสารประเภทตางๆที่ทําให
เกิดการถายทอดวัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได ความยั่งยืนของชุมชน จึงไมใชการคงอยู
ของรูปแบบของภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบดัง้เดิมเพยีงเทานั้น ชุมชนยังตองมีการปรับตัวในทิศทางที่
เหมาะสมเพื่อใหชุมชนดําเนนิไปสูวิถีแหงความยั่งยืน ภมูิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนสูความยั่งยนื
นั้นอาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ภูมทิัศนวัฒนธรรมของชุมชนสูความยั่งยืนภายในชุมชน และ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนสูความยั่งยืนภายนอกชุมชน                                                                                           
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนสูความยั่งยนืภายในชุมชน จากการศึกษาภูมิทัศน
วัฒนธรรมของชุมชนตลาดคลองสวน พบวา สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ทางนามธรรม นั้นมี
ความสําคัญมาก จากการประเมินคุณคาความสําคัญดานตางๆ ของชุมชน คุณคาความสําคัญ มีความ
สอดคลองกับลักษณะทางดานการประกอบอาชีพการคา ที่เปนตลาดเกา 100 ปจึงทําใหผลการ
ประเมินคุณคาความสําคัญชี้ความสําคัญเรื่องคุณคาดานเศรษฐกิจและคณุคาดานประวัติศาสตร อีก
ทั้งชุมชนยังใหความสําคัญกับ คุณคาดานเอกลักษณเฉพาะของทองที่เปนการแสดงออกถึงการ
ยอมรับถึงความมีลักษณะเฉพาะตวัของชุมชนตัวเอง โดยความสําคัญนี้ยังมีความสําคญัใกลเคียงกับ 
คุณคาดานการศึกษา ซ่ึงหากมีการดําเนนิการศึกษาหรือจดักิจกรรมที่เปนประโยชนในลักษณะนีจ้ะ
ไดรับความรวมมือจากชุมชน สวนคุณคาความสําคัญนอยนั้นไดแก คุณคาดานวิทยาศาสตรซ่ึงเปน
ตัวแทนของการพัฒนาและการรับเทคโนโลยี ซ่ึงเปนวัฒนธรรมเมือง(มาจากภายนอกชุมชน) กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญในระดับต่ํา แสดงใหเห็นวาชุมชนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนอยมาก                                                                                                               
 ดังนั้นทางผูวจิยัจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการรักษาความยั่งยืนของชุมชนโดยการเขาใจ
ในลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน อาจเรียกวาอัตลักษณของชุมชนตัวเอง ลักษณะของชมุชนนั้นตองมี
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดวย ชุมชนตลาดคลองสวนเกดิจากการผสมผสาน
ของวัฒนธรรมระหวางกลุมที่สงถึงกัน โดยที่ระหวางกลุมยอยยังคงรักษาอัตลักษณของตนเองเอาไว 
การผสมผสานวัฒนธรรมระหวางกลุมยอยนี้ทําใหเกดิกลุมกอนของวฒันธรรมใหมที่มีขนาดและ
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ความแข็งแรงที่สูงขึ้น ซ่ึงกลุมใหมนี้คือ ชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปนั้นเอง ดังนั้นหากจะรักษา
กลุมวัฒนธรรมใหมใหอยูไดตอไป จึงขึ้นอยูกับความสมัพันธระหวางกลุมยอยวามทีิศทางอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 56 แสดงแนวคดิเรื่องความยั่งยืนของชุมชนตลาดคลองสวนที่เกดิขึ้นจากภายในชุมชน 

  
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนสูความยั่งยนืภายนอกชุมชน  นอกจากความยั่งยืนของ
ชุมชนจะมาจากภายในชุมชนเองแลว ชุมชนยังมีความสัมพันธกับชุมชนภายนอกทีไ่กลออกไป อาจ
เปนไปในลักษณะของการติดตอส่ือสาร การทองเที่ยว การรับรูขอมูลทางสื่อดานตางๆ ลวนสงผล
ตอวัฒนธรรมใหถึงกันได  
 ชุมชนรอบนอกมีการขยายตวัของเมืองอยางรวดเร็ว อาจเปนผลมาจากปจจัยการพัฒนา
ของสนามบินสุวรรณภูมแิละพื้นที่โดยรอบ หรือผลกระทบจากการพฒันาของอุตสาหกรรมของ
จังหวดัลวนเปนตัวแปรสําคัญของความยั่งยืนที่เกิดจากภายนอกชุมชนทั้งส้ิน  ดังนั้นชุมชนควรมี
การปรับตัวอยางรูเทาทัน เพือ่รักษาอัตลักษณของชุมชนเองเอาไว ไมควรยึดตดิกับการคงรูปลักษณ
เพียงอยางเดยีวโดยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดานรูปรางไปบาง แตตองรักษาแกนที่เปนอัต
ลักษณของชุมชนไมใหเปลี่ยนไป จึงจะสามารถนําชุมชนเขาสูแนวทางของความยั่งยืนได 

 
 

อัตลักษณชุมชน 
จุดกําเนิดของวัฒนธรรม 

การผสมผสานของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ระหวางกลุม
ชาติพันธ ศาสนา โดยแตละกลุมยังรักษา อัตลักษณ
ภายในของตนเอาไว 

อัตลักษณชุมชนตลาดคลองสวน 
รักษาไวไมใหเปลี่ยนแปลง 

วิถีชีวิตของชุมชนพื้นถิ่น 
อาจยอมใหเปลี่ยนแปลงไดบาง 

ระยะหางที่เกิดขึ้นเปนคุณคาทางประวตัิศาสตร 
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ภาพที่ 57 แสดงแนวคดิเรื่องความยั่งยืนของชุมชนตลาดคลองสวนที่เกดิขึ้นจากภายนอกชุมชน 

อัตลักษณชุมชนตลาดคลองสวน 
รักษาไวไมใหเปลี่ยนแปลง 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของการถายทอด
วัฒนธรรมจาก วัฒนธรรมเมือง ในขอบเขตและ
ปริมาณที่ยอมรับได 

วัฒนธรรมชุมชนเมือง 
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บทท่ี 7 
บทสรุป  

 
 บทสรุปในบทนี้เปนการสรุปการทํางานจาก บทที่ 1- บทที่6 เนื้อหาของบทนี้
ประกอบดวย การสรุปสาระสําคัญ ผลการวิจัย ขอบกพรองในการวิจัย ขอเสนอแนะในการวจิัยขั้น
ตอไป รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
1 สรุปสาระสําคัญ 
 การดําเนนิงานวิจยัเร่ือง การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน ไดดําเนนิงานตามระเบียบวิธีในการวิจัย โดยเปนไปตาม
กระบวนการวจิัยที่ไดกําหนดไว กอนการดําเนินงานวจิยัในพื้นที่ศึกษา ทางผูวิจัยไดศึกษาคนควา 
หาขอมูลเพิ่มเติม ในสวนของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจัดการภูมิทัศนวฒันธรรม ซ่ึงเห็นไดวา
ประเทศไทย ไดรับเอารูปแบบการอนุรักษ มาจากกลุมแนวคิดทางตะวนัตกเปนสําคัญ  จากแนวคิด
การอนุรักษนีเ้อง ที่ไดพัฒนาจนเกดิเปนแนวทางในการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมในยุคปจจุบัน ทาง
ผูวิจัยไดพยายามศึกษาชุมชน 3 แหงไดแก ชุมชนอัมพวา ชุมชนริมคลองออมนนทและเมืองหลวง
พระบาง 
 การศึกษากรณศีึกษาทั้งสามนี้ทําใหทราบถึงรายละเอียดของ องคประกอบภูมิทัศน
วัฒนธรรมของแตละชุมชน ที่ไมเหมือนกนั กระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของแตละพื้นที่
จึงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกันไป การศึกษาไดใชกรณีศึกษานี้เพือ่เปนแบบอยางและนําขอดี
ขอเสีย ของแตละพื้นที่ มาปรบัใชใหม โดยนํามาปรับใหเหมาะสมกับพืน้ที่ชุมชนตลาดคลองสวน
ในปจจุบนั องคความรูที่ไดจากการศึกษาสวนนี้สามารถทําใหผูวจิัย ออกแบบการวิจยัสําหรับ
ดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนตลาดคลองสวนได โดยแบงการดําเนินงานไดเปน (1) การจัดการขอมูล 
เพื่อใหไดขอมลูที่มีระบบ (2) การแปลความหมายขอมูล เพื่อรับทราบขอมูลทุกๆ ดานของพื้นที่ (3) 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน เพื่อท่ีจะไดรับทราบทัศนคติ หรือความคิดเหน็ของผูคน (4) การ
สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อจะเปนขอมูลหรือแนวทางสําหรับการศึกษาหรือวิจยัในเรื่องที่เกี่ยวของ
ตอไป  
 การดําเนนิงานครั้งนี้ทําตามขั้นตอนที่ไดออกแบบการวิจยั ทําใหไดขอมูลที่เกี่ยวของ
กับชุมชน อันไดแก ขอมูลทางประวัติศาสตร ขอมูลทางกายภาพ ขอมลูเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ โดยขอมูลเหลานี้ สามารถใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาได  
อีกทั้งในการดาํเนินงานยังทําใหผูวจิัย ไดเรียนรูกระบวนการทํางาน อยางมีระบบ และขั้นตอน  
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 การศึกษาองคประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลอง
สวน ไดศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน การดาํเนินงานไดมกีารออกแบบระบบในการจัดเก็บขอมูลออกเปนลําดับขั้นตอนตางๆ ให
สอดคลองกับลักษณะของชมุชนตลาดคลองสวน ใชการบันทึก การสํารวจ การสังเกต การแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที่ จํานวน 50  ราย และการสัมภาษณนักวิชาการที่
มีประสบการณในการวางแผนการจัดการภูมิทัศนทางวฒันธรรม จาํนวน 2 ทาน  
 การศึกษาและวิเคราะหไดพจิารณาถึง ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม โดยจดัทําแผนที่ระบุแหลงความสําคัญของ
สภาพแวดลอมที่สําคัญ จากการศึกษาพบวาชุมชนตลาดคลองสวนมีความหลากหลายของ
วัฒนธรรม โดยอยูรวมกนัภายในชุมชนที่ไมใหญมากนัก การประเมินคุณคาความสําคัญดานตางๆ
ของชุมชนตลาดคลองสวนพบวาปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการรวมตัวเปนชุมชน
แหงนี้ ขอมลูจากการจัดทาํแบบสอบถามพบวา ชวงอายุของประชากรวัยเด็กกับวัยทํางานมีความ
หางกันมาก อาจสงผลตอการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาของทองถ่ินที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ถึงกัน 
 ภูมิทัศนทางวฒันธรรมภายในชุมชนนั้นเปนความเกี่ยวเนือ่งกับพัฒนาการของสังคม
มนุษยทีเ่กิดขึน้ ทั้งที่เปนลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษยสรางสรรขึ้นมารวม
ไปถึงการดํารงชีวิตของผูคน ภูมิทัศนทางวฒันธรรมเปนภาพที่ปรากฏตามวิถีชีวิตผานระยะเวลา
อยางตอเนื่องยาวนาน จนสามารถสราง คติ ความเชื่อ ศิลปะ หรือความงดงามดานตางๆ ตาม
รูปแบบที่ปรากฏของกลุม  รวมสรางประเพณีเพื่อรักษาองคประกอบในการดํารงชีวติไวตอกนั
หลายรุน จนกลายเปนวัฒนธรรมของทองถ่ินของชุมชนตลาดคลองสวน 
2 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรมชุมชนตลาด
คลองสวน จนสามารถระบุคุณคาความสําคญัของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมดานตางๆไดสามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
         2.1ไดขอมูลแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการจัดการภูมทิัศนวัฒนธรรม เปนการสราง
ความตระหนกัและเขาใจรวมกันตอการอนุรักษชุมชนอยางมีระเบยีบวธีิตามกระบวนการวจิัย และ
นําผลที่ไดไปเปนแนวทางของการวางแผนพัฒนาชุมชนในมิตดิานอืน่ๆในอนาคต 
 2.2 องคประกอบภูมิทัศนชุมชนภายในตลาดคลองสวนทางดานนามธรรม ไดแก คติ
ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตพื้นถ่ินของชุมชน มีความโดดเดนมากกวาองคประกอบทางดาน
รูปธรรม อันไดแก ส่ิงกอสราง และรูปแบบทางสถาปตยกรรม  ชุมชนตลาดคลองสวนมีวิถีชีวิตที่มี
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เอกลักษณ  เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพทางการคาแบบตลาดบกริมน้ํา  มกีารอยูรวมกันของศาสนา 
มีคติ ความเชื่อ ประเพณีทีห่ลากหลายในพืน้ที่เดียวกนั ทาํใหเกิดการถายทอดทางวัฒนธรรมและเกดิ
การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม ทางดานนามธรรม ที่เกี่ยวของกับ 
วิถีชีวิต คติความเชื่อ ศาสนา จึงมีความโดดเดนมากกวาภูมิทัศนวัฒนธรรม ทางดานรูปธรรม อัน
ไดแก อาคารบานเรือนและรปูแบบทางสถาปตยกรรม ดงันั้นการ วางแผนพัฒนาอยางยั่งยืนใน
อนาคตจึงควรใหความสําคญักับองคประกอบของภูมิทศันวัฒนธรรม ทางดานนามธรรม เปนสําคัญ 
ความสําคัญของสวนนี้อาจเรียกวาอัตลักษณของชุมชน 
 2.3 แนวคดิจากการศึกษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชนตลาดคลองสวนในอนาคตไดแก ความยั่งยืนจากภายในชุมชน และความยั่งยนืจากภายนอก
ชุมชน โดยวิถีทางของความยั่งยืนภายในชมุชนนั้นตองเกิดจากการดแูลรักษา อัตลักษณของกลุม
ยอยภายในชุมชนเอง ซ่ึงอัตลักษณของกลุมยอยเมื่อรวมกันแลวจึงกลายเปน อัตลักษณของชุมชน
ตลาดคลองสวน สวนความยัง่ยืนจากภายนอกนั้นคือ การปรับตัวในทิศทางที่เหมาะสมโดยไมยึดติด
อยูเฉพาะเพียงการรักษารูปแบบของภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเพยีงอยางเดยีว การเปลี่ยนเฉพาะ
รูปรางภายนอก แต อัตลักษณภายในยังคงมีอยูเหมือนเดมิเปนหนทางสูวิถีแหงความยั่งยืนของ
ชุมชนตลาดคลองสวน 
 ผลการศึกษาชุมชนตลาดคลองสวนนั้นพบวา ชุมชนมีความสามัคคี มีการพึ่งพิงกันใน
การประกอบอาชีพ ความหลากหลายของวฒันธรรมไมไดเปนอุปสรรคตอการดําเนนิชีวิตรวมกัน 
โดยชุมชนตลาดคลองสวนได มีการหลอมรวมวัฒนธรรมใหมขึ้นมาเปนชุมชนตลาดคลองสวนที่
เขมแข็ง เปนการแสดงใหเหน็วาการหลอมรวมวัฒนธรรมใหมขึ้นมานัน้จะมีความแขง็แรงของกลุม
ที่สูงขึ้น เพราะสามารถไดรับแรงสนับสนุนจากกลุมยอยนั่นเอง ความเขมแข็งของกลุมนี่เองที่เปน
หนทางที่จะนาํชุมชนเขาสูความยั่งยืน                                                                                                
3 ขอบกพรองในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปขอบกพรองในการศึกษาไดเปน 3 ชวง คือ  
 ชวงที ่1 การเก็บขอมูล 
 ชวงที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 
 ชวงที ่3 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
ชวงที่ 1 การเก็บขอมูล 
 ขอมูลทางดานกายภาพ อันไดแก ลักษณะทางสถาปตยกรรมและภูมิปญญาในการ
กอสราง 
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พื้นถ่ิน ยังไมมคีวามละเอียดมากพอ รวมถึงการจัดทําแผนที่ระบุแหลงความสําคัญทางวัฒนธรรม
ดานตางๆ อาจมีความละเอียดไมมากพอ ซ่ึงทางผูวิจัยไดจัดทําขึ้นเพื่อประกอบความเขาใจใน
การศึกษาเทานั้น 
ชวงที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 
 การดําเนนิการเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลนั้นควรใชบุคลากรที่มีความรูรวมกันที่
หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อการบูรณาการขอมูลในทุกๆดาน รวมถึงบคุลากรในทองถ่ินเองควรมี
สวนรวมในการวิเคราะหและนําเสนอขอมลูรวมกับชุมชน แตเนื่องจากขอจํากัดทางการศึกษาจึงทํา
ใหขาดขั้นตอนที่สําคัญนี้ 
ชวงที่ 3 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
 กระบวนการมสีวนรวมของชุมชนถือเปนกระบวนการทีสํ่าคัญในการวางแผนการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชมุชนตลาดคลองสวน ซ่ึงในการดําเนนิงานครั้งนี้ ชุมชนมีสวนรวมเพียง 
การแสดงความคิดเห็นบางเรื่อง จากการตอบแบบสอบถามของผูวิจัยซ่ึงเปนเพยีงบางสวนของ
ชุมชนเทานั้น ถือวาการมีสวนรวมของชุมชนตอการดําเนินงานนีย้ังมไีมมากพอ 
4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป 
 4.1 การศึกษาทัศนคติของประชากรในบรเิวณใกลเคยีง  
 การเก็บขอมูลโดยการใช แบบสอบถาม โดยใหคนในพื้นที่ตอบแบบสอบถาม ทําให
ไดกลุมตัวอยางที่ถูกจํากัดเฉพาะในขอบเขตพื้นที่เทานัน้ แตความเห็นของประชาชนภายนอกชุมชน
ที่อยูใกลกนั ยอมมีความสําคัญเหมือนกนั เนื่องจากชุมชนที่อยูใกลกันนี้ยอมถายทอดวัฒนธรรมถึง
กันได ในการศึกษาขั้นตอไปจึงควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชากรในชมุชนใกลเคียงนี้
ดวย  
 4.2 การเลือกพืน้ที่และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน 
 สําหรับชุมชนตลาดคลองสวนนี้เปนชุมชนแบบปด กลาวคือเจาของตลาดมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดนิโดยชอบธรรมแตเพียงผูเดียว การกําหนดทิศทางของการดําเนนิการเรื่องภูมทิัศนวัฒนธรรม
ชุมชนตลาดคลองสวนจึงขึ้นอยูกับ การตดัสินใจของเจาของตลาดเปนสําคัญอาจไมไดรับความ
สะดวกในการดําเนินงาน  การวิจัยในครั้งตอไปทางผูวิจยัมีขอแนะนําวา ควรดําเนินงานในลักษณะ
นี้กับชุมชนแบบเปด ที่กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของหนวยงานภาครัฐ เชน ชุมชนตลาดศรีสุราษฎรริม
คลองดําเนินสะดวก จ.ราชบรีุ  ชุมชนตลาดทานา จ.นครปฐม  โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินของทั้งสองพื้นที่
นี้ อยูในความดูแลของ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  เปนตน 
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 4.3 ภูมิทัศนวฒันธรรมชุมชนเมืองตอการพัฒนาชุมชน 
 ชุมชนเมืองมีการขยายตวั มีการเจริญเติบโตอยางรวดเรว็ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพตามกระแสการพัฒนากอนจะมีการขยายทิศทางการพัฒนามาสูชุมชนชนบท ในอนาคต
หากมีการศกึษา วิจัยเกีย่วกับองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนเมือง เกีย่วกบัทิศทางการ
เติบโตของชุมชนเมืองในอนาคต ที่อาจสงผลตอภูมิทัศนวัฒนธรรมไดอยางไรบาง จะทําใหผูศกึษา
ไดรับองคความรูที่หลากหลายออกไป 
 การคนควาอิสระเรื่อง การศกึษาองคประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน นี้เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของหลักสูตรการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑติ ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั และสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงค ไดผลตามที่คาดวาจะไดรับทั้ง(3) ขอ อยางไรก็ตาม การวิจยัยังมีขอบกพรองเชน 
(1) ความละเอยีดของการเกบ็ขอมูลทางดานกายภาพทีย่ังไมครอบคลุมในทุกพืน้ที่ (2) การวิเคราะห
ขอมูลนั้นควรใชบุคลากรที่มีความรูรวมกนัที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อการบูรณาการขอมูลใน
ทุกๆดาน (3) กระบวนการมสีวนรวมของชุมชนในการวางแผนการจดัการภูมิทัศนวฒันธรรมชุมชน
ตลาดคลองสวนยังมีอยูนอย ทั้งนี้ผูวิจยัไดเสนอแนะหัวขอการวิจยัสําหรับผูที่สนใจจะทําการวจิัย
ตอไปอีก ไดแก (1) การศึกษาทัศนคติของประชากรในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา (2) การเลือก
พื้นที่และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน(3) ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนเมืองตอการพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะ
ทําใหการวิจยัในหวัขอนี้ไดผลที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
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 แบบสอบถามเพื่อทําการศึกษาวิจัย 
เร่ือง  การจัดการชุมชนท่ีมีลักษณะทางภูมิทัศนวัฒนธรรม  
กรณีศึกษา ชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
TOWARDS THE MANAGEMENT OF CULTURAL LANDSCAPE: A CASE OF 
KLONGSUAN COMMUNITY, CHACHOENGSAO PROVINCE. 

  
 

 
 

   แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือสําหรับการศึกษา   ตามหลักสูตรการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอมูลตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพื่อ
นําไปใชประโยชน   ในการศึกษาลักษณะการจัดการชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิทัศนวัฒนธรรม      
อันกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในชุมชนตอไป 

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
และตามความคิดเห็นของทาน พรอมทั้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  
 
 
 

 
 
                         นายสุทธิพร    ปรีชา 
   นักศึกษาสาขาวิชา การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต 

ภาควิชา  การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
มหาบัณฑติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

            ประจําปการศึกษา  2550 
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แบบสอบถามเพื่อทําการศึกษาวิจัย 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4  ตอน  ตามหัวขอดังตอไปน้ี 

*********************************************************************** 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5  สวน (1-5) 
สวนที่ 1 ขอมูลสมาชิกของครัวเรือนในปจจุบัน( ตามจรงิ ไมใชตามทะเบียนบาน) 
สวนที่ 2 ขอมูลดานการอยูอาศัย/การถือครอง 
สวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกจิ-สังคม-ส่ิงแวดลอม 
สวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับชุมชน 
สวนที่ 5 ขอมูลดานการอนุรักษและการมสีวนรวมในการอนุรักษ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสมาชิกของครัวเรือนในปจจุบัน( ตามจรงิ ไมใชตามทะเบียนบาน) 
โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงใน  (   )  หรือกรอกขอความตามความจริง 
 
1. เพศ 
 (    )   ชาย    (    )   หญิง 
 
2.  อายุ 
 (    )   ต่ํากวา  20 ป   (    )   20 – 35  ป 
 (    )   36 – 50  ป   (    )   50  ปขึน้ไป 
 
3.   อาชีพ 
 (    )   รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ  (    )   พนกังานบริษัทเอกชน 
 (    )   ธุรกิจสวนตวั   (    )   นกัเรียน / นักศึกษา 
 (    )   ลูกจาง / รับจาง   (    )   คาขาย 
 (    )   แมบาน    (    )   อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................. 
4. เขามาอยูที่ชุมชนนี้นานกี่ปแลว 
 (    )   ต่ํากวา  20 ป   (    )   20 – 35  ป 
 (    )   36 – 50  ป   (    )   50  ปขึน้ไป 
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5.    ภูมิลําเนาเดิมกอนยายเขามาอยูที่นี ่
 อําเภอ……………………………………………………………………………………… 

เหตุผลที่ยายมา……………………...................................................................................... 
 
สวนที่ 2 ขอมูลดานการอยูอาศัย/การถือครอง 
1. ที่ดินที่คุณอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของ 
 (    )   ตัวเอง 
 (    )   เชา 
 (    )   เชาตอลําดับที่ 2 
2. ในอดีตเคยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตอเติมอาคารบางหรือไม 

(    )   เปลี่ยนแปลง 
อะไรบาง……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 (    )   ไมเปลี่ยนแปลง 
สวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกจิ-สังคม-ส่ิงแวดลอม 
1. ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทาใด 
 (    )   ต่ํากวา  10,000 บาท  (    )   10,001 – 25,000  บาท 
 (    )   25,001 – 50,000 บาท  (     )   มากกวา  50,001  บาท 
2.ในชุมชนมกีารจัดกิจกรรมอะไรรวมกนับาง 
 (    )   ม ี
 โปรด
ระบุ…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………   
  (    )   ไมม ี
 
 3.คุณไดรับขาวสารที่เกี่ยวกบักิจกรรมตางๆของชุมชนโดยวิธีใดมากทีสุ่ด 
 โปรด
ระบุ…………………………………………………………………………………………… 
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4.คิดวาอะไรเปนปญหาที่สําคัญตอสภาพแวดลอมของชุมชนตลาดคลองสวนที่คุณอาศัยอยูใน
ขณะนี ้
 โปรด
ระบุ…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
สวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับชุมชน 
 
1.คุณมีความคดิเห็นอยางไรที่เห็นนกัทองเที่ยวเริ่มเขามาดูชุมชนตลาดคลองสวน 
 (    )   ชอบมาก 
 (    )   ไมชอบ 
 (    )   ไมชอบเลย 
  
2.ในอนาคตคณุอยากใหชุมชนตลาดคลองสวนเปนเชนใดมากที่สุด 
 โปรด
ระบุ……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………… 
 
3.เหตุการณทีด่ีที่สุดที่เกิดขึน้ในชุมชนในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาคือ 
โปรดระบุ…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 
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3.แบบประเมนิคุณคาของภมูิทัศนวัฒนธรรม 
โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในชองที่ทานเลอืกตามความเห็นของทาน 
 

คาน้ําหนกัความสําคัญตามตัวเลข  
ประเภทคณุคาของภูมิทัศนวฒันธรรม 1 2 3 4 5 

ผลรวม 

1.คุณคาดานสนุทรียศาสตร หรือความงดงาม   
(Aesthetic Value) 

      

2.คุณคาดานเอกลักษณเฉพาะทองที ่
(Rarity and Uniqueness Value) 

      

3.คุณคาดานจติวิญญาณของชุมชน   
(Spiritual Value) 

      

4.คุณคาดานประวัติศาสตร   
(Historic Value) 

      

5.คุณคาดานวทิยาศาสตร   
(Scientific Value) 

      

6.คุณคาดานสงัคม   
(Social Value) 

      

7.คุณคาดานเศรษฐกิจ   
(Economic Value) 

      

8.คุณคาดานอรรถประโยชนใชสอยปจจุบนั   
(Contemporary Functional Value) 

      

9.คุณคาดานการศึกษา   
(Education Value) 

      

10.คุณคาดานอื่นๆ   
(Others) 

      

 
1 คือความสําคัญนอยมาก   2 คือความสําคัญนอย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
146 

3 คือความสําคัญปานกลาง   4 คือความสําคัญมาก  
5 คือความสําคัญมากที่สุด 
สวนที่ 5 ขอมูลดานการอนุรักษและการมสีวนรวมในการอนุรักษ 
1.ส่ิงที่เปนเอกลักษณและทําใหคุณภาคภมูใิจในชุมชนคอื 

โปรด
ระบุ………………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................ 
 
2.คุณคิดวาปญหาหรืออุปสรรคในการอนุรักษวิถีชีวิต/วัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวนคือ 

โปรด
ระบุ……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………… 
3.คุณคิดวาอะไรคือส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับการมีสวนรวมในการอนุรักษหรือทําใหชุมชนนาอยู 

โปรด
ระบุ……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………… 
4.คุณคิดวาปญหาหลักในการอนุรักษอาคารบานเรือน ชุมชน ตลาดคลองสวนคืออะไร 

โปรด
ระบุ……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
                                                                                 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 
นายสุทธิพร    ปรีชา 

           ผูทําการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ นักวิชาการ 
ช่ือผูสัมภาษณ.........................................................เวลา.....................วันที่............................ 
เพศ……..อายุ…….. 
หนวยงาน /ตําแหนง.............................................................................................................. 
ประเด็นสําหรบัการสัมภาษณสามารถแบงเปน 3 ประเภทดังนี้  

(1) ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมมของพื้นที่ 
(2) ความคิดเหน็เกี่ยวกับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ภายในชุมชน  
(3) ลักษณะการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน 
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ภาคผนวก ข 
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1 หนวยงานที่เก่ียวของกับการอนุรักษศิลปกรรมในประเทศไทย 
 เมื่อกลาวถึงงานอนุรักษศิลปกรรม และหนวยงานที่เกีย่วของ หลายคนมักคิดถึงกรม
ศิลปากร แตแทจริงแลวมีองคกร และหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดขอบในเรื่องของการอนุรักษ
รวมกันหลายหนวยงาน คือ 
1.1 หนวยงานราชการ 
 1.) กรมศิลปากร กอตั้งขึ้นมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 ปจจุบนัอยูภายใตสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษางานศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และ
สวนของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั่วประเทศ มีพ.ร.บ. และกฎหมายที่ใชในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน คือ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ ป 2504 และฉบับ
แกไขเพิม่เติม ป พ.ศ.2535 และประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 308 เกี่ยวกับกรมศิลปากร ป 2515 
 2.) กรมธนารักษ สังกัดกระทรวงการคลัง ปกติเรารูจักกรมธนารักษในเรื่องของการพิมพ
ธนบัตร หรือทําเหรียญตรา แตกรมธนารักษก็มีบทบาททีเ่กี่ยวของกับการอนุรักษดวยเชนกัน คือ 
เปนผูครอบครองที่ดินของหลวงหรือที่ราชพัสดุ ไดแก ทีด่ินในสวนราชการที่ใชอยู รวมไปถึงที่ดิน
ที่เคยเปนของราชการ เชน คูเมือง กําแพงเมืองเกา เปนตน กรมธนารักษทําหนาที่ควบคุม และดูแลที่
ราชพัสดุในสวนที่มีงานศิลปกรรมเหลานี ้โดยมี พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงป 
พ.ศ.2518 บังคับอยู 
 3.) กรมโยธาธิการและผังเมอืง สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาทีว่างผังเมืองทั่วประเทศ  
มีสิทธิ์ มีบทบาทที่จะใหเกดิหรือไมเกิดการอนุรักษได โดยการประกาศเขตอนุรักษ เชน การกําหนด
เขตการอนุรักษภายในกําแพงเมืองเกาเชยีงใหมลงในผังเมือง โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.การผัง
เมือง ปพ.ศ.2518 
 4.) สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม เกิดขึ้นมา
จากงานดานวทิยาศาสตรและส่ิงแวดลอม ซ่ึงทําหนาที่ดแูลเรื่องมลพิษรวมไปถึงส่ิงแวดลอมทาง
ศิลปกรรมดวย โดยมีกฎขอบงัคับคือแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมศลิปกรรม ปพ.ศ. 2530 
 เปนเครื่องมือสําคัญ 
 5.) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม มีหนาที่ศึกษา 
เผยแพรความรู แนวคิดการจัดการภูมิทศันวัฒนธรรม 
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1.2 องคกรหรือหนวยงานเอกชน 
 1.) กรรมาธิการอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรม สังกัดสมาคมสถาปนิกสยามฯ ทําหนาที่
คุมครองดูแล เผยแพรขาวสารงานอนุรักษศลิปะสถาปตยกรรม การดําเนินงานมกีารศึกษาเก็บขอมูล 
และพิจารณาใหรางวัลแกงานสถาปตยกรรมที่ดีเดน สงเสริมการอนุรักษศิลปกรรมในทุกป 
 2.) สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เปนผูใหขอมูลขาวสาร 
ทําการศึกษาและเผยแพรงานดานการอนุรักษ 
 3.) Special Project on Archaeology and Fine Arts (SPAFA) เปนหนวยงานหนึ่งของ
องคการ SEAMEO/UNESCO ทําหนาที่ใหความชวยเหลือประเทศในกลุมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
ทําหนาที่เปนผูประสานงานอนุรักษระดับภูมิภาคและจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 4.) ICOMOS สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ(International Council on Monuments 
and Sites หรือ ICOMOS) คือองคกรวิชาชพีทางมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล ซ่ึงมีเปาหมาย
การทํางาน เพือ่การอนุรักษ และปกปองคุมครองโบราณสถานในลักษณะขององคกรอิสระNGO ที่
จะมีหนาที่เปนที่ปรึกษาอยางเปนทางการของ UNESCO 
 5.) สยามสมาคม เปนสมาคมทางวชิาการที่เกาที่สุดในประเทศไทย ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
6 มีสมาชิกที่เปนทั้งคนไทยและตางชาติ ทาํหนาที่เปนผูใหความรู การศึกษา และเผยแพรงาน
ศิลปกรรม โดยมีหองสมุดในเรื่องศิลปกรรมเปนของตนเอง  
 นอกจากหนวยงานและองคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการอนรัุกษดังที่กลาวมาแลว กย็ังมี
หนวยงานหรือชมรมอื่น ๆที่ทําหนาที่ในทํานองเดียวกนั แตอาจจะยังไมเปนที่รูจัก หรือมีลักษณะ
งานยังไมโดดเดนนัก อาทิ ชมรมอนุรักษตาง ๆ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือแมแต
สมาคมในสวนจังหวัดตาง ๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ 
2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม(แนวทางการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรม,  
2549:85-87.) 
 วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ซับซอนและมีพลวัตไมหยดุนิ่งกับอยูกับที่ ทั้งยังเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
สภาพแวดลอมทางพื้นที่และทางวัฒนธรรมดวย การจัดการภูมิทัศนวฒันธรรมจึงตองการ
คณะทํางานและที่ปรึกษาทีม่ีความเกีย่วของกับงานและเชี่ยวชาญงานดานตางๆดวย ดังตัวอยางพอ
สังเขป ดังนี ้
 ผูทรงคุณวฒุิ และปราชญในทองถิ่น ในทองถ่ินตางๆมักมีผูทรงคุณวุฒิ และปราชญที่
เชี่ยวชาญในบริบทตางๆทั้งในแงของพื้นที่ ภูมิปญญาสาขาตางๆ ในการนี้หากไดรับความรวมมือ
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จากผูทรงคุณวฒุิเหลานี้มาใหคําแนะนําจะทาํใหการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมยิ่งจะประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น 
 นักภูมิศาสตร เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานพื้นที่ทั้งในแงของภูมิศาสตรกายภาพและ
ภูมิศาสตรวัฒนธรรม ดังนั้นในการจดัการภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงมีความจําเปนตองทาํความเขาใจ
ลักษณะทางพืน้ที่กอนเปนอยางแรก 
 นักส่ิงแวดลอม เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาตทิี่
ปรากฏในพื้นที่ เพื่อสามารถทําความรูจักพืน้ที่ในเชิงลึก รวมถึงสามารถวางแผนการจัดการ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีในพื้นที่ไดเต็มประสิทธิภาพ 
 นักมานุษยวิทยา เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับมนษุย ทั้ง
ดานสังคม วัฒนธรรม ภาษา เศรษฐกิจ เพื่อสรางความเขาใจตอผูคนที่อยูในพื้นที่อยางเปนองครวม
ของศาสตรตางๆเพื่อใหวางแผนการจัดการตางๆไดอยางเหมาะสมและเคารพตอคุณคาและสิทธิ
มนุษยชนในพืน้ที่ดวย 
 นักโบราณคดี เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานโบราณคดีที่เกีย่วเนื่องกับการดํารงชวีิตของ
ผูคนในอดีต ทีย่ังคงทิ้งรองรอยไวกับหลักฐานโบราณคดีประเภทตางๆเพื่อใหทราบถึงที่มาที่ไปและ
ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในอดีต 
 สถาปนิกและนักอนุรักษทางสถาปตยกรรม สถาปนิกนั้นเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบกอสรางที่อยูอาศัยหรืออาคารที่มีอรรถประโยชนใชสอยตางๆ การนี้รวมไปถึงการ
ออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการใชสอยรวมสมัย หรือสถาปนิกที่ทํางานที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษอาคารทางประวัตศิาสตร 
 นักออกแบบชมุชนเมือง ภูมิสถาปนิกและนักวางผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมืองมหีนาที่
ออกแบบกลุมอาคารและที่วางระหวางอาคารตามกรอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง โดยตอง
ประสานงานอยางใกลชิดกับภูมิสถาปนิก สวนภูมิสถาปนิกและนักวางผังเมืองมีความเชี่ยวชาญใน
การวางผังพื้นที่ชุมชน รวมทั้งออกแบบภมูิทัศนใหมีความเรียบรอย งดงาม สวนนกัวางผังเมืองจะ
วางผังพื้นที่ขนาดใหญ เชน เมือง เพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดินของเมืองและควบคุมการ
เจริญเติบโตของเมืองโดยใชความหนาแนนของประชากรในเมืองเปนเกณฑในการควบคุม 
 นักวิชาการพพิิธภัณฑ และภัณฑารักษ บคุคลเหลานี้มีหนาที่ดแูลรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม รวมไปถึงการแปลความหมายมรดกทางวัฒนธรรมและนํามาจัดนิทรรศการใหกับผูที่
สนใจไดเรียนรูนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงการแปลความหมายดังกลาวจะชวยสรางความตระหนกัรู
คุณคาดานตางๆของมรดกทางวัฒนธรรมแกผูที่สนใจใหเกิดแรงผลักดนัในการอนุรักษตอไป 
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 ผูมีความรูความชํานาญดานอื่นๆตามความเหมาะสม นักวิชาการดานประวัติศาสตร 
นักวิชาการดานสังคมวิทยา รวมทั้งผูรู ปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
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