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The Purpose of this research was to studys the management process of 
cultural landscape indicating to the elements and the type of cultural landscape. For the 
offering ways in the cultural landscape management: a case study of Chanthaboon 
community, Chanthaburi, this research studied in two levels; was wide level that gathers data 
in the community area arranged in database and in the floor level by fieldwork survey using 
the observation form that noted the valued data and the significance of elements of cultural 
landscape.   
 The analysis data used subsuming data, classifying data, analysis of the internal 
and external factors that impacted the cultural landscape of Chanthaboon community. 
  
 The results of the study were: 
  
 1. Elements of the concrete cultural landscape are comprised of buildings and 
structures that are outstanding in architecture and antiquity. Elements of the abstract cultural 
landscape are comprised of history of settlement, way of life, folk wisdom for gentrifying 
resident to fit the environment in Chanthaboon community and living together by the different 
lifestyles and beliefs.   
 2. The cultural landscape of Chanthaboon community are arranged in type of 
urban area of cultural landscape indicated to long time period for adapting form of cultural 
landscape elements since early era of settlement to present that the way of life of the 
community less depends on natural system. 
 3. The management process of cultural landscape uses conservative method and 
develops the bound of area in levels following the value of the elements area of cultural 
landscape that the permanence in community must occur by taking care the identity from the 
cooperation of people in the community, local authorities and individual.   
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บทที+ 1 

บทนํา 

 การดาํเนินชีวิตของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มภายใตขี้ดขอ้จาํกดัทางธรรมชาตินบัตั@งแต่

ครั@ งอดีต มนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้วิ ธีใช้ชีวิตร่วมกันเพื�อให้ เ กิดความปกติสุขของส่วนรวม 

สภาพแวดลอ้มไดถู้กปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงเพื�อตอบสนองในดา้นความจาํเป็นพื@นฐานและเพื�อ

ความเจริญงอกงามของสังคม ก่อเกิดรูปแบบของ “วฒันธรรม” และผลแห่งการดาํเนินไปของ

วฒันธรรมนั@นไดทิ้@งร่องรอย “มรดกทางวฒันธรรม” ที�ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นมา

และความเป็นไปในการใช้ชีวิตอย่างเคารพต่อธรรมชาติ อนัเนื�องมาจากการที�ทรัพยากรนั@นย่อมมี

การเสื�อมสภาพ สูญสลายหรือหมดไป “การจดัการ” จึงเป็นอีกหนทางหนึ�งที�จะนาํไปสู่แนวทางของ

การพฒันาอย่างย ั�งยืนต่อไปไดใ้นอนาคต การศึกษาเรื�อง “ภูมิทศัน์วฒันธรรม” นั@นเป็นการศึกษา

เพื�อที�จะทาํความเข้าใจในปรากฏการณ์ของสิ� งแวดล้อมและวฒันธรรมที�เกิดขึ@ นและเพื�อศึกษา

องค์ประกอบ กระบวนการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรมในแนวทางที�เหมาะสม โดยในบทนี@ จะ

กล่าวถึงความสาํคญัและรูปแบบขั@นตอนในการศึกษา ซึ� งมีเนื@อหาและรายละเอียดดงันี@  

 

1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 การพฒันาเมืองที�ผ่านมาไดส้ร้างความเสียหายให้กบัระบบธรรมชาติของโลก ทาํให้มี

กระแสของ “การพฒันาแบบยั�งยืน (Sustainable Development)” เพื�อให้การพฒันาที�ตอ้งเดินหนา้มี

ความรอบคอบใส่ใจกบัสภาวะของโลกมากขึ@น แนวความคิดนี@ ไดถู้กนาํมาใช้และประยุกต์ใช้กนั

อย่างแพร่หลายในหลายองค์กรทั�วโลกด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการจัดการจัดสรรการใช้

ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดัให้คุม้ค่าและยาวนานที�สุด รวมถึงกระแสแนวความคิดเรื�อง “ภูมิทศัน์

วฒันธรรม(Cultural Landscape)” ก็ไดมี้การกล่าวถึงกนัอยา่งแพร่หลายดว้ยเช่นกนั ส่วนในประเทศ

ไทยเองนั@นหลายหน่วยงานก็ได้เริ�มดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม ดว้ยกระแสการ

พฒันาในปัจจุบนัที�ให้ความตระหนกัว่า ภูมิทศัน์วฒันธรรมซึ� งเป็นสภาพแวดลอ้มที�อยู่รอบตวัเรา

นั@นเป็นสิ�งจาํเป็นที�ตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ เนื�องดว้ยสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัไดถู้กทาํลายลง

ไปอยา่งมากมาย เพียงเพราะเราขาดความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าและความสําคญั จนปล่อยปะละเลย

หรือการพฒันาโดยไม่ไดค้าํนึงถึงผลกระทบที�จะตามมา ส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย เสื�อมโทรม หรือ

สูญสลายของมรดกทางธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมอนัดีงามไปในที�สุด  
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 ย่านชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร เป็นอีกหนึ� งชุมชนที�มีการเปลี�ยนแปลงมาอย่างยาวนาน มี

บนัทึกในหลักฐานทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองจนัทบุรี ในปัจจุบนัก็ยงัคงปรากฏ

ร่องรอยของการจดัการภูมิทศัน์และมรดกทางวฒันธรรมที�แสดงถึงความเคยเจริญรุ่งเรืองเมื�อครั@ ง

อดีต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการตั@งถิ�นฐานบนพื@นที�ริมแม่นํ@ าจนัทบุรี วิถีชีวิตของย่านการคา้เก่า

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารบา้นเรือนที�มีรูปแบบผสมผสานกนัในแบบ

ไทย จีนญวนและฝรั�งเศส หรือองค์ประกอบทางวฒันธรรมในด้านต่างๆที�ทรงคุณค่าและควร

ทาํการศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งเป็นระบบ 

  ดว้ยความตระหนกัถึงคุณค่าในมรดกทางธรรมชาติ ศิลปะและวฒันธรรมดงักล่าวนี@  จึง

สมควรอยา่งยิ�งที�ตอ้งทาํการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมและกระบวนการจดัการภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมของย่านชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรอยา่งเป็นขั@นตอนมีระเบียบแบบแผน เพื�อให้ทราบถึง

แนวทางโดยรวมของการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมเหล่านี@ อย่างสอดคลอ้งกบัการพฒันาของย่าน

ชุมชนริมนํ@าจนัทบูรในลาํดบัต่อไป 

 

2 วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพื�อศึกษา ข้อมูลแนวความคิดและทฤษฎี ที� เกี� ยวข้องในการจัดการภูมิทัศน์

วฒันธรรม  

 B.B เพื�อศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชน

ริมนํ@าจนัทบูร  

 B.S เพื�อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดาํรงรักษายา่น

ชุมชน 

 B.L เพื�อจดัทาํขอ้เสนอแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�กรณีศึกษา

อยา่งย ั�งยนื 

 

3 ขอบเขตของการวจัิย 

 3.1 ขอบเขตด้านพื�นที+  

 ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรซึ� งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตามแนว

ชายฝั�งของแม่นํ@ าจนัทบุรี โดยทาํการศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบริเวณกลุ่มบา้นเรือนสองฝั�งถนน

สุขาภิบาลจากบริเวณสะพานวดัจนัทนารามจนสุดถนนบริเวณซอยตรอกกระจ่าง ระยะทางประมาณ 

Aกิโลเมตร 
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ภาพที� A แสดงพื@นที�ศึกษาระดบัจงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ภาพที� B แสดงพื@นที�ศึกษาระดบัพื@นที� ชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

ที�มา : จนัทบุรี [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก http : // www.googleearth.com 

ตาํแหน่งพื�นที+ศึกษา 

สะพานวดัจนัทนาราม 

ซอยตรอกกระจ่าง 

แม่นํ� า
จนัท
บุรี 

บริเวณพื�นที+ศึกษา 

N 

N 
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 3.2 ขอบเขตด้านเนื�อหา 

  S.B.A แนวคิดและทฤษฎีที�จะใชใ้นการดาํเนินการศึกษาวจิยัเฉพาะในส่วนที�มีความ

เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

  3.2.2 การจัดการข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลเพื�อระบุพื@นที�หรือ

องค์ประกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนกรณีศึกษา หมายถึงการกาํหนดว่า หน่วยพื@นที�ทาง

ประวติัศาสตร์ใด สภาพทางภูมิศาสตร์หรือขอบเขตพื@นที�ที�ครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัใดที�มี

คุณค่าและถือวา่เป็นมรดกวฒันธรรมของเมืองหรือชุมชน ซึ� งควรจะประกอบไปดว้ยดา้นกายภาพที�

จบัตอ้งได ้(Tangible) และดา้นวถีิชีวติ จารีต ประเพณีซึ� งจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) 

  3.2.3 องค์กรบุคลากรผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที� เกี�ยวข้องในพื@นที�

กรณีศึกษา 

  3.2.4 การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรม จากการวิเคราะห์ 

แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบนั ประเด็นปัญหา ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกและหาขอ้สรุปเพื�อการ

กําหนดและเสนอแนวทางในการจัดการภู มิทัศน์วฒันธรรมของพื@นที�กรณีศึกษาให้มีความ

สอดคลอ้งกบัการพฒันาของชุมชนอยา่งย ั�งยนื 

 

4 ขั�นตอนการวจัิย 

 L.A ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง การศึกษาเบื@องตน้จะทาํการศึกษาเพื�อ

ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายของภูมิทศัน์วฒันธรรมรวมไปถึง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 L.B ออกแบบการวิจัย (Research Design) กําหนดกรอบ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการ 

เครื�องมือ รายละเอียดในการวจิยัและการเลือกพื@นที�กรณีศึกษา 

 L.S ดําเนินการวิจยัโดยศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จดัทาํแผนกายภาพ ระบุพื@นที�

สํารวจเบื@องตน้ไดแ้ก่ขอ้มูลสภาพทั�วไปของพื@นที� ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของเมืองจนัทบุรีและ

ยา่นชุมชนริมนํ@าจนัทบูร ภาพถ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชนในอดีต แผนที� ภาพถ่ายทางอากาศทั@งในอดีต

และปัจจุบนั  

 L.L ระบุแหล่งสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ระบุพื@นที�ที�มีความสําคญัเบื@องตน้ โดย

เกิดจากการนําข้อมูลรายชื�อสาระสําคัญทางด้านต่างๆของพื@นที�มาจดัทาํผงักายภาพและนํามา

วเิคราะห์หาพื@นที�สาํคญั 
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 4.5 สํารวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล ไดแ้ก่ดาํเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนามเพิ�มเติมเพื�อเป็น

ข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการของพื@นที�ที�ได้รับการระบุใน

ขั@นตอนที�แลว้โดยมี 2 ส่วนคือ 

  L.M.A การระบุขอบเขตเบื@องตน้เพื�อการสํารวจ โดยเมื�อระบุตาํแหน่งพื@นที�ที�จะมี

การสํารวจแล้ว จึงทาํการสํารวจในรายละเอียดมากขึ@ นและเฉพาะกับคนในพื@นที� เพื�อกาํหนด

ขอบเขตบริเวณที�ควรจะทาํการสาํรวจที�ครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญัไดอ้ยา่งครบถว้น 

  L.M.B ทาํการสํารวจภาคสนาม เพื�อให้เห็นถึงตาํแหน่งองค์ประกอบสําคญัและ

สภาพทางกายภาพโดยรวม 

 4.6 วเิคราะห์ขอ้มูลสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมทั@งหมดที�ไดจ้ากการสํารวจภาคสนามเพื�อ

สรุปประเด็นคุณค่าและความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้มวฒันธรรมในแต่ละองคป์ระกอบ 

 4.7 วเิคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบนั ภยัคุคามและแนวโนม้การเปลี�ยนแปลง โดยมองทั@ง

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

 4.8 อภิปรายผลและจดัทาํขอ้เสนอแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนพื@นที�

กรณีศึกษา  

 4.9 การจดัทาํรายงานสรุปผลการศึกษา 

 

5 วธีิการวจัิย 

 5.1 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสารรายงานสิ�งตีพิมพ ์

ขอ้มูลดิจิตอลที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชนที�อยูอ่าศยัดั@งเดิม 

 5.2 ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื@นที�ใช้วิธีการสํารวจ ภาคสนามและบนัทึกภาพถ่ายสภาพ

ปัจจุบนัของพื@นที� และการบนัทึกลงในแผนที�สาํรวจ 

 5.3 การสัมภาษณ์ เน้นการสัมภาษณ์ผูด้าํเนินการหรือขบัเคลื�อนโครงการ (Actors) ใน

ชุมชนซึ�งมีทั@งประชาชน เจา้ของอาคาร เกี�ยวกบัทิศทางและแนวโนม้ในการเปลี�ยนแปลงของชุมชน 

 5.4 การวิเคราะขอ้มูลเรื�ององค์ประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมใช้

วธีิการแบ่งประเภทขอ้มูล จดักลุ่มขอ้มูล และการเปรียบเทียบขอ้มูลจากแผนที�การสาํรวจ 

 

6 ข้อตกลงเบื�องต้น 

 N.A กระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมที�ใชใ้นการศึกษาครั@ งนี@ ใชก้รอบแนวความคิด

ของระบบเพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม (Cultural Environment Conservation System) 

CECS ซึ� งไดป้รับปรุงใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาในการวจิยัและการจดัการกบัพื@นที�ชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6 

 N.B การวิจยัในครั@ งนี@ เป็นการศึกษาในเรื� องขององค์ประกอบและกระบวนการการ

จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมเพื�อเสนอแนวทางในการจดัการพื@นที�ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรในอนาคตซึ� ง

ขอบเขตทางดา้นเนื@อหานั@นจะยงัไม่ครอบคลุมถึงการจดัทาํแผนบูรณาการเขา้สู่แผนพฒันาระดบั

ทอ้งถิ�น 

 

7 นิยามศัพท์ที+ใช้ในการวจัิยและการศึกษาความหมายที+เกี+ยวข้อง 

 W.X ภูมิทศัน์วฒันธรรม (Cultural Landscape) หมายความว่าพื@นที�ทางภูมิศาสตร์ที�

ประกอบดว้ยแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมและธรรมชาติ อนัมีความเกี�ยวเนื�องกบัพฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์และมีคุณค่าทางด้านความงาม ภูมิทศัน์วฒันธรรมแสดงให้เห็นถึงตน้กาํเนิดและ

พฒันาการของสังคมหนึ�งๆ ผา่นลกัษณะทางกายภาพและการใชง้านของพื@นที� 

 7.2 สิ�งแวดลอ้มวฒันธรรม (Cultural Environment) หมายความว่าพื@นที�หรือบริเวณทาง

ภูมิศาสตร์ที�สะทอ้นและบอกเล่าเรื�องราวอนัเกี�ยวเนื�องกบัประวติัศาสตร์และการพฒันาทางสังคม

ของมนุษย ์อนัมีคุณค่าทั@งในอดีตและปัจจุบนั โดยให้ความสําคญักบัพื@นที�โดยรวมมากกวา่สถานที�

จุดเดียว จึงสามารถสะทอ้นวถีิชีวติของผูค้นโดยทั�วไปได ้

 7.3 กระบวนการจดัการ (Management Process) หมายความว่าการดาํเนินงานตาม

ขั@นตอนและวธีิการ อยา่งมีระเบียบแบบแผน ซึ� งในที�นี@ ไดแ้ก่ การจดัการขอ้มูล การแปลความหมาย

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผลการดาํเนินงาน 

 �.L กระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม (Management Process of Cultural 

Landscape) หมายความว่า การดาํเนินงานตามขั@นตอนและวิธีการอย่างมีระเบียบแบบแผน ไดแ้ก่

การจดัการขอ้มูล การแปลความหมายขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผลการดาํเนินงาน 

เกี�ยวกบัพื@นที�ทางภูมิศาสตร์ที�ประกอบดว้ยแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมและธรรมชาติอนัมีความ

เกี�ยวเนื�องกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์และมีคุณค่าทางดา้นความงาม ภูมิทศัน์วฒันธรรมแสดง

ให้เห็นถึงตน้กาํเนิดและพฒันาการของสังคมหนึ� งๆผ่านลกัษณะทางกายภาพและการใช้งานของ

พื@นที� 

 

8 ผลที+จะได้รับจากการวจัิย 

 8.1 ทราบถึงกระบวนการและแนวทางที�ใชใ้นการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 C.B ทราบถึงประเภทและองคป์ระกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�กรณีศึกษา 

 C.S ทราบถึงคุณค่าและความสําคญัในแต่ละองค์ประกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมใน

พื@นที�กรณีศึกษา 
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 C.L ทราบถึงแนวทางเพื�อการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�กรณีศึกษาโดยคาํนึงถึง

ความเป็นไปไดท้างด้านสิ�งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม อนันาํไปสู่แนวทางในการ

พฒันาชุมชนริมนํ@าจนัทบูรอยา่งย ั�งยนื 

 

9 การนําเสนอผลการวจัิย 

 การนําเสนอผลการศึกษาจะเป็นในรูปของรายงานโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

เนื@อหาตารางขอ้มูล แผนที� รูปภาพ แผนภูมิ แผนผงับริเวณ  
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บทที+ \ 

การศึกษาความหมาย ทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารงานวจัิยที+เกี+ยวข้อง และกรณศึีกษา 

 เพื�อทาํความเขา้ใจความหมาย ทฤษฎี แนวคิดที�มีความเกี�ยวขอ้งในการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมไปจนถึง กรอบแนวคิดที�ใชใ้นการวจิยัและการเลือกชุมชนพื@นที�กรณีศึกษา ในบทนี@ จึงได้

ทาํการศึกษาโดยเนื@อหาสําคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนทคือ ส่วนที� A ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด 

เอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ส่วนที� B การกาํหนดกรอบแนวคิดและการเลือกชุมชนพื@นที�ศึกษาเพื�อใช้

ศึกษาองคป์ระกอบและแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 

1 ความหมายที+เกี+ยวข้องกบัการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 แนวคิดและการให้คาํจาํกดัความของสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยไดใ้หค้วามหมายภูมิทศัน์วฒันธรรมวา่   

 “ภูมิทัศน์” หมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศทั@ งที�ปรากฏตามจริง และ

ภาพลักษณ์ ในจิตใจที� รู้สึกได้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน BMLB อ้างถึงในกระทรวง
วฒันธรรม BML�:14) 

 “วฒันธรรม” หมายถึง สิ�งที�มนุษยท์าํขึ@น สร้างขึ@น คิดขึ@น เพื�อใชใ้นการดาํรงอยู ่สืบทอด 

และ พฒันาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย ์เป็นประโยชน์ทั@ง ทาง

กาย เช่น การบริโภค การใช้สอย หรือประโยชน์ทางใจ เช่น การชมสิ�งที�เจริญตา เจริญใจ (ชนัญ 

วงษว์ภิาค BML� อา้งถึงในแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม BML�:14) 

 สอดคลอ้งกบัการแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ “ทางรูปธรรม” ไดแ้ก่ บา้นเรือน 

ศาสนสถาน การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติ มากรรม สถาปัตยกรรม 

งานฝีมือ การใชเ้วลาวา่ง การพกัผอ่น และการสันทนาการ และ “ทางนามธรรม” ไดแ้ก่ คติความเชื�อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา 

สาธารณสุข ดงันั@น ภูมิทศัน์วฒันธรรม ก็คือทุกสิ�งทุกอยา่งทั@งทางรูปธรรมและนามธรรมอนัเป็นสิ�ง

ที�ผูค้นในกลุ่มยึดถือร่วมกนั (ค่านิยม) และไดก้ระทาํต่อสภาพแวดลอ้มภูมิประเทศ เพื�อสร้างความ

เจริญงอกงาม และพฒันาสังคมของมนุษย์ (คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ BML� อา้งถึงใน

กระทรวงวฒันธรรม BML�:14)  
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 นักภูมิศาสตร์ยงัได้ให้ความหมายของภูมิทัศน์วฒันธรรมไว้ว่า เป็นร่องรอยและ

หลกัฐานการเปลี�ยนแปลงผืนแผน่ดิน พื@นที�ภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มโดยมนุษย ์จากกิจกรรม

ตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือชาติพนัธ์นั@น ซึ� งแสดงออกในลกัษณะรูปธรรมและนามธรรม อนัได้

เรียนรุ้และถ่ายทอดสั�งสมกนัมาอย่างยาวนาน เป็นพฒันาการตั@งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน อาทิ 

การสร้างบา้นเรือนพกัอาศยั สิ�งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ถนนหนทาง พื@นที�เกษตรกรรมและ

ชุมชน อนัเป็นสิ�งที�จบัตอ้งได ้และรวมทั@งสิ�งที�จบัตอ้งไม่ไดคื้อ บรรยากาศที�รับรู้ไดเ้ป็นจินตภาพ

เฉพาะของชุมชนแห่งนั@น โดยอาจจะเรียกว่าเป็นบุคลิกของพื@นที�นั@น (เอกลกัษณ์) อนัรับรู้ได้จาก

ภาพที�เห็น เสียงที�ได้ยิน กลิ�นที�ได้รับ และวิถีชีวิตของผูค้นที�อยู่แห่งนั@น (Human Geography  

Culture 1977 อา้งถึงในกระทรวงวฒันธรรม BML�:AN) 

 โครงการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมศิลปกรรมไดใ้ห้คาํจาํกดัความภูมิทศัน์วฒันธรรมไวว้่า 

เป็นพื@นที�ทางภูมิศาสตร์ที�ประกอบดว้ยแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ อนัมีความ

เกี�ยวเนื�องกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์และมีคุณค่าดา้นความงาม ภูมิทศัน์วฒันธรรมวฒันธรรม

แสดงให้เห็นถึงตน้กาํเนิดและนิยามขา้งตน้ไดส้อดคลอ้งกบัความหมายของคาํวา่ “สิ�งแวดลอ้มทาง

วฒันธรรม ( Cultural Environment)” ซึ� งโครงการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มศิลปกรรมไดอ้ธิบายไวว้่า 

เป็นพื@นที�หรือบริเวรทางภูมิศาสตร์ที�สะทอ้นและบอกเล่าเรื�องราวอนัเกี�ยวเนื�องกบัประวติัศาสตร์

และพฒันาการของสังคมของมนุษย ์อนัมีคุณค่าทั@งในอดีตและปัจจุบนั โดยใหค้วามสําคญักบัคุณค่า

ของพื@นที�โดยรวมมากกว่าสถานที�จุดเดียว จึงสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของผูค้นโดยทั�วไปได ้

(คณะทาํงานโครงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มศิลปกรรม BMLC อา้งถึงในกระทรวงวฒันธรรม BML�:17) 

 เกรียงไกร เกิดศิริ    ไดป้ระมวลขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และได้ให้ความหมายภูมิทศัน์

วฒันธรรมไวว้า่ เป็นผลที�แสดงออกมาในรูปของภูมิทศัน์ ธรรมชาติที�มองเห็น โดยการที�วฒันธรรม

เป็นผูก้ระทาํ มีธรรมชาติเป็นสื�อกลาง นั�นคือ ภูมิทศัน์วฒันธรรม คือผลของการกระทาํดงักล่าว และ

เป็นผลผลิตที�เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัของความเกี�ยวเนื�องกนัระหวา่งผลการกระทาํของชุมชนมนุษยช์าติ 

โดยก่อรูปขึ@นจากผลของวฒันธรรม และความสามารถเท่าที�จะเป็นไปตามแต่ที�ธรรมชาติแวดลอ้ม

จะเอื@ออาํนวย ซึ� งก็คือมรดกอนัทรงคุณค่าที�ตกทอดมาจากวิวฒันาการทางธรรมชาติและความ

พยายามของมนุษยต์ลอดทุกยคุทุกสมยั (เกรียงไกร เกิดศิริ อา้งถึงในกระทรวงวฒันธรรม BML�:17) 

 คณะกรรมการมรดกโลกไดใ้หค้วามหมายภูมิทศัน์วฒันธรรมไวว้า่เป็นผลลพัธ์ที�เกิดขึ@น

จากการผสมผสานกนัระหวา่งธรรมชาติและมนุษย ์โดยแสดงใหเ้ห็นถึงววิฒันาการของสังคมมนุษย์

และการตั@งถิ�นฐานของมนุษยผ์่านกาลเวลามาจนกระทั�งปัจจุบนั ภายใตอิ้ทธิพลของขอ้จาํกดัทาง

กายภาพ โดยที�สิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นตวักาํหนดรูปแบบ ตลอดจนเป็นการสืบต่อในทาง

สังคม เศรษฐกิจ และแรงกดดนัทางวฒันธรรมทั@งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยพื@นที�ดงักล่าว
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ไดผ้่านการเลือกเฟ้นตามหลกัเกณฑ์ของคุณค่าในความโดดเด่นอนัเป็นสากล จนสามารถเป็นตวั

แทนที�ชัดเจนของภูมิทศัน์วฒันธรรม รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงหัวใจสําคญัของวฒันธรรม

แห่งภุมิภาค (เกรียงไกร เกิดศิริ 2548 อา้งถึงในกระทรวงวฒันธรรม BML�:18) “การจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรม” คือศาสตร์และศิลป์แห่งการดําเนินการต่อทุกสิ� งทุกอย่างที�มนุษย์ได้กระทําต่อ

สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ ซึ� งได้สร้างความเจริญรุ่งเรื�องต่อสังคมมนุษย ์หรือการดาํเนินธุระกบั

พื@นที�ทางภูมศาสตร์ ซึ� งมีความเกี�ยวเนื�องกบัพฒันาการสังคมมนุษย ์(กระทรวงวฒันธรรม BML�:18) 

 

2 แนวคิดและทฤษฎ ีที+เกี+ยวข้อง 

 2.1 แนวคิดเกี+ยวกบัการอนุรักษ์ 

  2.1.1 การอนุรักษ์ศิลปกรรมในแนวคิดตะวนัตก 

  พื@นฐานแนวความคิดเชิงอนุรักษเ์ป็นปรัชญาครอบคลุมแนวคิด ความเชื�อ ทศันคติ 

แบบวิเคราะห์วิสัย หรือที�เรียกว่า Analytic ไดแ้ก่ การที�ใช้ขบวนการคิดในเรื�องใดๆ ก็ตามในการ

อธิบายปรากฏการธรรมชาติ สร้างสรรค ์การหาเหตุผลในการสร้างเรื�องราวต่างๆ เป็นวิธีที�จะตอ้ง

แยกแยะวิเคราะห์เป็นขั@นเป็นตอน กระบวนการในการคิดแบบนี@ มีมาตั@งแต่อารยะธรรมยุคโบราณ

ของตะวนัตก คือ อารยะธรรมกรีก ตามประวติัศาสตร์ตะวนัตกจะมีการกล่าวถึงนกัปราชญ์กรีกซึ� ง

บุคคลเหล่านี@ เป็นผูใ้ห้กาํเนิดวิชาความรู้ให้แก่ทางตะวนัตก ทั@งทางด้านการคาํนวณ คณิตศาสตร์ 

เรขาคณิต รวมไปถึงทฤษฏีความรู้ต่างๆ ซึ� งบุคคลเหล่านั@นจะมองดูสิ�งต่างๆ มิใช่ดูเพียงรูปลกัษณะ

ภายนอก แจ่จะมองลึกลงไปอีกว่าสิ�งของต่างๆ เหล่านั@นมนัเกิดมาอยา่งไร เช่น พิธากอรัส คิดสูตร

ทางคณิตศาสตร์ บูกริส คิดทฤษฏีทางเรข าคณิต อริสโตเติลเป็นคนแรกที�พยายามอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ� งลกัษณะการคิดของนกัปราชญเ์หล่านั@นเป็นลกัษณะการคิดที�มีระบบ

แลว้พยายามพิสูจน์ทาํตามใหไ้ด ้นบัเป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์  

 งานศิลปกรรมตะวนัตกก็มาจากแนวคิดที�เป็นระบบ ลกัษณะแรกเริ� มของงานศิลปะ

ตะวนัตกเริ�มจากการเลียนแบบธรรมชาติให้มีความเหมือนจริงมากที�สุด ดงันั@นจากลกัษณะต่างๆ ที�

กล่าวมาขา้งตน้ จึงทาํใหก้ระบวนการคิดของชาวตะวนัตกมีลกัษณะที�จะคิดคาํนึงถึงลกัษณะเดิมมาก

ที�สุด และสามารถหนักลบัไปศึกษาไดอี้ก เพราะเป็นการสืบทอดทางความรู้ (ศิริชยั นฤมิตรเรขการ 

อา้งถึงใน เมืองโบราณ 2536) 

 

  2.1.2 การอนุรักษ์ศิลปกรรมในแนวคิดไทย (ตะวนัออก) 

   ตามแนวคิดของไทย เดิมเป็นการคิดในแนวปรัชญาตะวนัออกเป็นส่วน

ใหญ่ นกัคิดตะวนัออกไม่ใชว้ธีิการวิเคราะห์แบบตะวนัตกแต่อาจไดค้าํตอบเดียวกนั เช่น การคิดใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11 
 

ใจกบัการคิดที�แสดงให้เห็นได ้การที�นกัคิดมิไดท้าํการวิเคราะห์เป็นลาํดบัขั@นตอน เราเรียกว่า การ

คิดแบบเบ็ดเสร็จ หรือการคิดดว้ยญาณ (ญาณวิสัย Intuitive) ซึ� งเป็นความคิดขั@นละเอียดมาก เป็น

การคิดโดยใชพ้ลงัสมองคน้หาคาํตอบ โดยไม่ตอ้งแจกแจงแลว้ไดค้าํตอบ ซึ� งชาวตะวนัตกยอมรับ

ไม่ได้ ส่วนในด้านศิลปะ ศิลปะตะวนัออก เช่น ศิลปะจีน จะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ แต่

ผลงานศิลปะจะเกิดขึ@นจากภาพในใจ การสร้างงานของจีนนั@น จิตรกรจะออกไปสัมผสัธรรมชาติที�

ประทบัใจแลว้เก็บเอามาสร้างงาน มิใช่นาํผืนผา้ใบไปกางแลว้ลอกธรรมชาติของจริงลงไป หรือมี

แบบร่างก่อน 

   ในเรื�องของการอนุรักษ์ศิลปกรรม ไทยเราจะเน้นทางดา้นบุญกริยา โดย

ถือว่าเป็นการสร้างขึ@นใหม่เพื�อผลบุญในชาติหน้า หรือเป็นการอุทิศส่วนกุศล โดยไม่คาํนึงถึงรูป

แบบเดิม เพราะถือว่าสิ� งก่อสร้างหรืองานศิลปกรรมที�ร่วงโรยไปก็เป็นไปตามกฏไตรลกัษณ์ทาง

พุทธศาสนา แต่ในปัจจุบนัไทยเราไดรั้บทศันคติดา้นการอนุรักษแ์บบตะวนัตก ซึ� งเขา้มาสมยัรัชกาล

ที� 4 เพิ�มมากขึ@น ประกอบกบัการไดเ้ห็นตวัอยา่งจากต่างประเทศ และจากชาวตะวนัตกที�เดินทางเขา้

มาในประเทศไทย ทาํใหปั้จจุบนัการอนุรักษศิ์ลปกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงใชก้ระบวนการ

คิดแบบตะวนัตก (ศิริชยั นฤมิตรเรขการ อา้งถึงใน เมืองโบราณ 2536) 

 2.2 ทฤษฎเีกี+ยวกบัปัจจัยการเลอืกแหล่งและลกัษณะที+อยู่อาศัย 

  สาเหตุหลกัของการเลือกแหล่งที�อยูอ่าศยันั@นเกิดจากปัจจยัหลกัทางดา้นเศรษฐกิจ

ทั@งสิ@น เนื�องดว้ย ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัที�ก่อให้เกิดปัจจยัทางดา้นอื�นๆ ตามมา เช่น ดา้น

สังคม ด้านกายภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัที�อยู่อาศยั อาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการใช้จ่ายนั@นเป็น

ปัจจยัพื@นฐาน อนัดบัแรกในการเลือกแหล่งที�อยูอ่าศยั ส่วนระยะทางไปยงัแหล่งงานและราคาที�ดิน 

ราคาของที�อยู่อาศยั เป็นปัจจยัที�ตามมาภายหลงั การตดัสินใจเลือกที�ต่างกนันั@นขึ@นกบังบประมาณ

และรายไดข้องผูอ้ยูอ่าศยั (Alonso A�N� และ Goodail A��B อา้งถึงโดย อมร กฤษณพนัธ์ BML�) 

กล่าววา่รายไดก้บัความพึงพอใจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกที�อยูอ่าศยั ซึ� งสอดคลอ้งกบั Park, Burgess 

และ Mc Kenzie (อมร กฤษณพนัธ์ BML�:AC-BA, อา้งจาก Park 1975 และ Kenzie A��M) เมื�อผูอ้ยู่

อาศยัมีรายไดสู้งขึ@น โอกาสในการเลือกรูปแบบบา้น ที�ตั@ง และสิ�งที�พอใจ จะอยู่ในระดบัที�สูงขึ@น

ดว้ย เพราะความสามารถในการจ่ายเพื�อให้ได้สิ�งที�ดีกว่า ใหม่กว่า และแหล่งที�มีสิ�งอาํนวยความ

สะดวกนั@นย่อมมีมากกว่า โดยปัจจยัที�เกิดเนื�องจากปัจจยัทางเศรษฐกิจนั@นแบ่งได้เป็น B ลกัษณะ 

ดงันี@   
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  2.2.1 ลกัษณะทางกายภาพ  

   2.1.1. ลักษณะอาคารและพื@นที�ปลูกสร้างอาคาร (อมร กฤษณพันธ์ 

BML�:AC-BA, อา้งจาก Goodail A��B) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบา้น ว่าดูจากความใหม่เก่าของบา้น 

ส่วนประกอบภายใน และความเหมาะสมกบัขนาดของบา้นกบัครอบครัว โดย Willian H.Claure 

(อมร กฤษณพนัธ์ BML�:AC-BA, อา้งจาก Claure A��S) ไดอ้ธิบายเสริมไว ้ดงันี@  

    2.1.1.1 แหล่งที�อยูอ่าศยั ควารมีความปลอดภยัสูง ระบายนํ@ าไดดี้ 

และควรอยู่ใกล้ถนนและดินมีลักษณะที�เหมาะสมในการก่อสร้าง มีบริการสาธารณะต่างๆ ที�

สามารถเดินไปใชบ้ริการได ้แต่สําหรับชุมชนริมนํ@ านั@นลกัษณะการตั@งบา้นเรือนมกัอยูใ่กลแ้ม่นํ@ าลาํ

คลองมากกว่า การก่อสร้างบา้นเรือนใกลชิ้ดริมนํ@ าจึงสามารถใช้ประโยชน์จากนํ@ าได ้โดยสะดวก

มาก โดยเฉพาะการสัญจรทางนํ@าโดยเรือ หลงัจากนั@นบทบาทการสัญจร                   

ทางนํ@าจึงค่อยลดบทบาทลงเนื�องจากการสัญจรทางบกมีบทบาทมากกวา่ 

    2.1.1.2 ที�อยู่อาศยัควรอยู่ในบริเวณที�มีสภาพธรรมชาติสวยงาม 

และควรอยูห่่างจากสิ�งรบกวนจากควนั กลิ�น เสียง ฝุ่ นละออง และอิทธิพลของสิ�งที�ไม่พึงปรารถนา

ไม่มีบา้นหนาแน่นนกั และตอ้งมีความเป็นส่วนตวั เงียบสงบ ไดรั้บแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเท

ไดดี้ 

    2.1.1.3 มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที�ดี เพราะจะทาํ

ใหผู้อ้าศยัไดรั้บบริการทางสังคมที�ดี 

   2.1.2 ลกัษณะของทาํเลที�ตั@งอาคาร เป็นการพิจารณาในเรื�องระหว่างทาํเล

ที�ตั@งแหล่งงานและที�พกัอาศยั ซึ� ง Alonso (A�N�),Jay Siegal (A���) และ Brain Goodail (A��B) ได้

กล่าวว่า การเขา้ถึงแหล่งงาน การกระจายตวัของแหล่งงาน มีอิทธิพลต่อการกระจายตวัของที�อยู่

อาศยัมากกวา่ปัจจยัอื�นๆ ครอบครัวจะตอ้งพิจารณาระหวา่งความสะดวกของการเขา้ถึงแหล่งงาานข

องหัวหน้าครอบครัวกับความเป็นไปได้เกี�ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านไปที�ทาํงาน 

ตลอดจนราคาที�ดินที�เหมาะสม ความต้องการอื�นในการติดต่อกับเมือง ซึ� งราคาที�ดินบริเวณ

ศูนยก์ลางเมืองจะมีราคาสูง ในขณะเดียวกนัราคาที�ดินนั@นจะลดลงตามระยะทางที�ห่างจากศูนยก์ลาง

เมืองและแปรผกผนักบัค่าขนส่ง นอกจากนั@นในพื@นที�เมืองที�มีการให้บริการสาธารณะที�ไม่เท่าเทียม

กนัก็จะมีผลต่อการเลือกแหล่งที�อยูอ่าศยัโดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดสู้งยอ่มมีความไดเ้ปรียบกวา่ และ

ความสะดวกในการเขา้ถึงเกี�ยวกบัการเดินทางไปประกอบกิจกรรมต่างๆ ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัเลือกอยูใ่น

บริเวณสองขา้งทางคมนาคม และกระจายอยูร่อบๆ ศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ ศูนยก์ลางการทาํงาน และ

การศึกษา (อมร กฤษณพนัธ์ BML�:AC-BA, อา้งจาก Alonso A�N� ; Jay A��� และ Brain A��B) 
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  2.2.2 ลกัษณะทางสังคม 

   Harold Cater (A��M) และBrain Goodail (A��B) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นสังคม 

จะเกี�ยวกับความแตกต่างกันในด้านคุณค่า ความต้องการและความพอใจของประชาชน โดย

จะสัมพธ์ักบักลุ่มที�มีความตอ้งการและลกัษณะนิสัยที�เหมือนกนั ซึ� ง Alonzo (A�N�) กล่าวเสริมว่า 

วยัของสมาชิกในครอบครัว นั�นคือครอบครัวที�มีจาํนวนเด็กมาก จะมีผลให้ตอ้งใชพ้ื@นที�มากขึ@น ซึ� ง

มกัเป็นพื@นที�เขตชานเมือง นอกจากนี@บริเวณที�โรงเรียนที�มีการศึกษาดีตั@งอยู ่ก็จะมีผลให้ไดรั้บความ

สนใจในการเลือกเป็นแหล่งที�อยูม่ากขึ@น ส่วนครอบครัวที�ไม่มีเด็กมกัชอบความสะดวกสบายในการ

เขา้ถึงสิ�งที�น่าพอใจของเมืองและพอใจอยูใ่นบา้นที�มีพื@นที�ไม่กวา้งมากนกับริเวณศูนยก์ลางเมือง ซึ� ง

สอดคลอ้งกบั Harold Cater ที�กล่าววา่ ความแตกต่างของช่วงอายุจะมีผลต่อการเลือกที�อยูอ่าศยั เช่น 

ครอบครัวที�มีผูสู้งอายุเป็นส่วนใหญ่ จะตอ้งการบา้นที�ตั@งอยูใ่นบริเวณที�มึความงาม และความเงียบ

สงบ เป็นต้น โดยทั@งหมดขึ@ นอยู่กับความมั�นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั@นๆ นอกจากนั@ น 

Alonso ยงักล่าวเพิ�มไวอี้กวา่ การแบ่งแยกสีผิว เชื@อชาติ และชนชั@นจะมีผลต่อการเลือกที�อยูอ่าศยั

ดว้ยเช่นกนั นอกจากนี@  ในพื@นที�เมืองที�มีการใชบ้ริการสาธารณะที�ไม่เท่าเทียมกนั ก็จะมีอิทธิพลต่อ

การเลือกแหล่งที�อยูอ่าศยั โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง (อมร กฤษณพนัธ์ BML�:AC-BA, อา้งจาก Cater 

A��M ; Goodail A��B และ Alonso A�N�) มีการกล่าวเสริมโดย Steinberg (อมร กฤษณพนัธ์ 

BML�:AC-BA, อา้งจาก Steinberg A��N:LNS-LNL.) ให้ความเห็นวา่ สิ�งที�มีคุณค่าของเมืองคือ การที�

สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น การท่องเที�ยว การคา้ การพฒันาเศรษฐกิจ โดยใช้

ภาพลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรมที�มีคุณค่าทางวฒันธรรมเป็นตวัเริ�มตน้ การมองแบบนี@ เป็นการมอง

ประเด็นให้เห็นคุณค่าที�มีอยู ่ไม่เพียงแต่ที�เป็นกายภาพเท่านั@นจะเห็นว่าปัจจยัหลกัทางดา้นเศรษฐิจ 

เป็นปัจจยัที�ก่อให้เกิดปัจจยัทางดา้นอื�นๆ ตามมา เช่น ดา้นสังคม ดา้นกายภาพที�เกที�ยวขอ้งกบัที�อยู่

อาศยั ซึ� งกล่าวได้ว่า ปัจจยัพื@นฐานอนัดับแรกในการเลือกแหล่งที�อยู่อาศยั การตดัสินใจเลือกที�

ต่างกนัยอ่มขึ@นอยูก่บังบประมาณและระดบัรายไดข้องผูอ้ยูอ่าศยัเป็นสาํคญัดว้ย 

 2.3 รูปแบบการตั�งถิ+นฐานของชุมชนริมนํ�าและย่านเก่า 

  เมืองและชุมชนต่างๆในประเทศไทย มกัตั@งอยูบ่นฝั�งแม่นํ@ าลาํคลอง โดยที�ในอดีต

แหล่งนํ@ ามีบทบาทสําคญัต่อการดาํรงค์ชีวิตของชุมชน กล่าวคือ เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของ

ครัวเรือน ใช้ในการปรุงอาหาร การซักลา้ง การชาํระล้างร่างกาย การเกษตรกรรม การคมนาคม

ขนส่ง รวมทั@งการป้องกนัขา้ศึกศตัรู การตั@งถิ�นฐานของชุมชนเมืองดั@งเดิมจึงมกัอยูบ่นฝั�งแม่นํ@ าและ

ลาํคลองสายหลกั 
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  ลกัษณะของชุมชนริมนํ@าโดยทั�วไปมกัจะประกอบดว้ย บา้นเรือนที�ปลูกอยูต่ามชาย

นํ@าทั@งสองฝั�ง โดยมีเรือนจาํนวนมากตั@งอยูใ่นหนา้ตลิ�งเป็นแนวแรก แลว้จึงต่อดว้ยกลุ่มเรือนที�ตั@งอยู่

บนตลิ�งหรือหลงัตลิ�งขึ@นไปอีกหนึ�งหรือสองแถว ซึ� งแลว้แต่อายุแลว้ความแออดัของชุน โดยมีพื@นที�

ด้านหลังของบ้านพกัอาศยัที�ถูกจดัสรรไวเ้พื�อทาํการเกษตรกรรม ซึ� งเป็นอาชีพหลกัของคนใน

ชุมชนมาตั@งแต่โบราญ ส่วนวดัที�เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและสังคมส่วนใหญ่ จะตั@งอยู่ในบริเวณ

ริมนํ@ า หรือดา้นหลงัของพื@นที�เกษตรกรรม และมกัจะหนัหนา้ออกสู่ทิศเหนือ หรือทิศตะวนัออก ที�

เป็นแม่นํ@ า ลาํคลอง โดยส่วนใหญ่บริเวณที�เป็นจุดบรรจบกนัของคลองต่างๆ มกัเป็นบริเวณที�มี

อาคารเกาะกลุ่มกนัอยา่งหนาแน่น และบริเวณนี@ จะมีเรือพายเป็นจาํนวนมากมาจอดขายของกนั จึง

เกิดเป็นตลาดนํ@ าขึ@นมา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม อา้งใน 

แหล่งสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมริมคลองออ้มนนท ์BMLC:�) 

  ในช่วง L� ปีที�ผ่านมานบัตั@งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� A 

(พ.ศ.BM�N-BM��) เป็นตน้มา ประเทศไทยมีการพฒันาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกอย่าง

ต่อเนื�อง ทาํให้การใช้รถยนต์มากขึ@นจนเป็นวิถีชีวิตในการดาํรงค์ชีวิตสมยัใหม่อีกทั@งการพฒันา

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื�นๆก็เกาะติดกับเส้นทางถนนเป็นหลัก ทาํให้เกิดการพฒันา

ชุมชนใหม่ตามเส้นถนน  

  จากเดิมที�เคยอาศยัแม่นํ@ าเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัทาํให้เกิดการตั@งถิ�นฐานของ

ชุมชนและสร้างห้องแถวเพื�อคา้ขายขึ@นตรงยา่นที�เป็นจุดเปลี�ยนถ่ายผูค้นและสินคา้ เช่น ท่าเรือ ท่า

รถ และสถานีรถไฟ นอกจากนี@ ยงัมีการสร้างเรือนแถวคา้ขายคู่กบัตลาดสดดว้ยเนื�องจากแผงคา้ขาย

ในตลาดไม่เอื@ออาํนวยต่อการจดัเก็บสินคา้และการอยู่อาศยัของพ่อคา้แม่คา้จึงมีการก่อสร้างเรือน

แถวอยู่ล้อมรอบตลาด (เกรียงไกร เกิดศิริ 2551: 64) นี� เป็นพฒันาการของชุมชนริมนํ@ าที�มีการ

ปรับเปลี�ยนรูปแบบไปการศึกษารูปแบบของชุมชนริมนํ@ าจึงตอ้งศึกษาเกี�ยวกบัองค์ประกอบต่างๆ 

ของชุมชนที�เป็นปัจจยัเกื@อหนุนซึ� งกนัและกนั การเปลี�ยนแปลงไปขององค์ประกอบใดนั@น อาจ

ส่งผลกระทบถึงองคป์ระกอบอื�นๆดว้ย 

 

3 เอกสารและงานวจัิยที+เกี+ยวข้อง 

 ในการศึกษาข้อมูลส่วนนี@ ทางผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาทฤษฎี แนวคิดจากเอกสารและ

งานวิจยัเกี�ยวกบั องค์ประกอบและกระบวนการในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม เนื�องจากเวลาที�

จาํกดัและเพื�อใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาในการทาํวจิยั โดยไดท้าํการศึกษาแนวความคิดคิดที�มีความ

เกี�ยวขอ้งดงันี@  
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 3.1 การประเมิณคุณค่าที+เกี+ยวข้องกบัมรดกทางวฒันธรรม 

  UNESCO ได้กาํหนดไวว้่า มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) รวมถึง

สิ�งแวดลอ้มที�ถูกสร้างขึ@นและทั@งระบบนิเวศน์ โดยการอนุรักษค์วรอยูบ่นพื@นฐานของกระบวนการวิ

เคราะห็ซึ� งเริ�มจากการสํารวจ ศึกษาขอ้มูลทางเอกสารและการจาํกดัความในเรื�องของลกัษณะหรือ

ธรรมชาติของแหล่งวฒันธรรมและคุณค่าต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับแหล่งวฒันธรรมนั@นๆ สามารถ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) คุณค่าทางวฒันธรรม (2) คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ คุณค่านั@นขึ@นอยู่กับ

ลกัษณะทางสังคมและสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะมรดกทางวฒันธรรม แหล่ง

มรดกทางวฒันธรรมมีการเปลี�ยนแปลง เสื�อมโทรมแตกสลาย ซึ� งเป็นไปตามลกัษณะของสภา พ

อากาศที�มีการเปลี�ยนแปลง และลกัษณะการใชง้าน การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ@นจึงกลายเป็นส่วนหนึ�ง

ทางประวติัศาสตร์ที�สาํคญั 

  3.1.1 คุณค่าทางวฒันธรรม  

   S.A.A.A คุณค่าดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity Value) อยู่บนพื@นฐาน

ของการระลึกจดจาํได้ เกี�ยวข้องกับเรื� องมุมมองของสังคม รวมไปถึงรูปลักษณ์อื�นๆ เช่น อาย ุ

ประเพณี ความรู้สึก รําลึก อนุสาวรีย ์ความเลื�อมใสในศาสนา การเมือง ความเป็นชาตินิยม คุณค่า

ของเอกลกัษณ์มีผลกระทบต่อการอนุรักษแ์ละบูรณะแหล่งมรดกวฒันธรรม หากการรับรู้ไม่ถูกตอ้ง

อาจกลายเป็นการทาํลายมรดกที�มีคุณค่าเหล่านั@นไป คุณค่าเหล่านี@สามารถส่งเสริมโดยผ่านการให้

ความรู้ที�ถูกตอ้งและการฝึกหดัที�เหมาะสม 

   S.A.A.B คุณค่าดา้นศิลปะ ดา้นเทคนิค (Relative Artistic or Tech Value) 

เป็นคุณค่าที�มาจากการประเมินความสําคญัทางประวติัศาสตร์ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และการ

วิเคราะห์ต่างๆ คุณค่าทางดา้นศิลปะและดา้นเทคนิค เป็นผลมาจากการคน้ควา้ โดยมีความตั@งใจใน

การพิสูจน์ความสําคญัของแหล่งมรดกที�มีความสําคญั ผา่นรูปแบบของการดาํรงชีพ เช่น เครื�องมือ

ในการประกอบอาชีพ งานฝีมือ เป็นตน้ 

   3.1.1.3 คุณค่าในเรื�องความหายาก (Rarity Value) มีความเกี�ยวพนักบั

แหล่งมรดกในรูปแบบของผูส้ร้าง ช่วงเวลา พื@นที� และความเป็นตวัแทน หรือเป็นเอกลกัษณ์ของ

แหล่งมรดก คุณค่าในเรื�องความหายากเกี�ยวโยงกบัคุณค่าดา้นความเป็นเอกลกัษณ์และคุณค่าดา้น

ศิลปะและดา้นเทคนิค จะมีปลต่อระดบัความเขม้ขน้ในการปกป้องแหล่งมรดก คุณค่าในเรื�องความ

หายากที�สูงอาจจะส่งผลใหเ้ป็นแหละมรดกที�มีความสาํคญัในระดบัสูง 

  3.1.2 คุณค่าทางสังคมเศรษฐกจิ  

   3.1.2.1 คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ (Economic Value) สนบัสนุนส่งเสริมให้มี

การจดัการแหล่งมรดก มี 4 รูปแบบคือ การท่องเที�ยว การคา้ การใชง้าน และสิ�งอาํนวยความสะดวก 
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หากขาดการวางแผนหรือวางแผนผิดพลาด เนน้เพียงรายไดโ้ดยมองขา้มความสําคญัดา้นอื�นๆ อาจ

นาํไปสู่การทาํลาย 

   S.A.B.B คุณค่าทางดา้นการใชส้อย (Functional Value) เกี�ยวพนักบัคุณค่า

ดา้นเศรษฐกิจ คุณค่าทางดา้นการใชส้อย หมายถึง รูปแบบการใชส้อยตั@งแต่แรกเริ�ม หรือการใชส้อย

ที�เพิ�งริเริ�มใช้กนัอยา่งกลมกลืนผสานกนัไดก้บัพื@นที� รูปแบบการใช้สอยในรูปแบบประเพณี ที�สืบ

ทอดกนัมา จะเป็นตวัส่งเสริมและสนบัสนุนคุณค่าความสาํคญั หรือความหมายของพื@นที� 

   S.A.B.S คุณค่าทางดา้นขอ้มูลและการศึกษาหาความรู้ (Educational Value) 

รวมถึงการให้ขอ้มูลทางด้านการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สนับสนุนให้การศึกษาเกี�ยวกบัแหล่ง

มรดก ที�มีความสําคญั แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรที�จะสนบัสนุนการสร้างใหม่ หรือการทาํลายอาคาร

ดั@งเดิมเพราะจะทาํใหห้ลกัฐานทางประวติัศาสตร์เปลี�ยนไป 

   S.A.B.L คุณค่าทางด้านสังคม (Social Value) คุณค่าทางด้านสังคมของ

แหล่งมรดกมีความเกี�ยวพนักบัประเพณี รวมถึงรูปแบบทนัสมยั เป็นการดาํเนินตามขอ้กาํหนด แบบ

แผนหรือแนวทางของสังคมและวฒันธรรมของสังคมนั@น คุณค่าทางดา้นสังคมสามารถทาํให้เกิด

ความสนใจเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มในพื@นที�มากขึ@น และจะนาํไปสู่การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม 

อาคารหรือส่วนอื�นๆ 

   S.A.B.M คุณค่าทางดา้นการเมือง (Political Value) มกัพบไดใ้นวาระสําคญั

หรือเหตุการณ์สําคญั ที�เกิดในประวติัศาสตร์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ� ง ความสําคญัในการเมืองจะ

เป็นตัวสนับสนุน ให้มีการจดัหาทุนและความเอาใจใส่ในพื@นที� โดยมีการคุ้มครอง การสร้าง

อนุสรณ์สถาน เป็นตน้ 

 3.2 ระบบเพื+อการอนุรักษ์สิ+ งแวดล้องทางวัฒนธรรม (Cultural Environment 

Conservation System : CECS)  

 โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

  ระบบเพื�อการอนุรักษ์สิ� งแวดลอ้มทางวฒันธรรมนี@ เกิดจากการนาํระบบเพื�อการ

อนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมของเดนมาร์กมาประยุกต์ใช้ ไดแ้ก่ ระบบการสํารวจคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมในสถาพแวดลอ้ม SAVE (Survey of Architectural Value Environment) และ

ปรับเปลี�ยนใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย ขั@นตอน กระบวนการ สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ระยะสาํคญั คือ การศึกษาระดบักวา้ง และการศึกษาระดบัรายละเอียด  
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   การศึกษาระดับกว้าง 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

          การศึกษา 

                        

          ยอ้นกลบั 

 

 

  การศึกษาระดับรายละเอยีด 

 

การศึกษา 

ยอ้นกลบั 

 

 

 

 

แผนภูมิที� A แสดงขั@นตอนการศึกษาของระบบเพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

 (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม)  

 

  3.2.1 การศึกษาระดับกว้าง 

   3.2.1.1 การสรุปคุณลักษณะสําคัญ ได้แ ก่  การสรุปภาพรวมและ

คุณลกัษณะสําคญัของจงัหวดัในดา้นต่างๆ เพื�อสรุปยอ่และคดักรองขอ้มูลทุติยภูมิที�มีอยูใ่ห้มีความ

กระชบัขึ@น คุณลกัษณะสาํคญัในดา้นต่างๆ ที�ทาํการสรุปสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 เรื�องดว้ยกนั คือ เรื�อง

ประวติัศาสตร์พฒันาการเมือง เรื�องสภาพทางธรรมชาติ และเรื�องของภูมิทศัน์สถาปัตยกรรมและ

ชุมชน  กลุ่มสาระสําคญัดา้นสิ�งแวดลอ้มมนุษย ์(Built Environment)ครอบคลุมองคป์ระกอบทาง

1) การสรุปคุณลกัษณะ 

7) การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 

8) การเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพื+อการวางแผน 

9) การนาํไปสู่การปฏิบติั 

5) การจดัความสาํคญัเร่งด่วน 

4) การประเมิณคุณค่าและการวเิคราะห์ 

3) การสาํรวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล 

2) การระบุสิ+งแวดลอ้มศิลปกรรม 

6) การบูรณาการเขา้สู้แผนระดบักวา้ง 
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กายภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษย ์ได้แก่ สถาปัตยกรรม สิ� งก่อสร้าง โบราณสถาน ชุมชน โครงสร้าง

เมือง แหล่งโบราณคดี ฯลฯ กลุ่มสาระสําคญัดา้นสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Natural Environment)

ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่นํ@ าคูคลอง แหล่งนํ@ า ป่าไม ้ฯลฯและ

กลุ่มสาระสําคญัด้านประวติัศาสตร์วฒันธรรมและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม(Intangible 

Environment) ครอบคลุมหัวขอ้ที�เกี�ยวเนื�องกบัองค์ประกอบที�ไม่ใช่กายภาพ เช่น เหตุการณ์สําคญั

ทางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น กลุ่มชนชาติพนัธ์ุ แหล่งการผลิต แหล่ง

เกษตรกรรม และภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมที�โดดเด่น ฯลฯ 

   3.2.1.2 การระบุแหล่งสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การระบุพื@นที�ที�มี

ความสําคญัเบื@องตน้ ตามสาระสําคญัที�กาํหนดอย่างรอบดา้น โดยเกิดจากขอ้มูลที�ได้จากการนาํ

รายชื�อสาระสําคญัทางด้านต่างๆของพื@นที�มาจดัทาํผงักายภาพตามสาระสําคญั ก่อนที�จะนํามา

วเิคราะห์หาพื@นที�สาํคญั 

   3.2.1.3 การสํารวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล ได้แก่ การดาํเนินการเก็บขอ้มูล

ภาคสนามเพิ�มเติม เพื�อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการของพื@นที�

ที�ไดร้บการระบุในขั@นตอนที�แลว้ โดยมี 2 ส่วนสําคญั คือ การระบุขอบเขตเบื@องตน้เพื�อการสํารวจ 

เมื�อไดมี้การระบุตาํแหน่งพื@นที�ที�จะมีการสํารวจแลว้ พื@นที�ดงักล่าวควรที�จะไดรั้บการพิจารณาอีก

ครั@ งในรายละเอียดที�มากขึ@น และเฉพาะกบัคนในวงที�อยูใ่นพื@นที� โดยใชแ้ผนที�ฐานในมาตราส่วนที�

ใหญ่ขึ@นเป็นแผนที�อา้งอิงในการพูดคุยขอ้มูลตาํแหน่งขององค์ประกอบสําคญัในพื@นที�นั@นจะไดมี้

การระบุในแผนที�อีกครั@ งก่อนที�จะได้มีการแลกเปลี�ยนพูดคุยถึงขอบเขตบริเวณที�ควรจะไดมี้การ

สํารวจภาคสนามเพื�อเก็บขอ้มูลเพิ�มเติม โดยเกณฑ์ในการพิจารณาขอบเขตมีไดแ้ก่ หน่วยพื@นที�ทาง

ประวติัศาสตร์ เช่น แนวกาํแพงเมืองเก่า เขตการปกครองในอดีต ฯลฯ สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น คู

คลอง แม่นํ@า ฯลฯ ขอบเขตพื@นที�ที�ครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญัไดอ้ยา่งครบถว้น ส่วนที�สองคือ ทาํ

การสํารวจภาคสนาม พื@นที�ที�ไดรั้บการระบุขอบเขตเบื@องตน้จะไดรั้บการดาํเนินการสํารวจ โดยใช้

วิธีการสํารวจร่วมกนักบัคนในพื@นที� (Walk-Through Survey) ซึ� งอาจเป็นหัวหน้าชุมชน เยาวชน 

หรือผูเ้ฒ่าผูแ้กในพื@นที� ร่วมกบัคณะสํารวจ การสํารวจโดยการให้คนในพื@นที�พาคณะสํารวจเดิน

เพื�อใหเ้ห็นถึงตาํแหน่งองคป์ระกอบสาํคญัและสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื@นที� 

   3.2.1.4 การประเมินคุณค่าและการวิ เคราะห์ ข้อมูลที�ได้ของแหล่ง

สิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมทั@งหมดที�ไดจ้ากภาคสนามจะไดน้าํมาประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ใน 3 

ด้านหลัก อันประกอบด้วย การประเมินคุณค่าความสําคัญ (Significance) การประเมินคุณค่า

ความสําคญัจะอา้งอิงถึง 2 ส่วน เพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมิน ไดแ้ก่ คุณค่า (Value) และสภาพ

ความแทด้ั@งเดิม (Authenticity) 
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   คุณค่า (Value) คือสิ� งที�ให้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทาง

จิตใจกบัมนุษย ์คุณค่านั@นขึ@นอยู่กบับริบททางสังคม และสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา โดย

คุณค่าเหล่านี@อาจถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural Value) โดยแบ่งออกเป็น 3 

ลกัษณะ คือ คุณค่าทางด้านความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity Value) คุณค่าดา้นศิลปะ ด้านเทคนิค 

(Relative Artistic or Tech Value) และคุณค่าในเรื�องความหายาก (Rarity Value) และ คุณค่าทาง

สังคม เศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะดงันี@  คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ (Economic Value) คุณค่า

ทางดา้นการใชส้อย (Functional Value) คุณค่าทางดา้นขอ้มูล และการศึกษาหาความรู้ (Educational 

Value) คุณค่าทางดา้นสังคม (Social Value) และคุณค่าทางดา้นการเมือง (Political Value) 

   สภาพความแทด้ั@ งเดิม (Authenticity) คือการคงอยู่ของคุณค่านั@นๆ โดย

แบ่งออกเป็น 5 ส่วนที�สําคัญ ได้แก่ ที�ตั@ ง (Location) บริเวณโดยรอบ (Setting) ยงัคงใช้วสัดุ

เหมือนเดิม (Material) ยงัคงรูปร่างแบบเดิม (Style) และสิ�งสุดทา้ยคือ ฝีมือช่าง/เทคนิคการก่อสร้าง 

(Craftsmanship) 

   ภยัคุกคามและแนวโน้มการเปลี�ยนแปลง (Threat and Trend) การ

วิเคราะห์ในส่วนนี@ เป็นการมองแนวโน้มและปัจจยัถึงการสูญเสียไปของคุณค่า ความสําคญั และ

สภาพความแทด้ั@งเดิม ที�อาจเกิดขึ@นในพื@นที�ทั@งในระดบัองค์ประกอบและภาพรวมของพื@นที� โดย

มองทั@งปัจจยัภายในและภายนอกควบคู่กนัไป ภยัคุกคามที�พิจารณาจะเป็นปัจจยัหลกัที�จะนาํไปสู่

แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของพื@นที� 

   การกาํหนดแนวทางในการอนุรักษ์พื@นที�เบื@องตน้ การวิเคราะห์ในส่วนนี@

เป็นการมองถึงแนวทางที�จะเก็บรักษาคุณค่าความสาํคญัของพื@นที�และป้องกนัภยัคุกคามที�จะเกิดขึ@น 

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจภาคสนามในส่วนนี@  จะเป็นแนวทางให้ผูป้ระเมินและบุคคลภายนอกซึ� ง

ไม่ไดส้ัมผสักบัพื@นที�โดยตรง จะไดน้าํมาใชป้ระกอบการกาํหนดนโยบายและแผนงาน 

   จากนั@นจึงบูรณาการขอ้มูลเขา้สู่แผนระดบักวา้ง ขอ้มูลทั@งในส่วนที�เป็น

ระบบฐานขอ้มูล (ทะเบียนแหล่งสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมของจงัหวดั) และแผนที�แสดงตาํแหน่ง

และขอบเขตแหล่งสิ� งแวดล้อมทางวฒันธรรม จะได้ถูกนํามาเปลี�ยนให้อยู่ในรูปของข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื�อนาํไปใชเ้ป็นชั@นของขอ้มูลอนัจะเป็นขอ้มูลประกอบส่วนหนึ�ง ใน

กระบวนการจดัทาํผงัเมืองรวมของจงัหวดั หรือผงัพฒันาจงัหวดัอื�นๆที�จะจดัทาํขึ@นในอนาคต  
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  3.2.2 การศึกษาระดับรายละเอยีด 

   ขั@นตอนการดาํเนินการของการศึกษาระดบัรายละเอียด สามารถแบ่งยอ่ย

ออกไดเ้ป็น 3 ขั@นตอนไดแ้ก่ การกาํหนดวตัถุประสงค์ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพื�อการวางแผน และ

การนาํไปสู่การปฏิบติั โดยเป้าหมายหลกัของการศึกษาในระดบัรายละเอียด คือ แผนบูรณาการและ

แผนปฏิบติัการระดบัทอ้งถิ�น ซึ� งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื@นที� แผนดงักล่าวจะ

ประกอบไปดว้ยขอ้มูลเชิงลึก ทั@งในส่วนกายภาพและสังคม ที�จะไดน้าํมาใชเ้ป็นตวักาํหนดมาตรการ

และแนวทางที�ปฏิบัติได้จริง ตรงกับความต้องการและวิสัยทัศน์ของคนในพื@นที�และมีความ

สอดคลอ้งกบัทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของพื@นที� 

   3.2.2.1 การกาํหนดวตัถุประสงค์ เนื�องจากแต่ละแหล่งสิ� งแวดล้อมทาง

วฒันธรรมมีบริบทที�ต่างกนั ดั@ งนั@น จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะได้มีการกาํหนดวตัถุประสงค์

เฉพาะของการดาํเนินการในแต่ละพื@นที�ซึ� งจะส่งผลสําคญัถึง การกาํหนดแผนงานและกรอบการ

ทาํงาน ให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายร่วมในอนาคตที�คาดหวงัไวข้องคนในพื@นที� 

รูปแบบการกาํหนดวตัถุประสงคอ์าจเริ�มจากการระบุประเด็นปัญหา (Problem Identification) การ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้วนํามาแปลงเป็นวตัถุประสงค์ที�ตอบรับและ

แกปั้ญหานั@นๆ เพื�อให้เป็นวตัถุประสงคย์อ่ย หรือวตัถุประสงคร์ะยะสั@น (Immediate Objective) ซึ� ง

มีความเหมาะสมกบัปัญหาในระยะสั@นสามารถดาํเนินการ และเห็นผลไดอ้ย่างทนัที พร้อมกนันั@น

อาจมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ระยะยาว (Development Objective) ซึ� งอาจได้จากการกาํหนด

วสิัยทศัน์ร่วมกนัของคนในพื@นที� โดยจะเป็นเป้าหมายที�อาจไม่สามารถเกิดขึ@นไดใ้นทนัทีแต่มีความ

เหมาะสมกบัการพฒันาอยา่งย ั�งยนืของพื@นที�ในอนาคต 
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แผนภูมิที� B แสดงขั@นตอนการศึกษาของระบบเพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

 ในขั@นตอนการดาํเนินการศึกษาระดบัรายละเอียด 

 (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม) 

  

 

   3.2.2.2 การเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื�อการวางแผน จากกรอบแนวทางการ

ดาํเนินการที�ไดจ้ากขั@นตอนการกาํหนดวตัถุประสงค ์ทั@งในส่วนที�เป็นระยะสั@นและระยะยาว จะเป็น

ตวับ่งชึ@ ถึงหวัขอ้ของขอ้มูลที�เป็นที�ตอ้งการเพิ�มเติมและขอ้มูลที�จาํเป็นตอ้งตรวจสอบกบัคนในพื@นที� 

เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ทั@งในส่วนขอ้มูลกทางกายภาพและขอ้มูลทางเศรษฐกิจสังคม จึง

จาํเป็นจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลเชิงลึก เพิ�มจากรายงานแหล่งสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม การเก็บขอ้มูล

แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม และการวจิยัทางเศรษฐกิจสังคม 

   การเก็บขอ้มูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ การเก็บบนัทึกขอ้มูลหวัขอ้

หลักๆ อันมีผลกับคุณลักษณะสําคัญของพื@นที�ของทุกองค์ประกอบที�อยู่ในพื@นที�  เพิ�มเติมจาก

แผนภูมิสรุปขั�นตอนการดําเนินการศึกษาระดับรายละเอียด 

ดาํเนินการต่อเนื$องจากระยะที$ (                 แหล่ง

การประชุมกลุ่มยอ่ยกบั
เทศบาล 

สาํรวจโดยสถาบนัการศึกษา
และเจา้หนา้ที+ 

การจดัสมันาเชิงปฏิบติัการ
ทางการวางแผน 

E.การกาํหนดวตัถุประสงค ์  
  การวิเคราะประเด็นปัญหาและ

บทสรุปประเด็นปัญหาวตัถุประสงค ์
แนวทางการดาํเนินการและวิสยัทศัน์

G.การเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพื+อการวางแผน 
   การวิสาํรวจทางสถาปัตยกรรมในระดบั    

รายละเอียด การวิจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม

H.การนาํไปสู่การปฏิบติั 
   การกาํหนดมาตรการเพื+อการอนุรักษแ์ละ  
   พฒันาการจดัทาํผงักายภาพเพื+อการอนุรักษ์

ขอ้มูลเชิงลึกทางกายภาพ  

ขอ้มูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจสงัคม 

แผนบูรณาการเพื+อการอนุรักษแ์ละ
แผนพฒันาพื�นที+  
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องคป์ระกอบหลกั ที�ไดเ้ก็บไปแลว้ในการศึกษาระดบักวา้ง เพื�อให้ไดม้าซึ� งขอ้มูลในภาพรวมของ

พื@นที�ไม่ใช่เพียงแต่องค์ประกอบสําคญั การสํารวจทางสถาปัตยกรรมเพิ�มเติมจะขยายขอบเขตการ

สํารวจให้ครอบคลุมทุกอาคารที�อยู่ในพื@นที� โดยระดบัความละเอียดของการสํารวจจะยืดหยุน่ตาม

ความพร้อมของบุคลากรและงบประมาณของแต่ละพื@นที� แต่อย่างน้อยควรที�จะครอบคลุมตวัแปร

หลกั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ประเภทอาคาร การใชส้อยปัจจุบนั ยคุสมยั รูปแบบ วสัดุอาคาร รูปทรงหลงัคา 

   การเก็บขอ้มูลทางเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกและการ

ตรวจสอบยนืยนัทศันคติ ความคิดเห็นของประชาชนต่อวตัถุประสงคแ์ละวิสัยทสัน์ที�ไดก้าํหนดขึ@น 

โดยใช้เทคนิควิธีที�เหมาะสมกนักับลกัษณะของขอ้มูลและผูใ้ห้ขอ้มูล จะมีทั@งในส่วนขอ้มูลเชิง

คุณภาพ และขอ้มูลเชิงปริมาณ  

   การบนัทึกประวติัศาสตร์ผา่นการบอกเล่า เป็นส่วนประกอบที�สําคญัมาก

ในการส่งเสริมใหค้นในทอ้งถิ�นรู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์เนื�องจากวิธีการนนี@ เป็นการถ่ายทอด

การสัมภาษณ์ผูที้�อาศยัอยู่ในทอ้งถิ�นในเรื�องชีวิต และเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงบางสิ�งบางอย่างที�

ใกลชิ้ดเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และบนัทึกประสบการณ์ชีวิตของบุคคล ประวติัศาสตร์บอกเล่าที�

สมบูรณ์จะสอบถามถึงเรื� องของบรรพบุรุษครอบครัว ประสบการณ์ชีวิตตั@ งแต่ในวยัเด็กจนถึง

ปัจจุบนั และสอบถามในแง่มุมอื�นๆ มากเท่าที�จะเป็นไปได้ การใช้ขอ้มูลที�ได้จากประวติัศาสตร์

บอกเล่า จะทาํให้ทราบถึงเรื� องราวของสิ�งแวดล้อมทางวฒันธรรมอย่างละเอียด และต่างไปจาก

หนงัสือประวติัศาสตร์ โดยทั�วไปซึ�งมกัจะกล่าวถึงเรื�องราวเฉพาะที�เกี�ยวกบั ราชวงศ ์และศาสนา 

   3.2.2.3 การนาํไปสู่การปฏิบติัขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลและสังเคราะห์

ขอ้มูลในระดบัรายละเอียด จะไดมี้การมาจดัทาํกระบวนการวางแผนผา่นเวทีสาธารณะ โดยมีเนื@อหา 

3 ส่วน ส่วนแรกไดแ้ก่  

   การสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ขอ้มูลที�ได้เพิ�มจากทั@งทางกายภาพและทาง

เศรษฐกิจสังคม ทั@งในส่วนวตัถุประสงค์ แนวทางการดําเนินการ จะถูกนํามาสังเคราะห์เข้าสู่

เครื�องมือในการวางแผน และผงักายภาพ จะทาํให้ได้รูปแบบการดาํเนินการที�ชัดเจนขึ@ น และมี

ความสัมพนัธ์กนักบัทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของพื@นที�ที�ไดจ้ากการสํารวจ รูปแบบการ

ดาํเนินการบางส่วนจะไดมี้การนาํไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบที�เขา้ใจง่ายต่อคนทั�วไป เช่น แผนที� 3 

มิติ แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ เพื�อสร้างความเขา้ใจและการรู้สึกมีส่วนร่วมก่อนที�จะมีการกาํหนดเป็น

มาตรการและแผนงานโดยละเอียดในขั@นต่อไป 

   การกาํหนดมาตรการเพื�อการอนุรักษ ์ผลที�ไดจ้ากการสังเคราะห์ขอ้มูลจะ

ไดถู้กนาํมากาํหนดมาตรการ เพื�อใชต้อบสนองวตัถุประสงคแ์ละบรรลุวิสัยทศัน์ที�กาํหนด มาตรการ

มี 2 รูปแบบมาตรการเชิงจูงใจ Enabling Measure และมาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure  
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   มาตรการแรงจูงใจ Enabling Measure ไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษีบางประเภท

ใหก้บัอาคารอนุรักษ ์รวมถึงวสัดุทอ้งถิ�น การอาํนวยความสะดวกในการขออนุญาตปรับปรุงอาคาร

เก่า การสร้างประโยชน์พิเศษให้กบัอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ที�ดาํเนินการตามคู่มือการออกแบบ 

เช่น การเพิ�มสัดส่วนพื@นที�อาคารต่อที�ดิน (FAR or BCR) การมอบรางวลัเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้กบั

อาคารที�อนุรักษ์ไดดี้ การจดัทาํกิจกรรมสร้างการรับรู้สาธารณะ (Public Awareness) เพื�อเผยแพร่

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคุณค่าความสําคญัในพื@นที� การออกเงินสนับสนุน (Matching Fund) 

ร่วมกบัเจา้ของบา้นในการปรับปรุงอาคาร 

   3.2.2.4 มาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure เช่น การกาํหนดความ

สูงและประโยชน์การใชที้�ดินและอาคาร การกาํหนดวสัดุและสีหลงัคาการขึ@นทะเบียนโบราณสถาน

ใหก้บัอาคารอนุรักษ ์

  การจัดทําผ ังกายภาพเพื�อการอนุรักษ์ ข้อมูลจากการดํา เนินการในระดับ

รายละเอียด ทั@งในส่วนขอ้มูลทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และวตัถุประสงค ์จะถูกนาํมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ลงสู่ผงักายภาพระดบัพื@นที� โดยผงัที�เสนอควรจะมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนักบัฐาน

ทรัพยากรที�มี และความตอ้งการของคนในพื@นที�เพื�อนาํไปสู่วิสัยทศัน์ของชุมชนที�วางไวโ้ดยมีการ

นาํมาตรการบางส่วนที�เหมาะสมมาประกอบผงัที�ไดจ้ะครอบคลุมทั@งในระดบัองค์ประกอบโดยมี

โครงการยอ่ยที�จะส่งเสริมและสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ละมาตรการที�กาํหนดทั@งในส่วนของภาครัฐ 

เอกชนและประชาชนทั�วไป และในระดบัพื@นที�โดยรวม ในรูปแบบของผงัการใช้ประโยชน์ที�ดิน 

กระบวนการที�ใชด้าํเนินการจะมีรูปแบบที�ต่างกนัไป โดยอาจอยูใ่นรูปแบบของการจดัประชุมเชิง

ปฏิบติัการขนาดเล็กของผูเ้กี�ยวขอ้งหลกั เพื�อสรุปขอ้มูลและประเด็นที�สําคญัก่อนที�จะนาํไปสู่การ

จดัเวทีสาธารณะขนาดใหญ่เพื�อช่วยกนัยกร่างผงักายภาพ โดยปรกติขั@นตอนนี@ จะใชเ้วลานาน และ

จาํเป็นที�จะตอ้งมีบุคลากรเฉพาะทางดา้นการวางแผนเขา้ร่วมดาํเนินการ  

 3.3 แนวคิดการจัดการภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม 

  คณะทาํงานภูมิทศัน์วฒันธรรมโดยกระทรวงวฒันธรรมจดัแบ่งภูมิทศัน์วฒันธรรม

ออกตามความเขม้ขน้ของการจดัการของมนุษยที์�มีต่อสภาพแวดลอ้ม ไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ ชุมชนที�

มีภูมิทัศน์นําวฒันธรรม ชุมชนที�มีลักษณะเด่นร่วมกันทั@ งภูมิทัศน์และวฒันธรรม ชุมชนที�มี

วฒันธรรมนาํภูมิทศัน์ (สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติกระทรวงวฒันธรรม และคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2549) โดยประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรมตามความ

เขม้ขน้ของการจดัการสภาพแวดลอ้ม 3 ประเภท ดงันี@  
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  3.3.1 ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบภูมิทศัน์นําวฒันธรรม 

   ลกัษณะของชุมชนที�มีภูมิทศัน์เป็นเอกลกัษณ์สําคญัโดดเด่นคือ ชุมชนที�

ยงัประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ การตั@งถิ�นฐานมีการแทรกตวัอยู่ใน

ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ด้วยการปรับตวัให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีดุลยภาพ อาทิ การตั@งถิ�นฐานบน

เทือกเขา ริมแม่นํ@ าในป่าไม ้เป็นตน้ ภูมิทศัน์วฒันธรรมลกัษณะนี@ ปราศจากการรบกวนความเจริญ

ทางดา้นวตัถุใดๆ จากภายนอก หรือจะมีก็เป็นแต่เพียงส่วนน้อย ไม่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างรุนแรง หรือชัดเจน เนื�องมาจากมีการอยู่อาศัยที�พึ� งพาธรรมชาติ และปฏิบัติตนต่อ

สภาพแวดลอ้มอยา่งอ่อนนอ้ม โดยปกติแลว้ผูค้นที�อาศยัอยูใ่นภูมิทศัน์วฒันธรรมของตนเองอยูบ่น

ขอ้จาํกดัดา้นต่างๆ ของคน มีการใชป้รัพยากรที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หากจะซื@อหา

สินคา้จากภายนอกชุมชนก็เพียงแต่สินคา้บางประเภทที�จาํเป็นและไม่สามารถผลิตไดใ้นทอ้งถิ�น

เท่านั@น  

   การจัดการภูมิทัศน์ในลักษณะนี@ คือ การคํานึงถึงความใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ การใช้วสัดุปรุงแต่งที�ตอ้งซื@อมาจากภายนอกชุมชนให้น้อยที�สุด มีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม และไม่เป็นการทาํลายทั@งมลภาวะทางนิเวศวทิยา และเป็นมลพิษทางสายตา 

  3.3.2 ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบมีลกัษณะเด่นร่วมกนัทั�งภูมิทศัน์และวฒันธรรม 

   ชุมชนที�มีลกัษณะโดดเด่นทั@งในแง่ภูมิทศัน์และวฒันธรรมร่วมกนัเป็น

พื@นที�ที�มีแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมที�เหมาะสมไดห้ลายหลายแนวทาง แต่อยา่งไรก็ตาม

ในการจดัการต่างๆ ก็ควรอาศยัปัจจยัภายนอกให้น้อยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ควรใช้ทรัพยากรที�มีอยู่มี

อยูใ่นทอ้งถิ�นที�มีอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ในการจดัการ และพึงระลึกวา่การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมที�

มีสัดส่วนของการพึ� งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ�นจะก่อให้เกิดปัญหาน้อยกว่าการพึ� งพา

ทรัพยากรที�สังเคราะห์ขึ@น หรือทรัพยากรใดๆที�ไม่มีในทอ้งถิ�น 

  3.3.3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะคือ 

   3.3.3.1 วฒันธรรมที�จับต้องได้หรือเป็นรูปธรรมเป็นหลักในการ

เปลี�ยนแปลงภูมิทศัน์ ในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมประเภทนี@สามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ 

แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งคาํนึงถึงเอกลกัษณ์ของพื@นที�เป็นสําคญั และตอ้งนาํมาเป็นพื@นฐานความคิด

ในการออกแบบหรือจดัการในภูมิทศัน์ ผลลพัธ์ของการจดัการจะออกมาดี หรือไม่นั@น ขึ@นอยู่กบั

ประสบการณ์ และความรู้ความชํานาญของคณะทาํงานเป็นสําคญั สําหรับการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมตอ้งระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเปลี�ยนแปลงที�กวา้งขวางและหลากหลาย เพราะหากเป็น

การจดัการที�ผิดพลาดแลว้ ย่อมส่งผลกระทบทางลบที�รุนแรงและชดัเจนดว้ยเช่นกนั ดงันั@นในการ
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จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนลกัษณะนี@  มีความจาํเป็นที�จะตอ้งทาํการศึกษาเพื�อสร้างความ

เขา้ใจชุมชนอยา่งถ่องแท ้เพื�อกาํกบัการจดัการให้อยูใ่นกรอบของวฒันธรรมดั@งเดิมของตนได ้และ

ควรให้มีผูที้�มีความรู้มีประสบการณ์เขา้มาแนะนาํหรือวางกรอบความคิดและแผนการจดัการ ซึ� ง

ตอ้งไม่เกินกาํลงัของชุมชนที�จะดาํเนินการเองได ้

   3.3.3.2 วฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ไดห้รือเป็นนามธรรมเป็นตวันาํพาให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงภูมิทศัน์ลกัษณะนี@อาจจะไม่ไดเ้ห็นเป็นประจกัษแ์ก่สายตา แต่ตอ้งการการวิเคราะห์

เชิงลึก ซึ� งจะเกิดขึ@นในชุมชนที�มีวฒันธรรมที�ซบัซอ้น ซึ� งอาจจะเป็นชุมชนเมืองขนาใหญ่หรือขนาด

เล็กก็ได ้หากแต่ชุมชนนั@นตอ้งมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนที�โดดเด่นอย่างเห็นไดช้ดั ซึ� ง

การจดัการในลกัษณะนี@ อาจเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมที�เป็นนามธรรมดงักล่าว ซึ� งอาจจะเป็นการ

บริหารจดัการ หรือสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี แต่ทั@งนี@ ตอ้งขึ@นอยู่กบัความตอ้งการของชุมชน 

และควรมีการประเมินผลของการจดัการหลงัจากดาํเนินงานจดัการไปแลว้ 

  3.3.4 รูปแบบและวธีิการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 

   3.3.4.1 การศึกษาและการวิจยั (Study and Research) การศึกษาภูมิทศัน์

วฒันธรรมของแต่ละพื@นที�ถือว่าเป็นการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมในขั@นตอนแรก กล่าวคือตอ้ง

ทาํการศึกษาพื@นที�ในแง่มุมต่างๆเพื�อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พื@นที�ประเด็นต่างๆซึ� ง

สามารถจาํแน่ขอ้มูลออกไดเ้ป็นสองประเภทคือขอ้มูลพื@นฐานของพื@นที� และขอ้มูลพื@นฐานผา่นการ

วเิคราะห์ ซึ� งในขั@นตอนนี@นั@นผูว้จิยัไดท้าํการศึกษามาแลว้ในระดบัหนึ�ง ดงัขอ้มูลที�ปรากฏในขา้งตน้ 

   3.3.4.2 การดูแลรักษา (Maintenance)  คือขั@นตอนแรกในการจดัการ

มรดกทางวฒันธรรมที�มีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมหรืออาคารที�มีความสําคญัที�ระบุไวใ้นหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ ให้คงอยูใ่นสภาพที�มั�นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยูเ่สมอ ดว้ยการดูแลรักษาอยู่

อยา่งสมํ�าเสมอ และหากเกิดการเสื�อมสภาพก็สามารถทาํการซ่อมแซม ซึ� งสามารถทาํไดง่้ายและไม่

ตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญในการ ไม่สิ@นเปลืองค่าใชจ่้ายและทรัพยากรมากนกั 

   3.3.4.3 การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) มกัใช้การจดัการลกัษณะนี@

กบัมรดกทางวฒันธรรมที�เป็นโบราณสถานที�ขาดการใชส้อยร่วมสมยัของปัจจุบนัไปแลว้คุณค่าของ

แหล่งโบราณสถานเหล่านี@ จะมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาโดยทาํหน้าที� เป็นหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ โดยในส่วนของบริเวณพื@นที�ที�ทาํการศึกษาในส่วนของชุมชนนั@นยงัไม่ปรากฏ

องคป์ระกอบหรือมรดกทางวฒันธรรมใดที�ตอ้งใชก้ารจดัการดว้ยวธีินี@  

   3.3.4.4 การบูรณะ (Restoration) โดยซ่อมแซมปรับปรุงให้มรดกทาง

วฒันธรรมหรือภูมิทศัน์วฒันธรรมให้กลมกลืนกบัของเดิม ให้มากที�สุด แต่ก็ควรทาํให้สามารถ

แยกแยะถึงสิ�งที�มีอยูเ่ดิมกบัสิ�งที�ไดป้รับปรุงใหม่ การจดัการในลกัษณะดงักล่าวมุ่งหมายที�จะทาํให้
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คุณค่าที�เป็นนามธรรมดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัพื@นที�นั@นกลบัมามีความชดัเจนมากยิ�งขึ@น โดยเฉพาะ

ในแง่คุณค่าดา้นจิตวญิญาณ และคุณค่าดา้นการศึกษา 

   3.3.4.5 ก า ร ป ฏิ สั ง ข ร ณ์  ห รื อ ก า ร ส ร้ า ง ขึ@ น ใ ห ม่ ใ น รู ป แ บ บ เ ดิ ม 

(Reconstruction) โดยทาํให้มรดกทางวฒันธรรม และภูมิทศัน์วฒันธรรมที�เคยสุญเสียรูปร่างไป 

หรือพงัทลายกลบัมาอยูใ่นรูปที�เคยเป็น โดยใช้จากหลกัฐานภาพถ่าย โดยการสร้างใหม่นี@  แมว้า่จะ

ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดการอนุรักษ์ที�คาํนึงถึงความแทจ้ริงของอาคารหรือวสัดุ แต่ทวา่เมื�อมี

ความตอ้งการใชส้อยร่วมสมยั หรือในกรณีที�อาคารนั@นๆ เป็นอาคารที�มีความสําคญัมากในแง่ของ

จิตวิญญาณ หรือการใชส้อยของผูค้นก็มีเหตุผลที�จะมีการปฏิสังขรณ์ขึ@นใหม่เพื�อตอบสนองต่อการ

ใชส้อยนั@นๆ  

   3.3.4.6 การฟื@ นฟู (Rehabitation) เป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมแบบดั@งเดิม

ของพื@นที�กลับมาดํา เนินต่อไป เพื�อเป็นการทําให้ภู มิทัศน์ว ัฒน์ว ัฒนธรรม และมรดกทาง

สถาปัตยกรรมที�มีอยูเ่ดิมแต่ไดซ้บเซาลงไปแลว้ กลบัขึ@นมามีชีวติอีกครั@ ง 

   3.3.4.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย ( Adaptation ) ดว้ยการเปลี�ยนแปลง

หน้าที�เดิมของอาคาร หรือภูมิทศัน์วฒันธรรม แบบดั@งเดิมเพื�อตอบสนองต่อหน้าที�ใชส้อยใหม่ แต่

ในการปรับเปลี�ยนรูปแบบใชส้อยใหม่ตอ้งคาํนึงคุณค่าดา้นต่างๆ ของมรดกทางวฒันธรรมนั@นเป็น

หลกัสําคญั เพราะว่ากิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือลดทอนคุณค่าดา้นต่างๆ ของ

มรดกทางวฒันธรรมลง สําหรับกิจกรรมหรือการเปลี�ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควรจะเคารพต่อ

มรดกวฒันธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมที�มีอยูใ่นพื@นที� ทั@งในแง่ของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดส่วน 

สี และพื@นผิว ควรจะคลา้ยคลึงกบัสิ�งที�มีอยู่เดิม และควรหลีกเลี�ยงการเลียนแบบที�อาจจะก่อให้เกิด

ความสับสนไดว้า่ของสิ�งไหนเป็นสิ�งเดิม หรือของสิ�งไหนไดส้ร้างขึ@นใหม่ 

   3.3.4.8 การพฒันาและสร้างสรรคใ์หม่ ( Development and New Creation 

) การพฒันาและสร้างสรรคใ์หม่ เป็นการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมที�ส่งผลกระทบต่อพื@นที�มากที�สุด 

จากแนวคิดเรื� องการพฒันาที�ย ั�งยืนที�คาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด แนวความคิดดังกล่าวไม่ได้ปฏิเสธหรือเป็นปรปักษ์ต่อการพฒันาหรือการ

สร้างสรรค์ใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ระบุว่าการพฒันาหรือการสร้างสรรค์ใหม่นั@นตอ้งมีคุณค่า มี

ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อชุมชนเจา้ของพื@นที� โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม 

 3.4 การศึกษาแนวคิดการพฒันาอย่างยั+งยนื 

  คาํจ ํากัดความของ “การพัฒนาอย่างย ั�งยืน” ที�ก ําเนิดขึ@ นจากรายงานเรื� อง

สิ�งแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ั�งยืน (The Bruntland Report หรือ Our Common Future ) ซึ� งเป็น
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รายงานที�จดัทาํขึ@นโดย the World Commission on Environment and Development ในปี พ.ศ. BMS� 

( ค.ศ. A�C� ) คือ “ การพฒันาที�สนองความตอ้งการของปัจจุบนัโดย ไม่ทาํใหป้ระชาชนรุ่นต่อไปใน

อนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที�จะสนองความตอ้งการ ของเขา

เอง” (Sustainable Development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs)  

  การพฒันาจะตอ้งถูกจาํกดัโดยความสามารถทางเทคโนโลยีและองคก์รทางสังคม 

และขีดความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ของ

มนุษย์นั�นคือ มนุษยจ์ะมุ่งการพฒันาจนเกิดความเสียหายต่อสิ� งแวดล้อมไม่ได้ เทคโนโลยีและ

องคก์รทางสังคมอาจถูกใช ้เป็นเครื�องมือในการพฒันา แต่ตอ้งเป็นเครื�องมือในการควบคุมมิให้การ

พฒันาเป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้ม การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจาํเป็นขั@นพื@นฐานของ

มนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�งคนจนที�ตอ้งมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ@นให้สมศกัดิ5 ศรีของความเป็นมนุษย ์และ

การพฒันานี@ตอ้งเปิดโอกาสใหแ้ก่ทุกคนในการหวงัที�จะมีชีวติที�ดีขึ@นให้เป็นจริงได ้เพื�อให้ทุกคนใน

สังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมอย่างยุติธรรม พลเมืองทุกคนของประเทศจะตอ้งมีส่วนร่วม

อย่างมีประสิทธิผลและทดัเทียมกนัในระดบัประเทศ และประชาธิปไตยควรมีบทบาทมากขึ@นใน

การตัดสินใจเกี�ยวกับกิจกรรมระหว่างประเทศ วิถีชีวิตที�มั�งคงจะต้องอยู่ภายในขอบเขตนิเวศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งประเทศตะวนัตกและชนชั@นผูน้าํประเทศกาํลงัพฒันาควรลดการอุปโภคบริโภค

ลง ขนาดของประชากร และการเพิ�มของประชากร ตอ้งสอดคล้องกบัศกัยภาพทางการผลิตของ

ระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเทศที�กาํลังพฒันาที�จะต้องมีจาํนวนประชากรไม่ให้เกิน

ความสามารถในการเลี@ยงดูประชากรให้อยูดี่กินดีและไม่อดตายกล่าวอีกนนยัหนึ�ง คือ การพฒันาที�

ย ั�งยืน เป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงเพื�อให้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ แนวทางการลงทุน ทิศทาง

ของการพฒันาทางเทคโนโลย ีและการเปลี�ยนแปลงของสถาบนัมนุษยส์อดคลอ้งกบัความจาํเป็นใน

อนาคตและในปัจจุบนั  

  3.4.1 องค์ประกอบของสังคมที+มีการพฒันาอย่างยั+งยนื       

   3.4.1.1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร  

เช่น  ปริมาณแหล่งนํ@ าและความเพียงพอของนํ@ าใชใ้นปัจจุบนั  การใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งอื�น  ทั@ง

จากธรรมชาติและจากการประดิษฐขึ์@น  ไดแ้ก่  พลงังานนํ@า  พลงังานลม  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  

พลงังานแก๊สชีวภาพ  และพลงังานแสงอาทิตย ์ และมีการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

   3.4.1.2 เศรษฐกิจที�มั�นคงของชุมชน คือ มีการพฒันาที�ทาํให้ชุมชนมี

เศรษฐกิจดีอยา่งต่อเนื�องและควบวงจร 
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   3.4.1.3 คุณภาพชีวิตที�ดีของประชากรในชุมชน เช่น มีการอยูดี่กินดีอยูใ่น

ที�ที�มีอากาศดี ปราศจากมลภาวะ มีการจดัสรรการใชป้ระโยชน์จากที�ดินอย่างถูกตอ้งตามศกัยภาพ

ของแต่ละพื@นที� มีบริการสาธารณสุขอยา่งทั�วถึง มีการใหก้ารศึกษาอยา่งต่อเนื�องเป็นตน้ 

  3.4.2 หลกัการการพฒันาสิ+งแวดล้อมที+ยั+งยนื 

   S.L.B.A รักษาและกระตุน้ให้เกิดความหลากหลาย การพฒันาที�จะนาํไปสู่

ความย ั�งยนืมีหลายแนวทางทั@งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มนุษยจึ์งควรรักษาและกระตุน้ให้

เกิดความหลากหลายโดยไม่ผกูขาดเฉพาะรูปแบบที�ถูกตอ้งที�สุดหรือสมบูรณ์ที�สุดของวฒันธรรม 

จริยธรรม ศาสนา และสังคม เพียงแนวทางใดทางหนึ�งเท่านั@น 

   S.L.B.B ดาํเนินการพฒันาหรือสร้างระบบเศรษฐกิจที�รวมเอาสิ�งแวดลอ้ม

และเวลาในอนาคตเขา้ไวใ้นกระบวนการตดัสินใจ 

   S.L.B.S ตอ้งแสวงหาแนวทางที�เห็นร่วมกนับนพื@นฐานของสิ�งแวดล้อม 

สังคม วฒันธรรมและศีลธรรม ที�มีความหลากหลาย  

 

 จากขอ้มูลแนวความคิดและทฤษฎี ที�ไดท้าํการศึกษามานั@นทาํให้ไดท้ราบถึงแนวทางใน

การกาํหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที�จะใช้ในการทาํวิจยั กระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม

ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ซึ� งผูว้ิจยัจึงเลือกใช้รูปแบบการดาํเนินงานที�ได้ปรับให้มีความเหมาะสมกบั

ขนาดพื@นที�กรณีศึกษาที�เป็นชุมชนและระยะเวลาในการดาํเนินงานโดยได้ทาํการศึกษาในส่วน

เฉพาะของขั@นตอนในภาพกวา้งและปรับเปลี�ยนหัวขอ้เพิ�มเติม ในส่วนของการวิเคราะห์เพื�อให้มี

ความเหมาะสมกบัระยะเวลาดาํเนินงานมากขึ@นโดยมีรายละเอียดดงัที�จะกล่าวในวิธีการดาํเนินงาน

วจิยั 
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บทที+ 3 

การดําเนินงานวจัิย 

 การดาํเนินงานวิจยัสําหรับศึกษาเรื�องแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมสําหรับใช้

ศึกษา ชุมชนริมนํ@าจนัทบูรนี@ เป็นผลมาจากการศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดและเอกสาร งานวิจยั

ที�เกี�ยวขอ้ง และกรณีศึกษาจากบทก่อนหนา้นี@  โดยการศึกษาในบทนี@จะประกอบดว้ย การสรุปกรอบ

ทฤษฎี แนวคิด เพื�อวางแนวทางการวจิยั 

 

1 กรอบทฤษฎหีรือ แนวความคิด  

 ในการศึกษาวิจัยครั@ งนี@ ผูว้ิจ ัยได้ใช้กรอบแนวความคิดของ ระบบเพื�อการอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม (Cultural Environment Conservation System) CECS ซึ� งทางสํานกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มได้ดดัแปลงมาจากระบบเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมทางวฒันธรรมของเดนมาร์กมา

ประยุกต์ใช้ โดยไดป้รับให้เขา้กบับริบทของประเทศไทย และรูปแบบแนวคิดการจดัการภูมิทศัน์

ทางวฒันธรรมของสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมมาปรับใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาพื@นที�องคป์ระกอบและกระบวนการจดัการทางวฒันธรรม 

 การออกแบบการวจิยัสาํหรับการดาํเนินงานในพื@นที�ศึกษาที�ไดป้รับเปลี�ยนระบบเพื�อให้

มีความเหมาะสมกบับริบทของพื@นที�กรณีศึกษาที�เป็นชุมชนและระยะเวลาในการดาํเนินงานโดยได้

ทาํการศึกษาในส่วนเฉพาะของขั@นตอนในภาพกวา้งและปรับเปลี�ยนหวัขอ้เพิ�มเติม ในส่วนของการ

วิเคราะห์เพื�อให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาดาํเนินงานมากขึ@ นโดยรูปแบบการดําเนินงาน

สามารถแบ่งไดเ้ป็น L ขั@นตอนซึ�งมีรายละเอียดดงันี@  

 1.1 การจัดการข้อมูล 

  จากการศึกษาแนวคิดการจัดการทางภู มิทัศน์ว ัฒนธรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม จึงสามารถจดักลุ่มและประเภทของขอ้มูล 

เพื�อใหส้ามารถทราบถึงความเชื�อมโยงของขอ้มูลเกี�ยวขอ้งทั@งหมดที�มีอยูแ่ลว้นาํมาแยกแยะขอ้มูลใน

ส่วนที�มีความสาํคญัเกี�ยวขอ้งกบัพื@นที�กรณีศึกษาโดยเฉพาะขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม 

โดยทาํการสรุปคุณลกัษณะสําคญัในสามลกัษณะคือ A)กลุ่มสาระสําคญัดา้นสิ�งแวดลอ้มมนุษย ์  B)

กลุ่มสาระสําคญัด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  และ S)กลุ่มสาระสําคญัด้านประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมทางนามธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30 

 1.2 การแปลความหมายข้อมูล 

  การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัขอ้มูลในทุกดา้นถึงเหตุผลของที�มาและแนวโนม้ต่างๆ 

โดยสามารถแบ่งเป็นลกัษณะในการแปลความหมายของขอ้มูลในสามลกัษณะสําคญัคือ A)กลุ่มชน

ชาติ หรือชาติพนัธ์ุ B) ประวติัศาสตร์การตั@งถิ�นฐานของชุมชน และ S) ศาสนา ความเชื�อ ประเพณี

และพิธีกรรม โดยทาํความเขา้ใจถึงความเชื�อโยงในดา้นกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และประเมิณ

ความสาํคญัขององคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมที�มีความเกี�ยขอ้งกนัในเบื@องตน้ 

 1.3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื+อการวางแผน 

  เพื�อให้ได้ขอ้สรุปดา้นคุณค่าและความสําคญั ทิศทางแนวโน้มการเปลี�ยนแปลง 

รวมไปถึงภยัคุกคามที�ส่งผลต่อการลดคุณค่าขององค์ประกอบด้านภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�

กรณีศึกษา ที�จะเป็นตวักาํหนดแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�ชุมชนริทนํ@ าจนัท

บูร 

 1.4 การสรุปผลการดําเนินงาน 

  จากกระบวนการวจิยัในลาํดบัขั@นต่างๆผูศึ้กษาจะทาํการรวบรวม และสรุปปัญหาที�

เกิดขึ@นระหวา่งดาํเนินงานวิจยั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลหรือแนวทางสําหรับการศึกษาหรือวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

ต่อไป 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที� S แสดงขั@นตอนในการดาํเนินงานวจิยั 

 (ปรับปรุงจากแนวคิดของระบบ CECS) 

1 การจดัการข้อมูล 

2 การแปลความหมายข้อมูล 

, การวเิคราะห์ข้อมูลเพื$อการวางแผน 

/ การสรุปผลการดาํเนินงาน 
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แผนภูมิที� L แสดงขั@นตอนในการดาํเนินงานวจิยั 

 

 

  

(.การจดัการข้อมูล 
 1.1 การศึกษารวบรวมขอ้มูลและสรุปสาระสาํคญั 
 1.2 การแปลความหมายขอ้มูล 
 1.3 การระบุสิ+งแวดลอ้มศิลปกรรม วฒันธรรม การจดัทาํ
แผนกายภาพ,การระบุพื�นที+สาํรวจ 
 1.4 การสาํรวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล กาํหนดขอบเขตพื�นที+
เพื+อการสาํรวจ 
 1.5 การพิจารณาคุณค่าความสาํคญั ภยัคุกคาม และ
แนวโนม้การเปลี+ยนแปลง  

- ศึกษาเอกสารทางวิชาการ
,หนงัสือ 
- คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทางอิน      
   เทอร์เน็ท 
- เก็บขอ้มูลภาคสนาม 
- สอบถามผูมี้ความรู้ในชุมชน 
- โดยการปรึกษาอาจารยที์+ปรึกษา 
   และผูเ้ชี+ยวชาญ 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 G.E การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสภาพแวดลอ้ม 
 

,. การจดัทาํข้อเสนอแนะแนวทางการจดัการภูมทิศัน์วฒันธรรม 

- จากการสมัภาษณ์และขอ้มูล 
  ภาคสนาม 

- โดยผูศึ้กษา 
- จดัทาํรายงานสรุปผลการศึกษา 4. การสรุปผลการดาํเนนิงาน 
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2. กระบวนการวจัิย 

 \.X การศึกษารวบรวมข้อมูล  

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง การศึกษาเบื@องตน้จะทาํการศึกษาเพื�อ

ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายของภูมิทศัน์วฒันธรรมรวมไปถึง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 2.2 การแปลความหมายข้อมูล 

  การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัขอ้มูลในทุกดา้นถึงเหตุผลของที�มาและแนวโนม้ต่างๆ 

โดยสามารถแบ่งเป็นลกัษณะในการแปลความหมายของขอ้มูลในสามลกัษณะสําคญัคือ 1)กลุ่มชน

ชาติ หรือชาติพนัธ์ุ 2) ประวติัศาสตร์การตั@งถิ�นฐานของชุมชน และ 3) ศาสนา ความเชื�อ ประเพณี

และพิธีกรรม โดยทาํความเขา้ใจถึงความเชื�อโยงในดา้นกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และประเมิณ

ความสาํคญัขององคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมที�มีความเกี�ยขอ้งกนัในเบื@องตน้ 

 2.3 การระบุสิ+งแวดล้อมศิลปกรรม วฒันธรรม  

  การสรุปคุณลกัษณะสําคญั คือ เรื�องประวติัศาสตร์พฒันาการเมือง เรื�องสภาพทาง

ธรรมชาติ และเรื�องของภูมิทศัน์สถาปัตยกรรมและชุมชน โดยการจดัทาํแผนกายภาพ, การระบุ

พื@นที�สํารวจระบุแหล่งสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม ที�มีความสําคญัในเบื@องตน้ โดยเกิดจากการนาํ

ขอ้มูลรายชื�อสาระสําคญัทางด้านต่างๆของพื@นที�มาจดัทาํผงักายภาพและนาํมาวิเคราะห์หาพื@นที�

สาํคญั  

 2.4 สํารวจจัดทาํเอกสารข้อมูล  

  ไดแ้ก่ดาํเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนามเพิ�มเติมเพื�อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบาย

และแนวทางในการบริหารจดัการของพื@นที�ที�ไดรั้บการระบุในขั@นตอนที�แลว้โดยมี 2 ส่วนคือ 

  B.L.A การระบุขอบเขตเบื@องตน้เพื�อการสํารวจ โดยเมื�อระบุตาํแหน่งพื@นที�ที�จะมี

การสํารวจแล้ว จึงทาํการสํารวจในรายละเอียดมากขึ@ นและเฉพาะกับคนในพื@นที� เพื�อกาํหนด

ขอบเขตบริเวณที�ควรจะทาํการสํารวจที�ครอบคลุมองคป์ระกอบสําคญัไดอ้ยา่งครบถว้นโดยเกณฑ์

ในการพิจารณาขอบเขตมีดงันี@  

   B.L.A.A หน่วยพื@นที�ทางประวติัศาสตร์ เช่น แนวกาํแพงเมืองเก่า เขตการ

ปกครองในอดีต ฯลฯ 

   B.L.A.B สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น คูคลอง แม่นํ@า ฯลฯ 

   B.L.A.S ขอบเขตพื@นที�ที�ครอบคลุมองคป์ระกอบสาํคญัไดอ้ยา่งครบถว้น 
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  B.L.B ทาํการสํารวจภาคสนาม พื@นที�ที�ไดรั้บการระบุขอบเขตเบื@องตน้จะไดรั้บการ

ดาํเนินการสํารวจ โดยใชว้ิธีการสํารวจร่วมกนักบัคนในพื@นที� (Walk-Through Survey) เพื�อให้เห็น

ถึงตาํแหน่งองคป์ระกอบสาํคญัและสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื@นที�  

 2.5 การพจิารณาคุณค่าความสําคัญ  

  การสรุปคุณค่าความสาํคญัและการวเิคราะห์ ขอ้มูลที�ไดข้องแหล่งสิ�งแวดลอ้มทาง

วฒันธรรมทั@งหมดที�ได้จากภาคสนามจะได้นาํมาการสรุปคุณค่าความสําคญั โดยจะอา้งอิงถึง 2 

ส่วน เพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ในดา้นคุณค่า (Value) คือสิ�งที�ให้ประโยชน์ไม่ว่าจะ

เป็นทางกายภาพหรือทางจิตใจกับมนุษย์ คุณค่านั@ นขึ@ นอยู่กับบริบททางสังคม และสามารถ

เปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ประกอบดว้ย คุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural Value) และคุณค่าทาง

สังคม เศรษฐกิจ   

 2.6 วเิคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ภัยคุคามและแนวโน้มการเปลี+ยนแปลง  

  ภยัคุกคามและแนวโนม้การเปลี�ยนแปลง (Threat and Trend) การวิเคราะห์ในส่วน

นี@ เป็นการมองแนวโน้มและปัจจยัถึงการสูญเสียไปของคุณค่า ความสําคญั และสภาพความแท้

ดั@ งเดิม ที�อาจเกิดขึ@นในพื@นที�ทั@งในระดบัองค์ประกอบและภาพรวมของพื@นที� โดยมองทั@งปัจจยั

ภายในและภายนอกควบคู่กนัไป ภยัคุกคามที�พิจารณาจะเป็นปัจจยัหลกัที�จะนาํไปสู่แนวโนม้การ

เปลี�ยนแปลงของพื@นที� 

 2.7 จัดทาํข้อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

  การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์ว ัฒนธรรมของพื@นที� เบื@องต้น การ

วเิคราะห์ในส่วนนี@ เป็นการมองถึงแนวทางที�จะเก็บรักษาคุณค่าความสําคญัของพื@นที�และป้องกนัภยั

คุกคามที�จะเกิดขึ@น ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจภาคสนามในส่วนนี@  จะเป็นแนวทางให้ผูป้ระเมินและ

บุคคลภายนอกซึ� งไม่ได้สัมผสักบัพื@นที�โดยตรง จะได้นาํมาใช้ประกอบการกาํหนดนโยบายและ

แผนงาน 

 

3 การเลอืกพื�นที+กรณศึีกษา 

 การศึกษาในครั@ งนี@ ได้คดัเลือกพื@นที�บริเวณชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี เป็น

พื@นที�กรณีศึกษาสําหรับการดาํเนินงานวิจยั  โดยชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรซึ� งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ตามแนวชายฝั�งของแม่นํ@ าจนัทบุรี โดยทาํการศึกษาบริเวณกลุ่มบา้นเรือน

สองฝั�งถนนสุขาภิบาลจากบริเวณสะพานวดัจนัทนารามจนสุดถนนบริเวณซอยตรอกกระจ่าง 

ระยะทางประมาณ Aกิโลเมตร เนื�องจากชุมชนริมนํ@าจนัทบุรีเป็นชุมชนการคา้ที�เก่าแก่ อายุมากกกวา่ 

A�� ปี มีกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ภายในตลาดมีการเปลี�ยนแปลงชา้หากเปรียบเทียบกบักระแส
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การพฒันาจากชุมชนภายนอกและวฒันธรรมทางสังคมที� มีความหลากหลายอีกทั@งสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติและสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ@นนั@นไดแ้สดงออกอยา่งเห็นไดช้ดัถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนอนัได้แก่ การตั@ งถิ�นฐานริมนํ@ า หรือการเป็นย่านการค้าเก่าแก่ ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรจึงมี

ลกัษณะของภูมิทศัน์วฒันธรรมที�ควรค่าต่อการศึกษาถึงเรื� ององค์ประกอบและแนวทางในการ

จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 

4 เครื+องมือที+ใช่ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการดาํเนินงานวจิยัครั@ งนี@ มี B ส่วนคือ A)แบบบนัทึกและสํารวจลกัษณะ

ทางกายภาพของพื@นที� เพื�อให้ไดข้อ้มูลทางกายภาพ และแผนที�ชุมชน B) แบบสัมภาษณ์แกนนาํใน

การขบัเคลื�อนและพฒันาชุมชน ผูน้าํชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน 

 w.X การบันทกึและการสํารวจลกัษณะทางกายภาพของพื�นที+  

  ครอบคลุมตวัแปรหลกั N ดา้น ไดแ้ก่ A) ประเภทอาคาร B) การใชส้อยในปัจจุบนั 

S) ยุคสมยั L)รูปแบบ M )วสัดุอาคาร N)รูปทรงหลงัคา ขอ้มูลที�ไดจ้ะนาํไปใช้ในการระบุตาํแหน่ง

พื@นที�องคป์ระกอบของสถานที�ต่างๆในพื@นที�ศึกษา การจดัทาํแผนที�องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒัธน

ธรรมของชุมชน เพื�อใชใ้นการกาํหนดแนวทางในการจดัการพื@นที�ชุมชนต่อไปได ้

 w.\ แบบสัมภาษณ์ 

  การสัมภาษณ์มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวโนม้และทิศทางการ

เปลี�ยนแปลงของชุมชน ผ่านการพูดคุยและตอบขอ้ซักถามในประเด็นปัญหาที�สงสัย และแสดง

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัองคป์ระกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�ชุมชนริมนํ@ า

จนัทบูร โดยประเด็นในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ไดด้งันี@  

  L.B.A ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ของพื@นที� 

  L.B.B ความคิดเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ภายในชุมชน 

  L.B.S ลกัษณะการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชน 

 

5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 x.X ข้อมูลและประเภทข้อมูล 

  ขอ้มูลขั@นปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลที�ได้จากการสัมภาษณ์จากบุคคลและหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยั ขอ้มูลขั@นทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลที�ได้จากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง แผนที�และรูปภาพ 
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 x.\ การเกบ็ข้อมูล 

  x.\.X การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

   M.B.A.A การเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสํารวจและแผนที� จะทาํการสํารวจ

จากแผนที� และแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมกับการจดัเก็บข้อมูลแบบสํารวจลักษณะทาง

กายภาพ เช่นลกัษณะทางกายภาพของชุมชน อาคารบา้นเรือน การใชง้านของพื@นที�โดยรอบ เป็นตน้ 

   M.B.A.B การเก็บขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จะเป็นการสืบหาขอ้มูลจาก

กลุ่มเป้าหมายในพื@นที�ศึกษาเพื�อเขา้ใจถึงพื@นฐานเกี�ยวกบัพฤติกรรม ทศันคติ ความตอ้งการ ความ

เชื�อ ค่านิยมของคนในชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

  x.\.\ การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

   การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที�ได้จาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆจากทางเอกสาร ตาํรา หนังสือ บทความ ซึ� งตวัแปรที�มาจากขอ้มูลทุติยภูมิ คือ

ลักษณะทางกายภาพ ข้อกาํหนดในการจดัการ เป็นต้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะขึ@ นอยู่กับ

ลกัษณะของขอ้มูลและตวัแปร จากการทบทวนวรรณกรรม จึงสามารถแบ่งการศึกษาขอ้มูลออกเป็น 

S ประเภทคือ 

   M.B.B.A ลกัษณะทางดา้นกายภาพ เพื�อหาลกัษณะที�สําคญัของอาคารและ

สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนริมนํ@าจนัทบูร เป็นตน้ 

   M.B.B.B ลกัษณะทางด้านสังคมเศรษฐกิจและความคิดเห็นการพกัอาศยั 

เพื�อหาลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจที�สําคัญ ตลอดจนความคิดเห็นในเรื� องการพักอาศัยและ

สภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ 

   M.B.B.S องคป์ระกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนและคุณค่าของภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมเพื�อจะไดด้าํเนินงานตามกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมอยา่งถูกตอ้งและไม่

ส่งผลกระทบต่อพื@นที� 
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ตารางที� 1 แสดงประเภทตวัแปรในการวจิยั และวธีิการเก็บขอ้มูล (ลกัษณะทางกายภาพ) 

 

ตวัแปรหลกั ตวัแปรยอ่ย วธีิเก็บขอ้มูล 

ลกัษณะทาง

กายภาพ 

สงัเกต แบบสมัภาษณ์ ขอ้มูลทุติยภูมิ 

ลกัษณะการใชพื้@นที�ของชุมชน    

พลวตัวฒันธรรม    

โครงสร้างของอาคารริมนํ@ า    

การใชว้สัดุของอาคาร    

ขนาดพื@นที�ชุมชน    

ลกัษณะการใชพื้@นที�ริมนํ@ า    

การต่อเติม    

การสญัจรและยานพาหนะ    

กิจกรรมในชุมชน    

 

 

ตารางที� 2 แสดงประเภทตวัแปรในการวิจยั และวิธีการเก็บขอ้มูล (ลกัษณะทางดา้นสังคมเศรษฐกิจ

 และความคิดเห็นดา้นการพกัอาศยั) 

 

ตวัแปรหลกั ตวัแปรยอ่ย วธีิเก็บขอ้มูล 

ลกัษณะทางดา้น

สงัคมเศรษฐกิจและ

ความคิดเห็นดา้น

การพกัอาศยั 

สงัเกต แบบสมัภาษณ์ ขอ้มูลทุติยภูมิ 

ลกัษณะประชากร    

ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัย

ภายในชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร 

   

สาเหตุการอยู่อาศัยภายในชุมชน

ริมนํ@ าจนัทบูร 

   

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชน 

   

สภาพปัญหาของการอยูอ่าศยั    

การวางแผนในการพฒันาชุมชนใน

อนาคต 

   

รายไดห้ลกัในพื@นที�    
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ตารางที� 3 แสดงประเภทตวัแปรในการวิจยั และวิธีการเก็บขอ้มูล (องคป์ระกอบและคุณค่าของภูมิ

 ทศัน์วฒันธรรม) 

 

ตวัแปรหลกั ตวัแปรยอ่ย วธีิเก็บขอ้มูล 

องคป์ระกอบและ

คุณค่าของภูมิ

ทศัน์วฒันธรรม 

สงัเกต แบบสมัภาษณ์ ขอ้มูลทุติยภูมิ 

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ    

สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม    

เอกลกัษณ์ของชุมชน    

 

6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ มีสองส่วนคือ จากการสํารวจทางกายภาพ ไดจ้ากการใชแ้บบสํารวจและ

แผนที� ภาพถ่ายทางอากาศ โดยนาํขอ้มูลที�ไดนี้@ มาจดัทาํแผนที� ระบุแหล่งที�มีคุณค่าทางวฒันธรรม

แยกเป็นความสาํคญัในแต่ละดา้น และส่วนที�สองคือการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ จะเป็นการ

สืบหาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายที�อยูใ่นพื@นที�ศึกษาเพื�อทาํความเขา้ใจถึงพื@นฐานที�เกี�ยวกบัพฤติกรรม 

ทศันคติ ความตอ้งการ ความเชื�อ ค่านิยมของคนในชุมชน 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลที�ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ จากทางเอกสาร 

ทางตาํรา หนงัสือ บทความ และพื@นที�กรณีศึกษา โดยวเิคราะห์จากลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทาง

สังคมเศรษฐกิจ ลกัษณะการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม  
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 บทที+ 4 

บริบทของพื�นที+ศึกษา 

  ในการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมนั@น

จะทาํการศึกษาครอบคลุมทั@งในระดบักวา้งของจงัหวดัและในระดบัพื@นที�กรณีศึกษาเพื�อให้ทราบถึง

ความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนัในแต่ละดา้นของขอ้มูล ซึ� งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี@  

 

1 ข้อมูลทั+วไปของจังหวดัจันทบุรี  

  จงัหวดัจนัทบุรี ตั@งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศไทย มีพื@นที�ประมาณ N,SSC ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ S,�NA,��� ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดงันี@  

  ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสระแกว้ 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัประเทศกมัพชูา และจงัหวดัตราด 

  ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัตราด และอ่าวไทย 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ่าวไทย จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุรี 

 1.1 ลกัษณะ ภูมิประเทศ 

   จงัหวดัจนัทบุรี มีภูมิประเทศที�สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามลกัษณะคือ 

              ภูเขาและเนินเขา ได้แก่ พื@นที�ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับจงัหวดั

ระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีทิวเขาชะมูล ภูเขาชะอม และเขาลาํปลายประแกด ในเขตอาํเภอแก่ง

หางแมวในทางตอนเหนือและตะวนัออกของจงัหวดั มีทิวเขาจนัทบุรีซึ� งประกอบดว้ย เขาสอยดาว

เหนือ เขาตะเคียนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปลอ้ง เขาสอยดาวใต ้ทอดตวัจากเขตติดต่อจงัหวดั

สระแก้วลงมาตอนกลางของจังหวดั บรรจบกับเขาสามง่ามที�ยื�นออกมาจากทิวเขาบรรทดัมา

ทางดา้นทิศตะวนัตก ทิวเขาจนัทบุรีครอบคลุมพื@นที�ทางดา้นตะวนัออก ของกิ�งอาํเภอเขาคิชฌกูฏ 

ทางดา้นตะวนัตกของเขาสอยดาว และอาํเภอบา้นโป่งนํ@ าร้อน ส่วนเขาสามง่ามอยูท่างใตข้องอาํเภอ

โป่งนํ@าร้อน ดา้นตะวนัออกของอาํเภอมะขาม และทางตอนเหนือของอาํเภอขลุง 

            นอกจากนี@ยงัมีภูเขาสูงไดแ้ก่ ภูเขาสระบาป อยูใ่นเขตติดต่ออาํเภอเมือง ฯ อาํเภอมะขาม และ 
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อาํเภอขลุง นอกจากนั@นเป็นเนินเขาที�กระจายอยูท่ ั�วไปในทุกอาํเภอ 

            ที�ราบเชิงเขา ไดแ้ก่ พื@นที�ทางดา้นทิศตะวนัออกของเขาสอยดาว คืออาํเภอสอยดาว อาํเภอ

โป่งนํ@ าร้อน ดา้นใตข้องเขาสามง่ามคือพื@นที�ตอนกลางของอาํเภอขลุง และดา้นทิศตะวนัออกของ

อาํเภอมะขาม อีกบริเวณหนึ�งอยูร่ะหวา่งเขาสอยดาวกบัทิวเขาชะมูล ไดแ้ก่พื@นที�อาํเภอแก่งหางแมว 

กิ�งอาํเภอคิชฌกูฏ และทางตอนเหนือของอาํเภอท่าใหม่ บริเวณนี@พื@นที�ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นที�

ราบลูกคลื�น 

 

 

 
 

ภาพที� 3 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการตั@งถิ�นฐานชุมชนริมนํ@าจนัทบูร ปี พ.ศ.2550 

ที�มา : จนัทบุรี [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก http : // www.googleearth.com 
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 1.2 แหล่งนํ�า 

  แม่นํ@าจนัทบุรี  เป็นแม่นํ@าที�สาํคญัที�สุดของจงัหวดัจนัทบุรี มีสาขาที�สําคญัคือคลอง

ตารอง คลองตาหลิว คลองทุ่งเพล (คลองปรือหรือคลองพยาธิ) ไหลมาบรรจบ มีความยาวทั@งสิ@น

ประมาณ ABS กิโลเมตร 

                       คลองตารอง  ประกอบดว้ย คลองเส คลองทบัมาก คลองยา่นยาว คลองจก คลอง

ดินสอ คลองบุญมาก ซึ� งมีตน้นํ@าจากสันเขาจนัทบุรีตอนบน บริเวณเขตติดต่อกบัจงัหวดัสระแกว้ นํ@ า

ส่วนหนึ�งไหลไปทางทิศเหนือไปบรรจบคลองพระสะทึง อีกส่วนหนึ�งไหลมาทางใตล้งสู่ลุ่มแม่นํ@ า

จนัทบุรี 

                       คลองตารองไหลมาบรรจบกบัคลองตาหลิว ทางทิศใตข้องบา้นคลองใหญ่  คลอง

ตาหลิวมีตน้นํ@าจากยอด เขาสอยดาวใต ้เขาปลอ้งและเขาตะเคียนทอง ไหลผา่นเทือกเขาจนัทบุรีเป็น

ระยะทางประมาณ AS กิโลเมตร แลว้จึงไหลลงสู่เชิงเขา ผา่นบา้นทุ่งกะบิล บา้นคลองใหญ่ แลว้ไหล

มาบรรจบกบัคลองที�ตอนใตข้องบา้นคลองใหญ่ ลาํนํ@ าช่วงนี@ เรียกว่า คลองจนัทบุรี ลาํนํ@ าคดเคี@ยว

มากทาํใหเ้กิดคุง้นํ@ ามากมาย  ลาํนํ@ าไหลผา่นบา้นนํ@ าขุ่น บา้นทุ่งตะเภา แลว้มีคลองตะเคียนทองไหล

มาบรรจบทางดา้นทิศตะวนัออก จากนั@น ลาํนํ@ าไหลผา่นบา้นคลอนํ@ าเป็น บา้นพงักะแลง บา้นทุ่งตา

อิน มีคลองนํ@าเป็นซึ� งเกิดจากเขาลูกชา้ง คลองลาํพงั หว้ยกระสือนอ้ย หว้ยกระสือใหญ่ซึ� งเกิดจากเขา

กระสือ คลองตะเคียนซึ�งเกิดจากเขาพระเวท ไหลมาบรรจบ 

                       คลองจนัทบุรีตั@งแต่ใตบ้า้นทุ่งตาอิน มีขนาดใหญ่ขึ@น มีคลองบูซู คลองมาบชะโอน 

และคลองแพรกชะโอน ซึ� งเกิดจากเขาแพร่งขาหยั�ง ไหลมาบรรจบที�บา้นเนินดินแดง จากนั@นลาํนํ@ า

จะไหลไปทางทิศตะวนัออกถึงบา้นกระทิง มีคลองกระทิงซึ� งเกิดจากเขาพระบาทหลวง ไหลมา

บรรจบ 

                       คลองจนัทบุรีไหลมาบรรจบกบัคลองพยาธิทางใตข้องบา้นพญาล่าง ตั@งแต่บา้น

พญาล่างลงมา พื@นที�เป็นที�ราบ บางแห่งเป็นที�ลุ่ม เกิดหนองนํ@ ามากมาย เช่น หนองพระเพลิง หนอง

โลงโคง หนองตะโกรม หนองตะเคียนเฒ่า หนองกุง้ หนองสํามะสัก หนองจระเข ้หนองตะพอง 

หนองเสือ 

                       ลาํนํ@ าจนัทบุรีไหลผา่นตวัเมืองจนัทบุรี  เมื�อถึงบา้นคลองนํ@ าใส ลาํนํ@ าเริ�มคดเคี@ยว

และแยกสาขาออก จากกนั เกิดคลองลดัที�บา้นเกาะลอย คลองลาํแพน มีขนาดใหญ่  แม่นํ@ าจนัทบุรี

น่าจะเป็นลาํนํ@ าสายเดิมที�ไหลลงสู่ทะเลมาก่อน ปัจจุบนัมีคลองชายเคือง และคลองบางจะกา เชื�อม

ลาํนํ@าทั@งสองสายนี@อยู ่
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แผนที� A แสดงแม่นํ@าและโครงข่ายการสัญจรของจงัหวดัจนัทบุรี 

              (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 
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 1.3 ประชากร 

  A.S.A ประชากร เมื�อปี พ.ศ.BML� มีประมาณ BCL,���คน ความหนาแน่นเฉลี�ย

ประมาณ �L คนต่อ A ตารางกิโลเมตร อาํเภอที�มีประชากรมากสามอนัดบัคือ อาํเภอเมือง ฯ อาํเภอ

ท่าใหม่ และอาํเภอสอยดาว 

  A.S.B ศาสนา  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ �L.M ศาสนาคริสต ์

ประมาณร้อยละ B.M ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ �.A ศาสนาอื�น ๆ ประมาณร้อยละ B.�มีวดัใน

พระพุทธศาสนาอยู ่BNMวดั โบสถค์ริสต ์� โบสถ ์และมสัยดิ A มสัยดิ 

             A.S.S อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทาํสวนผลไม ้

สวนยางพารา ทาํนา และประมง รวมประมาณร้อยละ C� ประกอบอาชีพด้านธุรกิจภาคเอกชน

ประมาณร้อยละ AL รับราชการประมาณร้อยละ N 

  A.S.L กลุ่มชนต่าง ๆ นอกจากชาวไทยแลว้ ยงัมีกลุ่มชนอื�นในจงัหวดัจนัทบุรี ดงันี@  

    ชาวชอง  เชื�อกันว่าเป็นชนพื@นเมืองเดิมในดินแดนแถบนี@  ส่วนใหญ่

รวมกลุ่มกนัอยูบ่ริเวณเชิงเขาสอยดาว และเขาคิชฌกูฏ ในเขตอาํเภอโป่งนํ@ าร้อน อาํเภอมะขาม และ

กิ�งอําเภอเขาคิชฌกูฏ โดยเฉพาะในตําบลตะเคียนทอง คลองพลู และพลวง มีภาษาพูดและ

วฒันธรรมประเพณีของตนเอง นับถือผีบรรพบุรุษ มีการทาํพิธีเซ่นไหวทุ้กปี เป็นการรวมญาติ 

เรียกว่า พิธีเลี@ ยงผีหิ@ง ผีโรง แต่เดิมชาวชองอาศยัอยูใ่นพื@นที�ป่าเชิงเขา ปลูกบา้นเรือนอาศยัอยู่อย่าง

ง่าย ๆ  และมกัโยกยา้ยที�อยู ่หากมีคนตายในบา้น อาชีพ นอกจากปลูกขา้วไร่แลว้ ยงัเป็นนกัเก็บของ

ป่า และเป็นพรานที�ชาํนาญ ปัจจุบนัประกอบอาชีพทาํสวนผลไมแ้ละรับจา้ง 

                  ชาวจีน  จนัทบุรีมีชุมชนชาวจีนดั@งเดิม อยู่ตามชายฝั�งทะเลหลายแห่ง ทั@งในเขต

อาํเภอขลุง อาํเภอแหลมสิงห์ และอาํเภอท่าใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และคา้ขาย ในเขต

อาํเภอเมืองมีชุมชนชาวจีนเก่าเป็นจีนฮกเกี@ยน อยูบ่ริเวณริมแม่นํ@ าจนัทบุรี เรียกวา่ ยา่นท่าหลวง ไป

ถึงบริเวณชุมชนชาวญวน ที�เรียกวา่ ตลาดล่าง โดยมีศาลเจา้เป็นที�หมายเขต ชาวจีนเป็นผูบุ้กเบิกก่อ

การหลายอยา่ง เช่น การต่อเรือสาํเภา การคา้ รวมทั@งเป็นนายอากรส่วยดว้ย 

                 ชาวญวน  ไดเ้ขา้มาตั@งถิ�นฐานในจงัหวดัจนัทบุรีตั@งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย จาก

ประวติัวดัคาทอลิกจนัทบุรี มีวา่สังฆราชซวัปิออง เดอซิเซ ไดใ้ห้บาทหลวงเฮิด เดินทางมาดูแลพวก

คาทอลิกชาวญวนที�อพยพหนีภยัทางศาสนาในญวนเขา้มาอยูใ่น จนัทบุรี ก่อนหนา้ที�บาทหลวงเฮิด

เดินทางมาถึง เมื�อปี พ.ศ.BBML (รัชสมยัพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) พบว่าขณะนั@ น จันทบุรีมีพวก

คาทอลิกชาวญวนอยู่ประมาณ AS� คน บาทหลวงเฮิดไดส้ร้างโบสถ์หลงัเล็ก ๆ ขึ@น ต่อมาไดมี้การ

ยา้ยอีกสามครั@ ง จนมาตั@งอยู่บริเวณปัจจุบนั หลงัจากนั@นชุมชนชาวญวนคริสต์ก็ขยายตวัขึ@นเรื�อย ๆ 
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ต่อมาเมื�อชุมชนชาวญวนริมแม่นํ@ าจนัทบุรี ไม่สามารถขยายเขตไปไดอี้ก จึงแยกไปตั@งในถิ�นอื�นเช่น 

ที�อาํเภอขลุง อาํเภอท่าใหม่ และบา้นท่าแฉลบ 

                   ชาวเขมร  เนื�องจากจนัทบุรีมีเขตแดนติดต่อกบัประเทศกมัพูชา จึงมีหมู่บา้นชาว

เขมรอยูต่ามแนวชายแดนหลายแห่ง เช่น บา้นแหลม บา้นโอลาํเจียก และบา้นผกักาด อาํเภอโป่งนํ@ า

ร้อน 

                    ชาวกุหล่า  เป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่า เขา้มาอยู่ในเขตจงัหวดัจนัทบุรีในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ ชาวกุหล่าเรียกตนเองว่า ไต แต่คนไทยจะเรียกว่า ไทยใหญ่ ชาว

เขมรจะเรียกชาวต่างชาติวา่ กาลา ชื�อกุหล่า ก็เรียกตามภาษาเขมร แต่เพี@ยนเสียงเป็น กุหล่า 

                 ผูสู้งอายุของชาวกุหล่าเล่าให้ฟังวา่ พวกเขาอพยพมาตามพลอย โดยเริ�มเขา้มาทาํพลอยที�

ตาํบลบางกะจะ ต่อมาไดอ้พยพไปทาํพลอยที�บ่อไร่ แลว้ขา้มไปถึงบ่อไพลิน บ่อเวฬุ และไดก้ลบัมา

ตั@งถิ�นฐานในจนัทบุรีในช่วงหลงัปี พ.ศ.BL�C 

  1.3.5 ภาษาพดูของชาวจนัทบุรีจดัอยูใ่นกลุ่มภาษาไทยถิ�นตะวนัออก ซึ� งโดยทั�วไป

แลว้จะคลา้ยกบัภาษาไทยกลาง จะต่างกนับา้งตรงวธีิการออกเสียง ซึ� งดูหนกัแน่นจริงจงั และมีศพัท์

บางคาํที�ใชก้นัเฉพาะทอ้งถิ�น การออกเสียงสูงตํ�าหลายคาํแตกต่างไปจากสาํเนียงกรุงเทพ ฯ 

             นอกจากนี@ สําเนียงในท้องถิ�นต่าง ๆ ยงัมีระดับเสียงต่างกันอีก เช่น สําเนียงท่าใหม่ 

สําเนียงขลุง สําเนียงแหลมสิงห์ และกลุ่มหมุ่บา้นตะกาดเง้า บางกะไชย ชาํห้าน จะออกสําเนียง

คลา้ยคลึงกบัสาํเนียงทางภาคใต ้

 

2 บริบทของพื�นที+ศึกษา 

 ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรมีอาณาเขตครอบคลุมพื@นที�สองชุมชนคือ ชุมชนย่อยที�สามและ

ชุมชนย่อยที�สี�และมีลกัษณะยาวไปตามแนวยาวของแม่นํ@ าจนัทบุรีโดยมีถนนสุขาภิบาลเป็นถนน

สายหลกัในพื@นที�ชุมชน ซึ� งในรายละเอียดของชุมชนมีดงัต่อไปนี@  

 2.1 ความเป็นมาของพื�นที+ศึกษา 

  ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรถือไดว้่าเป็นยา่นเก่าหรือย่านเมืองเก่าของเมืองจนัทบุรีโดยมี

ประวติัความเป็นมาคือ เดิมชื�อชื�อ ”ควนคราบุรี” ตั@งอยูเ่ชิงเขาสระบาป ชาวตะวนัตกเรียกเมืองนี@ ว่า 

“ชองเตอบอง” (CHANTEBON) จึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นการออกเสียงเพี@ยนไปในเวลาต่อมาเป็น

จนัตะบูน หรือ จนัทบูร ต่อมาเมืองจนัทบูรไดย้า้ยมาสร้างใหม่ที�บา้นหวัวงั ตาํบลพุงทลาย ซึ� งอยูท่าง

ฝั�งตะวนัออกของแม่นํ@าจนัทบุรีจนถึงสมยัพระนารายณ์มหาราช (ระหวา่งพ.ศ.A���-BB��) จึงยา้ยมา

ตั@งที�บา้นลุ่มทางฝั�ง ตะวนัตกของแม่นํ@ า เนื�องจากบา้นหัววงัเป็นที�ลุ่มนํ@ าท่วมทุกปี สมยัรัชกาลที� L 

ทรงพระราชทานอนุญาตให้ชาวเมืองเลือกตั@งถิ�นฐานที�บา้นเนินวงหรือบา้นลุ่มได ้ชาวเมืองจึงยา้ย
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กลับมาที�บ้านลุ่ม ครั@ นถึงสมยัรัชกาลที� M จึงโปรดเกล้าฯให้ยา้ยเมืองกลับมา ตั@งเมืองที�บ้านลุ่ม

ตามเดิม  

  ชุมชนริมนํ@าจนัทบูร ถือเป็นส่วนนึ�งของเมืองจนัทที์�บา้นลุ่มโดยนบัพื@นที�บริเวณฝั�ง

แม่นํ@ าจนัทบุรีตั@งแต่ท่าสิงห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง ซึ� งในอดีตเรียกชื�อว่า ตลาดเหนือ ตลาดกลาง และ 

ตลาดใต ้โดยมีถนนสุขาภิบาลเป็นถนนสายหลกั 

 

 
 

ภาพที� 4 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที�ตั@งชุมชนริมนํ@าจนัทบูร  

ที�มา : จนัทบุรี [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก http : // www.googleearth.com 

 

 2.2 ที+ตั�ง 

  ชุมชนตั@งอยูบ่ริเวณริมแม่นํ@าจนัทบุรีอยูภ่ายในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี ยา่นชุมชน

ริมนํ@าจนัทบูรมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยลกัษณะยาวไปตามริมแม่นํ@ าและถนนสุขาภิบาล

จากสะพานวดัจนัทนารามไปจนถึงตรอกกระจ่าง คาบเกี�ยวบริเวณพื@นที�เขตปกครองในส่วนของ

ชุมชนยอ่ยที� 3 และชุมชนยอ่ยที� 4 โดยมีอาณาเขตติดต่อดงันี@  

N 

[  ] ชุมชนริมนํ�าจันทบูร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45 

  ทิศเหนือ เริ�มจากสะพานวดัจนัทนารามติดกบัชุมชนยอ่ยที� 1 

  ทิศใต ้ติดแม่นํ@าจนัทบุรี 

  ทิศตะวนัออก ติดแม่นํ@าจนัทบุรี 

  ทิศตะวนัตก ติดกบัพื@นที�ชุมชนย่อยที� 3 และชุมชนย่อยที� 4 ซึ� งเป็นย่านพาณิชยก 

รรมของเมือง 

 

 
 

 

ภาพที� 5 แสดงขอบเขตพื@นที�ศึกษา  

           (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 

 

 2.3 การเข้าถึงพื�นที+ 
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  B.S.A ทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางสายเก่า เริ�มตน้จากบางนา-กรุงเทพฯ ผา่น

จงัหวดัชลบุรี บางแสน อาํเภอศรีราชา พทัยา อาํเภอสัตหีบ บ้านฉาง ระยอง และจนัทบุรี รวม

ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร  

  B.S.B ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นเส้นทางสายหลกัในปัจจุบนั เริ�มตน้ที�กิโลเมตร 

140 ของถนนสุขุมวิท บริเวณอาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เลี@ ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลาย ผา่น

สนามแข่งรถพีระเซอร์กิต จนไปสิ@นสุดที�ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองฯ จงัหวดัระยอง ระยะทาง 60 

กิโลเมตร จากนั@นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 108 กิโลเมตร จนถึงจงัหวดัจนัทบุรี รวม

ระยะทางประมาณ 308 กิโลเมตร  

  2.3.3 ทางหลวงหมายเลข 344 (บา้นบึง-แกลง) เป็นเส้นทางสายหลกัอีกเส้นทาง

หนึ� ง ซึ� งช่วยลดระยะทางไดถึ้ง 70 กิโลเมตร เริ�มตน้จากกิโลเมตรที� 98 ของถนนสุขุมวิท บริเวณ

อาํเภอเมืองฯ จงัหวดัชลบุรี ผ่านอาํเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี อาํเภอวงัจนัทร์ และอาํเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง ระยะทาง 110 กิโลเมตร จากนั@นใช้ทางหลวง หมายเลข 3 ระยะทาง 58 กิโลเมตร 

จนถึงจงัหวดัจนัทบุรี รวมระยะทางประมาณ 266 กิโลเมตร  

  B.S.L เส้นทางเชื�อมระหว่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัภาคตะวนัออกเริ�มตน้ที�

กิโลเมตร 200 ของทางหลวง หมายเลข 33 บริเวณอาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี เลี@ ยวขวาที�

กิโลเมตร 230 จงัหวดัสระแกว้ เขา้สู่ทางหลวง หมายเลข 317 ระยะทาง 189 กิโลเมตร ผา่นอาํเภอวงั

นํ@ าเย็น อาํเภอสอยดาว อาํเภอโป่งนํ@ าร้อน อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี รวมระยะทางจากอาํเภอ

กบินทร์บุรี-จงัหวดัจนัทบุรี 219 กิโลเมตร  

  B.S.M เส้นทางสายมอเตอร์เวย ์(ทางหลวงหมายเลข 7) เริ�มตน้ที�ถนนศรีนครินทร์ 

กรุงเทพฯ ไปสิ@นสุดที�เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ระยะทาง 90 กิโลเมตร จากนั@นใช้ทางหลวง

หมายเลข 36 ระยะทาง 50 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 3 อีก 108 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก

กรุงเทพฯ-จนัทบุรี 248 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 2.4 สภาพทั+วไป 

  2.4.1 ลกัษณะทางกายภาพ  
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   แม่นํ@ าจนัทบุรี มีถิ�นกาํเนิดจากเขาสอยดาวใต ้ในเขตอาํเภอโป่งนํ@ าร้อน 

และเขตเขาสามง่าม เขาชะอมในเขตอาํเภอมะขาม ไหลผ่านอาํเภอเมืองจนัทบุรี ออกสู่อ่าวไทยใน

เขตอาํเภอแหลมสิงห์ ยา่นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร เป็นชุมชนที�ตั@งถิ�นฐานอยู่บนที�ราบลุ่มริมแม่นํ@ าอยู่

ตรงบริเวณคุง้นํ@าดา้นใน ชายฝั�งมีความลาดชนัและสูงจากระดบันํ@าปกติประมาณ 2-3 เมตร สภาพริม

ฝั�งได้มีการปลูกสร้างอาคารบา้นเรือนและเขื�อนกนันํ@ าเซาะเกือบจะทั@งย่านชุมชน โดยเป็นแบบ

โครงสร้างยกลอยและดาดป้องกนัตลิ�ง 

 

 

  

 
 

ภาพที� 6 ลกัษณะการปลูกสร้างบา้นเรือนริมนํ@าในปัจุบนั 
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แผนที� B แสดงการใชป้ระโยชน์อาคารในปัจจุบนั 

              (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49 

 
แผนที� S แสดงระดบัชั@นความสูงของพื@นที�ศึกษา 

(ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี)      
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 ลกัษณะของอาคารพกัอาศยัมีการใชง้านแบบผสมผสานกึ�งพาณิชย ์ยาวตลอดแนวสอง

ฝั�งถนนสุขาภิบาล มีทั@งแบบอาคารไม ้แบบผสม และแบบตึกปูน ซึ� งจากการสํารวจพบว่าลกัษณะ

ภายนอกของอาคารบ่งบอกถึงระยะเวลาความเก่าแก่ของอาคารไดอ้ยา่งชดัเจนและยงัคงความเป็น

เอกลกัษณ์ทางดา้นศิลปกรรมทั@งของแบบ ไทย จีน ฝรั�งเศสและแบบผสมผสานในการปั@ นลวดลาย

บวัประตูหนา้ต่างในแบบฝรั�งเศสหรือการแกะสลกัไมห้รือฉลุลวดลายลายระบายชายคา ช่องลมไม่

ฉลุลายเถาดอกไม ้รางระเบียงเหล็กหล่อ ระบายชายคาดว้ยสังกะสีฉลุลายไทยใหญ่ ลูกกรงหนา้ต่าง

ไม้ฉลุลายจีน โดยเฉพาะการฉลุลวดลายรูปแบบเรือนขนมปังขิง ด้วยเพราะชาวจนัทบุรีได้รับ

อิทธิพลจากการติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างประเทศเมื�อสมยั ร.5 ลกัษณะการฉลุลายของช่างฝีมือชาว

จนัทบุรีจดัไดว้า่มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการจาํหลกัฉลุช่องลมเป็นภาพจาํหลกันูนรูป

หวัพยคัฆส์อดแทรก อยูต่ามกิ�งเครือเถาหรือความคมเฉียบของลายที�แฝงไปดว้ยความอ่อนชอ้ยของ

ลายจาํหลกั 

     

      
 

ภาพที� 7 สถาปัตยกรรมอาคารในแบบชิโนโปรตุกีส 

 

   เนื�องจากสมยัก่อน ย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง มีความสําคญัต่อบทบาทการคา้กบั

ต่างประเทศของจนัทบุรีในยุคนั@น คือ เป็นจุดที�เรือบรรทุกสินคา้ของป่าที�รวบรวมมาไดจ้ากป่าแถบ

ตะเคียนทอง นํ@ าขุ่น คลองพลู วงัแซ้มในบริเวณเขาคิชฌกูฎและ เขาสอยดาวจะล่องลงมาตามลาํนํ@ า

จนัทบุรีและมาเทียบท่าที�ตลาดท่าหลวง ในปัจจุบนัจึงยงัคงมีร่องรอยของท่าเรืออยูบ่า้ง แต่ไม่ไดใ้ช้

งานแลว้ 
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ภาพที� 8 บริเวณท่าหลวงในปัจจุบนัและร่องรอยของเสาท่าเรือที�ยงัคงปรากฏอยู ่

 

 

               
 

ภาพที� � ท่าเรือที�ใชรั้บเสด็จเมื�อครั@ ง ร.M เสด็จประพาส 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก           

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 

 

  เมื�อศูนย์กลางการค้าภายในเมืองจันทบุรียา้ยไปอยู่ที�ตลาดนํ@ าพุ ลักษณะ ทาง

กายภาพของท่าหลวง-ตลาดล่างยงัปรากฏให้เห็นวฒันธรรมการตั@งบา้นเรือนหรือ ร้านคา้ที�หนัหลงั

ใหแ้ม่นํ@า หนัหนา้เขา้สู่ถนน บา้นเรือนเป็นเรือนติดดิน นิยมสร้างเป็นเรือนหลงัใหญ่ทรงจั�ว ใชว้สัดุ

ในทอ้งถิ�นก่อสร้าง อาทิ ไมแ้ฝก ใบจาก นิยมยื�นชายคากออกมาเพื�อเป็นร้านคา้ติดระเบียงทางเดิน

ดา้นหนา้ ตามลกัษณะที�พกัอาศยักึ�งพาณิชยอ์นัเป็นลกัษณะวฒันธรรมการคา้ขายของชาวจีน  
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ภาพที� A� ลกัษะอาคารบา้นเรือนหอ้งแถวในแบบชาวจีน 

 

  2.4.2 ลกัษณะทางสังคม 

   สภาพทางดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายเนื�องจากเป็นยา่น

การคา้ตั@งแต่อดีตบา้นที�ติดเส้นทาง คมนาคมของชุมชนจะเปิดร้านหน้าบา้นสินคา้ส่วนใหญ่เป็น

อาหารโบราณและของที�ระลึกของชุมชนอาชีพรองลงมาคือ รับราชการและรับจา้งทั�วไป สภาพ

ทางดา้นสังคมเป็นชุมชนเก่าแก่อาศยัอยูม่านานมีความเป็นเครือญาติคนในชุมชน รู้จกักนัดีส่งผลให้

เกิดความร่วมมือ กนัดีของคนในชุมชนการสื�อสาร ภายในชุมชนใช้วิธีแจง้ข่าวผ่านเสียงตามสาย 

และใช้จดหมายเวียนมีการรวมกลุ่มต่างๆได้แก่ กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลวดัใหม่กลุ่ม

สัจจะออมทรัพยก์ลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐานอาสาสมคัรพฒันาสังคม

และความมั�นคงของมนุษย ์อาสาสมคัร ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนกรรมการอาสาตาํรวจชุมชนเหล่า

กาชาดจงัหวดัจนัทบุรี นอกจากนี@ ยงัพบภูมิปัญญาที�สําคญั ของชุมนไดแ้ก่ การทาํขนมโบราณ  ซึ� ง

ศิลปะและวฒันธรรมต่างๆที�ยงัคงพบเห็นไดใ้นปัจจุบนัสามารถแยกออกในดา้นต่างๆไดด้งันี@  
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ภาพที� 11 อาชีพขายขนมแบบโบราณที�ยงัคงคา้ขายอยู ่

 

 
 

ภาพที� 12 ร้านขายยาสมุนไพรจีนที�ยงัคงคา้ขายมาจนถึงปัจจุบนั 

 

  ดา้นศาสนา ศาสนาของชุมชนริมนํ@าจนัทบูรในอดีตที�สาํคญัมี 2 ศาสนา คือ ศาสนา

พุธ และศาสนาคริสต์ชาวชุมชนตลาดบนและตลาดกลาง ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุธ และชุมชน

ตลาดส่วนหนึ� งรวมทั@งกลุ่มบา้นญวนนับถือศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถานตั@งอยู่สองฝากฝั�งริม 

แม่นํ@ าจนัทบุรีตลอดแนวสุขาภิบาลไดแ้ก่ วดัโบสถ์ วดัเขตร์นาบุญญารามศาลเจา้ตั@วเล่าเอีwยศาลเจา้

แม่กวนอิม และศาลเจา้ที� ตลาดล่างตั@งอยูริ่มฝั�งตะวนัตก ส่วนวดัจนัทนาราม อาสนวิหารพระนางมา

รีอาปฏิสนธินิรมลและศาลเจา้พอ่สระบาป ตั@งอยูริ่มฝั�ง ตะวนัออก 
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ภาพที� 13 ความหลากหลายทางความเชื�อ 

 

   ดา้นวฒันธรรมชุมชนริมนํ@าในอดีตมีการผสมผสานวฒันธรรมสามวฒันธรรม คือ 

วฒันธรรมไทย จีน ญวน เห็นไดช้ดัเจนในเรื�องแต่งกายภาษาพดู การแต่งงานขา้มเชื@อชาติ การแสดง

งิ@วเป็นภาษาไทย สําหรับวฒันธรรมการแต่งกายปัจจุบนัไม่มีการแต่งกายตามเชื@อชาติในวิถีชีวิต 

ประจาํวนัแลว้ 

 

         
 

ภาพที� 14 วฒันธรรมการแต่งกายในอดีตที�บ่งบอกถึงเชื@อชาติ 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก           

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 

 

   ดา้นประเพณีประเพณีที�ปฏิบติักนัเป็นประจาํปีชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ไดแ้ก่ การ

หล่อเทียนพรรษาที�วดัโบสถ์ การลอยกระทงและแข่งขนัเรือที�วดัจนัทนาราม การถือศีลกินเจและ
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การประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที�วดัเขตร์นาบุญญารามการแห่เจา้และการทิ@งกระจาดของ 4 

ศาล เจา้ การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเมง้) เป็นตน้  

 

         
 

ภาพที� 15 ประเพณีต่างๆทั@งของชาวไทยและคนไทยเชื@อสายจีน 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก           

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 

 

3 ประวตัิศาสตร์และความเป็นมา 

 จากหลกัฐานในหนงัสือ ”แคมโบช” เขียนโดย ม.อิดิเมอร์ ชาวฝรั�งเศส สมยัพระเจา้เสือ 

กล่าวถึงบาทหลวงองคห์นึ�งพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที�ตาํบลเขาสระบาป ขอ้ความวา่ “เมื�อ 1,000 

กวา่ปีมาแลว้ มีเมืองหนึ�ง ชื�อ ”ควนคราบุรี”มีอาณาเขตกวา้งขวางมากตั@งอยูเ่ชิงเขาสระบาป ชาวเมือง

เชื@อชาติชอง ชาวตะวนัตกเรียกเมืองนี@วา่ “ชองเตอบอง”(CHANTEBON) จึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็น

การออกเสียงเพี@ยนไปในเวลาต่อมาเป็นจนัตะบูน หรือ จนัทบูร ประมาณ พ.ศ.1400 -1763 ควนครา

บุรี อยูใ่นอาํนาจของขอมจนสิ@นสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� 7 หลงัจากนั@นตกอยูใ่นอาํนาจของอาณาจกัร

ไทยฝ่ายใตซึ้� งมีราชธานีอยู่ที�เมือง อู่ทอง (สุพรรณบุรี) มีฐานะเป็นประเทศราชหนึ� งใน 16 หวัเมือง

เมืองจนัทบูรโบราณยงัมีชื�อในตาํนานที�พระธุดงค์จากลาวเล่าไว ้อีกชื�อหนึ� งว่า เมืองเพนียดบา้ง 

เมืองกาไวบา้งดว้ย 

 ต่อมาเมืองจันทบูรได้ย ้ายมาสร้างใหม่ที�บ้านหัววงั ตําบลพุงทลาย ซึ� งอยู่ทางฝั� ง

ตะวนัออกของแม่นํ@าจนัทบุรีจนถึงสมยัพระนารายณ์มหาราช (ระหวา่งพ.ศ.1900-2200) จึงยา้ยมาตั@ง

ที�บา้นลุ่มทางฝั�ง ตะวนัตกของแม่นํ@ า เนื�องจากบา้นหวัวงัเป็นที�ลุ่มนํ@ าท่วมทุกปี ระหวา่งนี@ มีชาวจีน

ชาวญวนอพยพลี@ภยัทางการเมืองและการเบียดเบียนศาสนาเขา้มายงักรุงศรีอยุธยาและเมืองต่างๆ 

รวมทั@งเมืองจนัทบูรมีการเผยแพร่ศาสนาในเมืองจนัทบูรก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา L  เดือนพระยาวชิร

ปราการมารวบรวมกาํลงัพล กาํลงัอาวุธเสบียงอาหาร และต่อเรือรบที�บา้นลุ่มเพื�อนาํไปใชใ้นการ
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กอบกูเ้อกราชจากพม่า ซึ� งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี@ ส่งผลต่อ การพฒันาให้ เมืองจนัทบูรรุ่งเรืองทั@ง

ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการคา้ขายอยา่งมาก จนถึงสมยัรัชกาลที� 3 เกิดกรณีพิพาทระหวา่งไทยกบั

ญวน เรื�องเจา้อนุวงศ ์พระองคโ์ปรดเกลา้ฯให้ยา้ยเมืองจนัทบูรไปสร้างที�ใหม่ที�บา้นเนินวงใน พ.ศ.

2377 มีการสร้างป้อมปราการ ศาลหลกัเมืองและวดัโยธานิมิตรไวภ้ายในเมือง แต่ดว้ยเหตุ ที�เป็นที�

สูงกนัดารนํ@าชาวเมืองไม่สมคัรใจไป 

 สมัยรัชกาลที� 4 เมื�อญวนตกอยู่ในความปกครองของฝรั�งเศสแล้วจึงพระราชทาน

อนุญาตให้ชาวเมืองเลือกตั@งถิ�นฐานที�บา้นเนินวงหรือบา้นลุ่มไดช้าวเมืองจึงยา้ยกลบัมาที�บา้นลุ่ม

และได้ร่วมกนัสร้างวดัโบสถ์เมื�อ พ.ศ.2395 ครั@ นถึงสมยัรัชกาลที� 5 เนื�องจากเห็นว่าชาวเมืองไม่

สมคัรใจไปอยู่จึงโปรดเกลา้ฯให้ยา้ยเมืองกลบัมา ตั@งที�บา้นลุ่มตามเดิม ในช่วง ร.ศ.112-123 (พ.ศ.

2436-2447)ฝรั�งเศสยดึเมืองจนัทบูรเป็นประกนันานถึง 11 ปีจากกรณีพิพาทอินโดจีน สมยัรัชกาลที� 

6-8 วิถีชีวิตชุมชนริมนํ@ าที�บา้นลุ่มดาํเนินไป ตามเหตุการณ์บา้นเมืองผา่นยุคสมยัสงครามอินโดจีน

และสงครามมหาเอเซียบูรพา(พ.ศ.2484-2488) ยุคขา้วยากหมากแพงหลงัสงครามโลก และยุคนิยม

ฝรั�งสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

 

 
 

ภาพที� 16 บา้นลุ่มเมื�อครั@ งในอดีต 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก     

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 
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ภาพที� 17 วดัโบสถถู์กสร้างขึ@นเมื�อ พ.ศ.2395 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก           

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 

 พื@นที�บา้นลุ่มครอบคลุมพื@นที�สาํคญัในประวติัศาสตร์เมืองจนัทบูรในอดีตกวา่ 300 ปี คือ 

บริเวณค่ายตากสิน ศาลากลางหลงัเก่าศาล วดัโบสถ์ และริมฝั�งแม่นํ@ าจนัทบุรีฟากตะวนัตกตั@งแต่ท่า

สิงห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง ซอยกระจ่าง และซอยศรีจนัท์ ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ถือเป็นส่วนนึ� งของ

เมืองจนัทที์�บา้นลุ่มโดยนบัพื@นที�บริเวณฝั�งแม่นํ@าจนัทบุรีตั@งแต่ท่าสิงห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง ซึ� งในอดีต

เรียกชื�อว่า ตลาดเหนือ ตลาดกลาง และ ตลาดใต ้โดยมีถนนสุขาภิบาลเป็นถนนสายหลกัเพียงเส้น

เดียวในสมยันั@น 

 
 

ภาพที� 18 ถนนสุขาภิบาลในอดีต 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก           

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 
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 ย่านท่าหลวงในอดีตราว 100 ปีขึ@นไป มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นแหล่งศูนย์กลาง

การคา้ของเมืองจนัทบูร มีท่าเทียบจอดเรือคา้ขายหลายแห่งถนนสายแรกที�สร้างขึ@นคือ ถนนริมนํ@ า 

หรือถนนสุขาภิบาล จึงถือวา่ชุมชนริมนํ@ าเริ�มตน้จากหวัถนนสุขาภิบาลคือ ยา่นท่าหลวงซึ� งในสมยั 

ร.5 (พ.ศ.2442) ไดจ้ดัตั@งเมืองจนัทบูรเป็นมณฑลจนัทบูร ยา่นท่าหลวงเป็นที�ตั@งของอาํเภอท่าหลวง 

ซึ� งได ้เปลี�ยนแปลงมาจากด่านเก็บเงินภาษีในสมยั ร.4 และบริเวณนี@ เป็นศูนยก์ลาง การเดินทางและ

การพาณิชย ์ดงัปรากฏหลกัฐาน ในบนัทึกการเดินทางของ Henry Mouhot นกัสํารวจชาวฝรั�งเศสที�

เดินทางจากสยามไปสาํรวจเมืองกมัพูชาเมื�อปี พ.ศ.2402 และพระพุทธเจา้หลวงเสด็จประพาสเมือง

จนัทบุรีหลายครั@ ง ครั@ ง สําคญัคือ พ.ศ.2419 และพ.ศ.2450 ซึ� งเป็นครั@ งสุดทา้ย ก่อนเสด็จสวรรคต 

(พ.ศ.2453) แต่ละครั@ งมีการสร้างท่านํ@ าที�ท่าหลวงเป็นที�รับเสด็จในถนนตลาด จนัทบูรมีการตั@งซุ้ม

ปักธงแขวน โคมไฟตามรายทางอย่างวิจิตรงดงามยิ�งและครั@ ง สุดทา้ยนี@ พระองค์ได้เสด็จพระราช

ดาํเนินประพาสตลาดเมืองจนัทโ์ดยทางลาดพระบาท มีพอ่คา้ประชาชนเฝ้ารับเสด็จอยูส่องขา้งทางมี

คนนาํสิ� งของถวายเป็น อนัมาก พระองค์ทรงมีพระราชดาํรัสปราศรัยกบัพ่อคา้ประชาชนตลอด

เส้นทาง และไดท้รงซื@อสิ�งของ เช่น พลอยสีต่าง ๆ ตามสมควร 

 

 

 

 
 

ภาพที� 19 ท่าเรือรับเสด็จในอดีต 

ที�มา: ความทรงจาํริมนํ@า [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก           

         http://www.chanthaboonriver.com/history.html 
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4 การจัดการข้อมูลด้านภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

 การศึกษาในขั@นตอนนี@ เพื�อใหเ้กิดความกระชบัและตอ้งการเนน้เฉพาะบริเวณพื@นที�ศึกษา

ที�เป็นชุมชนการสรุปคุณลกัษณะสําคญัจึงจึงเป็นแบบในระดบัชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร เพื�อเป็นการลด

ระยะเวลาในการสร้างฐานความเขา้ใจร่วมกนัและเป็นการจาํกดัเนื@อหาในการสํารวจ ประกอบไป

ดว้ย L ขั@นตอนหลกั คือ (A) การสรุปสาระสําคญั (B) การระบุสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรม (S) การ

สาํรวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล (L) การประเมิณคุณค่าและการวเิคราะห์เบื@องตน้ 

 4.1 การสรุปคุณลกัษณะสําคัญ 

  4.1.1 กลุ่มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 

ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัมนุษยไ์ดแ้ก่ สถาปัตยกรรม สิ�งก่อสร้าง โดย

สถาปัตยกรรมนั@นสามารถแบ่งไดเ้ป็น B รูปแบบคือ สถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน และอาคาร

ที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสร้างประกอบไปดว้ย วดัโบสถ์เมือง,วดัเขตร์นาบุญญาราม,วดัจนัทนาราม,วดั

ใหม่เมืองจนัทบุรี วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วดัคาทอลิก) ,ศาลเจา้โจวซือกง (ศาลเจา้ที� ตลาด

ล่าง) ,ศาลเจา้ตัwวเล่าเอี@ยและศาลเจา้ปึงกงมา้ รายละเอียดมีดงันี@  

   วดัโบสถเ์มือง สันนิษฐานวา่เป็นวดัที�สร้างขึ@นตั@งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย 

สร้างเมื�อปี พ.ศ.BS�M ความเป็นมาแต่เดิมไม่ปรากฎหลกัฐานแน่ชัด ภายในวดัมีเสนาสนะต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต ์เจดียใ์หญ่บรรจุพระบรมธาตุ มีเจดียเ์ล็กลอ้มรอบสี�มุม 

หนา้อุโบสถมีทบัหลงัศิลปะบาปวนตั@งไว ้และมีโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัโบสถ์เมือง เป็นสถานที�

จดัหล่อเทียนประจาํพรรษาของจงัหวดัจนัทบุรีมาแต่เดิมจวบจน ปัจจุบนั (มรดกทางวฒันธรรม

จนัทบุรี BMMS ) 

 

 
 

ภาพที� B� วดัโบสถเ์มือง 
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   วดัเขตร์นาบุญญาราม (ฮกชั�งยี�) เป็น วดัญวนซึ� งก่อสร้างเป็นศิลปแบบจีน

ปนไทย สร้างในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้ ฯ เมื�อปี พ.ศ.BS�� และไดรั้บพระราชทานนาม

วดัวา่ วดัเขตร์นาบุญญาราม ในเวลาต่อมาอุโบสถเดิมที�สร้างดว้ยไมช้าํรุด จึงไดมี้การสร้างอุโบสถ

ขึ@ นใหม่ และได้ทาํหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ฯ มาเป็นประธาน

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลงัใหม่ เมื�อปี พ.ศ.BMAA ภายในวดัมีอาคารโรงเจ หรือศาลา

บาํเพ็ญบุญที�โดดเด่นเป็นที�รองรับผูที้�มาถือศีลกินเจ ในงานเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ� งตรงกบัวนัขึ@น 

หนึ�งคํ�า ถึงวนัขึ@นเกา้คํ�า เดือนเกา้ของจีน ทางวดัไดจ้ดังานนี@มากว่าร้อยปี วดัอนมันิกายแห่งนี@ ตั@งอยู่

กลางเมือง เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน ทั@งใกล้และไกลมานมสัการองค์ฮุดโจ๊ว 

(พระพุทธเจา้) มาโดยตลอดหลายชั�ว (มรดกทางวฒันธรรมจนัทบุรี 2553) 

 

 
 

ภาพที� 21 วดัเขตร์นาบุญญาราม (ฮกชั�งยี�) 

 

   วดัจนัทนาราม ตั@งอยูบ่นฝั�งซ้ายของแม่นํ@ าจนัทบุรี ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอ

เมือง ฯ เป็นวดัฝ่ายธรรมยุต ไม่ทราบว่าสร้างเมื�อใด กล่าวกนัว่าสร้างก่อนสมยัอยุธยาในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าเจา้อยู่ หัว ประมาณปี พ.ศ.BLNC พระอุโบสถสร้างเมื�อปี พ.ศ.BSCL 

พระพุทธรูปศิลาหินอ่อนแบบพม่าองค์หนึ� ง หน้าตกักวา้ง NN เซนติเมตร สูง �C เซนติเมตร มี

โบราณวตัถุเป็นแผน่ศิลากวา้ง L� เซนติเมตร ยาว Aเมตร หนา A� เซนติเมตร อยูสี่�แผน่ (มรดกทาง

วฒันธรรมจนัทบุรี 2553) 
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ภาพที� 22 วดัจนัทนาราม 

ที�มา: มรดกทางวฒันธรรมจนัทบุรี [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก  

         http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/chanthaburi1.htm 

 

   วดัใหม่เมืองจนัทบุรี เป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ�งของจงัหวดัจนัทบุรีไม่ปรากฎ

ชดัเจนว่าสร้างสมยัใด แต่ประมาณไดว้่าสร้างมาก่อนปี พ.ศ.BLSN เพราะในขณะที�สร้างโบสถ์นั@น 

ฝรั�งเศสยึงยึดครองเมืองจนัทบุรีอยู่ วดัใหม่เมืองจนัทบุรีตั@งอยู่ที�ถนนท่าแฉลบ ตาํบลตลาด อาํเภอ

เมือง ฯ โบราณวตัถุที�สําคญัของวดัคือ พระพุทธสิหิงค์จาํลอง รูปปั@ นจาํลองสมเด็จพุฒาจารย ์(โต 

พรหมรังสี) รูปปั@ นจาํลองหลวงพ่อทวด วดัช้างไห้ วดัใหม่ ฯ เป็นสถานที�สําคญัในการจดังาน

ประเพณีสงกรานตม์าแต่เดิม และสืบทอดมาถึงปัจจุบนั มีการอญัเชิญพระพุทธสิหิงคจ์าํลองออกแห่

รอบตลาดจนัทบุรี เพื�อให้ประชาชนสักการะบูชาและปิดทอง วดัใหม่ ฯ ยงัไดเ้ปิดสอนพระปริยติั

ธรรม แผนกธรรมขึ@นในปี พ.ศ.BM�� และแผนกบาลีในปี พ.ศ.BMABและไดเ้ปิดโรงเรียนพุทธศาสนา

วนัอาทิตย ์เมื�อปี พ.ศ.BMBS (มรดกทางวฒันธรรมจนัทบุรี 2553) 
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ภาพที� 23 วดัใหม่เมืองจนัทบุรี 

ที�มา: มรดกทางวฒันธรรมจนัทบุรี [Online], เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก   

         http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/chanthaburi1.htm 

 

   อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินีรมล วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล 

(โบสถ์วดัคาทอลิก) สร้างขึ@นสมยัที�ชาวญวนประมาณ S� คน อพยพมาอยู่ที�เมืองจนัทบุรีครั@ งแรก 

ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทา้ยสระ ในช่วงปี พ.ศ.BBAM - BB�M ไดส้ร้างวดัคาทอลิกขึ@นที�ริมฝั�ง

ขวาของแม่นํ@าจนัทบุรี เมื�อก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั@ งที�สองเล็กนอ้ย วดัคาทอลิกแห่งนี@ ไดเ้ป็นแหล่ง

อพยพที�สาํคญัของผูน้บัถือศาสนาคริสต ์ในปี พ.ศ.BS�C ปัจจุบนัโบสถห์ลงันี@นบัเป็นหลงัที�ห้า สร้าง

เมื�อปี พ.ศ.BLL� เป็นศิลปะโกธิค กวา้ง B� เมตร ยาว N� เมตร มียอดแหลมที�หอสอง ตวัโบสถ์เป็น

รูปแบบศิลปะโกธิค ภายในโบสถ์มีการประดบักระจกสีแบบเสตนกลาสเป็นภาพนกับุญที�สวยงาม

และมีคุณค่า ทางศิลปะ ปัจจุบนัไดรั้บการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที�เก่าแก่และสวยที�สุดแห่ง 

หนึ�งของประเทศไทย (มรดกทางวฒันธรรมจนัทบุรี 2553) 
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ภาพที� 24 วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถว์ดัคาทอลิก) 

 

   ศาลเจา้โจวซือกง (ศาลเจา้ที� ตลาดล่าง) ศาล เจา้ที�ตลาดล่าง เป็นศาลเจา้

เก่าแก่คู่เมืองจนัทบุรี โดยเฉพาะชาวชุมชนริมนํ@า ขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัที�แน่นอนไม่สามารถหาได ้ผู ้

เฒ่าผูแ้ก่หลายท่านเล่าวา่ ศาลเจา้ที�ตลาดล่างนี@  (ตั@งแต่ก่อนบูรณะใหม่) มีประวติัยาวนานเกินร้อยปี

แล้ว ต่อมาได้รับการบูรณะซ่อมแซม และขยายพื@นที�ใช้สอย โดยผูมี้จิตศรัทธาและกรรมการรุ่น

ก่อนๆ หลายรุ่นดว้ยกนั นอกจากนี@ยงัมี ศาลเจา้ตัwวเล่าเอี@ย และศาลเจา้ปึงกงมา้ ตั@งอยูใ่กล้ๆ กนัภายใน

บริเวณชุมชน (มรดกทางวฒันธรรมจนัทบุรี 2553) 

 

  
 

ภาพที� 25 ศาลเจา้ที�และศาลเจา้ตัwวเล่าเอี@ย 

 

 

   อาคารที�พกัอาศยัและสิ�งก่อสร้าง สาํหรับอาคารบา้นเรือนในบริเวณชุมชน

ริมนํ@ าจนัทบูรนั@นส่วนมากเป็นอาคารทรงจั�วหนัทิศตามแนวตะวนัคือ ปลูกตามแนวทิศตะวนัออก- 

ตะวนัตก ตั@งอยู่ริมแม่นํ@ าจนัทบุรีตวัอาคารหนัหน้าเขา้สู่ถนนที�อยู่เลียบแม่นํ@ ายาวไปตลอดแนวของ
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ถนนสุขาภิบาลซึ� งสามารถแบ่งดว้ยวสัดุที�ใช้ในการก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นสามลกัลกัษณะหลกั

คือ แบบอาคารไมท้ั@งหลงั แบบครึ� งปูนครึ� งไมแ้ละแบบตึกปูนทั@งหลงั แต่ละแบบนั@นมีรูปแบบที�

ผสมผสานทางสถาปัตยกรรมของสามเชื@อชาติ คือ ไทย จีน และฝรั�งเศส แต่มีเอกลกัษ์เฉพาะของ

เมืองจนัทบุรีตรงที�การเลือกใช้ไมเ้ป็นวสัดุในการประดบัตกแต่งตวัอาคารหรือเป็นวสัดุในการ

ก่อสร้างโดยเฉพาะลวดลายฉลุที�ระบายชายคาอาคารบานประตูหรือช่องลม  

 

 

 
 

ภาพที� 26 ลกัษณะของรูปแบบอาคารและวสัดุตกแต่ง 

 

  จากการสัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ในชุมชนและจากการศึกษาขอ้มูลในเบื@องตน้จึงทราบ

สาเหตุว่าเนื�องมาจากสมยัก่อนนั@น ย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง มีความสําคัญต่อบทบาทการค้ากับ

ต่างประเทศ จนัทบุรีในยคุนั@นเป็นจุดที�เรือบรรทุกสินคา้ของป่าที�รวบรวมมาไดจ้ากป่ารวมไปถึงไม้
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ซุงที�ไดจ้ากป่าแถบตะเคียนทอง นํ@ าขุ่น คลองพลู วงัแซ้มในบริเวณเขาคิชฌกูฎและ เขาสอยดาวจะ

ล่องลงมาตามลาํนํ@ าจนัทบุรีและมาเทียบท่าที�ตลาดท่าหลวง จึงมีโรงไมห้รือโรงเลื�อยเพื�อแปรรูปไม้

เกิดขึ@นดงันั@นวสัดุที�ใช้ในการก่อสร้างบา้นเรือนหรือประดบัตกแต่งในเริ�มแรกจึงใช้ไมเ้ป็นหลกั 

ต่อมาเมื�อเกิดการพฒันาเมืองทั@งในดา้นเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการติดต่อคา้ขาย

กบัชาวจีนและการล่าอาณานิคมของชาวตะวนัตกเกิดการเผยแพร่และผสมผสานกนัทางวฒันธรรม 

ทาํให้มีความหลากหลายของวสัดุรวมไปถึงเทคนิคและศิลปะในการก่อสร้างอาคารบา้นเรือนเกิด

การผสมผสานทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมทั@งในแบบตึกปูนแบบฝรั�ง ลายฉลุแบบไทยหรือห้อง

แถวในแบบจีนหรือญวนจนเกิดความเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของอาคารบา้นเรือนในละแวกนี@ ที�ยงั

ปรากฏอยู่มาจนถึงในยุคปัจจุบัน นอกจากนี@ แล้วบ้านที�ติดกับริมนํ@ าก็จะนิยมยกพื@นสูงโดยใช้

โครงสร้างยกลอยและดาดป้องกนัตลิ�งเพื�อป้องกนัอาคารทรุดเนื�องจากพื@นที�ชุมชนตั@งอยู่ในพื@นที�

บริเวณคุง้นํ@าจึงมีปัญหาในเรื�องนํ@ากดัเซาะและนํ@าท่วมบา้ง 

 

 
 

ภาพที� 27 ลกัษณะของอาคารบา้นเรือนที�อยูริ่มนํ@า 

 

  4.1.2 กลุ่มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)  

   ครอบคลุมองคป์ระกอบทางกายภาพของพื@นที�ทางธรรมชาติไดแ้ก่ แม่นํ@ า

จนัทบุรี ซึ� งเป็นแม่นํ@าที�สาํคญัที�สุดของจงัหวดั จนัทบุรี แม่นํ@าจนัทบุรี มีถิ�นกาํเนิดจากเขาสอยดาวใต ้

ในเขตอาํเภอโป่งนํ@ าร้อน และเขตเขาสามง่าม เขาชะอมในเขตอาํเภอมะขาม ไหลผ่านอาํเภอเมือง

จนัทบุรี ออกสู่อ่าวไทยในเขตอาํเภอแหลมสิงห์ เมื�อลาํนํ@ าจนัทบุรีไหลผ่านตวัเมืองจนัทบุรี  เมื�อถึง

บา้นคลองนํ@ าใส ลาํนํ@ าเริ�มคดเคี@ ยวและแยกสาขาออก จากกนั เกิดคลองลดัที�บา้นเกาะลอย คลอง
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ลาํแพน มีขนาดใหญ่ และในส่วนของยา่นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร เป็นชุมชนที�ตั@งถิ�นฐานอยูบ่นที�ราบ

ลุ่มริมแม่นํ@าอยูต่รงบริเวณคุง้นํ@าดา้นใน ชายฝั�งมีความลาดชนัและสูงจากระดบันํ@ าปกติประมาณ 2-3 

เมตร  ความสําคัญของแม่นํ@ าเพชรบุรีนั@ นนอกจากจะใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือการทํา

เกษตรกรรมแลว้ในอดีตนั@นยงัถือไดว้า่แม่นํ@ าจนัทบุรีเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาเมืองจนัทบุรีเป็น

อย่างมากโดยเฉพาะการใช้เป็นเส้นทางลาํเรียงสินคา้และการคมนาคมขนส่งติดต่อกบัเมืองอื�นอีก

ดว้ย 

  4.1.3 กลุ่มสาระสําคัญด้านประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมทาง

นามธรรม (Intangible Cultural Environment)  

   ครอบคลุมหัวข้อที� เกี�ยวเนื�องกับองค์ประกอบที�ไม่ใช่กายภาพ ได้แก่ 

ประวติัศาสตร์การตั@งถิ�นฐานของชุมชน วิถีชีวิตของชาวริมนํ@ าการคา้ขาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 

สถานที�ที�สามารถเชื�อมโยงไดก้บัเหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์ไดด้งัจะเห็นไดจ้ากการปรับตวั

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ� งมีลักษณะเป็นที�ราบลุ่มริมแม่นํ@ าก่อให้เกิดภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นของชาวชุมชนริมนํ@ านอกจากจะสะทอ้นออกมาในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลกัษณะ

ทางภูมิทศัน์ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะแลว้ยงัสะทอ้นออกมาในรูปแบบของวฒันธรรม ซึ� งรวมไปถึงวิถี

ชีวิต ประเพณีและคติความเชื�อต่างๆที�มีความเชื�อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาตร์ของพื@นที� โดย

ประเพณีที�ปฏิบติักนัเป็นประจาํของชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ได้แก่ การหล่อเทียนพรรษาที�วดัโบสถ ์

การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที�วดัเขตร์นาบุญญารามการแห่เจา้และการ

ทิ@งกระจาดของ 4 ศาล เจา้ การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเมง้) เป็นตน้ 

 

x การแปลความหมายข้อมูล 

 ในขั@นตอนนี@จะเป็นการแปลความหมายขอ้มูลจากขอ้มูลขา้งตน้ โดยหลงัจากที�ไดข้อ้มูล

ที�เป็นระบบและสามารถสร้างการรับรู้ร่วมกนัไดแ้ลว้ จึงตอ้งทาํความเขา้ใจขอ้มูลดา้นต่างๆให้เขา้ใจ

อยา่งชดัเจนก่อนที�จะดาํเนินงานในขั@นต่อไปซึ� งการแปลความหมายขอ้มูลเพื�อทาํความเขา้ใจขอ้มูล

ในดา้นต่างๆของพื@นที�นั@นจะทาํการแปลความหมายในหวัขอ้ดงัต่อนี@  

 5.1 กลุ่มชนชาติ หรือชาติพนัธ์ุ 

  จากขอ้มูลที�ได้ทาํการคน้ควา้มานั@นทาํใหสามารถระบุถึงกลุ่มชนชาติ หรือชาติ

พนัธ์ุที�มีความเกี�ยวข้องกับบริเวณพื@นที�กรณีศึกษานอกจากชาวไทยที�เป็นชนพื@นเมืองแล้วยงั

ประกอบไปดว้ยกลุ่มชนชาติอื�นๆ ดงันี@  

  5.A.A กลุ่มคนไทยเชื@อสายจีน ส่วนมากปรากฎชดัเจนในเรื�องของการคา้นบัตั@งแต่

การเขา้มาตั@งถิ�นฐานและการประกอบอาชีพคา้ขาย ในเขตอาํเภอเมืองมีชุมชนชาวจีนเก่าเป็นจีน
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ฮกเกี@ยน อยูบ่ริเวณริมแม่นํ@ าจนัทบุรีโดยเฉพาะบริเวณพื@นที�กรณีศึกษา เรียกวา่ ยา่นท่าหลวง ไปถึง

บริเวณชุมชนชาวญวน ที�เรียกวา่ ตลาดล่าง โดยมีศาลเจา้เป็นที�หมายเขต ในปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นเชื@อ

สายที�พบได้เป็นส่วนใหญ่ในบริเวณพื@นที�กรณีศึกษาและค่อนข้างมีอิทธิพลและส่งผลทางด้าน

วฒันธรรมการแสดงออกที�มีความเป็นเอกลกัษณ์และมีโดดเด่นของพื@นที�ดงักล่าว 

                 5.1.2 กลุ่มคนไทยเชื@อสายญวน กลุ่มนี@ ไดเ้ขา้มาตั@งถิ�นฐานในจงัหวดัจนัทบุรีตั@งแต่

สมยัอยธุยาตอนปลาย โดยการอพยพหนีภยัทางศาสนา หลงัจากนั@นชุมชนชาวญวนคริสตก์็ขยายตวั

ขึ@นเรื�อย ๆ จากการที�มีการตั@งถิ�นฐานมาอยา่งยาวนานและมีวตัถุประสงคใ์นดา้นศาสนาโดยตรงจึง

ทาํให้คนไทยเชื@อสายญวนนี@ค่อนขา้งมีความโดดเด่นและแสดงออกในดา้นการรวมกลุ่มและความ

ศรัทธาในศาสนาคริสตเ์ป็นหลกั ดงัที�เห็นไดจ้ากการสร้างโบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วดั

คาทอลิก) ที�มีความยิ�งใหญ่และประณีตสวยงาม มีชื�อเสียงเป็นที� รู้จักของผูมี้จิตศรัทธาไปถึง

ต่างประเทศ นอกจากนี@ ยงัเป็นที�ประดิษฐานรูปปั@ นของพระนางมารีอาปฏิสนธินีรมลที�ประดบัดว้ย

พลอยนบัพนัเมด็ซึ� งประเมิณค่าไม่ได ้เป็นอีกสิ�งหนึ�งที�แสดงให้เห็นถึงความเขม้แข็งและศรัทธาอนั

แรงกลา้ของชุมชนชาวญวนคริสต ์

 5.2 ประวตัิศาสตร์การตั�งถิ+นฐานของชุมชน 

  จากการศึกษาข้อมูลในข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าประเภทของภูมิทัศน์

วฒันธรรมของพื@นที�ยา่นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรอยูน่ั@นเป็น “ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบชุมชนเมือง”หรือ

“วฒันธรรมนาํภูมิทศัน์”  เริ�มแรกนั@นเริ�มจาก “ภูมิทศัน์นาํวฒันธรรม”โดยเป็นภูมิทศัน์ที�เกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์เดิมเพื�อการตั@งถิ�นฐานบา้นเรือน ดงัจะเห็นไดจ้ากการ

ตั@งชุมชนบริเวณริมนํ@ าเพื�อให้ใกลแ้หล่งนํ@ าในการประกอบอาชีพ แต่การที�แหล่งนํ@ ามีการขึ@นลงอยู่

ตลอดเวลาบางปีก็มีนํ@ าท่วมจึงปรากฏในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ�งปลูกสร้าง ดงัที�เห็นได้

จากลกัษณะของอาคารบา้นเรือนนั@นจะเป็นแบบยกพื@นเสาสูงพน้นํ@าอยูใ่นระดบัของขอบตลิ�งเพื�อกนั

นํ@ าท่วมและให้สิ� งก่อสร้างยงัคงอยู่ได้แมต้ลิ�งโดนนํ@ ากดัเซาะในระดบัที�ไม่รุนแรงมากนัก ต่อมา

สังคมเกิดการเปลี�ยนแปลงในช่วงยุคสมยัล่าอาณานิคมของฝรั�งเศสและการเดินเรือคา้ขายของชาว

จีนมีมากขึ@น สังคมและวฒันธรรมมีความหลากหลายในเชื@อชาติ รูปแบบของชุมชนเปลี�ยนไปเป็น

แบบที� “ลกัษณะเด่นร่วมกนัทั@งภูมิทศัน์และวฒันธรรม” โดยยงัคงตอ้งพึ�งพาธรรมชาติในการ

ดาํรงชีวิตเช่นการสัญจรทางนํ@ าเป็นตน้ แต่เมื�อชุมชนมีการพฒันาในดา้นความรู้ ทรัพยากร แรงงาน 

เทคโนโลยี จึงเกิดการปรับภูมทศัน์เพื�อสนองต่อความตอ้งการในการดาํรงชีวิตที�มากยิ�งขึ@นด้วย

อาคารบา้นเรือนเปลี�ยนไป มีการผสมผสานกนัทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของสามชนชาติ

จนเกิดความเป็นเอกลกัษณ์ของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม อาคารรูปแบบตึกเริ�มมีมากขึ@นเนื�องจาก

เทคโนโลยีในการก่อสร้างและวสัดุมาทางเรือ ซึ� งถือไดว้่าเป็นยุคเฟื� องฟูของชุมชนแห่งนี@  ปัจจุบนั
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เขา้สู่ช่วงของภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบ “วฒันธรรมนาํภูมิทศัน์” กล่าวคือเมื�อผ่านระยะเวลาอย่าง

ยาวนานชุมชนมีการขยายขนาดใหญ่ขึ@นมีความซับซ้อนมากขึ@ นในแง่ของ สังคม เศรษฐกิจและ

วฒันธรรม นอกจากนี@มนุษยมี์เทคโนโลยมีากขึ@นจึงพยายามที�จะเอาชนะธรรมชาติที�มีอยูเ่ดิม 

  ในส่วนของวิถีชีวิตที�สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของพื@นที�กรณีศึกษาดงัที�ปรากฏ

เป็นรูปแบบของภูมิทัศน์วฒันธรรมของย่านชุมชนริมนํ@ าจันทบูรนั@ นมาจากสาเหตุและปัจจัย

เนื�องจากพื@นที�ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมเป็นที�ราบลุ่มริมแม่นํ@ าการเดินทางหรือการลาํลียงใน

สมยัก่อนจึงตอ้งอาศยัการสัญจรทางนํ@ าโดยเรือเป็นพาหนะ และดว้ยลกัษณะของคลองที�มีความ

กวา้งและลึกพอสมควรเรือสําเภาหรือเรือสินคา้ขนาดใหญ่จึงสามารถเขา้มาเทียบท่าได้ เกิดการ

ขนส่งสินคา้จากเมืองหนึ�งไปสู่อีกเมืองหนึ�งและโดยลกัษณะของที�ตั@งของเมืองที�อยไูม่ไกลจากทะเล

มากนกั จึงทาํให้เป็นเมืองท่าและเกิดการติดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติได ้เมื�อติดต่อคา้ขายนานวนัก็

เกิดการตั@งรกราก ตรงบริเวณริมแม่นํ@ าเพื�อความสะดวกในการติดต่อคา้ขายของพ่อคา้โดยเฉพาะ

พ่อคา้ชาวจีนและสืบทอดต่อมาเป็นคนไทยเชื@อสายจีนดงัในปัจจุบนั ด้วยความรุ่งเรืองของเมือง

จนัทบุรีในอดีตและการสัญจรเขา้ถึงไดง่้ายของชาวต่างชาติย่านนี@ จึงถือไดว้่าเป็นจุดศูนยร์วมทาง

วฒันธรรมรวมไปถึงการเป็นจุดอ่อนในการเขา้ยดึครองของประเทศล่าอาณานิคมอีกดว้ย  

  ในยุคล่าอาณานิคม ฝรั�งเศสได้เขา้ยึดครองหัวเมืองสําคญัต่างๆรวมไปถึงเมือง

จนัทบุรีด้วยเช่นกนั หลงัจากที�เขา้ยึดครองก็ได้ทาํการเผยแพร่อารยธรรมตะวนัตกเขา้ไปด้วยดงั

ปรากฏจากสิ�งปลูกสร้างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในอาคารสําคญัโดยเฉพาะทางทหาร ต่อมา

จึงเกิดการเรียนรู้วิทยาการการก่อสร้างสมยัใหม่ของชาวต่างชาติโดยช่างฝีมือที�เป็นชาวทอ้งถิ�น แต่

เนื�องจากเจา้ของสิ�งปลูกสร้างในยา่นนี@ ส่วนมากจะเป็นของพอ่คา้ชาวจีนหรือคนไทยเชื@อสายจีนหรือ

ชาวญวนที�จะใชบ้า้นเป็นที�ติดต่อคา้ขายการออกแบบจึงตอ้งรองรับกิจกรรมทางการคา้เพื�อใชใ้นการ

เก็บสินคา้และพกัอาศยั รูปแบบของอาคารจึงแสดงออกในแบบของห้องแถวหรือตึกแถวขนาดใหญ่ 

นอกจากนี@ แลว้ไมย้งัเป็นวสัดุสําคญัในการก่อสร้างเนื�องจากทรัพยากรมีอยู่มากและหาได้ง่ายใน

บริเวณนี@ ดงันั@นจึกมกัจะถูกเลือกใชใ้นส่วนประกอบของอาคารต่างๆทั@งการทาํโครงสร้างหรือการ

ประดบัตกแต่งตวัอาคาร ดงันั@นวฒันธรรมและวิถีชีวิตในการอยูอ่าศยัและเชื@อชาติจึงส่งผลออกมา

ในทางภูมิทศัน์และวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตของยา่นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรที�โดยรวมจะมีความ

แต่กต่างจากบริเวณส่วนอื�นของเมืองอยา่งชดัเจน 

  นอกจากนั@นแลว้ที�มาของชื�อสถานที�ต่างๆยงัไดมี้ความเกี�ยวขอ้งกบัเหตุการสําคญั

ที�ป็นเกียรติประวติัที�และนาํความภาคภูมิใจมาสู่ชาวจงัหวดัจนัทบุรีและย่านชุมชนริมนํ@ าจนับูร คือ

เหตุการที�พระพุทธเจา้หลวงเสด็จประพาสเมืองจนัทบุรีหลายซึ� งแต่ละครั@ งมีการสร้างท่านํ@ าที�ท่า

หลวงเป็นที�รับเสด็จในถนนตลาด สถานที�แรกของชุมชนที�ไดต้อ้นรับพระองคคื์อ ท่าเรือท่าเรียกวา่
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ท่าหลวง ซึ� งก็ได้กลายมาเป็นชื�อเรียกของย่านชุมชนในเวลาต่อมาว่าย่านท่าหลวงหรือย่านชุมชน

ริมนํ@าจนัทบูรในปัจจุบนั  

 5.3 ศาสนา ความเชื+อ ประเพณแีละพธีิกรรม 

  ในดา้นประเพณีหรือคติความเชื�อนั@นชาวชุมชนริมนํ@ ามีความเชื�อในการสร้างศาล

เพื�อเป็นการบูชาและขอให้สิ�งศกัดิ5 สิทธิ5 คุม้ครองในการเดินทางซึ� งในสมยัก่อนใช้ทางนํ@ าเป็นหลกั

และมีความเสี�ยงกบัภยัธรรมชาติต่างๆค่อนขา้งมาก และดว้ยความที�การดาํรงคชี์วิตส่วนใหญ่ใชน้ํ@ า

จากแม่นํ@ าลาํคลองเป็นหลกั ชาวชุมชนริมนํ@ าจึงให้ความเคารพต่อสายนํ@ าดงัจะเห็นได้จากการจดั

ประเพณีการลอยกระทงและแข่งขนัเรือที�วดัจนัทนาราม ในส่วนของวดัไทยที�เป็นวดัประจาํชาติ

และศาสนาหลกัของชุมชนการเลือกสถานที�ตั@งจึงค่อนขา้งให้ความสําคญัดงัที�ปรากฏคือ บริเวณหวั

โคง้ของแม่นํ@ าเช่นวดัจนัทนารามหรือที�สูงบนเนินเช่นวดัโบสถ์เมืองนอกจากนี@ แลว้ยงัมีประเพณีที�

ปฏิบติักนัเป็นประจาํของชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ที�เชื�อมโยงถึงที�มาในเรื�องคติความเชื�อของแต่ละเชื@อ

ชาติ ซึ� งสิ�งเหล่านี@ลว้นแลว้แต่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติในแบบวิถีพหุวฒันธรรม ดว้ยประเพณีความ

เชื�อ S ลกัษณะ คือ ศาสนาพุทธ นบัถือบรรพบุรุษแบบจีน และศาสนาคริสต์ 

 

6 การระบุสิ+งแวดล้อมทางวฒันธรรม  

 ในขั@นตอนนี@ จะเป็นการจัดทาํแผนกายภาพตามสาระสําคัญโดยจะทาํการระบุถึง

ตาํแหน่งขององคป์ระกอบของสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมของชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรและบริเวณพื@นที�

โดยรอบ ซึ� งเนื@อหาในส่วนนี@ ประกอบไปด้วย แผนที�แสดงกลุ่มสาระสําคญัด้านสภาพแวดล้อม

สรรค์สร้าง (Built Environment) แผนที�แสดงกลุ่มสาระสําคญัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

(Natural Environment) และแผนที�แสดงสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ซึ� งมีรายละเอียดดงันี@  
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แผนที� L แสดงกลุ่มสาระสาํคญัดา้นสภาพแวดลอ้มสรรคส์ร้าง (Built Environment) 

             (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71 

 
 

แผนที� M แสดงกลุ่มสาระสาํคญัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Natural Environment) 

             (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 
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แผนที� 6 แสดงสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 

             (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 
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7 การสํารวจจัดทาํเอกสารข้อมูล 

 ในขั@นตอนนี@การดาํเนินงานมีสองส่วนไดแ้ก่  การกาํหนดขอบเขตชุมชนเพื�อใชใ้นการ

สาํรวจและการจดัทาํแผนที�ตาํแหน่งอาคารภายในชุมชนพื@นที�กรณีศึกษา การกาํหนดขอบเขตชุมชน

เพื�อใช้ในการสํารวจและการจดัทาํแผนที�ตาํแหน่งอาคารภายในชุมชนที�จะสํารวจนั@นจากการ

สอบถามกรรมการชุมชนริมนํ@าจนัทบูรจึงทาํใหท้ราบขอบเขตของชุมชนคือ เฉพาะอาคารบา้นเรือน

ที�อยู่สองฝั�งถนนสุขาภิบาลโดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลกัษณะยาวไปตามริมแม่นํ@ าและ

ถนนสุขาภิบาลจากสะพานวดัจนัทนารามไปจนถึงซอยตรอกกระจ่าง เนื�องจาก ยงัขาดขอ้มูลใน

รายละเอียดของระดบัชุมชน ดงันั@นจึงตอ้งทาํการนาํเขา้ขอ้มูลเพิ�มเติม เช่นตาํแหน่งอาคารที�ถูกตอ้ง 

พื@นที�ว่างภายในชุมชนหรือขอ้มูลในด้านอื�นที�จาํเป็น โดยอา้งอิงตาํแหน่งและขนาดจากภาพถ่าย

ดาวเทียม (Google Earth 2550.) และเดินสาํรวจและทาํการรังวดัในบางจุดเพื�อใชใ้นการอา้งอิงขนาด

ที�ถูกตอ้งและใกลเ้คียงมากที�สุด ซึ� งขอบเขตพื@นที�ในการสาํรวจและแผนที�ชุมชนมีดงันี@  

 

 
 

ภาพที� 28 การกาํหนดขอบเขตพื@นที�สาํรวจ 

ที�มา : จนัทบุรี [ออนไลน์],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก http : // www.googleearth.com 
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แผนที� 7 แสดงขอบเขตพื@นที�ศึกษา ชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

             (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 
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8 คุณค่าและความสําคัญด้านภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื�นที+กรณีศึกษา 

 ในขั@นตอนของการลงสํารวจภาคสนาม ในขั@นตอนนี@ ผูว้ิจยัได้มุ่งเน้นไปในการเก็บ

ขอ้มูลใน เรื�องของคุณค่าความสาํคญั ซึ� งมีรายละเอียดในการทาํการสํารวจ  โดยจะอา้งอิง B ส่วนคือ 

ด้านคุณค่า (Value) หมายถึงสิ� งที�ให้ประโยชน์ทั@ งทางกายภาพหรือทางจิตใจของคนในพื@นที�

กรณีศึกษา ส่วนประเด็นที�จะใชใ้นการสํารวจและสอบถามและการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนประกอบ

ไปดว้ย  

 - คุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural Value) โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ คุณค่าทางดา้น 

ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity Value) คุณค่าดา้นศิลปะ ดา้นเทคนิค (Relative Artistic    or Tech 

Value) และคุณค่าในเรื�องความหายาก (Rarity Value) 

 - คุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะดังนี@  คุณค่าด้านเศรษฐกิจ 

(Economic Value) คุณค่าทางด้านการใช้สอย (Functional Value) คุณค่าทางด้านข้อมูลและ

การศึกษาหาความรู้ (Educational Value) คุณค่าทางดา้นสังคม (Social Value) และคุณค่าทางดา้น

การเมือง (Political Value) 

 ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจในส่วนนี@จะนาํไปใชใ้นการระบุถึงคุณค่าและความสําคญัของ

พื@นที�องคป์ระกอบที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�กรณีศึกษาโดยพิจารณาร่วมกบั

ขอ้มูลที�ไดท้าํการศึกษามาในขา้งตน้ 

  ส่วนในดา้นที� B คือ ขอ้มูลดา้นภูมิทศัน์ทางดา้นสถาปัตยกรรม ใช้การสังเกตและ

การสอบถาม ซึ� งจากการศึกษา ระบบเพื�อการอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมทางวฒันธรรมของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ขอ้มูลดา้นภูมิทศัน์ทางดา้นสถาปัตยกรรม ไดร้ะบุไวว้่าให้มี

เนื@อหาครอบคลุมตวัแปรหลกัอยา่งนอ้ยใน 6 ดา้นไดแ้ก่ ประเภทอาคาร การใชส้อยในปัจจุบนั ยุค

สมยั รูปแบบ วสัดุอาคาร รูปทรงหลงัคา ซึ� งไดอ้อกแบบ เพื�อให้การสํารวจและสอบถามเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํประเด็นและ เนื@อหาที�จะใชใ้นการสํารวจและการสอบถามขอ้มูล

คนในพื@นที�ชุมชนในหวัขอ้ต่อไปนี@  

  - ประเภทอาคาร ได้แก่  บา้นเดี�ยว บ้านแฝด ห้องแถว ตึกแถว  อาคารพาณิชย ์

อาคารทางศาสนา อาคารราชการ 

  - การใช้สอยในปัจจุบนัไดแ้ก่ อยู่อาศยั คา้ขาย แบบผสม ศาสนสถาน สาธารณะ 

บา้นนก  ไม่มีผูอ้าศยัปล่อยทิ@งร้าง 

  - ความเก่าแก่ ยคุสมยัแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดงันี@  ต ํ�ากวา่ 50 ปีและ M0 ปีขึ@นไป 

  - รูปแบบ แบ่งออกเป็น แบบสมยัใหม่ แบบเก่าไทยพื@นถิ�น แบบจีนหรือญวน แบบ

ฝรั�ง และแบบผสม 
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  - วสัดุอาคาร แบ่งออกเป็น อาคารไมช้ั@นเดียว อาคารไมส้องชั@น ตึกปูนชั@นเดียว ตึก

ปูนสองชั@น ตึกปูนสามชั@นขึ@นไป แบบผสมครึ� งปูนครึ� งไม ้อาคารชั�วคราว (สังกะสีหรืออื�นๆ) 

  - รูปทรงหลงัคา หลงัคาทรงแบน (Flat Slap) หลงัคาทรงเพิงหรือเพิงหมาแหงน 

หลงัคาทรงจั�ว หลงัคาทรงจั�วสองชั@น หลงัคาทรงปั@ นหยา 

  - สภาพของอาคาร ใหม่หรือซ่อมแซมแล้วใช้งานไดต้ามปกติ สภาพทรุดโทรม

เล็กน้อยคือส่วนประกอบของอาคารอยู่ในสภาพเก่าแต่ยงัใช้งานได ้และสภาพทรุดโทรมมากคือ

ส่วนประกอบของอาคารอยูใ่นสภาพเสียหายควรไดรั้บการซ่อมแซม 

 ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจนี@ จะถูกนาํเขา้โปรแกรมจดัทาํฐานขอ้มูล โดยผลที�ไดจ้ากการ

ดาํเนินการจะทาํให้ได้ขอ้มูลในระดบัรายละเอียดของพื@นที�ทั@ งหมด และนําไปใช้ประกอบการ

พิจารณาในการเสนอแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�กรณีศึกษาในเบื@องตน้ได ้ซึ� ง

ขอ้มูลที�ไดท้าํการสาํรวจสามารถสรุปเป็นแผนกายภาพโดยสามารถดูรายละเอียดไดที้�ภาคผนวก ก. 

 

9 การสรุปคุณค่าและความสําคัญด้านภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื�นที+กรณศึีกษา 

 เพื�อให้ไดข้อ้สรุปดา้นคุณค่าและความสําคญัที�จะเป็นตวักาํหนดแนวทางในการจดัการ

ภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�ชุมชนริทนํ@ าจนัทบูรในภาพกวา้ง ในขั@นตอนนี@ จึงเป็นขั@นตอนการ

ดาํเนินการที�ทางผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปประเด็นความสําคญัและคุณค่าทางดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรมใน

ภาพรวมโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลในทุกด้านของพื@นที�ศึกษา และใช้ฐานข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลที�ไดท้าํการสาํรวจไวใ้นเบื@องตน้ในการสรุปประเด็น โดยสามารถสรุปออกมาดงันี@  

 9.1 คุณค่าด้านประวตัิศาสตร์ (Historic Value) 

  ประวติัศาสตร์อนัยาวนานที�บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมแสดงผ่านภูมิทศัน์

วฒันธรรมที�เปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลา แสดงให้เห็นถึง จุดกาํเนิดและพฒันาการของเมือง

จนัทบุรีจากยา่นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรแห่งนี@  โดยยงัปรากฎหลกัฐานทางเอกสารที�ชดัเจนและคาํบอก

เล่าจากหลักฐานที�ยงัมีชีวิต ที�พร้อมจะถ่ายทอดเรื� องราวถึงสถานที�และเหตุการสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์อนัเป็นที�น่าภาคภูมิใจในตน้กาํเนิดที�มาของชาวชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร นอกจากนี@ ยงั

สามารถเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ถึงเรื�องราวหรือสืบคน้ขอ้มูลสาํหรับผูที้�มีความสนใจ 

 9.2 คุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Value)  

  คุณค่าทางด้านสุนทรียเ์ป็นคุณค่าทางด้านความงามที�เห็นด้วยสายตาในรูปแบบ

ของ รูปทรง (Form) สัดส่วน (Scale) สี (Color) พื@นผิว (Texture) และวสัดุ (Material) นอกจากนี@

แลว้ยงัรวมไปถึงการสัมผสัและการรับรู้ในประเภทอื�นๆทั@งที�เป็นนามธรรม (Intangible) อีกดว้ย 

คุณค่าทางดา้นสุนทรียข์องภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�กรณีศึกษานั@นแสดงออกมาในรูปแบบของ 
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“ภูมิทศัน์เมือง” (Urban Landscape) แต่ก็ไม่แสดงออกมาในรูปแบบของภูมิทศัน์เมืองที�เต็มรูปแบบ 

แต่เป็นภูมิทศัน์เมืองที�กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมหรือภูมิทศัน์แบบ “กึ� งเมืองกึ� งชนบท” (Semi-

Urbanism)   

  รูปทรงของพื@นที� (Land Form) เกิดจากการปรับพื@นที�เพื�อตอบสนองความตอ้งการ

ทางวฒันธรรม เนื�องจากภูมิประเทศของพื@นที�ตั@งเป็นพื@นที�ริมนํ@ า มีนํ@ าขึ@นนํ@ าลง มีความลาดชนัและ

กระแสนํ@ ากดัเซาะริมตลิ�งเนื�องจากอยู่บริเวณคุง้นํ@ าด้านใน มีการสร้างวดัอยู่บนที�สูงเช่นวดัโบสถ์

เมืองโดยที�ลาดตํ�าลงมาติดริมนํ@ าเป็นอาคารบา้นเรือนเนื�องจากเป็นยา่นการคา้ที�ตอ้งติดต่อกบัท่าเรือ 

โดยใตถุ้นบา้นจะอยู่สูงจากระดบันํ@ าปกติประมาณ B-S เมตร เพื�อป้องกนันํ@ าท่วม นอกจากนี@ แล้ว

ลกัษณะของกลุ่มอาคารบา้นเรือนยงัเป็นในลกัษณะของแนวยาวไปตามลาํนํ@ าและถนนสุขาภิบาล 

(Linear Village)  อนัเนื�องมาจากวิถีชีวิตในสมยัก่อนที�ตอ้งอยูใ่กลก้บัแหล่งนํ@ าเพื�อความสะดวกใน

การติดต่อสัญจรและการอุปโภคบริโภคซึ� งยงัมีส่วนช่วยในการระบายอากาศภายในพื@นที�ชุมชนอีก

ดว้ย ซึ� งจะเห็นไดว้่าการจดัวางตาํแหน่งของอาคารหรือสถานที�ต่างๆนั@นลว้นแลว้แต่มีที�มาที�ไปที�

สมเหตุสมผลไม่วา่จะเป็นในเรื�องของความเชื�อ หรือกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ที�มีความสอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้ม 

  สัดส่วน (Scale) ลกัษณะของอาคารบา้นเรือนและระยะห่างของตวัอาคารที�เป็น

เส้นทางสัญจรนั@นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรยงัคงรักษาขนาดในรูปแบบดั@งเดิมเอาไวไ้ด ้โดยมีสัดส่วนที�

สอดคลอ้งกบัขนาดสัดส่วนการใชง้านของมนุษยห์รือองคาพยพของมนุษย ์(Human Scale) ทาํให้มี

ความรู้สึกถึงความเป็นกันเองหรือไม่เกิดความรู้สึกถูกข่มเมื�อเข้าสู่บริเวณภายในชุมชน ถนนที�

ค่อนขา้งจะคบัแคบเนื�องจากในอดีตนั@นไม่ค่อยมีรถยนต์วิ�งสัญจร ในปัจจุบนัถึงแมว้่าอาจจะไม่

สะดวกมากนักสําหรับการสัญจรของรถยนต์ แต่ก็ถือได้ว่ามีประโยชน์ทางออ้มในการช่วยชลอ

ความเร็วของรถที�วิ�งในชุมชนที�ตอ้งคอยระวงัสิ�งกีดขวาง ซึ� งคาดวา่น่าจะเป็นผลดีต่อผูที้�เดินเทา้ 

  สี(Color) ในภูมิทศัน์ของชุมชนริมนํ@าจนัทบูรนั@นสามารถแบ่งรูปแบบของการใชสี้

ออกไดส้ามลกัษณะคือ กลุ่มศาสนสถาน กลุ่มอาคารตึกปูนและอาคารไม ้โดยกลุ่มศาสนสถานนั@นมี

การใช้สีที�ฉูดฉาดและใช้สีที�หลากหลาย เช่นสีทองของเจดีย ์สีแดงของศาลเจา้ หรือการประดบั

ประดากระเบื@องเคลือบตามวดัต่างๆ ในส่วนของอาคารตึกปูนนั@นเนื�องจากสภาพอาคารที�เก่าผิวปูน

สึกร่อนและถูกเกาะดว้ยคราบต่างๆซึ� งก็บ่งบอกถึงระยะเวลาของตวัอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� งสีของ

อาคารจะไม่ชดัเจนแต่สีเดิมส่วนมากก็จะเป็นสีขาวหรืสีครีม เป็นตน้ ส่วนอาคารไมน้ั@นส่วนมากเป็น

สีธรรมชาติหรือไม่ก็จะเป็นสียอ้มไมห้รือสีนํ@าตาลเขม้ที�บงบอกถึงลกัษณะวสัดุและมีความกลมกลืน

กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  พื@นผิว (Texture) และวสัดุ (Material) เมื�อมองโดยภาพรวมแลว้พื@นผิวของอาคาร

ส่วนมากจะเป็นลกัษณะผิวดา้นหยาบอนัเป็นคุณค่าที�บ่งบอกถึงการผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน 

นอกจากนี@ ยงัเป็นลกัษณะของการเลือกใช้วสัดุเนื@อแทสี้แทที้�เป็นธรรมชาติของวสัดุเองโดยเฉพาะ

อาคารไมที้�ยงัรักษาคุณลกัษณะของลวดลายไม ้สีและวสัดุเดิมมาจนถึงในยุคปัจจุบนั วสัดุก่อสร้างที�

ใชส้ร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นวสัดุธรรมชาติ และวสัดุที�หาไดใ้นทอ้งถิ�น 

  นอกจากนี@แลว้ยงัมีความงามในดา้นธรรมชาติของแม่นํ@าจนัทบุรีที�ยงัคงค่อนขา้งใส

สะอาดโดยคุณภาพนํ@ ายงัถือว่าอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีสังเกตุไดจ้ากปลาที�อาศยัอยู่ไดต้ามปกติ นอกจากนี@

ดว้ยที�ตั@งของชุมชนนั@นอยูใ่นบริเวณพื@นที�ริมนํ@ าที�มีความกวา้งของคลองประมาณ L� เมตรจึงทาํให้

เป็นพื@นที�เปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่มีลมผา่นเขา้ออกภายในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีคุณภาพอากาศ

จึงอยูใ่นระดบัที�ดีมากเช่นเดียวกนั พื@นที�วา่งสาธารณะภายในชุมชนและตรงบริเวณทางลงท่าเรือเก่า

ทาํให้เกิดช่องว่างของอาคารทาํให้มีจุดที�สามารถมองเห็นเชื�อมโยงไปยงัแม่นํ@ าไดเ้ป็นระยะตลอด

แนวถนน นอกจากนี@ ยงัสามารถมองทศันียภาพไดใ้นแบบมุมกวา้งซึ� งสามารถช่วยในการทาํให้เกิด

ความรู้สึกปรอดโปร่งและผอ่นคลายได ้ 

 z.3 คุณค่าด้านเอกลกัษณ์เฉพาะท้องที+ (Rarity and Uniqueness Value)  

  เนื�องจากชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรเป็นย่านที�มีลกัษณะแตกต่างจากชุมชนอื�นค่อนขา้ง

ชดัเจนประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนในแบบเก่าและมีการผสมผสานทางรูปแบบสถาปัตยกรรม

ในสามเชื@อชาติโดยอาคารที�สร้างติดต่อกนัไปตลอดแนวถนนสามารถเป็นที�จดจาํไดง่้ายนอกจากนี@

แล้วยงัมีความเป็นเอกลกัษณ์ในเรื�องของลวดลายฉลุในแบบของช่างจนัทบุรีที�มีลวดลายคมและ

ประณีตอ่อนช้อย รวมไปถึงกิจกรรมทางการคา้โดยเฉพาะอาหารพื@นถิ�นและขนมโบราณต่างๆที�

ยงัคงมีขายในชุมชน 

 z.4 คุณค่าด้านสังคม (Social Value)   

  ในลกัษณะที�มีความหลากหลายทางความเชื�อแต่ก็สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

และแมจ้ะเป็นย่านชุมชนเมืองแต่ลกัษณะทางสังคมของคนในชุมชน ยงัคงมีในลกัษณะแบบเครือ

ญาติที�ยงัหลงเหลืออยู่บา้งหรือสังคมที�เพื�อนบา้นให้คอยพึ�งพาอาศยักนั รวมไปถึงวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ประเพณีและวฒันธรรมของคนในชุมชนที�ยงัคงสืบสานต่อกนัมา  คุณค่าต่อการเรียนรู้เช่น

วฒันธรรมในการคา้ขายโดยในชุมชนมีแหล่งทาํขนมที�ขึ@นชื�อวา่เก่าแก่โบราณหลายชนิด  ที�มีคุณค่า

ต่อเศรษฐกิจชุมชนซึ� งนอกจากจะมีคุณค่าในแง่ต่างๆของชุมชนเจา้ของพื@นที�แลว้ ยงัมีคุณค่าในแง่

การศึกษาและการสร้างความเขา้ใจถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรเป็นอยา่ง

ดี 
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  สาํหรับภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบวฒันธรรมนาํภูมิทศัน์หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ภูมิทศัน์

เมือง นั@นยอ่มจะเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเพื�อพฒันาและสร้างสรรคใ์หม่มากกวา่ภูมิทศัน์วฒันธรรม

แบบอื�นๆเนื�องจากชุมชนเมืองมีความจาํเป็นที�ตอ้งใชส้อยพื@นที�ร่วมกนัของคนจาํนวนมาก จาํเป็นที�

จะต้องมีการจดัการพื@นที�ทางด้านภูมิทศัน์วฒันธรรมเพื�อการใช้ทรัพยากรโดยไม่เบียดบงัจาก

ลูกหลานในอนาคตและคุม้ค่ามากที�สุดส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุดสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต

ที�เปลี�ยนแปลงและการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
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บทที+ x 

การศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ประเด็นปัญหาและ 

อุปสรรคในการดํารงรักษาย่านชุมชน 

 

1 สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 สภาพโดยทั�วไปของชุมชนนั@นส่วนใหญ่มีแต่ผูสู้งอายุอยูบ่า้นตามลาํพงั ชาวบา้นดั@งเดิม

มีฐานะดีแต่ไม่ไดสื้บทอดกิจการจากบรรพบุรุษ ทาํให้คนนอกเขา้มาเช่าบา้นอยู่ ส่งผลให้บา้นบาง

หลงัมีสภาพทรุดโทรม เจา้ของบา้นอนุญาตให้ซ่อมแซมได ้แต่ผูเ้ช่าตอ้งออกค่าใชจ่้ายเอง แต่ถา้ให้

เจา้ของบา้นซ่อมแซมก็จะเพิ�มค่าเช่า ทาํให้ไม่เกิดการซ่อมแซมและปรับปรุงบา้นที�ทรุดโทรมใน

ส่วนที�เช่ามากนกั  

 ในปัจจุบนักระทรวงพาณิชยแ์ละสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรีไดมี้การส่งเสริมและ

พฒันายา่นธุรกิจการคา้ซึ� งไดเ้ลือกบริเวณตลาดคา้พลอยและต่อเนื�องมาถึงชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรโดย

ชุมชนเองไดเ้สนอใหเ้ป็นยา่นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม รวมทั@งเป็น

แหล่งธุรกิจการคา้คนไทยโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม จึงจดัประชาคมและประชุมชาวบา้นครั@ งแรก

ที�ชุมชน 4 บริเวณศาลเจา้ที� เมื�อตน้ปี พ.ศ. 2552 เพื�อแจง้ให้ชาวบา้นทราบ จากนั@นไดจ้ดัประชุมครั@ ง

ที� B เพื�อหาอาสาสมคัรเขา้มาเป็นคณะกรรมการ และมีอาจารยป์ระภาพรรณ ฉตัรมาลยัเป็นประธาน 

  คณะกรรมการจึงเสนอให้ตั@งชื�อชุมชนเพื�อพฒันาย่านการคา้เก่า และจดักิจกรรม

ประกวดตั@งชื�อและสัญลกัษณ์ของชุมชน ซึ� งไดชื้�อ “ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร” โดยมีสัญลกัษณ์เป็นรูป 

“พระจนัทร์และสายนํ@า” มีคาํขวญัวา่ “ยอ้นวิถีจนัท ์สร้างสรรคว์ิถีไทย” และคณะกรรมการใชชื้�อวา่ 

“คณะกรรมการพฒันาชุมชนริมนํ@าจนัทบูร” เป็นตน้มา  

 
 

ภาพที� B� สัญลกัษณ์ของชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

ที�มา : ชุมชนริมนํ@าจนัทบูร [Online],เขา้ถึงเมื�อ AC มีค. BMMS เขา้ถึงไดจ้าก   

           http://www.chanthaboonriver.com 
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  วสิัยทศัน์ของชุมชนริมนํ@าจนัทบูร ที�คณะกรรมการพฒันาชุมชนริมนํ@ าฯ ไดร่้วมกนั

ตั@งขึ@น คือ เป็นชุมชนที�ดาํรงไวซึ้� ง “วถีิชีวติที�มีคุณภาพ ความรู้เชิงศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 

และความเป็นมายา่นการคา้ดั@งเดิม โดยใชว้ถีิชีวตินาํการคา้ ไม่ใช่การคา้นาํวิถีชีวิต” ทั@งสามแนวทาง

จะดาํเนินการในรูปแบบของ “พิพิธภณัฑที์�มีชีวติ”โดยมีพนัธกิจร่วมกนัคือ 

  A. สร้างจิตสาํนึกและความสามคัคีของชุมชนในการดาํรงไวซึ้� งวิถีชีวิตที�มีคุณภาพ 

สะอาด ปลอดภยั เคารพซึ�งกนัและกนั 

  B. ร่วมกนัฟื@ นฟูและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นย่านการคา้ โดยใช้วิถี

ชีวตินาํการคา้ ไม่ใหก้ารคา้นาํวถีิชีวติ 

  S. สืบสานเรื�องราวและประวติัศาสตร์ของชุมชนและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลงั โดย

สร้างศูนยค์วามรู้ภายในชุมชน 

  L. พฒันายา่นริมนํ@าจนัทบูรใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัของจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อ

ความภาคภูมิใจของชาวจนัท ์

  จากวิสัยทศัน์ดงักล่าวนี@ จึงได้เริ�มมีการขบัเคลื�อนการพฒันาโดยคนในชุมชนเอง 

ดว้ยความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆจึงไดมี้การประชาสัมพนัธ์

ชุมชนมากขึ@นจนเป็นที�รู้จกัของคนในชุมชนเองและนกัท่องเที�ยว นอกจากนี@ ยงัมีหน่วยงานในหลาย

ภาคส่วนที�เขา้มาทาํการศึกษาหรือใหค้าํปรึกษาในรื�องของการพฒันา ยกตวัอยา่งเช่น สถาบนัอาศรม

ศิลป์ มหาลยับูรพา มิวเซี�ยมสยามและการเคหะแห่งชาติเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานของ

ทอ้งถิ�นก็ยงัมีบทบาทหนา้ที�สําคญัในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นหลกั 

ซึ� งในบางโครงการก็จาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการไปก่อนที�จะทาํการศึกษาขอ้มูลโดยละเอียดจนเกิด

ขอ้ขดัแยง้กบัทางชุมชนบา้งเป็นบางครั@ ง ยกตวัอย่างเช่นโครงการก่อสร้างเขื�อนกนันํ@ าและทางเดิน

ริมนํ@าซึ� งขดัแยง้กบับริบทและวถีิชีวติของคนในชุมชนซึ�งคนในชุมชนเกรงวา่การตอกเสาเข็มเพื�อทาํ

เขื�อนอาจจะทําให้อาคารที� มีสภาพเก่าทรุดตัวหรือพังลงมาและนอกจากนี@ ยงัไม่ต้องการให้

โครงสร้างของเขื�อนที�ออกแบบให้มีความสูงเพื�อกนันํ@ า มาบทบงัทศันียภาพและทาํให้สูญเสียความ

เป็นส่วนตวัของพื@นที�หลงับา้นที�อยูริ่มนํ@า จึงทาํใหเ้กิดการคดัคา้นจากชุมชนและทาํให้โครงการนี@ ไม่

ประสบความสาํเร็จ เป็นตน้ 

  ดงันั@นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาอยา่งย ั�งยนื และนอกจากคุณค่าและ

ความสําคญัในดา้นต่างๆแล้วก็ยงัตอ้งทาํการศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัในด้าน

ต่างๆเพื�อใหส้ามารถกาํหนดแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น

ในทุกประเด็น ซึ� งจะทาํการศึกษาและวเิคราะห์ในลาํดบัหวัขอ้ต่อไป  
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2 การวเิคราะห์ศักยภาพและปัญหาในพื�นที+กรณีศึกษา 

 จากขอ้สรุปในประเด็นต่างๆขา้งตน้และจากการลงสํารวจเก็บขอ้มูลในพื@นที�กรณีศึกษา

นั@น ในขั@นตอนต่อไปจะเป็นขั@นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและจดักลุ่มประเด็นในเรื�อง

ของศักยภาพ ปัญหาและปัจจยัต่างๆที�มีผลกระทบต่อย่านชุมชนเพื�อหาข้อสรุปและใช้ในการ

กาํหนดกลยทุธ์และแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมพื@นที�กรณีศึกษาต่อไปในอนาคต 

 2.1 ศักยภาพ 

  2.1.1 มีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติประเภทแม่นํ@ าลาํคลองไดแ้ก่ แม่นํ@ าจนัทบุรี 

ซึ� งแมใ้นปัจจุบนับทบาทของแม่นํ@ าไดถู้กลดความสําคญัลง แต่ยงัคงมีคุณค่าและความสําคญัในการ

เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสถานที�เปิดโล่งสาธารณะและพื@นที�ทางวฒันธรรม(Cultural 

Space) ที�ผูค้นสามารถใช้เป็นสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมและงาน

ประเพณีที�ยงัคงปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา เช่นเทศกาลแข่งเรือหรือประเพณีลอยกระทงนอกจากนี@

แลว้ยงัมีพื@นที�ทางวฒันธรรมอื�นอีกเช่น ถนนสุขาภิบาลที�มีขนาดเล็กซึ� งมีลกัษณะกายภาพแบบเป็น

มิตร (Friendly Pedestrians) เป็นตน้ 

  2.1.2 มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของการตั@งถิ�นฐานชุมชนริมแม่นํ@ าที�ชดัเจน

และมีการเชื�อมโยงกับเหตุการณ์ที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และยงัเป็นแหล่งข้อมูลเพื�อ

การศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองจนัทบุรีและตน้กาํเนิดในการสืบเชื@อสาย

ของคนในชุมชนปัจจุบนั 

  2.1.3 มีความหลากหลายทางวฒันธรรมรูปธรรมที�อยู่รวมกันในพื@นที�เดียวเช่น 

อาคารบา้นเรือนที�มีการผสมผสานของรูปแบบสถาปัตยกรรมสามเชื@อชาติจนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ทาง

สถาปัตยกรรม และมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการประกอบอาชีพ

คา้ขาย ยงัคงมีบางส่วนสืบทอดกิจการดั@งเดิม เช่นการขายยาแผนโบราณ ร้านขายขนมโบราณหรือ

ร้านไอศครีมตราจรวดเป็นตน้ นอกจากนี@แลว้ยงัมีในเรื�องของพื@นที�ทางวฒันธรรม(Cultural Space) 

เช่นถนนสุขาภิบาลที�มีขนาดเล็กซึ� งมีลกัษณะกายภาพแบบเป็นมิตร (Friendly Pedestrians) การ

พบปะพดูคุยในละแวกบา้นมีโอกาสเกิดขึ@นสูง 

  2.1.4 มีความหลากหลายทางวฒันธรรมนามธรรมแบบวิถีพหุวฒันธรรม ด้วย

ประเพณีความเชื�อ 3 ลกัษณะ คือ ศาสนาพุทธ นบัถือบรรพบุรุษแบบจีน และศาสนาคริสต์ซึ� งคติ

ความเชื�อเหล่านี@นอกจากจะเป็นสิ�งยึดเหนี�ยวทางจิตใจของคนในชุมชนให้ยึดถืออยู่ในความดีงาม

แล้วยงัสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์อนัใกล้ชิดและความเขม้แข็งระหว่างคนในชุมชน อนัจะเป็น

ประโยชน์ที�ง่ายสาํหรับการพฒันาหรือการจดัการภายในชุมชนไปในทิศทางเดียวกนั 
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  2.1.5 การเริ�มตระหนกัถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของคนในชุมชนส่งผลให้

เกิดการหวงแหนทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมที�มีอยู ่และเริ�มที�จะมีกลไกในการรักษา

คุณค่าเหล่านั@นไวโ้ดยชุมชนเองมีส่วนร่วมในการจดัการ ส่วนในการพฒันาก็เป็นไปอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปและคอยระวงัการพฒันาที�ส่งผลเสียต่อคนในชุมชนดว้ย 

 2.2 ปัญหา 

  2.2.1 ภยัจากธรรมชาติ เช่น ปัญหานํ@ ากัดเซาะตลิ�ง การทรุดตวัของอาคารและ

ปัญหาอคัคีภยัเนื�องจากมีอาคารไมเ้ก่าอยู่มากซึ� งภยัต่างๆเหล่านี@ ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของภูมิ

ทศัน์โดยรวมเป็นอย่างมากและหากเกิดการสูญเสียไปแล้วก็ไม่สามารถนํากลับคืนมาใหม่ได้

โดยเฉพาะในเรื�องของคุณค่าและความสาํคญัของอาคารและสถานที�เหล่านั@น 

  2.2.2 สภาพความทรุดโทรมของอาคารที�ทรุดโทรม เนื�องจากการดูแลรักษาเป็นไป

ตามสภาพและมีขอ้จาํกดัในเรื�องของกรรมสิทธิ5 ของเจา้ของอาคารเนื�องจากส่วนใหญ่เป็นบา้นเช่า 

การซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพอาคารนั@นตอ้งไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของอาคารแต่ทั@งนี@ ผูเ้ช่า

ส่วนใหญ่นั@นไม่ตอ้งการที�จะลงทุนในการซ่อมแซมอาคารเองเพราะผูเ้ช่าบางส่วนถือวา่ไม่ใช่บา้น

ของตนเองไม่คุม้ต่อการลงทุนหรือมีเงินทุนไม่เพียงพอในการปรับปรุง และยงัมีอาคารอีกบางส่วน

ที�ไม่ไดมี้การใชง้านเนื�องจากเจา้ของไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นพื@นที�แลว้จึงถูกปล่อยทิ@งร้างและมีสภาพที�ทรุด

โทรม 

  2.2.3 พื@นที�มีขนาดจาํกดัต่อการใช้งานในยุคปัจจุบนั ทาํให้กิจกรรมการใช้พื@นที�

บางอยา่งไม่ส่งเสริมซึ�งกนัและกนั เช่นพื@นที�จอดรถไม่เพียงพอจึงตอ้งจอดริมถนนทาํให้กีดขวางการ

เดินเทา้ การใชผ้วิจราจรที�คบัแคบร่วมกนัระหวา่งการสัญจรทางเทา้และรถซึ� งทาํให้เสี�ยงในการเกิด

อุบติัเหตุไดง่้าย 

  2.2.4 พื@นที�สาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุดโทรมเกิดทศันียภาพที�ไม่สวยงามไม่

สะดวกในการเข้าใช้งาน ในที�นี@ คือพื@นที�ว่างตรงบริเวณทางเข้าชุมชนติดกับถนนท่าหลวงและ

สะพานวดัจนัทนารามซึ�งอยูใ่นความรับผิดชอบของทางเทศบาลและเคยทาํการปรับปรุงทศันียภาพ

มาแลว้ แต่เนื�องจากขาดงบประมาณในการดูแลรักษาจึงถูกปล่อยให้รกร้าง กาํแพงกนัดินของวดั

โบสถ์ชาํรุดเกิดการพงัทลายของหน้าดินลงมาปัจจุบนัห้องนํ@ าสาธารณะถูกใช้เป็นร้านเย็บผา้ของ

เอกชน 
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แผนที� 8 แสดงพื@นที�ปัญหาชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

             (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85 
 

  B.B.M พื@นที�จุดบริการสาธารณะยงัไม่เพียงพอหรือป้ายสัญลักษณ์หรืออุปกรณ์

ประกอบถนนส่วนมากยงัขาดการออกแบบเพื�อให้มีความกลมกลืนกบับริบทโดยรอบหรือการ

ออกแบบเพื�อการสื�อความหมาย และส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนให้เป็นที�เขา้ใจร่วมกนั

ไดท้ั@งคนในชุมชนและผูม้าเยอืนจากภายนอกชุมชน  

  B.B.N หน่วยงานทอ้งถิ�นหรือคนในชุมชนบางส่วนยงัมีความเห็นขดัแยง้กนัในกลุ่ม

หรือความเขา้ใจที�ไม่ตรงกนัในเรื�องของทิศทางการอนุรักษ์หรือพฒันาย่านชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร

นอกจากนี@แลว้คณะกรรมการชุมชนริมนํ@าจนัทบูรเป็นเจา้หนา้ที�อาสาไม่มีตาํแหน่งอยา่งเป็นทางการ 

จึงทาํให้มีปัญหาในบางขั@นตอนของการดาํเนินงาน ทาํให้การจดัการหรือพฒันาไม่เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงร่วมกนัหรือวสิัยทศัน์ของการพฒันาชุมชนริมนํ@าจนัทบูรเท่าที�ควร 

 

3 เหตุและปัจจัยที+ส่งผลกระทบต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

 3.1 ปัจจัยที+ส่งเสริมภูมิทศัน์วฒันธรรมยงัดํารงอยู่ต่อไปได้ 

  3.1.1 ความรู้ความเขา้ใจถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของคนในชุมชนส่วน

ใหญ่ที�ยงัคงสืบสานต่อกนัมา ในการพฒันาก็เป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและคอยระวงัการพฒันาที�

ส่งผลเสียต่อคนในชุมชนเอง ทั@งในดา้นสิ�งแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม 

  3.1.2 ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที�ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น

แนวนโยบายของกระทรวงพาณิชยที์�ไดมุ้่งเน้นให้คนไทยไดมี้การซื@อขายสินคา้และบริการที�ผลิต

โดยคนไทย จึงได้เกิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านริมนํ@ าจันทบูรให้เป็นย่านอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม และแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม รวมทั@งเป็นแหล่งธุรกิจการคา้ของคนไทยโดย

คนในชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากนี@ ยงัมี จงัหวดัจนัทบุรี สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี เทศบาล

เมืองจนัทบุรี สถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจยัต่างๆที�คอยให้การสนบัสนุนทั@งในดา้นเงินทุน

และใหค้าํปรึกษาแก่ชุมชน 

  3.1.3 อาคารส่วนหนึ�งเป็นบา้นเช่าจึงเป็นผลให้ผูเ้ช่านั@นไม่สามารถปรับปรุงหรือ

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างของอาคารไดม้ากนกั จึงมีอาคารที�ยงัคงอยูใ่นลกัษณะเดิมปรากฏให้เห็นอยู่

เป็นจาํนวนมาก 

 3.2 ปัจจัยคุกคามที+ทาํให้ภูมิทศัน์วฒันธรรมเสื+อมสภาพลง 

  3.2.1 การพฒันาในส่วนของเอกชนที�ไม่สามารถควบคุมได ้ส่งผลกระทบหรือเกิด

การเปลี�ยนแปลงต่อวถีิชีวติของคนในชุมชนอยา่งรวดเร็ว เช่นการเปิดกิจการสะถานบนัเทิงต่างๆใน

ยา่นชุมชนซึ� งขดัต่อแยง้ต่อวิถีชีวิตดั@งเดิมของชุมชน หรือการก่อสร้างอาคารที�ขดัแยง้ในบริบทเดิม
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ของชุมชน เช่นอาคารพาณิชย์ที� เป็นรูปทรงสมัยใหม่หรือการทํากิจการเลี@ ยงนกที�ท ําให้เกิด

ทศันียภาพอาคารที�เสื�อมโทรมภายในชุมชน 

  3.2.2 ปริมาณการสัญจรที�เพิ�มมากขึ@น เช่นถนนในชุมชนที�แคบเนื�องมาจากในอดีต

เป็นเพียงทางเท้าและเป็นพื@นที�ในการพบปะพูดคุยและประกอบอาชีพเป็นหลัก เมื�อวิถีชีวิต

เปลี�ยนไปพื@นถนนจึงเปลี�ยนเป็นลาดยางและรถยนตเ์ขา้มาวิ�งและเขา้มาจอดหนา้บา้นตนเองแทนทาํ

ใหสู้ญเสียพื@นที�วา่งทางสังคมเกิดความไม่เป็นระเบียบทาํให้บดบงัทศันียภาพของตวัสถาปัตยกรรม

ส่งผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมของพื@นที�ชุมชน รวมไปถึงความไม่ปลอดภยัในการเขา้

ใชพ้ื@นที�ร่วมกนัจนอาจทาํใหว้ถีิชีวติและความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของคนในชุมชนสูญหายไป 

  3.2.3 การทิ@งถิ�นที�อยูอ่าศยั และผูอ้ยู่อาศยับางส่วนเป็นผูสู้งอายุอยูบ่า้นตามลาํพงั 

หรือชาวบา้นดั@งเดิมมีฐานะดีแต่ไม่ได้สืบทอดกิจการจากบรรพบุรุษหรือลูกหลานออกไปทาํงาน

นอกบา้น เป็นตน้ ทาํให้อาคารหรือบา้นเหล่านี@ จะปิดหนา้บา้นเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้บรรยากาศหรือ

วถีิชีวติความเป็นยา่นการคา้โดยรวมเกิดความซบเซา 

  3.2.4 การพฒันาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือทอ้งถิ�นอาจสร้างความขดัแยง้กบั 

วิถีชีวิตหรือความต้องการของคนในชุมชน เช่นโครงการที�จะทาํการก่อสร้างเขื�อนกันนํ@ าและ

ทางเดินริมนํ@ าซึ� งขดัแยง้กบับริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เนื�องจากชุมชนเป็นลกัษณะของ

ตลาดบกที�กิจกรรมส่วนใหญ่จะอยูต่รงบริเวณถนนซึ� งเป็นหนา้บา้น หลงับา้นที�เป็นห้องนํ@ าครัวหรือ

พื@นที�ส่วนตวัส่วนใหญ่จึงอยู่ติดดา้นริมแม่นํ@ า หากทาํการก่อสร้างก็อาจเป็นผลทาํให้สูญเสียความ

เป็นส่วนตวัในการอยูอ่าศยั และนอกจากนี@การตอกเสาเข็มในการสร้างเขื�อนนั@นก็อาจทาํให้อาคารที�

มีอายเุก่าแก่ทรุดหรือพงัลงมาได ้

  3.2.5 ความสาํคญัของแม่นํ@าจนัทบุรีที�ถูกลดบทบาทลงโดยให้ความสําคญักบัถนน

มากกว่า เนื�องจากการพฒันาเมืองได้เปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนเมื�อความหนาแน่นของ

ประชากรเพิ�มมากขึ@นการคมนาคมขนส่งได้หันมาใช้การสัญจรทางบกแทนการอุปโภคบริโภค

นํ@ าประปาเขา้มาแทนที�บทบาทของแม่นํ@ าจึงเปลี�ยนจากแหล่งอุปโภคบริโภคหรือเส้นทางคมนาคม 

กลายมาเป็นพื@นที�ระบายนํ@ าของเมืองจนอาจเกิดการเน่าเสียไดห้ากไม่ไดรั้บการวางแผนป้องกนัที�ดี

ในอนาคต  
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4 สรุปการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 w.X ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

  ภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนั@นจดัอยู่ในประเภทวฒันธรรม

นาํภูมิทศัน์หรือ ภูมิทศัน์เมือง โดยพื@นที�องคป์ระกอบที�เกี�ยวเนื�องทางวฒันธรรมนั@นคือบริเวณพื@นที�

บา้นลุ่มทั@งหมดครอบคลุมพื@นที�สําคญัในประวติัศาสตร์เมืองจนัทบูร คือ บริเวณค่ายตากสิน ศาลา

กลางหลงัเก่าศาล วดัโบสถ์ และริมฝั�งแม่นํ@ าจนัทบุรีฟากตะวนัตกตั@งแต่ท่าสิงห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง 

ซอยกระจ่าง และซอยศรีจนัท ์และพื@นที�กรณีศึกษาชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรซึ� งในอดีตเรียกชื�อวา่ ตลาด

เหนือ ตลาดกลาง และ ตลาดใต ้โดยมีถนนสุขาภิบาลเป็นถนนสายหลกั ซึ� งพื@นที�กรณีศึกษาชุมชน

ริมนํ@ าจนัทบูรนั@นเป็นย่านเก่าที�ตั@งถิ�นฐานอยู่ริมแม่นํ@ าจนัทบุรีที�ถือได้ว่าเป็นจุดกาํเนิดของเมือง

จนัทบุรีในปัจจุบนัสภาพอาคารบา้นเรือนเป็นแบบผสมผสานในแบบไทย จีน ฝรั�งมีเอกลกัษ์ของ

จนัทบุรีคือลวดลายไมฉ้ลุช่องลมและบานประตู อาคารที�ติดแม่นํ@ าปลูกสร้างแบบยกเสาลอยสาเหตุ

จากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มคือนํ@าขึ@นนํ@าลงและการกดัเซาะของนํ@ า ส่วนหลงับา้นหรือพื@นที�ส่วนตวั

จะอยูฝั่�งแม่นํ@าส่วนหนา้บา้นจะหนัเขา้สู่ถนนสุขาภิบาล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายมี

การสืบเชื@อสายมาจากชาวจีนเป็นส่วนมาก วฒันธรรมมีก่ารผสมผสานกนัในแบบวิถีพหุวฒันธรรม 

ด้วยประเพณีความเชื�อ 3 ลกัษณะ คือ ศาสนาพุทธ นับถือบรรพบุรุษแบบจีน และศาสนาคริสต ์

ประเพณีที�ปฏิบติักนัเป็นประจาํของชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ได้แก่ การหล่อเทียนพรรษาที�วดัโบสถ ์

การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที�วดัเขตร์นาบุญญารามการแห่เจา้และการ

ทิ@งกระจาดของ 4 ศาล เจา้ การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเมง้) เป็นตน้ 

 4.2 ทศิทางการเปลี+ยนแปลงของชุมชน  

  ทิศทางการเปลี�ยนแปลงของชุมชนในปัจจุบนันั@นมีแนวโน้มที�จะทาํการฟื@ นฟูวิถี

ชีวิตให้คืนกลบัมาสู่ชุมชนด้วยการพฒันาในรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยมีวิสัยทศัน์

ร่วมกนัคือ “วิถีชีวิตที�มีคุณภาพ ความรู้เชิงศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และความเป็นมายา่น

การค้าดั@ งเดิม โดยใช้วิถีชีวิตนําการค้า ไม่ใช่การค้านําวิถีชีวิต” ดําเนินการในรูปแบบของ 

“พิพิธภณัฑ์ที�มีชีวิต” และยงัอยู่ในขั@นเริ�มตน้ของการดาํเนินการโดยมีหน่วยงานในหลายภาคส่วน

ใหค้วามสนใจและใหก้ารสนบัสนุนโดยเฉพาะสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี 

 ปัญหาสําคญัเร่งด่วนที�ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมของย่าน

ชุมชนและตอ้งได้รับการแก้ไขคือ  ปัญหานํ@ ากดัเซาะตลิ�ง การทรุดตวัของอาคารและความทรุด

โทรมของอาคารส่วนภยัคุกคามที�ตอ้งมีมาตรการป้องกนัในอนาคตไดแ้ก่ การพฒันาในส่วนของ

เอกชนที�ไม่สามารถควบคุมได ้ความสําคญัของพื@นที�ทางวฒันธรรมถูกลดบทบาทลง ความซบเซา
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ของย่านการคา้และการทิ@งถิ�นที�อยู่อาศยั การพฒันาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือทอ้งถิ�นอาจลด

คุณค่าขององคป์ระกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมลง 

 

  จากการรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆและการวิเคราะห์ในเรื� องของคุณค่า

ความสําคญั การจดัทาํเอกสารเรื� องความสําคญัและคุณค่าทางวฒันธรรมของพื@นที�ในองค์รวม 

ตลอดไปจนถึงการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงต่างๆของพื@นที�กรณีศึกษา

ซึ� งเป็นไปตามลาํดบัขั@นตอนในการจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบแบบแผนแลว้ ซึ� งจากขอ้มูลดงักล่าว

นี@ก็จะนาํไปใชใ้นการจดัทาํขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@ าจนัท

บูรที�เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื@นที�องค์ประกอบที�มีคุณลกัษณะสําคญัทางวฒันธรรมมากขึ@นซึ� งจะ

กล่าวถึงในบทต่อไป  
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บทที+ 6 

การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

  จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลประเภทต่างๆและการวิเคราะห์ในเรื�องของคุณค่า

ความสําคญั การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงของพื@นที�กรณีศึกษาซึ� ง

เป็นไปตามลาํดบัขั@นตอนในการจดัการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบแบบแผนแลว้ ในขั@นตอนต่อไปจะเป็น

การเสนอแนวทางในการจัดการพื@นที�องค์ประกอบที� เกี�ยวเนื�องกับคุณลักษณะของภูมิทัศน์

วฒันธรรมชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร รวมไปจนถึงระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการต่างๆภายใน

ชุมชน ซึ� งใชรู้ปแบบแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมโดยผูว้ิจยัไดท้าํ

การเสนอออกเป็นเป็นหวัขอ้ต่างๆดงัต่อนี@  

 

1 องค์ประกอบทางด้านภูมิทศัน์วฒันธรรมที+เกี+ยวข้องกบัชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

 1.1 ทางรูปธรรม 

  A.A.A ศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดัโบสถ์เมือง,วดัเขตร์นาบุญญาราม,วดัจนัทนาราม,วดั

ใหม่เมืองจนัทบุรี วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล, ศาลเจา้ที� ตลาดล่าง ,ศาลเจา้ตัwวเล่าเอี@ยและศาลเจา้ปึงกง

มา้ 

  1.1.2 อาคารทั�วไป ไดแ้ก่กลุ่มอาคารที�พกัอาศยัภายในย่านชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร

โดยเฉพาะอาคารที�บ่งบอกถึงความเป็นย่านการค้าเก่า ตามเกณฑ์ที�ได้ทาํการสํารวจมาข้างต้น 

รวมถึงรูปแบบของการก่อสร้างอาคารแบบยกเสาลอยริมแม่นํ@าและการหนัหลงับา้นลงแม่นํ@า 

  1.1.3 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบพื@นที�ว่างภายในชุมชน โดย

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไดแ้ก่ แม่นํ@ าจนัทบุรีส่วนระบบพื@นที�วา่ง คือ โครงข่ายการสัญจรหลกั

และรองภายในพื@นที�ชุมชน คือ ถนนสุขาภิบาล ตรอกซอยทางเดินและบริเวณท่าเรือเก่า 

  1.1.4 ผลผลิตจากชุมชน ศิลปกรรมลวดลายฉลุช่องลม อาหารพื@นถิ�น ขนมโบราณ

ต่างๆ การประกอบอาชีพพอ่คา้แม่คา้ 

 1.2 ทางนามธรรม 

  1.2.1 ประวติัศาสตร์การตั@งถิ�นฐานของชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการ

ปรับสภาพที�อยูอ่าศยัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ประเพณีและคติความเชื�อไดแ้ก่การหล่อเทียน

พรรษาที�วดัโบสถ์ การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที�วดัเขตร์นาบุญญาราม

การแห่เจา้และการทิ@งกระจาดของ 4 ศาล เจา้ การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเมง้) 
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แผนที� 9 แสดงองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

             (ปรับปรุงจากขอ้มูล GIS สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจนัทบุรี) 
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2 การกาํหนดวตัถุประสงค์เพื+อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

  รูปแบบการกาํหนดวตัถุประสงค์โดยเริ�มจากการระบุ ประเด็นปัญหาแล้วนาํมา

แปลงเป็นวตัถุประสงคที์�ตอบรับและแกปั้ญหานั@นๆเพื�อให้ครอบคลุมในทุกประเด็น โดยสรุปการ

วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและสภาพแวดลอ้มดว้ย SWOT และสามารถกาํหนดเป็นวตัถุประสงคร์ะยะ

สั@น และวตัถุประสงคร์ะยะยาว ในภาพกวา้งๆไดด้งันี@  

 

 

ตารางที� 4 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT analysis) 

 

จุดแขง็ (Strength) 

1.) มีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติประเภทแม่นํ@ า

ลาํคลองคือ แม่นํ@าจนัทบุรี 

2.) มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของการตั@งถิ�น

ฐานชุมชนริมแม่นํ@ าที�ชดัเจนและมีการเชื�อมโยง

กบัเหตุการณ์ที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ 

เป็นย่านเมืองเก่า และท่าเรือที�เคยใช้รับเสด็จ ร.

๕ 

3.) มีความหลากหลายทางวฒันธรรมรูปธรรมที�

อยู่รวมกนัในพื@นที�เดียวเช่น อาคารบา้นเรือนมี

เอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม และมีคุณค่าทาง

ศิลปวฒันธรรมและชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพค้าขาย ยงัคงมีบางส่วนสืบทอดกิจการ

ดั@งเดิม 

4.)มีความหลากหลายทางวฒันธรรมนามธรรม

แบบวิถีพหุวฒันธรรม ดว้ยประเพณีความเชื�อ S 

ลกัษณะ คือ ศาสนาพุทธ นบัถือบรรพบุรุษแบบ

จีน และศาสนาคริสต ์

5.) ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของมรดกทาง

วฒันธรรมของคนในชุมชนบางส่วน การพฒันา

เป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและคอยระวงัการ  

จุดอ่อน (Weakness) 

1.) ภยัจากธรรมชาติ เช่น ปัญหานํ@ ากดัเซาะตลิ�ง

การทรุดตวัของอาคารและปัญหาอคัคีภยัในส่วน

ของ อาคารไมเ้ก่า 

2. )  ความ ทรุดโทรมของอาคารที� ขาดการ

บาํรุงรักษา อนัเนื�องมาจาก ขอ้จาํกดัในเรื�องของ

เงินทุนในการบาํรุงรักษาอาคารและกรรมสิทธิ5  

เนื�องจากส่วนใหญ่เป็นบา้นเช่า 

3. )  พื@ นที� มีขนาดจํากัดต่อการใช้งานในยุค

ปัจจุบนัพื@นที�จอดรถไม่เพียงพอจึงต้องจอดริม

ถนนทาํให้กีดขวางการเดินเท้า และการใช้ผิว

จราจรที�คบัแคบร่วมกนัระหว่างการสัญจรทาง

เทา้และรถซึ�งทาํใหเ้สี�ยงในการเกิดอุบติัเหตุ 

4.)พื@นที�สาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุดโทรม

เกิดทศันียภาพที�ไม่สวยงามไม่สะดวกในการเขา้

ใชง้าน  

5.) พื@นที�จุดบริการหรือป้ายสัญลกัษณ์ส่วนมาก

ยงัขาดการออกแบบเพื�อให้มีความกลมกลืนกบั

บริบทโดยรอบหรือการออกแบบเพื�อการสื� อ

ความหมาย 

6.)  บางหน่วยงานหรือคนในชุมชนบางส่วนยงั 
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ตารางที� L (ต่อ) 

 

พฒันาที�ส่งผลเสียต่อคนในชุมชนเอง มีความเขา้ใจที�ไม่ตรงกนัในเรื�องของทิศทางการ

อนุรักษแ์ละพฒันายา่นชุมชนริมนํ@าจนัทบูร 

โอกาส (Opportunity) 

1.) ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าของมรดกทาง

วฒันธรรมของคนในชุมชนส่วนใหญ่ที�ยงัคงสืบ

สานต่อกันมาในการพฒันาก็เป็นไปอย่างค่อย

เป็นค่อยไปและคอยระวงัการพฒันาที�ส่งผลเสีย

ต่อคนในชุมชน 

1. )  เ ป็ น ที� ส น ใ จ แ ล ะ มี โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ ก า ร

สนบัสนุนจากหน่วยงานในหลายภาคส่วนทั@งใน

เรื�องของเงินทุนและการออกแบบวางแผนการ

อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ก า ร พัฒ น า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค

สาธารณูปการต่างๆ 

3.) อาคารส่วนหนึ� งเป็นบา้นเช่าจึงเป็นผลให้ผู ้

เช่านั@นไม่สามารถปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลง

โครงสร้างของอาคารได้มากนัก จึงมีอาคารที�

ยงัคงอยู่ในลักษณะเดิมปรากฏให้เห็นอยู่เป็น

จาํนวนมาก 

 

ภยัคุกคาม (Threat) 

1.) การพฒันาในส่วนของเอกชนที�ชุมชนเองไม่

สามรถควบคุมได้ที�ส่งผลกระทบหรือเกิดการ

เปลี�ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่าง

รวดเร็ว ซึ� งขดัต่อแยง้ต่อวิถีชีวิต หรือบริบทเดิม

ของชุมชน 

2.) ปริมาณการสัญจรที�เพิ�มมากขึ@น ทาํใหสู้ญเสีย

พื@นที�ว่างทางสังคมเกิดความไม่เป็นระเบียบทาํ

ให้บดบงัทศันียภาพของตวัสถาปัตยกรรมส่งผล

ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงความ

ไม่ปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื@นที�ร่วมกนัจนอาจทาํ

ให้วิถีชีวิตและความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของคน

ในชุมชนสูญหายไป  

3.) ความซบเซาของยา่นการคา้ในปัจจุบนัทาํให้

เกิดการทิ@งถิ�นที�อยูอ่าศยั 

4.) การพฒันาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือ

ทอ้งถิ�นที�ขดัแยง้กบั วิถีชีวิตหรือความตอ้งการ

ของคนในชุมชน  

5. )  ความสําคัญของแม่นํ@ าจันทบุ รีที� ถูกลด

บทบาทลงแม่นํ@ า เปลี� ยนจากแหล่งอุปโภค

บริโภคหรือเส้นทางคมนาคม กลายมาเป็นพื@นที�

ระบายนํ@าของเมือง 
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 2.1 วตัถุประสงค์ระยะสั�น (Immediate Objective) 

  2.1.1 คน้หาความสําคญัทางวฒันธรรมของพื@นที�และระบุขอบเขตของพื@นที�แหล่ง

ความสาํคญัทางวฒันธรรมดา้นต่างๆเพื�อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัสามารถใชอ้า้งอิงกบัหน่วยงานทุก

ภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งในการพฒันาพื@นที� 

  2.1.2 กาํหนดขอบเขตและระดบัในการอนุรักษ์หรือการแกปั้ญหาและการพฒันา

องคป์ระกอบที�เกี�ยวเนื�องกบัคุณลกัษณะของภูมิทศัน์วฒันธรรม เพื�อเป็นตน้แบบในการอนุรักษแ์ละ

พฒันา 

  2.1.3 พฒันาและติดตั@งระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการโดยมีการออกแบบ

ให้มีการสื�อความหมายและสร้างเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนเพื�อ

รองรับกิจกรรมการใชง้านทั@งคนในและนอกพื@นที�อยา่งพอเพียง 

 

 2.2 วตัถุประสงค์ระยะยาว (Development Objective) 

  2.2.1 นาํเสนอแนวทางการพฒันาที�เหมาะสม และรักษาคุณลกัษณะของภูมิทศัน์

วฒันธรรมพื@นที�ไวไ้ด ้

  2.2.2 อนุรักษ์ และพฒันาภูมิทศัน์วฒันธรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ

ตอ้งการร่วมสมยั 

  2.2.3 กาํหนดมาตรการในการควบคุมเพื�อการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วฒันธรรมและ

สถาปัตยกรรมทอ้งถิ�น เพื�อเป็นรากฐานการพฒันาที�ย ั�งยนื 

  2.2.4 สร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตสํานึกของการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม เพื�อ

ความย ั�งยนืใหเ้กิดขึ@นกบัชุมชน 

 

3 แนวทางการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

 ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนั@นมีเอกลักษณ์ในด้านการเป็นย่านชุมชนเก่าทีมีคุณค่าทั@งในด้าน

สถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบดั@งเดิมที�ยงัคงสืบทอดต่อกนัมาอยูบ่า้งและในปัจจุบนั

นั@นมีการเปลี�ยนแปลงที�ค่อนขา้งรวดเร็วเนื�องจากมีหน่วยงานในหลายภาคส่วนที�ให้ความสนใจและ

ตอ้งการที�จะมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยในการพฒันานั@นจาํเป็นตอ้งมีการทาํความเขา้ใจร่วมกนั

ของทุกภาคส่วนในการพฒันาพื@นที�องคป์ระกอบที�มีคุณลกัษณะสาํคญัทางวฒันธรรม ซึ� งการจดัการ

ภูมิทศัน์วฒันธรรมนั@นมีแนวทางและวตัถุประสงค์เพื�อให้เกิดการพฒันาอย่างย ั�งยืนในทา้ยที�สุด 

ดงันั@นในที�นี@ จึงขอเสนอแนวทางในการจดัการที�ยึดตามหลกัการพฒันาอยา่งย ั�งยืน โดยการพฒันา

อยา่งบูรณาการในสามดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม ภายใตก้รอบของแนว
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ทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมโดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษแ์ละพฒันา

ในขอบเขตของพื@นที�ระดบัต่างๆ ดงันี@  

 3.1 รูปแบบและวธีิการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 

  3.1.1 การศึกษาและการวิจยั (Study and Research) การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

ของแต่ละพื@นที�ถือว่าเป็นการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมในขั@นตอนแรก กล่าวคือตอ้งทาํการศึกษา

พื@นที�ในแง่มุมต่างๆเพื�อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์พื@นที�ประเด็นต่างๆซึ� งสามารถจาํแนก

ขอ้มูลออกไดเ้ป็นสองประเภทคือขอ้มูลพื@นฐานของพื@นที� และขอ้มูลพื@นฐานผา่นการวิเคราะห์ ซึ� ง

ในขั@นตอนนี@ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาและวเิคราะห์มาแลว้ในระดบัหนึ�ง ดงัขอ้มูลที�ปรากฏในขา้งตน้ 

  3.1.2 การดูแลรักษา (Maintenance) คือขั@ นตอนแรกในการจัดการมรดกทาง

วฒันธรรมที�มีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมหรืออาคารที�มีความสําคัญที�ระบุไวใ้นหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ ใหค้งอยูใ่นสภาพที�มั�นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยูเ่สมอ ดว้ยการดูแลรักษาอยูอ่ยา่ง

สมํ�าเสมอ และหากเกิดการเสื�อมสภาพก็สามารถทาํการซ่อมแซม ซึ� งสามารถทาํไดง่้ายและไม่ตอ้ง

อาศยัผูเ้ชี�ยวชาญในการ ไม่สิ@นเปลืองค่าใชจ่้ายและทรัพยากรมากนกั 

  3.1.3 การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) มกัใช้การจดัการลกัษณะนี@ กับมรดก

ทางวฒันธรรมที�เป็นโบราณสถานที�ขาดการใช้สอยร่วมสมยัของปัจจุบนัไปแลว้คุณค่าของแหล่ง

โบราณสถานเหล่านี@ จะมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาโดยทําหน้าที� เ ป็นหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ โดยในส่วนของบริเวณพื@นที�ที�ทาํการศึกษาในส่วนของชุมชนนั@นยงัไม่ปรากฏ

องคป์ระกอบหรือมรดกทางวฒันธรรมใดที�ตอ้งใชก้ารจดัการดว้ยวธีินี@  

  3.1.4 การบูรณะ (Restoration) โดยซ่อมแซมปรับปรุงให้มรดกทางวฒันธรรมหรือ

ภูมิทศัน์วฒันธรรมใหก้ลมกลืนกบัของเดิม ใหม้ากที�สุด แต่ก็ควรทาํใหส้ามารถแยกแยะถึงสิ�งที�มีอยู่

เดิมกับสิ� งที�ได้ปรับปรุงใหม่ การจัดการในลักษณะดังกล่าวมุ่งหมายที�จะทําให้คุณค่าที� เป็น

นามธรรมดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัพื@นที�นั@นกลบัมามีความชดัเจนมากยิ�งขึ@น โดยเฉพาะในแง่คุณค่า

ดา้นจิตวญิญาณ และคุณค่าดา้นการศึกษา 

  3.1.5 การปฏิสังขรณ์ หรือการสร้างขึ@นใหม่ในรูปแบบเดิม (Reconstruction) โดย

ทาํให้มรดกทางวฒันธรรม และภูมิทศัน์วฒันธรรมที�เคยสุญเสียรูปร่างไป หรือพงัทลายกลบัมาอยู่

ในรูปที�เคยเป็น โดยใช้จากหลักฐานภาพถ่าย โดยการสร้างใหม่นี@  แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับ

แนวความคิดการอนุรักษที์�คาํนึงถึงความแทจ้ริงของอาคารหรือวสัดุ แต่ทวา่เมื�อมีความตอ้งการใช้

สอยร่วมสมยั หรือในกรณีที�อาคารนั@นๆ เป็นอาคารที�มีความสําคญัมากในแง่ของจิตวิญญาณ หรือ

การใชส้อยของผูค้นก็มีเหตุผลที�จะมีการปฏิสังขรณ์ขึ@นใหม่เพื�อตอบสนองต่อการใชส้อยนั@นๆ  
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  3.1.6 การฟื@ นฟู (Rehabilitation) เป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมแบบดั@งเดิมของพื@นที�

กลบัมาดาํเนินต่อไป เพื�อเป็นการทาํใหภู้มิทศัน์วฒัน์วฒันธรรม และมรดกทางสถาปัตยกรรมที�มีอยู่

เดิมแต่ไดซ้บเซาลงไปแลว้ กลบัขึ@นมามีชีวติอีกครั@ ง 

  3.1.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย ( Adaptation ) ดว้ยการเปลี�ยนแปลงหน้าที�เดิม

ของอาคาร หรือภูมิทศัน์วฒันธรรม แบบดั@งเดิมเพื�อตอบสนองต่อหน้าที�ใช้สอยใหม่ แต่ในการ

ปรับเปลี�ยนรูปแบบใช้สอยใหม่ตอ้งคาํนึงคุณค่าดา้นต่างๆ ของมรดกทางวฒันธรรมนั@นเป็นหลกั

สาํคญั เพราะวา่กิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือลดทอนคุณค่าดา้นต่างๆ ของมรดก

ทางวฒันธรรมลง สําหรับกิจกรรมหรือการเปลี�ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควรจะเคารพต่อมรดก

วฒันธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมที�มีอยูใ่นพื@นที� ทั@งในแง่ของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดส่วน สี และ

พื@นผิว ควรจะคลา้ยคลึงกบัสิ�งที�มีอยู่เดิม และควรหลีกเลี�ยงการเลียนแบบที�อาจจะก่อให้เกิดความ

สับสนไดว้า่ของสิ�งไหนเป็นสิ�งเดิม หรือของสิ�งไหนไดส้ร้างขึ@นใหม่ 

  3.1.8 การพฒันาและสร้างสรรค์ใหม่ ( Development and New Creation ) การ

พฒันาและสร้างสรรคใ์หม่ เป็นการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมที�ส่งผลกระทบต่อพื@นที�มากที�สุด จาก

แนวคิดเรื�องการพฒันาที�ย ั�งยนืที�คาํนึงถึงการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด แนวความคิดดงักล่าวไม่ไดป้ฏิเสธหรือเป็นปรปักษต่์อการพฒันาหรือการสร้างสรรคใ์หม่แต่

อย่างใด เพียงแต่ระบุว่าการพฒันาหรือการสร้างสรรค์ใหม่นั@นตอ้งมีคุณค่า มีประโยชน์ใช้สอย

สูงสุดต่อชุมชนเจา้ของพื@นที� โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

  สําหรับแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนั@นจะทาํการ

เลือกใช้แนวทางให้มีความเหมาะสมขึ@นอยู่กบัลกัษณะพื@นที� ความตอ้งการใช้สอยร่วมสมยัและ

คุณค่าดา้นต่างๆของพื@นที�และในบางพื@นที�อาจตอ้งมีการประยกุตใ์ชใ้นหลายแนวทางร่วมกนัเพื�อให้

มีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาที�ยงัคงมีความเปลี�ยนแปลงและดาํเนินต่อไปตามยคุสมยั 

 

 3.2 แนวทางในการจัดการพื�นที+องค์ประกอบทางวฒันธรรม 

  3.2.1 องค์ประกอบด้านศาสนสถาน  

   ไดแ้ก่ วดัโบสถเ์มือง, วดัเขตร์นาบุญญาราม, วดัจนัทนาราม, วดัใหม่เมือง

จนัทบุรี วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล, ศาลเจา้ที� ตลาดล่าง, ศาลเจา้ตัwวเล่าเอี@ ยและศาลเจา้ปึงกงมา้ ซึ� ง

สามารถเสนอแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม ไดด้งันี@  

  ก่อนที�จะทาํการจัดการพื@นที�ทางศาสนสถานเล่านี@  ควรมีการศึกษาข้อมูลและ

องคป์ระกอบภายในพื@นที�ใหเ้ขา้ใจและครบถว้นถึงระดบัความสําคญัในดา้นต่างๆเสียก่อน อาคารที�

มีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมหรืออาคารที�มีความสําคญัที�ระบุไวใ้นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ควร
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ไดรั้บการรักษาให้คงสภาพ (Preservation) การดูแลรักษารักษา (Maintenance)  และจดัการสภาพ

อาคารใหค้งอยูใ่นสภาพที�มั�นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยูเ่สมอ ดว้ยการดูแลรักษาอยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ  

  ในส่วนที�ตอ้งไดรั้บการการบูรณะ  (Restoration) ซ่อมแซมปรับปรุง การเลือกใช้

วสัดุควรอาศยัตน้ทุนเดิมที�มีอยู่ในบริเวณเป็นสําคญั เช่นการสร้างอาคารใหม่ ก็อาจนาํไมเ้ดิมจาก

การรื@ออาคารที�มีสภาพทรุดโทรมยากต่อการซ่อมแซมมาใช ้อาทิเช่น อาคารสํานกังาน, หอฉนั, กุฏิ

สงฆ ์เป็นตน้ หรือแมก้ระทั�งวสัดุอื�นๆเองก็ตามควรคาํนึงถึงความกลมกลืน ในการปรับปรุงนั@นตอ้ง

คิดวางแผนเป็นอย่างดี จึงจะทาํให้ประกอบกนัเป็นอาคารเดียวกนัไดอ้ย่างสอดคลอ้งกลมกลืนกนั 

อาคารที� มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารที� มีความสําคัญที�ระบุไว้ในหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์นั@นการซ่อมแซมควรซ่อมแซมให้กลมกลืนแต่ก็ควรทาํให้สามารถแยกแยะถึงสิ�งที�มี

อยูเ่ดิมกบัสิ�งที�ไดป้รับปรุงใหม่เพื�อรักษาคุณค่าทั@งในดา้นจิตใจและในแง่ของคุณค่าดา้นการศึกษา 

  ส่วนของอาคารที�ไดรั้บการขึ@นทะเบียนแหล่งโบราณสถานนั@นควรไดรั้บการดูแล

รักษาโบราณสถานตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที�กรมศิลปากรกาํหนด โดยการบริหารจดัการ

พื@นที�นั@นทอ้งถิ�นควรดาํเนินการเอง โดยการให้การ ศึกษา หรือประชาสัมพนัธ์เพื�อสร้างสํานึกใน

การอนุรักษ์ให้กบัประชาชน โดยคาํนึงถึงความสามารถให้เกิดรายไดเ้พื�อเลี@ ยงตวัเองโดยไม่ละเลย 

เจตนารมณ์ในการอนุรักษ ์

  3.2.2 องค์ประกอบด้านอาคารที+พกัอาศัยและสิ+งปลูกสร้าง 

    ได้แก่กลุ่มอาคารที�พกัอาศยัภายในย่านชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรโดยเฉพาะ

อาคารที�บ่งบอกถึงความเป็นย่านการคา้เก่า ตามเกณฑ์ที�ไดท้าํการสํารวจมานั@นในเบื@องตน้เจา้ของ

อาคารรวมไปถึงผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในภาคส่วนต่างๆควรทาํการสํารวจจดัทาํผงับริเวณของชุมชน

และขอความร่วมมือในการสืบคน้ขอ้มูลประวติัศาสตร์วงศ์ตระกูลและบา้นเรือนที�เป็นที�อาศยัอยู่

เสียก่อนโดยอาจสืบคน้จากขอ้มูลภาพเก่าและความทรงจาํจากการสอบถามผูมี้ความรู้ในชุมชน ซึ� ง

ในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมกลุ่มอาคารเหล่านี@ จาํเป็นที�ต้องใช้วิธีการที�มีความหลากหลาย

เพื�อให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องระดบัการจดัการซึ� งสามารถจาํแนกรูปแบบใน

การจดัการไดด้งันี@  

  การดูแลรักษา (Maintenance) ในเบื@องตน้อาคารทุกหลงัในชุมชนควรไดรั้บการ

ดูแลจดัการให้คงอยู่ในสภาพที�มั�นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยู่เสมอ ดว้ยการดูแลรักษาอยู่อย่าง

สมํ�าเสมอโดยเริ�มจากผูอ้ยู่อาศยัหรือเจา้ของอาคารเนื�องจากเป็นขั@นตอนที�สามารถทาํได้ง่ายและ

สามารถดาํเนินการไดเ้องและไม่สิ@นเปลืองค่าใชจ่้ายมากนกั 

  การบูรณะและการปฏิสังขรณ์ หรือการสร้างขึ@นใหม่ในรูปแบบเดิม (Restoration- 

Reconstruction) การซ่อมแซมปรับปรุงนั@นการเลือกใชว้สัดุในการก่อสร้างนั@นเป็นส่วนสําคญัควรมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97 

การซ่อมแซมให้มีความกลมกลืนกบัของเดิม แต่ก็ยงัคงให้สามารถแยกแยะถึงสิ�งที�มีอยูเ่ดิมไดเ้พื�อ

ประโยชน์ในการศึกษาถึงความแท้ดั@ งเดิมนอกจากนี@ แล้วในส่วนอาคารที� มีความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์ที�พงัทลายหรือสูญหายไปแลว้นั@น หากเห็นวา่มีคุณค่าเพียงพอต่อชุมชนหรือเจา้ของ

พื@นที�เองก็อาจทาํการปฏิสังขรณ์ หรือการสร้างขึ@นใหม่ในรูปแบบเดิม โดยใชจ้ากหลกัฐานภาพถ่าย 

ซึ� งอาจมีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการใช้งานให้มีความร่วมสมยัเพื�อตอบสนองต่อการใช้สอยใน

ปัจจุบนั 

  การปรับประโยชน์ใชส้อย (Adaptation) เพื�อเป็นการทาํใหภู้มิทศัน์วฒันธรรม และ

มรดกทางวฒันธรรมที�มีอยูเ่ดิมแต่ซบเซาลงไปแลว้ กลบัมามีชีวิตชีวาไดอี้กครั@ ง โดยเฉพาะอารคาร

ที�ถูกปล่อยทิ@งร้างหรือไม่ไดด้าํเนินกิจการใดๆแล้ว อาจทาํการปรับเปลี�ยนกิจกรรมใหม่เขา้ไปใน

อาคารเหล่านั@นเพื�อรักษาไวซึ้� งบรรยากาศโดยรวมให้ยงัคงอยู่ต่อได ้แต่ควรมีการวางแผนในเรื�อง

ของกิจกรรมที�จะเขา้มาแทนที�ความเหมาะสมรูปแบบของอาคารและชุมชนเดิมสามารถยอมรับได้

โดยไม่ส่งผลลบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชน ประกอบกับมีความ

เป็นไปไดที้�จะใชอ้าคารเก่าบางหลงัในพื@นที�ยา่นเมืองเก่า จนัทบุรี จดัตั@งเป็นพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ�น เพื�อ

จดัแสดงสิ� งของ และให้ข้อมูลเรื� องราวที�เกี�ยวข้องกับชีวิตผูค้นในอดีตโดยการสนับสนุนของ

สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ 

  3.2.3 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบพื�นที+ทาง

วฒันธรรมภายในชุมชน  

   รักษาความสะอาดของแม่นํ@ าจนัทบุรีให้มีคุณภาพนํ@ าที�ดี เริ�มจากการสร้าง

จิตสํานึกในการรักษาความสะอาดจากภายในชุมชน สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงคุณค่าและ

ความสาํคญัของแหล่งนํ@าและวธีิการรักษาและการป้องกนันํ@าเน่าเสียการติดตั@งระบบบาํบดันํ@ าเสีย ถงั

ดกัไขมนัในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ@ าเป็นตน้ รวมไปถึงระบบในการกาํจดัขยะภายใน

ชุมชนดว้ยเช่นการคดัแยกขยะ การเขา้มาเก็บขยะของเทศบาลที�เป็นเวลา โดยชาวบา้นอาจเก็บไวใ้น

บา้นตนเองก่อนเมื�อถึงเวลาค่อยนาํมาทิ@งให้รถเก็บไปเพื�อลดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของถงั

ขยะหนา้บา้นและการส่งกลิ�นเหมน็ในพื@นที�ชุมชนเป็นตน้  

  ที�ว่างสาธารณะและอาคารบริการสาธารณะเช่นห้องนํ@ า และพื@นที�ว่างริมนํ@ าควร

ไดรั้บการปรับปรุงภูมิทศัน์ให้สามารถเขา้ไปใช้งานไดโ้ดยอาจทาํการปรับเปลี�ยนการใชง้าน เช่น

จากเดิมที�เคยเป็นท่าเรือปัจจุบนัไม่ได้ใช้งานแลว้ก็ปรับเปลี�ยนให้เป็นที�พกัผ่อน จดังานประเพณี 

เทศกาลหรือใชเ้ป็นที�พบปะสังสรรคข์องคนในชุมชน  

  ปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของพนงักนันํ@ าเดิมเพื�อแกปั้ญหานํ@ ากดัเซาะโดย

อาศยัความร่วมมือจากผูเ้ชี�ยวชาญโดยเฉพาะวิศวกรในเรื�องของโครงสร้างและภูมิสถาปนิกในการ
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จดัรูปแบบทางเลือกรูปแบบของเขื�อนที�มีความเป็นไปได้ของวสัดุก่อสร้างที�มีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม งบประมาณ ความสวยงาม และเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นโดยรอบ และควร

ระวงัในเรื�องของการบดบงัภูมิทศัน์ของแม่นํ@ าและมุมมองของชุมชนที�จะมองออกสู่แม่นํ@ าและ

ความรู้สึกเปิดโล่งของแม่นํ@ าอยา่งที�ควรจะเป็นซึ� งในบางส่วนก็อาจตอ้งยอมให้นํ@ าท่วมตามฤดูกาล

เป็นตน้ ในการขดุลอกแม่นํ@าและการตอกเสาเข็มเพื�อเสริมความแข็งแรงของอาคารก็ยงัตอ้งระวงัใน

เรื�องของการพงัทลายของตลิ�งทั@งในบริเวณที�ขุดลอกหรือบริเวณขา้งเคียงที�จะส่งผลกระทบถึงการ

พงัทลายของบา้นเรือนที�อยูริ่มฝั�งแม่นํ@า 

  ส่วนระบบโครงข่ายการสัญจรหลกัและรองภายในพื@นที�ชุมชน คือ ถนนสุขาภิบาล 

ตรอกซอยทางเดินและบริเวณท่าเรือเก่า ควรรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบในการจอดหรือจดั

พื@นที�จอดรถเพิ�มเติมเพื�อลดจาํนวนรถที�จอดกีดขวางในชุมชน รณรงคเ์พื�อสร้างความปลอดภยัจาก

ยานพาหนะและการส่งเสริมบรรยากาศในการเดินเทา้อีกทั@งยงัเป็นการเพิ�มพื@นที�ปฏิสัมพนัธ์ของคน

ในชุมชนอีกดว้ย จึงอาจรณรงคใ์หล้ดการขบัขี�ยานพาหนะขนาดใหญ่ในชุมชน และเปลี�ยนมาใชก้าร

เดินหรือขี�จกัรยานแทนนอกจากนี@แลว้ป้ายและอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) ควรจดัทาํ

ใหมี้ความเพียงพอ กลมกลืน เหมาะสมกบัวถีิชีวิตผูค้นและสภาพแวดลอ้มและบาํรุงรักษาซ่อมแซม

ใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดเ้สมอ เช่นป้ายบอกทางตอ้งกาํหนดการใชง้านของป้ายและตาํแหน่งที�ติดตั@ง

ป้าย เช่นป้ายบอกทาง ป้ายชื�อสถานที� ป้ายเล่าเรื�อง ป้ายแผนที�ชุมชน ป้ายระเบียบกฎเกณฑ์หรือ

ขอ้แนะนาํ เสาไฟส่องสวา่งและมา้นั�งริมถนนที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เป็นตน้ 

  3.2.4 องค์ประกอบด้านการประกอบด้านอาชีพที+เกี+ยวเนื+องกับผลผลิตหรือ

ผลติภัณฑ์จากชุมชน  

   อาชีพเก่าแก่ อาหารพื@นถิ�น ขนมโบราณ ลวดลายฉลุช่องลมที� เป็น

เอกลกัษณ์สิ�งต่างๆเหล่านี@ ควรทาํการศึกษาและนาํผลการศึกษาและความรู้ในชุมชนมาพฒันาขึ@น

เป็นสินค้า โดยมีการศึกษาวิจยัเฉพาะทาง แล้วนําผลพฒันาไปสู่การดาํเนินการอื�นๆ พร้อมทั@ง

พิจารณาว่าผลดงักล่าวนาํไปสู่การใชส้อยจริงไดห้รือไม่ และพฒันารูปแบบการนาํเสนอเหล่านี@ ไป

ปรับใช้เป็นสื�อประชาสัมพนัธ์ สร้างกิจกรรม แก้ไขลกัษณะกายภาพ รูปแบบสถาปัตยกรรม ชื�อ

สถานที� แผนที�ท่องเที�ยว และพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 

   หากพิจารณาถึงทรัพยากรด้านการประกอบด้านอาชีพที�เกี�ยวเนื�องกับ

ผลผลิตหรือผลิตภณัฑจ์ากชุมชนที�ชุมชนมีอยู ่สามารถจดัการไดต้ามแนวทางดงันี@  

   3.2.4.1 อาหาร ได้แก่ ร้านก๋วยจัwบป้าไหม ก๋วยเตี�ยวทะเลเจ๊อีwด ขา้วแกง

ป้าติ�ว ขา้วแกงป้าแจ๋ว ริมนํ@าตามสั�งป้าบุญเพิ�ม ขา้วมนัส้มตาํป้าภา ห่อหมกจิงเฮงหลี ก๋วยเตี�ยวผดันํ@ า

กุง้เสียงสวรรค ์ส้มตาํริมนํ@ า ลูกชิ@น-บาร์บีคิว ริมนํ@ า เป็นตน้ โดยทาํการพฒันาให้พื@นที�ชุมชนริมนํ@ า
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เป็นแหล่งหรือศูนยก์ลางจาํหน่ายอาหารโดยมีแนวทางดงันี@  คือปรับปรุงและพฒันาอาหารให้มีความ

หลากหลายในชนิดของอาหาร โดยอาจนาํอาหารจากชุมชนขา้งเคียงที�อร่อยมาขายดว้ย ปรับปรุง

การนาํเสนออาหารเพื�อให้ดูน่ากิน โดยคาํนึงถึงเรื�องความสะอาด ภาชนะบรรจุ การแต่งกายของ

ผูข้าย การจดัวางและสภาพแวดลอ้มบริเวณที�ขาย รื@อฟื@ นอาหารชุมชนที�เคยมีขึ@นมาใหม่ 

   3.2.4.2 ของฝากและของที�ระลึกได้แก่ ร้านขนมโบราณต่างๆเช่น ร้าน

ขนมแม่ตาล ร้านเฮย้หนม ร้านไอศกรีมตราจรวด ร้านขนมเทียนแก้วลุงจุ่น ขนมดอกจอกป้าเป้า 

หวานเย็นจงักวงอนั ขนมแม่กิมเซีย กุ๋ ยช่ายริมนํ@ า ขา้วตงัพี�จิ�ม บ๊ะจ่างเสียงสวรรค์ ร้านเครื�องดื�ม 

กาแฟลุงหวนั และร้านกาแฟโบราณตรงลานสการ์เป็นตน้ นอกจากนี@ ยงัมีร้านขายของที�ระลึกไดแ้ก่ 

ร้านขายเสื@อช่างกลา้ ร้านขายโคมลอย บา้นอญัมณี บา้นร้อยสิบเกา้ โดยในส่วนของขนมต่างๆอาจ

จดัทาํขึ@นให้มีความสอดคล้องกบัสินคา้ท่องเที�ยวที�เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน อาจมีการดดัแปลง

พฒันารูปแบบของสินคา้ที�มีอยู ่ยกตวัอยา่งเช่น รูปแบบของบรรจุภณัฑที์�มีความสวยงามมีความเป็น

เอกลกัษณ์โดยอาจสามารถเก็บไวเ้ป็นของที�ระลึกได ้หรืออาจปรับให้มีขนาดที�เล็กลงและมีราคาที�

เหมาะสมเป็นตน้ 

 ทั@ งอาหารและของที�ระลึกนั@ นต้องมีการมองหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ซึ� งนอกจาก

งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐแลว้ ยงัตอ้งมองหาหล่งเงินทุนอื�น  เช่น กองทุนของรัฐที�ให้กูใ้น

อตัราดอกเบี@ยตํ�า เป็นตน้ 

   3.2.4.3 ลวดลายฉลุช่องลมและลวดลายบานประตูไม้ ควรทาํการศึกษา

วิจยัรูปแบบลวดลายศิลปกรรมและกรรมวิธีการทาํของงานช่างเหล่านี@  อาจทาํการฟื@ นฟูอาชีพช่าง

ทาํลายฉลุเหล่านี@ ให้กลับมาอีกครั@ ง โดยการอบรมให้ความรู้เรื� องการอนุรักษ์ เกี�ยวกับลวดลาย

ศิลปกรรมต่างๆกบัช่างไม ้และช่างก่อสร้างที�จะเขา้มาทาํการบูรณะ-ปฏิสังขรณ์อาคารในยา่นชุมชน

โดยอาจมีขั@นตอนในการพฒันาดงันี@  

   A. รวบรวมองคค์วามรู้ 

   B. หาคนสืบทอด ลงทุนสร้างช่างโดยหาคนมาสืบทอดซึ� งอาจไม่ใช่คนใน

ชุมชนก็ได ้

   S. รัฐควรมีการสนบัสนุนอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะกระทรวงวฒันธรรม 

   L. มีกองทุนหรือสร้างกองทุนที�สนบัสนุนจากรัฐที�เน้นเรื�องการสืบทอด

ภูมิปัญญาซึ�งส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวม  

   M. ควรมีการศึกษาใหช้ดัเจนในเรื�องภูมิปัญญา 

   N. ควรมีการศึกษาทุกดา้นไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบ ผลผลิต หน่วยงานภาครัฐ

อาจเขา้มาช่วยเหลือในการลดตน้ทุนวตัถุดิบ ซึ� งรัฐอาจตอ้งยอมเสียเปล่าก่อนในช่วงแรก เช่น ชุมชน 
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ออก A ส่วน ภาครัฐออก S ส่วน  นอกจากอาคารในชุมชนจะไดรั้บการบูรณะ-ปฏิสังขรณ์อยา่งถูกวิธี

แลว้ยงัเป็นการสืบสานงานช่างไมที้�มีความเป็นเอกลกัษณ์ของจนัทบุรีจนสามารถสร้างอาชีพและ

รายไดแ้ก่คนในชุมชนไดอ้ยา่งย ั�งยนือีกทางหนึ�ง 

  3.2.5 องค์ประกอบด้านประวตัิศาสตร์การตั�งถิ+นฐานของชุมชน 

   ทาํการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน 

เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังศึกษาและได้ทราบถึงที�มาของบรรพบุรุษของตนรวมไปถึงเข้าใจความ

ทรงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของเมืองที�มีอยู่ โดยอาจนาํบรรจุเขา้ไปในหลกัสูตรการเรียน

การสอนของท้องถิ�น หรือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของคนในชุมชนซึ� งอาจสอดแทรกเนื@อหา

บางส่วนเข้าไปในกิจกรรมท่องเที�ยวเพื�อสร้างมูลค่าและแรงจูงใจในการรักษาสิ� งเหล่านี@ ไว ้

ยกตวัอยา่งเช่น การติดตั@งป้ายขอ้มูลประวติัความเป็นมาของชุมชน หรืออาคารสถานที�สําคญัต่างๆ 

เพื�อใหค้นในชุมชนและนกัท่องเที�ยวไดศึ้กษาขอ้มูล 

    สร้างความเขา้ใจแก่คนในชุมชนเพื�อสามารถถ่ายทอดและเป็นคนบอกเล่า

เรื�องราวแก่นกัท่องเที�ยวได ้โดยการแจกเอกสารขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ไปตามบา้นเรือนในชุมชน 

หรือในทางอินเทอร์เน็ท  ซึ� งตอ้งนาํเสนอให้มีความเขา้ใจง่าย น่าสนใจ แก่บุคคลทั�วไป ดว้ยวิธีใช้

การบอกเล่าเรื�องราวและภาพถ่ายในอดีตจากคนเก่าแก่ในชุมชนที�ยงัมีชีวิตอยู่โดยอาจจดัผ่านงาน

ประเพณียอ้นยคุที�จดัขึ@นร่วมกนัของคนในชุมชนทุกปีเป็นตน้ 

  3.2.6 องค์ประกอบด้านความสัมพนัธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน  

   ในส่วนนี@ อาจตอ้งใช้การจดัการด้วยวิธีออ้ม ซึ� งในที�นี@ อาจใช้วิธีจดัให้มี

พื@นที�เพื�อพบปะสังสรรคข์องคนในชุมชนเพิ�อเป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์คนในชุมชนให้มีความ

แน่นแฟ้นมากขึ@น เช่นการจดัให้มีพื@นที�สวนขนาดเล็ก (Pocket Park) แทรกตวัอยู่ตามพื@นที�ว่าง

สาธารณะในชุมชนโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือเก่า หรือการส่งเสริมให้มีการออกมาใชง้านพื@นที�หน้า

บ้านมากขึ@ นโดยอาจต้อง อํานวยความสะดวกเรื� องความปลอดภัยด้วยการรณรงค์ให้หันมา

ความสําคญัในการสัญจรทางเทา้หรือจกัรยานแทนรถจกัรยานยนต ์หรือการลดปริมาณการสัญจร

ดว้ยรถขนาดใหญ่ ดว้ยการกาํหนดช่วงเวลาเขา้ออกชุมชนซึ� งตอ้งสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของคนใน

ชุมชนเพื�อกาํหนดมาตรการในการควบคุม แต่ทั@งนี@ ก็จาํเป็นตอ้งจดัให้มีพื@นที�จอดรถเพิ�มเติมใน

บริเวณใกลเ้คียงเพื�อรองรับเอาไวด้ว้ย 

  3.2.7 องค์ประกอบด้านประเพณแีละคติความเชื+อ 

   ไดแ้ก่การหล่อเทียนพรรษาที�วดัโบสถ์ การถือศีลกินเจและการประกอบ

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที�วดัเขตร์นาบุญญารามการแห่เจา้และการทิ@งกระจาดของ 4 ศาล เจา้ การบูชา

บรรพบุรุษ (เซ็งเมง้) ควรสืบสานงานประเพณีเหล่านี@ ให้มีการปฏิบติัสืบทอดต่อกนัไปยงัคนรุ่นใหม่ 
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โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยอาจมีการปรับเปลี�ยนเพิ�มเติมในบางขั@นตอนหรือพิธีการ

บางอยา่งใหเ้ขา้กบัยคุสมยัหรืออาจใส่ความสนุกสนานเขา้ไปแต่ยงัคงไวซึ้� งขั@นตอนหวัใจหลกั ทั@งนี@

เพื�อเป็นการดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้หนัมาใหค้วามสนใจและเขา้มาเรียนรู้ เป็นตน้  

 

4 มาตรการควบคุมและการสร้างแรงจูงใจ 

 การกําหนดมาตรการเพื�อการอนุรักษ์ ผลที�ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลจะได้ถูกนํามา

กาํหนดมาตรการ เพื�อใช้ตอบสนองวตัถุประสงค์และบรรลุวสััยทัศน์ที�กําหนด มาตรการมี 2 

รูปแบบมาตรการเชิงจูงใจ Enabling Measure และมาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure ซึ� งมี

ดงันี@  

  4.1 มาตรการแรงจูงใจ (Enabling Measure) 

  L.A.A การยกเวน้ภาษีบางประเภทใหก้บัอาคารอนุรักษ ์รวมถึงวสัดุทอ้งถิ�น  

  L.A.B การอาํนวยความสะดวกในการขออนุญาตปรับปรุงอาคารเก่า 

  L.A.S การสร้างประโยชน์พิเศษให้กบัอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ที�ดาํเนินการตาม

คู่มือการ ออกแบบ เช่น การเพิ�มสัดส่วนพื@นที�อาคารต่อที�ดิน (FAR or BCR) 

  L.A.L การมอบรางวลัเผยแพร่สู่สาธารณะ ใหก้บัอาคารที�อนุรักษไ์ดดี้ 

  L.A.M การจดัทาํกิจกรรมสร้างการรับรู้สาธารณะ (Public Awareness) เพื�อเผยแพร่

ความรู้      ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคุณค่าความสาํคญัในพื@นที� 

  L.A.N การออกเงินสนบัสนุน (Matching Fund) ร่วมกบัเจา้ของบา้นในการปรับปรุง

อาคาร 

 w.\ มาตรการเชิงควบคุม (Controlling Measure)  

  โดยส่วนมาก อาจเป็นพื@นที�ๆมีความสําคญัรองลงมาจากพื@นที�องคป์ระกอบหลกัที�

มีความสําคัญมากเช่นโบราณสถาน ซึ� งพื@นที�ดังกล่าวมักจะทําให้เกิดผลกระทบต่อพื@นที�ๆมี

ความสําคญัมากนั@นได ้และอาจเป็นส่วนที�สร้างหรือเพิ�มคุณค่าให้กบัพื@นที�นั@นให้มากขึ@น หรืออาจ

บนัทอนคุณค่านั@นลงก็ได ้ซึ� งตอ้งมีการวางแผนในการกาํหนดการเปลี�ยนแปลงของพื@นที�บริเวณนี@

เช่น  

  4.2.1 การควบคุมความสูงอาคาร เป็นการควบคุมระยะความสูงของชั@น หรือของ

อาคารสิ�งก่อสร้างที�จะเกิดขึ@นใหม่ในบริเวณพื@นที�นั@นๆ อาจเป็นเพื�อไม่ให้บดบงัทศันียภาพโดยรวม

ของพื@นที� หรือสิ�งก่อสร้างที�มีคุณค่า เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสายตา หรือผลกระทบในกรณี

อื�นๆที�อาจสร้างความเสียหายหรือเสียคุณค่าใหแ้ก่บริเวณพื@นที�นั@นๆไดป็้นตน้ 
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  4.2.2 การควบคุมระยะถอยร่นอาคารและสิ�งก่อสร้าง เป็นการควบคุมเพื�อไม่ให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงภายในบริเวณพื@นที�ทาํการอนุรักษ ์โดยการกาํหนดระยะห่างหรือระยะถ่อยร่นต่างๆ

จากสถานที�สําคญัๆ ให้มีความเหมาะสมกบัพื@นที�ที�มีความสําคญัในการอนุรักษน์ั@นๆ อาจเป็นเพื�อ

ป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบกบัสถานที� หรือโครงสร้าง ความปลอดภยั หรือเรื�องของมุมมองที�อาจ

เกิดความเสียหายต่อพื@นได ้ 

  4.2.3 การควบคุมรูปแบบสิ�งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม อาจเป็นการควบคุมโดย

การเสนอแนวทางรูปแบบของสถาปัตยกรรมใหม่ให้มีคามสอดคล้องกบัสถาปัตยกรรมเดิมเพื�อ

ความกลมกลืนของพื@นที�ใหมี้ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั หรือกาํหนดให้มีรูปแบบเฉพาะบางส่วน

ใหมี้วามคลา้ยคลึงกบัของเก่าเช่น สี วสัดุ และลวดลาย เป็นตน้ 

  4.2.4 การควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื@นที� คือการควบคุมประเภทของ

กิจกรรมที�จะเกิดชึ@ นรอบๆ หรือภายในบริเวณใกล้เคียงกับพื@นที�ๆจดัให้อยู่ในขอบเขตของการ

อนุรักษน์ั@น เพื�อไม่ใหส้ร้างปัญหาและรบกวนพื@นที�ดงักล่าว เนื�องจากบางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสม

กบัสภาพของพื@นที�นั@นๆ 

 

  ซึ� งมาตรการเหล่านี@ จะถูกนาํมาปรับใชเ้พื�อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละลกัษณะ

ของพื@นที�องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรม และที�สาํคญันั@นตอ้งผา่นการเป็นที�ยอมรับของชุมชน

เป็นหลักเพื�อให้การพฒันามีความยืดหยุ่นและสามารถเกิดขึ@ นได้จริง โดยเฉพาะมาตรการเชิง

ควบคุมนั@นหน่วยงานของภาครัฐและองคก์รชุมชน ตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัสามารถเป็นที�

ยอมรับร่วมกนัไดข้องคนในชุมชน เพื�อใหก้ารควบคุมเกิดประสิทธิผลมากที�สุดในเชิงปฏิบติัการ 

 

5 บทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที+เกี+ยวข้อง 

  สําหรับการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมจะประสบความสําเร็จได้ต้องเริ�มมาจาก

ชุมชน แต่ตอ้งประสานความร่วมมือไปยงัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งซึ� งในที�นี@ แบ่งออกเป็นสองระดบั

คือ ระดบัทอ้งถิ�นและระดบัชาติซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี@  

 5.1 หน่วยงานส่วนท้องถิ+น (ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์) 

  การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นโครงการที�กระทาํต่อพื@นที�ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัผูอ้ยู่

อาศยัในพื@นที�นั@นๆโดยตรงซึ�งมีดงัต่อไปนี@  

  5.A.A กลุ่มบุคคลที�มีความสนใจต่อมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถิ�น ในที�นี@ ไดแ้ก่ กลุ่ม

คณะกรรมการชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ซึ� งเกิดจากการรวมตวัของคนในชุมชนเพื�อปกป้องมรดกทาง

วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ�นของตน ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการมีส่วนร่วมใน
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การจดัสรรทรัพยากรของทอ้งถิ�นอยา่งเป็นธรรม อีกทั@งการรวมกลุ่มเกิดจากการอาสาจึงทาํให้งานมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ�น 

  5.A.B สถานศึกษาและวดัที�อยู่ในทอ้งถิ�น เนื�องจากโรงเรียนและวดัจะเป็นศูนยร์ว

ผูรู้้ของท้องถิ�นและรวมไปถึงมีศักยภาพในแง่ของการระดมสรรพกําลังเพื�อให้โครงการทาง

วฒันธรรมต่างๆสัมฤทธิ5 ผลตามเป้าหมาย 

  5.A.S หน่วยงานภายใตค้วามรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น) และอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองจนัทบุรี องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี สาํนกังานที�ดินจงัหวดัจนัทบุรี สํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั

จันทบุรี สํานักงานพาณิชย์จังหวดัจันทบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัจนัทบุรี เป็นตน้  

 5.2 หน่วยงานส่วนกลางระดับชาติ (ระดับนโยบาย)  

  หน่วยงานกลางระดับชาติได้แก่ กรม กระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่า เป็น

หน่วยงานที� เป็นองค์ประกอบในการกําหนดกรอบและทิศทางของประเทศไทยในอนาคต 

หน่วยงานที�มีหน้าที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเกี�ยวกบัเรื�องราวทางวฒันธรรมและภูมิทศัน์วฒันธรรมเช่น

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและกรมศิลปากร ซึ� งอยู่ภายใต้การบริหารของ

กระทรวงวฒันธรรม  สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  สาํนกังานพฒันาการท่องเที�ยว การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

กระทรวงท่องเที�ยวและกีฬา และการเคหะแห่งชาติ เป็นตน้ 

  นอกเหนือไปจากหน่วยงานทางราชการแลว้ยงัมีหน่วยงานที�ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ

อีกเป็นจํานวนมากที�พร้อมจะสนับสนุนการจัดโครงการที�เกี�ยวเนื�องกับการจัดการภูมิทัศน์

วฒันธรรม และวฒันธรรมในแขนงต่างๆ ทั@งในการสนบัสนุนดา้นทุนทรัพย ์และการให้คาํปรึกษา 

เช่น สถาบนัอาศรมศิลป์ สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สถาบนัสิ� งแวดล้อมไทย มูลนิธิ

ใบไมสี้เขียว มูลนิธิสถาบนัพฒันาเมือง มูลนิธิการเรียนรู้และพฒันาประชาสังคม มูลนิธิฟอร์ด เป็น

ตน้ 

ตารางที� M แสดงบทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ภารกิจ กิจกรรม มรดกทางวฒันธรรม

ระดบัทอ้งถิ�น 

มรดกทางวฒันธรรม 

ระดบัชาติ 

การบาํรุงรักษาขั@นพื@นฐาน  

(รัฐสนบัสนุน กาํกบัดูแล  

- การรักษาความสะอาด 

- การปกป้องคุม้ครอง,  

ทอ้งถิ�น ทอ้งถิ�น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104 

ตารรางที� M (ต่อ) 

 ใหค้าํแนะนาํ) รักษาความปลอดภยั 

 

  

การใหบ้ริการในพื@นที�

มรดกทางวฒันธรรม 

- การใหบ้ริการดา้นขอ้มูล

, ข่าวสาร 

- การเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ ์

- การจดัสิ�งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ 

- การจดักิจกรรมดา้น

การศึกษาอื�นๆ 

 

ทอ้งถิ�น ทอ้งถิ�น 

การดูแลรักษา

โบราณสถานตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการและ

เงื�อนไขที�กรมศิลปากร

กาํหนด 

- การซ่อมแซมเบื@องตน้ 

- การคํ@ายนัโบราณสถาน 

- การสงวนรักษา 

- การเสริมความมั�นคง

แขง็แรง 

- การบูรณะ 

- การปฏิสงัขรณ์ 

- การประกอบคืน (อนสั

ติโลซิส) 

- การประยกุตก์ารใชส้อย 

 

ทอ้งถิ�น กรมศิลปากร 

 หน่วยงานทอ้งถิ�นไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล, เทศบาล  

ระดบัชาติ เช่น กรมศิลปากร,กระทรวงวฒันธรรม,สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ  

 

~ ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมนํ�าจันทบูรสู่ความยั+งยืน 

 การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร ตามแนวทางและวตัถุประสงค์

เพื�อให้เกิดการพฒันาอย่างย ั�งยืนในทา้ยที�สุด แนวทางในการจดัการจึงยึดตามหลกัการพฒันาอยา่ง

ย ั�งยืน โดยการพฒันาอยา่งบูรณาการในสามดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

ภายใตก้รอบของแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม โดยจากการเสนอ

แนวทางการจัดการที�ได้ยึดตามหลักการดังกล่าวข้างต้นนั@ นจึงได้ข้อสรุป ถึงแนวโน้มการ

เปลี�ยนแปลงภายใตก้รอบการพฒันาอยา่งย ั�งยนื ดงันี@  
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 ในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของยา่นชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนี@ ยงัคงความเป็นยา่นการ คา้

ดั@งเดิม คือการฟื@ นฟูการคา้ที�เคยรุ่งเรืองในอดีตให้กลบัมีชีวิตชีวาโดยการปรับประโยชน์ใชส้อย ใช้

วิถีชีวิตนาํการคา้ ไม่ใช่การคา้นาํวิถีชีวิต ซึ� งหมายความว่าในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น

การท่องเที�ยวหรือการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเองหรือคนภายนอกที�จะเข้ามาต้องมี

มาตรการในการควบคุม ในดา้นการจดัการดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรมเพื�อรองรับดา้นการท่องเที�ยวนั@น

ควรที�จะเพียงพอต่อการรองรับวชีีวติของคนในชุมชนเองเป็นหลกั ให้เหมาะสมกบัขนาดของคนใน

ชุมชที�จะจดัการได ้ดว้ยการเปลี�ยนแปลงหนา้ที�เดิมของอาคาร หรือภูมิทศัน์วฒันธรรม แบบดั@งเดิม

เพื�อตอบสนองต่อหนา้ที�ใชส้อยใหม่ แต่ในการปรับเปลี�ยนรูปแบบใชส้อยใหม่ตอ้งคาํนึงคุณค่าดา้น

ต่างๆ ของมรดกทางวฒันธรรมนั@นเป็นหลกัสาํคญั สาํหรับกิจกรรมหรือการเปลี�ยนแปลงการใชส้อย

ใหม่ควรจะเคารพต่อมรดกวฒันธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมที�มีอยูใ่นพื@นที�เกิดความสําคญัและสร้าง

มูลค่า จนสามารถมีเอกลกัษณ์ที�ดึงดูดผูที้�ตอ้งการศึกษาหรือนกัท่องเที�ยวให้เขา้มาเยี�ยมชมและสร้าง

รายไดแ้ก่ชุมชนและสามารถเลี@ยงตวัเองต่อไปไดใ้นที�สุด 

 การให้ความรู้เชิงศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์โดยการฟื@ นฟูทางกายภาพของชุมชน

นั@น เป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของชุมชนเพื�อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ให้

อนุชนรุ่นหลงัไปในตวั ซึ� งในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนี@ ยงัก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจและความเป็นเจา้ของร่วมกนัของคนในชุมชนให้นึกถึงคุณค่าจนเกิดความหวงแหน

และรักษาสิ�งต่างๆเหล่านี@ ใหมี้ความยาวนานและปรับเปลี�ยนไปตามวิถีชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมเพราะ

ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งความสาํคญัในความเป็นภูมิทศัน์วฒันธรรมของตนเอง 

 ผลสัมฤทธิ5 ของการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมในทา้ยที�สุดนั@นสามารถชี@ วดัไดจ้าก วิถีชีวิตที�

มีคุณภาพของคนในชุมชนที�มีความเขม้แขง็ สามารถสืบทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น และ

สามารถนําไปปรับใช้กับสังคมร่วมสมยัได้ ภายใต้สิ� งแวดล้อมของที�อยู่อาศยัที�มีความสะอาด

สวยงาม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผูอื้�น โดยจดัการด้าน

สิ�งแวดลอ้มที�คาํนึงถึงทั@งในแง่ของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดส่วน สี และพื@นผิว สามารถกลมกลืน

และคลา้ยคลึงกบัสิ�งที�มีอยูเ่ดิมดว้ยจึงจะสามารถคงไวซึ้� งความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน นอกจากนี@

ในการพฒันาสภาพพื@นที�ในการรองรับกิกรรมต่างๆต้องมีการศึกษาสภาพธรรมชาติ เช่นการ

เลือกใชพ้ืชพรรณหรือวสัดุเลือกใชเ้ฉพาะที�หาง่ายในทอ้งถิ�น และเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งจะทาํ

ให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและการบริหารจดัการที�เป็นไปอย่างสมดุล พอเพียงไม่บริโภคทรัพยากร

เกินความจาํเป็นและสามารถพึ�งพาอาศยักนัไดอ้ยา่งเป็นสุข  
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บทที+ 7 

บทสรุป 

  การวิจยัครั@ งนี@ มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษากระบวนการจดัการและแนวทางในการ

จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม พื@นที�กรณีศึกษาคือ ชุมชนริมนํ@ าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี โดยกาํหนด

วตัถุประสงค์ไว ้4 ประการซึ� งผลสรุปจากการวิจยัครั@ งนี@  คือ การออกแบบขั@นตอนในการจดัการ

ขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน เพื�อใชใ้นการ ศึกษารวบรวมขอ้มูล สํารวจและบนัทึกขอ้มูล ของ

องค์ประกอบทางด้านภูมิทัศน์วฒันธรรมที�มีความเกี�ยวข้องกับชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรและเสนอ

แนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งันี@  

 

1 สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาองคป์ระกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@ าจนัท

บูร จนสามารถระบุคุณค่าความสําคญัของสิ�งแวดลอ้มทางวฒันธรรมดา้นต่างๆ โดยสามารถตอบ

วตัถุประสงคไ์ดด้งันี@ คือ 

 1.1 ข้อมูลแนวความคิดและทฤษฎ ีที+เกี+ยวข้องในการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม  

  ไดข้อ้มูลแนวความคิดและทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็น

การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัต่อการอนุรักษชุ์มชนอยา่งมีระเบียบวิธีตามกระบวนการวิจยัและนาํผล

ที�ไดไ้ปเป็นแนวทางของการวางแผนพฒันาชุมชนในดา้นอื�นๆต่อไปในอนาคต 

 1.2 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมนํ�า

จันทบูร 

  ประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื@นที�ย่านชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนั@นเป็นแบบ 

“ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบชุมชนเมือง”หรือ“วฒันธรรมนาํภูมิทศัน์” ซึ� งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม ไดแ้ก่  

  X.\.X องค์ประกอบด้านรูปธรรม 

   ศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดัโบสถ์เมือง,วดัเขตร์นาบุญญาราม,วดัจนัทนาราม,วดัใหม่

เมืองจนัทบุรี วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล, ศาลเจา้ที� ตลาดล่าง ,ศาลเจา้ตัwวเล่าเอี@ยและศาลเจา้ปึงกงมา้ 

   อาคารทั�วไป ได้แก่กลุ่มอาคารที�พ ักอาศัยภายในย่านชุมชนริมนํ@ าจันทบูร

โดยเฉพาะอาคารที�บ่งบอกถึงความเป็นย่านการค้าเก่า ตามเกณฑ์ที�ได้ทาํการสํารวจมาข้างต้น 

รวมถึงรูปแบบของการก่อสร้างอาคารแบบยกเสาลอยริมแม่นํ@าและการหนัหลงับา้นลงแม่นํ@า 
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  สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและระบบพื@นที�วา่งภายในชุมชน โดยสภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติไดแ้ก่ แม่นํ@ าจนัทบุรีส่วนระบบพื@นที�วา่ง คือ โครงข่ายการสัญจรหลกัและรองภายใน

พื@นที�ชุมชน คือ ถนนสุขาภิบาล ตรอกซอยทางเดินและบริเวณท่าเรือเก่า 

  ผลผลิตจากชุมชน ศิลปกรรมลวดลายฉลุช่องลม อาหารพื@นถิ�น ขนมโบราณต่างๆ 

การประกอบอาชีพพอ่คา้แม่คา้   

  X.\.\ องค์ประกอบด้านนามธรรม  

   ได้แก่ ประวติัศาสตร์การตั@ งถิ�นฐานของชุมชน วิถีชีวิตความสัมพนัธ์

ใกล้ชิดของคนในชุมชน ภูมิ ปัญญาท้องถิ�นในการปรับสภาพที�อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้ม ประเพณีและคติความเชื�อได้แก่การหล่อเทียนพรรษาที�วดัโบสถ์ การถือศีลกินเจ

และการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที�วดัเขตร์นาบุญญารามการแห่เจา้และการทิ@งกระจาดของ 4 

ศาล เจา้ การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเมง้) 

 1.3 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 

  ในการดาํรงรักษาย่านชุมชนชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรนั@นมีเอกลกัษณ์ในดา้นการเป็น

ย่านชุมชนเก่าทีมีคุณค่าทั@งในดา้นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบดั@งเดิมที�ยงัคงสืบ

ทอดต่อกนัมาอยู่บา้งและ   ปัจจุบนันั@นมีการเปลี�ยนแปลงที�ค่อนขา้งรวดเร็วภายใตก้รอบวิสัยทศัน์

ในการพฒันาร่วมกนัของชุมชน  ปัญหาสาํคญัเร่งด่วนที�ส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์

วฒันธรรมของยา่นชุมชนและตอ้งไดรั้บการแกไ้ขคือ  ปัญหานํ@ ากดัเซาะตลิ�ง การทรุดตวัของอาคาร

และความทรุดโทรมของอาคารส่วนภยัคุกคามที�ตอ้งมีมาตรการป้องกนัในอนาคตไดแ้ก่ การพฒันา

ในส่วนของเอกชนที�ไม่สามารถควบคุมได ้ความสําคญัของพื@นที�ทางวฒันธรรมถูกลดบทบาทลง 

ความซบเซาของย่านการค้าและการทิ@งถิ�นที�อยู่อาศยั การพฒันาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือ

ทอ้งถิ�นอาจลดคุณค่าขององคป์ระกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมลง  

 1.4 แนวทางในการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื�นที+กรณีศึกษาอย่างยั+งยนื 

   แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม ดาํเนินตามหลกั

แนวคิดการพฒันาอยา่งย ั�งยืน โดยเสนอแนวทางในการจดัการพฒันาอยา่งบูรณาการในสามดา้นคือ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ� งแวดล้อม ภายใต้กรอบของแนวทางการจัดการภูมิทัศน์

วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมโดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษ์และพฒันาในขอบเขตของพื@นที�

ระดบัต่างๆ คือ   

  1. การศึกษาและการวจิยั (Study and Research)  

  2. การดูแลรักษา (Maintenance)   

  3. การรักษาใหค้งสภาพ (Preservation)  
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  4. การบูรณะ (Restoration)  

  5. การปฏิสังขรณ์ หรือการสร้างขึ@นใหม่ในรูปแบบเดิม (Reconstruction)  

  6. การฟื@ นฟู (Rehabilitation)  

  7. การปรับประโยชน์ใชส้อย ( Adaptation )  

  8. การพฒันาและสร้างสรรคใ์หม่ ( Development and New Creation )  

  โดยเลือกใชแ้นวทางการจดัการให้มีความเหมาะสมขึ@นอยู่กบัลกัษณะพื@นที� ความ

ตอ้งการใชส้อยร่วมสมยัและคุณค่าดา้นต่างๆของพื@นที�องคป์ระกอบภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@ า

จนัทบูรซึ� งก็ทาํให้ภาพในการกาํหนดแนวทางการพฒันาพื@นที�ดงักล่าวในเบื@องตน้สามารถตอบ

วตัถุประสงค์ของแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมเพื�อความย ั@งยืนได้ทั@งสามด้านคือ ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

 

2 ข้อบกพร่องในการวจัิย 

 เนื�องจาการศึกษาเพื�อจดัทาํรายงานเล่มนี@ เป็นการศึกษาดา้นภาคขอ้มูลในภาพกวา้ง และ

ได้ทาํการสํารวจพื@นที�สําคญัๆเพียงบางส่วนเนื�องด้วยเวลาในการศึกษาที�จาํกดั จึงอาจทาํให้เก็บ

ขอ้มูลภาคสนามไดไ้ม่ครบถว้น ซึ� งในการศึกษาครั@ งนี@สามารถสรุปขอ้บกพร่องในการศึกษาดงันี@  

 2.1 การเกบ็ข้อมูล 

  ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมปัญญาในการ

ก่อสร้างพื@นถิ�น ยงัไม่มีความละเอียดมากนัก รวมถึงการจดัทาํแผนที�ระบุแหล่งความสําคญัทาง

วฒันธรรมดา้นต่างๆ อาจยงัไม่ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบรวมไปถึงขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและ

สังคมที�จะนาํมาเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนนึ@นยงัเป็นเพียงขอ้มูลการสอบถามพดูคุย ซึ� งทางผูว้ิจยั

ไดจ้ดัทาํขึ@นเพื�อประกอบความเขา้ใจในการศึกษาเท่านั@น  

 2.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การดําเนินการเกี� ยวกับการวิ เคราะห์ประเมินคุณค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื@นที�นั@นควรใช้บุคลากรที�มีความรู้ร่วมกนัที�หลากหลายสาขา

วิชาชีพ เพื�อการบูรณาการขอ้มูลในทุกๆดา้น รวมถึงบุคลากรในทอ้งถิ�นเองควรมีส่วนร่วมในการ

วเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลร่วมกบัชุมชน 

 2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ในการดาํเนินการวิจยันี@ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนยงัมีเพียงการสอบถาม

ขอ้มูลและความคิดเห็นของกลุ่มผูน้ําชุมชนและชาวบา้นในเพียงบางส่วนจากการสุ่มสอบถาม

เท่านั@น ถือวา่การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการดาํเนินงานนี@ยงัไม่เพียงพอมากนกั 
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3 ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยขั�นต่อไป 

 �.X การศึกษาทศันคติของประชากรในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง 

  ควรทาํการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม โดยให้คนในพื@นที�ตอบแบบสอบถาม 

เพื�อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที�ถูกจาํกัดเฉพาะในขอบเขตพื@นที� เท่านั@ น แต่ความเห็นของประชาชน

ภายนอกชุมชนที�อยู่ใกลก้นัยอ่มมีความสําคญัเหมือนกนั เนื�องจากชุมชนที�อยู่ใกลก้นัยอ่มถ่ายทอด

วฒันธรรมถึงกนัได ้ในการศึกษาขั@นต่อไปจึงควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชากรทั@งใน

ชุมชนและนอกชุมชนนี@ดว้ย 

 3.2 การศึกษาความต้องการและความสําคัญเร่งด่วนของชุมชน 

  ควรทําการศึกษาความต้องการและความสําคัญเ ร่งด่วนของชุมชน โดย

ทาํการศึกษาขอ้มูลดว้ยวธีิการและเครื�องมือวจิยัที�มีความน่าเชื�อถือมากขึ@น เพื�อที�จะสามารถจดัลาํดบั

ความสําคญัของปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาของคนในพื@นที�อยา่งถูกตอ้งมากที�สุด และ

สามารถกาํหนดวฒัถุประสงคใ์นการพฒันาพื@นที�ได ้  

 �.� การศึกษาในขั�นตอนการบูรณาการเข้าสู่แผนท้องถิ+น 

  ได้แก่ การกาํหนดวตัถุประสงค์ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพื�อการวางแผน และการ

นาํไปสู่การปฏิบติัผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื@นที� แผนดงักล่าวจะประกอบไปด้วย

ขอ้มูลเชิงลึก ทั@งในส่วนกายภาพและสังคม ที�จะไดน้าํมาใชเ้ป็นตวักาํหนดมาตรการและแนวทางที�

ปฏิบัติได้จริง ตรงกับความต้องการและวิสัยทัศน์ของคนในพื@นที�และมีความสอดคล้องกับ

ทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของพื@นที� 

  การคน้คว้าอิสระเรื�อง แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม : กรณีศึกษาชุมชน

ริมนํ@ าจนัทบูรนี@ เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดทา้ยของหลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามระเบียบวธีิวจิยัและสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ไดผ้ลตามที�คาดวา่จะไดรั้บ

ทั@ง L ขอ้ อย่างไรก็ตามก็ยงัมีขอ้บกพร่องดงัที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้คือ (A) ความละเอียดของการเก็บ

ขอ้มูลทางดา้นกายภาพที�ยงัไม่ครอบคลุมในทุกพื@นที� (B) การวิเคราะฆืขอ้มูลนั@นควรใชบุ้คลากรที�มี

ความรู้ร่วมกนัที�หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื�อการบูรณาการขอ้มูลในทุกๆดา้น (S) กระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนํ@ าจนัทบูรยงัมีเพียงบางส่วน 

ทั@งนี@ผวูจิยัไดเ้สนอแนะหวัขอ้วจิยัสําหรับผูที้�ตอ้งการศึกษาในขั@นต่อไปไดแ้ก่ (A) การศึกษาทศันคติ

ของประชากรในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง (B) การศึกษาความตอ้งการและความสําคญัเร่งด่วน

ของชุมชน (S) การศึกษาในขั@นตอนการบูรณาการเขา้สู่แผนทอ้งถิ�น ซึ� งจะทาํให้การวิจยัในหวัขอ้นี@

ไดผ้ลที�สมบูรณ์ยิ�งขึ@น 
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แผนที$การสํารวจทางสถาปัตยกรรมอาคารในย่านชุมชนริมนํ�าจันทบูร 

 
 
แผนที+ EZ แสดงการใชป้ระโยชน์อาคารของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 
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แผนที+ EE แสดงประเภทอาคารของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116 

 

 
 
แผนที+ EG แสดงรูปแบบอาคารของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 
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แผนที+ EH แสดงวสัดุก่อสร้างอาคารของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118 

 

 
 
แผนที+ E\ แสดงรูปทรงหลงัคาอาคารของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 
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แผนที+ E^ แสดงสภาพคาอาคารของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 
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แผนที+ E_ แสดงความเก่าแก่ของคาอาคาร 
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แผนที+ E` แสดงกรรมสิทธิ4 ของผูใ้ชค้าอาคารชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 
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ภาคผนวก ข. 
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 ข้อมูลการสํารวจรายหลังคาเรือนของสถาบันอาศรมศิลป์ในเบื@องต้นนี@ ได้ท ําการ

คดัเลือกอาคารที�มีความสาํคญัพร้อมไดท้าํประวติัและรายละเอียดของอาคารซึ�งประกอบไปดว้ย 

  บ้านโภคบาลเป็นบ้านไม้ตะเคียนทั@ งหลัง ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน 

แบ่งเป็น S เรือน สภาพบา้นในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัคงอยูใ่นลกัษณะเดิม มีการเปลี�ยนแปลงปรับปรุง

บา้งเป็นบางส่วนเนื�องจากประสบภยันํ@ าท่วมเป็นประจาํ และปรับปรุงตามความจาํเป็นบางอย่าง 

ไดแ้ก่ เปลี�ยนพื@นบา้น ทาสีตกแต่งบา้น และปรับสภาพพื@นที�ใช้สอยภายในบา้น บา้นโภคบาลใน

อดีต ส่วนใหญ่อยูใ่นความปกครองดูแลของ คุณยา่ทวด ถิน โภคบาล เนื�องจากคุณปู่ ทวดถึงแก่กรรม

ตั@งแต่คุณยา่ทวดอายุเพียง BM ปี คุณยา่ทวดถิน โภคบาล ดาํรงชีวิตอยูต่ ั@งแต่ พ.ศ. BLA� – BMA� รวม

สิริอายุ �C ปี นบัเป็นหญิงแกร่งที�ดาํรงชีวิตอยูถึ่ง M แผน่ดิน ตั@งแต่สมยัรัชกาลที� M – � แห่งราชวงศ์

จกัรี มีลูกหลานสืบทอดถึงปัจจุบนัรวม M รุ่น บา้นโภคบาลสมยัคุณยา่ทวด ดาํรงชีพดว้ยการคา้ขาย 

โดยนาํผา้และเครื�องนุ่งห่มจากกรุงเทพ ฯ ขนส่งทางเรือเมล์มาขายที�จนัทบุรี และนาํของป่ารวมทั@ง

สมุนไพรจากจนัทบุรีไปขายที�กรุงเทพ ฯ รวมทั@งคา้ขายเสื�อซึ� งทอโดยชาวญวนที�อาศยัอยูบ่ริเวณวดั

โรมนัคาทอลิก จนัทบุรี การคา้ขายผา้ในสมยันั@นซึ� งเป็นช่วงระยะเวลาที�ฝรั�งเศสยึดจนัทบุรีนานถึง 

AA ปี (ร.ศ. AAB – ABS หรือ พ.ศ. BLSN – BLL�) ถือวา่เป็นสินคา้ควบคุมโดยกงสุลฝรั�งเศส ร้านคา้ขาย

ผา้ตอ้งอยู่ในอาณัติของฝรั�งเศส โดยฝรั�งเศสออกเอกสารรับรองให้ว่าเป็นคนในบงัคบัของฝรั�งเศส 

ซึ� งบา้นโภคบาลยงัคงเก็บรักษาเอกสารฉบบันี@ไวใ้หเ้ป็นประวติัศาสตร์ตอนหนึ�ง ของจงัหวดัจนับุรี  

 

            

             
        

ภาพที� S� บา้นโภคบาลร้านคา้ขายผา้ที�เคยอยูใ่นอาณติัของฝรั�งเศส 
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  บา้นขนุบุรพาภิผล บา้นเลขที� ๙๐ ถนนสุขาภิบาล เป็นบา้นตึกทรงยุโรปเก่าแก่อายุ

กว่า ๑๐๐ ปี เดิมมี ๒ หลัง ด้านหน้าเป็นตึกทรงยุโรป ด้านหลังเป็นเรือนไม้ทรงไทยติดแม่นํ@ า

จนัทบุรี ปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงรูปทรงไปบา้งแลว้ตามความจาํเป็น ในอดีตบา้นนี@ เป็นโรงพิมพ์

ชื�อวา่ พานิชเจริญศรี มีหลกัฐานเป็นหนงัสือโบราณ ระบุปีที�พิมพช์ดัเจนใน ร.ศ. AB� (พ.ศ. BLLL) 

ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. BL�C ขุนบุรพาภิผล ไดซื้@อบา้นหลงันี@ เป็นที�อยูอ่าศยัมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

ปัจจุบนัลูกหลานประกอบอาชีพขายขนมไข่ที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ� งในเมือง จนัทบุรี นิยมเรียกกนัว่า 

“ขนมไข่ป้าไต๊” ขุนบุรพาภิผล เดิมชื�อ นายเหลื�อม ศิริพงษ ์เกิดเพื�อ พ.ศ. BLBC (จ.ศ. ABL�) เป็นชาว

จนัทบุรีโดยแท ้เริ�มเรียนหนงัสือที�วดัโบสถ์ มีอาชีพรับราชการ เคยดาํรงตาํแหน่งปลดัซ้ายและปลดั

ขวา อาํเภอต่าง ๆ ในเมืองจนัทบุรี และเมืองระยอง ตาํแหน่งสุดทา้ยเป็น นายอาํเภอแกลงระยอง ใน 

พ.ศ. BLNM และใน พ.ศ. BLNN ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัดิ5 สัญญาบตัรเป็นขุนบุรพาภิผล ถือศกัดิ

นา C�� ไร่ ปัจจุบนัสิ� งที�มีคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลาน ก็คือ รูปทรงตึกแบบยุโรป 

ลวดลายพื@นกระเบื@องดินเผาสีสันสวยงาม ช่องลมไมฉ้ลุลวดลายเถาดอกไม ้ตูไ้มโ้บราณ รวมทั@ง

สิ� งของเครื�องใช้ต่าง ๆ ในอดีต และสิ� งสําคญัยิ�งคือ หนังสือโบราณสมยั ร.ศ. AB� จากโรงพิมพ์

พานิชเจริญศรี ทะเบียนประวติัขนุบุรพาภิผล ตาํรายาโบราณ และเอกสารโบราณบางอยา่งที�หายาก 

 

                          

        

  
 

ภาพที� SA บา้นขนุบุรพาภิผล (ร้านขนมไข่ป้าไต)๊  
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  ร้านไอศกรีมตราจรวด เป็นอาคารปูนผสมไมส้องชั@น ดา้นหนา้รูปทรงตึกเป็นแบบ

ยโุรป อายขุองบา้นประมาณ A�� ปีเศษ จดัทาํเป็นโรงงานไอศกรีมและบา้นพกัอาศยั หนา้บา้นตั@งถงั

ไอศกรีมหลากหลายรสจาํหน่ายแก่คนทั�วไป ในอดีตบา้นนี@ เป็นของตระกูลหลวงราชไมตรีและแบ่ง

ใหเ้ช่า ประมาณปี BM�B ป๋ากบั แมะของลุงแช หรือคุณปัตตโชติ กตญั ูกุล ไดม้าเช่า A ห้อง เพื�ออยู่

อาศยัและทาํโรงงานไอศกรีมตราจรวดดว้ยเครื�องจกัรเป็นแห่งแรกของ เมืองจนัทบุรี หลงัจากที�ลุง

แชเรียนจบชั@น ม.C ที�โรงเรียนสวนกุหลาบ ไดก้ลบัมาช่วยครอบครัวผลิตไอศกรีมตราจรวด กิจการ

เจริญรุ่งเรืองมาก สามารถส่งนอ้ง ๆ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และซื@อบา้นเป็นของตนเองรวมทั@ง

ขยายบา้นจาก A ห้อง เป็น M ห้อง ดงัเช่นปัจจุบนั ในอดีตไอศกรีมตราจรวดขายดีมาก เพราะเป็น

ไอศกรีมที�มีถึง � รส ให้เลือก และมีหลายชนิด ทั@งไอศกรีมแท่ง ไอศกรีมตดั ไอศกรีมกะทิสด 

ไอศกรีมแท่งรูปทรงและขนาดต่าง ๆ บรรจุอยู่ในกระติกแก้วกลมหลากสี ราคาแท่งละหนึ� งสลึง 

โดยวางจาํหน่ายที�หนา้บา้นและส่งร้านคา้ทั�วไปดว้ยรถจกัรยานยนตด์ดัแปลงดา้น ทา้ยรถให้บรรทุก

กระติกไอศกรีมได้คราวละมาก ๆ รวมทั@ งมีลูกค้ามารับไปจาํหน่ายด้วย ทําให้เป็นที� รู้จักกัน

แพร่หลายทั@งจงัหวดั นอกจากนี@ ลุงแชยงัมีความสามารถพิเศษในการซ่อมเครื�องจกัรและตูไ้อศกรีม

ได ้ดว้ย ต่อมาจึงไดเ้พิ�มกิจการเป็นประดิษฐ์ตูเ้ยน็ใส่ไอศกรีมและนาํไปวางขายตามสถาน ที�ต่าง ๆ 

เช่น โรงเรียน ร้านคา้ ซึ� งลุงแชไดม้อบกิจการตูเ้ยน็ให้บุตรชายเป็นผูดู้แล ปัจจุบนัโรงงานไอศกรีม

ตราจรวดได้ผลิตไอศกรีมในรูปแบบที�หลากหลายมากขึ@น แต่ยงัคงผลิตไอศกรีมชนิดดั@งเดิมอยู ่

เพื�อที�จะรักษาเอกลกัษณ์ รูปแบบ และรสชาติของไอศกรีม แบบดั@งเดิมไวต่้อไป 

 

 
 

ภาพที� SB ร้านไอศกรีมตราจรวด 
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  ร้านจงักวงอนั เป็นร้านขายยาจีนที�มีชื�อเสียงร้านแรก ๆ ในเมืองจนัทบุรี มีอายุถึง

ปัจจุบนัมากกว่า A�� ปี โดยอากง นายหยงั แซ่จงั ชาวจีนแคะไดเ้ดินทางมาเมืองจนัทบุรี เมื�อตอน

อายปุระมาณ B� ปี ต่อมาอากงไดแ้ต่งงานกบัอาม่า นางหนี แซ่จงั สาวตาํบลพลิ@ว อาํเภอแหลมสิงห์ 

มีบุตรและธิดารวม S คน ปัจจุบนัคุณป้าประไพพรรณ จนัทศาศวตั ธิดาคนที�สองเป็นผูสื้บทอด

กิจการร้านจงักวงอนั อากงเปิดร้านขายของป่าระยะหนึ�ง แลว้จึงเปิดเป็นร้านขายยาจีน ในอดีตยา่น

ริมนํ@าจนัทบูรมีการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองมาก รวมทั@งร้านจงักวงอนัดว้ย มีลูกคา้ทั@งคนไทย คนจีน และ

คนญวนซึ�งใส่ชุดอ๋าวหญ่าย เขา้มาซื@อยากนัตลอดทั@งวนั การขนส่งยาในสมยันั@นจะขนส่งมาทางเรือ

จากเมืองจีน ผ่านฮ่องกง กรุงเทพ ฯ และลาํเลียงมาเมืองจนัทบุรี ปัจจุบนั ร้านจงักวงอนัจาํหน่าย

สมุนไพรไทยควบคู่ไปกบัสมุนไพรจีน ส่วนใหญ่ยงัคงรักษาสภาพเดิมเหมือนในอดีต มีการเก็บ

รักษาเครื�องมือและเครื�องใชใ้นการคา้ขายยาจีน เช่น ตูย้าโบราณ เครื�องชั�งยา ครกตาํยาทองเหลือง 

มีดหั�นยา ฯลฯ รวมทั@งยงัไดผ้ลิตไอศกรีมกะทิรสมะพร้าวหวานหอมเยน็ชื�นใจเพื�อจาํหน่ายเพิ�ม เติม

อีกดว้ย ซึ� งมีอยูแ่ห่งเดียวในเมืองจนัทบุรี 

 

    
 

ภาพที� SS ร้านจงักวงอนั เป็นร้านขายยาจีนที�มีชื�อเสียงร้านแรก ๆ ในเมืองจนัทบุรี 

 

  ร้านปลา ริมนํ@ า ตั@งอยู่เลขที� AS� เป็นของนายวิเชียร และนางยงลกัษณ์ ประสงค์

ธรรม เชื@อสายจีนและเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นร้านปลาสวยงามร้านแรกของเมืองจนัทบุรี ปี พ.ศ. 

BL�� ไดเ้ริ�มก่อสร้างบา้นเป็นอาคารปูนผสมไมช้ั@นบน โดยนาํบานประตูซึ� งมีลวดลายสลกังดงาม

อายุร่วม A�� ปี จากบา้นเก่าของญาติมาติดตั@งทั@งชั@นบนและชั@นล่าง และในปี พ.ศ. BM�L เปิดบา้น

เป็นโรงกลึง ร้านปลาริมนํ@ าเริ� มดาํเนินธุรกิจในปี พ.ศ. BMA� โดยหาปลาพื@นเมืองในจงัหวดั ซึ� ง

ชาวบา้นจะจบัมาขายให้ เช่น ปลาพระร่วง ปลากระทะ ปลาปักเป้า แลว้ทางร้านรวบรวม ส่งขายลงั

ปลาที�ตลาดนัดสนามหลวง กรุงเทพ ฯ และนําปลาสวยงามจากตลาดนัดสนามหลวงมาขายที�
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จนัทบุรี เมื�อตลาดนดัสนามหลวงปิดตวัลงจึงเปลี�ยนไปรับปลามาจากตลาดจตุจกัร ปัจจุบนัร้านปลา

ริมนํ@าไดอ้นุรักษแ์ละเผยแพร่ความรู้เรื�องพนัธ์ุปลาพื@น เมืองที�เคยมีในแม่นํ@าจนัทบุรี 

 

 
 

ภาพที� SL ร้านปลา ริมนํ@า 
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