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The Purpose of this research was to study the guideline to conservation process 
of cultural landscape indicating to the element and the type of cultural landscape. For the 
offering ways in the cultural landscape conservation: a case study of Kohkret community. 
Nonthaburi. 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 Kohkret community. Element of 
the concrete cultural landscape are comprised of buildings and structures that re outstanding 
in architecture and antiquity. 
             The cultural landscape of Kohkret community are arranged in type of urban area 
of cultural landscape indicated to longtime 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. 

        The study process of cultural landscape uses conservative method and develops 
the bound of area in levels following the values of the elements area of cultural landscape 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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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.ความเป็นมาและความสาํคัญของการศึกษา 
 การพฒันาโลกในระบบโลกาภิวฒัน์ท่ีผ่านมาได้นําพาโลกไปอย่างรุดหน้า เพ่ือเป็นไป

ในทางความเจริญในด้านวตัถุและความเจริญด้านเศรษฐกิจโดยขาดการใส่ใจด้านอื่นๆไปทําให้
ความเจริญขาดความสมดลุของการพฒันาไปจึงทําให้เกิดกระแสแนวทางการพฒันาท่ีเรียกกนัว่า
“การพัฒนาแบบยั่งยืน(SustainableDevelopment)”เ พ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆท่ีขาดตก
บกพร่องไปเช่นด้านวฒันธรรมด้านส่ิงแวดล้อมด้านสงัคมฯลฯเป็นต้นรวมไปถึงแนวความคิดด้าน
“ภมูิทศัน์วฒันธรรม(CulturalLandscape)”ซึ่งว่าด้วยการศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจในลกัษณะภมูิ
ทศัน์วฒันธรรมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเราและมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ความเป็นมา
เฉพาะบริบทนัน้ซึ่งมีความสําคญัอย่างหนึ่งแต่ก็ถูกทําลายไปเพราะขาดความรู้ความเข้าใจหรือ
ขาดการดูแลเอาใส่ใจภูมิทัศน์วฒันธรรมเหล่านัน้จนทําให้เกิดความเส่ือมโทรมเสียหายหรือสูญ
สลายไปของมรดกทางวฒันธรรมและภมิูทศัน์ท่ีดีไปในท่ีสดุ 

 ชมุชนเกาะเกร็ดจงัหวดันนทบรีุเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเปล่ียนแปลงมาอยา่งยาวนานและมี
การบนัทึกทางประวติัศาสตร์ในความเป็นมาควบคู่กบัประวตัิศาสตร์ของจงัหวดันนทบุรีนบัตัง้แต่
สมยัปลายกรุงศรีอยธุยาตอนปลายมาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ซึง่มีความเจริญรุ่งเรืองมา
อย่างยาวนานในอดีตไม่ว่าจะเป็นการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนสมยัโบราณ การเร่ิมต้นตัง้ถ่ินฐานโดย
ชาวมอญเพ่ือการประกอบอาชีพค้าขายและทําเคร่ืองปัน้ดินเผาวิถีชีวิตท่ีมีประเพณีความเช่ือต่างๆ 
ท่ีถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ชมุชนสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่เช่นบ้านเรือนท่ีปลกูสร้างในสมยัรัชกาลท่ี6 
รวมไปจนถึงวัดวาอารามท่ีสร้างมาพร้อมกับชุมชนเกาะเกร็ดดัง้เดิมเช่นวัดปรมัยยิกาวาสและ
คณุคา่การศกึษาโบราณสถานและองค์ประกอบทางวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีควรค่าต่อการศกึษาทําความ
เข้าใจและรวบรวมข้อมลูต่างๆอย่างเป็นระบบเพ่ือหาแนวทางในการอนรัุกษ์ภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีมี
คณุค่าของเกาะเกร็ดอย่างมีระเบียบแบบแผนเพ่ือการอนรัุกษ์และการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ี
ควบคู่กับการพฒันาไปอย่างยัง่ยืนของชุมชนเพ่ือประโยชน์ของตวัชุมชนเอง ในการดํารงอยู่และ
เพ่ือรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีสําคัญเอาไว้อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ียังมีลมหายใจ
ตอ่ไปเช่นกนั 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศกึษาแนวความคิด ทฤษฎีต่างๆ และแนวทางการอนรัุกษ์ภมูิทศัน์วฒันธรรม  
2.2 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบตา่งๆของภมูิทศัน์วฒันธรรมในพืน้ท่ีกรณีศกึษา  

       2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัแนวโน้มความเปล่ียนแปลงศกัยภาพและ
ปัญหาของพืน้ท่ีกรณีศึกษา 

2.4 เพ่ือหาแนวทางและวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมอย่างยัง่ยืน 
 
3. คาํถามในการศึกษา 

3.1 ภมูิทศัน์วฒันธรรมของเกาะเกร็ดคืออะไร 
3.2 สถานภาพปัจจบุนัของภมิูทศัน์วฒันธรรมของเกาะเกร็ดเป็นอยา่งไร 
3.3 แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมเกาะเกร็ดเป็นอย่างไร 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

พืน้ท่ีกรณีศึกษา: เกาะเกร็ด จ.นนทบรีุตําบลเกาะเกร็ดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแม่นํา้เจ้าพระยา
ล้อมรอบ มีเนือ้ท่ีประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,625 ไร่ ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของ
อําเภอปากเกร็ด ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร 

 
ภาพท่ี 1 พืน้ท่ีกรณีศกึษา: เกาะเกร็ด 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก  http://www.google.com/mapfds 
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4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
4.2.1 ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะใช้ในการศกึษาเฉพาะส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

ภมูิทศัน์วฒันธรรม 

4.2.2 การจดัการข้อมลูและการแปลความหมายข้อมลูเพ่ือระบพืุน้ท่ีหรือองค์ประกอบ
ของภมูิทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีกรณีศกึษา หมายถึงการกําหนดว่า หน่วยพืน้ท่ีทางประวติัศาสตร์
ใด สภาพภมูิศาสตร์หรือขอบเขตพืน้ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัใดท่ีมีคณุค่าและถือว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งควรจะประกอบไปด้วยด้านกายภาพท่ีจับต้องได้ (Tangible) 
และด้านวิถีชีวิต จารีต ประเพณีซึง่จบัต้องไมไ่ด้ (Intangible) 

4.2.3 การเสนอแนะแนวทางในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมจากสถานการณ์ปัจจบุนั 
ประเด็นปัญหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนและแนวโน้มของชุมชนเพ่ือหาข้อกําหนดและเสนอแนะ
แนวทางในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ี 

 
5. ขัน้ตอนการศึกษา 

5.1 ศึกษาทฤษฎีกฎหมายข้อบงัคับบทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยค้นคว้าจาก
ประมวลกฎหมายกฎกระทรวงพระราชบญัญัติของบญัญัติของจงัหวดันนทบรีุเอกสารทางวิชาการ
ตําราหนงัสืองานวิจยัข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมด 

5.2 การศกึษาทางกายภาพของพืน้ท่ีวิจยัโดยสํารวจภาคสนามการสงัเกตด้วยตาเปล่าการ
ถ่ายภาพและการบนัทกึข้อมลูเพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาจําแนกในด้านตา่งๆ 

5.3 ระบสุิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ได้แก่ ระบพืุน้ท่ีท่ีมีความสําคญัเบือ้งต้น โดยการนํา
ข้อมูลรายช่ือสาระสําคัญด้านต่างๆ ของพืน้ท่ีมาจัดทําผังกายภาพและนํามาวิเคราะห์หาพืน้ท่ี
สําคญั 

5.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทัง้หมดท่ีได้มาจากการสํารวจ
ภาคสนามประกอบกับข้อมูลประกอบด้านอ่ืนๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภูมิทัศน์
วฒันธรรมในแตล่ะองค์ประกอบ 

5.5 วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีศกึษา 

5.6 จดัทําเป็นข้อเสนอแนวทางในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมพืน้ท่ีศกึษาซึง่เกิดจากการ
รวบรวมข้อมลูและสรุปเป็นแนวทางเบือ้งต้น 

5.7 จดัทํารายงานผลการศกึษาเป็นเอกสารข้อมลูตอ่ไป 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 เพ่ือทราบองค์ประกอบต่างๆของภมิูทศัน์วฒันธรรมของชมุชนเกาะเกร็ด 
6.2 เพ่ือทราบสถานการณ์ปัจจบุนัแนวโน้มความเปล่ียนแปลงศกัยภาพและปัญหาของ

ชมุชนเกาะเกร็ด 
6.3 เพ่ือทราบแนวทางและวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมอย่างยัง่ยืน 
6.4 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่องค์กรต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อท่ีกําหนดแนวทางในการจดัการ

ภมูิทศัน์วฒันธรรมของชมุชนเกร็ด เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด และการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย  

 
7. ความหมายของศัพท์ท่ีเก่ียวข้อง 

“ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)" หมายความว่า พืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วยแหลง่ทรัพยากรทางวฒันธรรมและธรรมชาติ อนัมีความเก่ียวเน่ืองกบัพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์และมีคุณค่าทางด้านความงาม ภูมิทัศน์วฒันธรรมแสดงให้เห็นถึงต้นกําเนิดและ
พฒันาการของสงัคมหนึง่ๆ ผ่านลกัษณะทางกายภาพและการใช้งานพืน้ท่ี 

“ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม (Cultural Environment)” หมายความว่า พืน้ท่ีหรือบริเวณทาง
ภมูิศาสตร์ท่ีสะท้อนและบอกเล่าเร่ืองราวอนัเก่ียวเน่ืองกบัประวตัศิาสตร์และการพฒันาทางสงัคม
ของมนษุย์ อนัมีคณุค่าทัง้ในอดีตและปัจจบุนั โดยให้ความสําคญักบัพืน้ท่ีโดยรวมมากกวา่สถานท่ี
จดุเดียว จงึสามารถสะท้อนวถีิชีวิตของผู้คนโดยทัว่ไปได้ 

“กระบวนการจัดการ (Management Process)” หมายความว่า การดําเนินงานตาม
ขัน้ตอนและวิธีการอย่างมีระเบียบแบบแผน ซึง่ในท่ีนีไ้ด้แก่ การจดัการข้อมลู การแปลความหมาย
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการสรุปผลการดําเนินการ 

“การะบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม(Management Process of Cultural 
Landscape)” หมายความว่า การดําเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการอย่างมีระเบียบแบบแผน 
ได้แก่การจัดการข้อมูลการแปลความหมายข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการ
ดําเนินงานเก่ียวกบัพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ท่ีประกอบด้วยแหลง่ทรัพยากรทางวฒันธรรมและธรรมชาติ
อันมีความเก่ียวข้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางด้านความงามภูมิทัศน์
วฒันธรรมแสดงให้เห็นถึงต้นกําเนิดและพฒันาการของสงัคมหนึง่ๆ ผ่านทางลกัษณะทางกายภาพ
และการใช้งานของพืน้ท่ี 
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บทที่ 2 
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดและเอกสาร 
งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

 
เพ่ือทําความเข้าใจในความหมาย ทฤษฎี และแนวความคิด ท่ีมีความเก่ียวข้องใน

การศึกษาองค์ประกอบทางภมูิทศัน์วฒันธรรมของเกาะเกร็ดซึ่งเป็นพืน้ทีกรณีศึกษานัน้ โดยบทนี ้
จะได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ทฤษฎี แนวความคิด และเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ส่วนท่ี 2 คือการกําหนดกรอบแนวความคิดและการเลือกพืน้ท่ีกรณีศึกษาเพ่ือใช้ศึกษา
องค์ประกอบและแนวทางในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีกรณีศกึษาในบทต่อไป 

 
1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
1.1.1 การอนุรักษ์ศิลปกรรมในแนวคิดตะวันตก 
พืน้ฐานแนวความคิดเชิงอนุรักษ์เป็นปรัชญาครอบคลมุความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ 

แบบวิเคราะห์วิสยั หรือท่ีเรียกว่า Analytic ได้แก่ การท่ีใช้ขบวนการคิดในเร่ืองใดๆ ก็ตามในการ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ สร้างสรรค์ การหาเหตผุลในการสร้างเร่ืองราวต่างๆ เป็นวิธีท่ีจะต้อง
แยกแยะวิเคราะห์เป็นขัน้ตอน กระบวนการในการคิดแบบนีมี้มาตัง้แต่อารยธรรมยคุโบราณของ
ตะวันตก คือ อารยธรรมกรีก ตามประวัติศาสตร์ตะวันตกจะมีการกล่าวถึงนักปราชญ์กรีก ซึ่ง
บคุคลเหล่านีเ้ป็นผู้ ให้กําเนิดวิชาความรู้ให้แก่ทางตะวนัตก ทัง้ทางด้านการคํานวณ คณิตศาสตร์ 
เรขาคณิต รวมไปถึงทฤษฏีความรู้ต่างๆ ซึ่งบคุคลเหล่านีจ้ะมองดสูิ่งต่างๆ มิใช่ดเูพียงรูปลกัษณะ
ภายนอก แต่จะมองลกึลงไปอีกว่าส่ิงของต่างๆ เหล่านัน้มนัเกิดมาอย่างไร เช่น พิธากอรัส คิดสตูร
ทางคณิตศาสตร์ บูกริส คิดทฤษฏีทางเรขาคณิต อริสโตเติลเป็นคนแรกท่ีพยายามอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งลักษณะการคิดของนักปราชญ์เหล่านัน้เป็นลักษณะการคิดท่ีมี
ระบบแล้วพยายามพิสจูน์ทําตามให้ได้ นบัเป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

งานศิลปกรรมตะวนัตกก็มาจากแนวคิดท่ีเป็นระบบ ลกัษณะแรกเร่ิมของงานศิลปะ
ตะวนัตกเร่ิมจากการเลียนแบบธรรมชาติให้มีความมีเหมือนจริงมากท่ีสดุ ดงันัน้จากลกัษณะต่างๆ 
ท่ีกลา่วมาข้างต้น จงึทําให้กระบวนการคิดของชาวตะวนัตกมีลกัษณะท่ีจะคิดคํานึงถึงลกัษณะเดิม
มากท่ีสดุ และสามารถหนักลบัไปศกึษาได้อีกเพราะเป็นการสืบทอดทางความรู้ (ศิริชยั นฤมิตรเรข
การ อ้างถงึใน เมืองโบราณ 2536) 
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1.1.2 การอนุรักษ์ศิลปกรรมในแนวคิดตะวันตก 
ตามแนวคิดของไทย เดิมเป็นการคิดแนวปรัชญาตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ นักคิด

ตะวนัออกไม่ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบตะวนัตกแต่อาจได้คําตอบเดียวกนั เช่น การคิดในใจกบัการ
คิดท่ีแสดงให้เห็นได้ การท่ีนักคิดมิได้ทําการวิเคราะห์เป็นลําดบัขัน้ตอน เราเรียกว่า การคิดแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ การคิดด้วยญาณ (ญาณวิสยั Intuitive) ซึง่เป็นความคิดขัน้ละเอียดมาก เป็นการคิด
โดยพลงัสมองค้นหาคําตอบ โดยไม่ต้องแจกแจงแล้วได้คําตอบ ซึ่งชาวตะวนัตกยอมรับไม่ได้ สว่น
ในด้านศิลปะ ศิลปะตะวนัออก เช่น ศิลปะจีน จะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ แต่ผลงานศิลปะจะ
เกิดขึน้จากภาพในใจ การสร้างสรรค์ของจีนนัน้ จิตกรจะออกไปสมัผสัธรรมชาติท่ีประทบัใจแล้ว
เก็บเอามาสร้างงาน มิใช่นําผืนผ้าใบไปกางแล้วลอกธรรมชาติของจริงลงไป หรือมีแบบร่างก่อน 

ในเร่ืองการอนุรักษ์ศิลปกรรม ไทยเราจะเน้นทางด้านบุญกริยา โดยถือว่าเป็นการ
สร้างขึน้ใหม่เพ่ือผลบญุในชาติหน้า หรือเป็นการอทุิศส่วนกศุล โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบเดิม เพราะ
ถือว่า สิ่งก่อสร้างหรืองานศิลปกรรมท่ีร่วงโรยไปก็เป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ทางพทุธศาสนา แต่ใน
ปัจจบุนัไทยเราได้รับทศันคติด้านการอนรัุกษ์แบบตะวนัตก ซึ่งเข้ามาสมนัรัชกาลท่ี 4 เพิ่มมากขึน้ 
ประกอบกบัการได้เห็นตวัอย่างจากต่างประเทศ และจากชาวตะวนัตกท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่จึงใช้กระบวนการคิดแบบตะวนัตก (ศิริชัย นฤมิตรเรขการ อ้างถึงใน เมืองโบราณ 
2536) 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการภูมิทศัน์วัฒนธรรม 

คณะทํางานภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมออก
ตามความเข้มข้นของการจดัการของมนษุย์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม ได้เป็น 3 ประเภท คือ ชมุชนท่ีมี
ภมูิทศัน์นําวฒันธรรม ชมุชนท่ีมีลกัษณะเดน่ร่วมกนัทัง้ภมิูทศัน์และวฒันธรรม ชมุชนท่ีมีวฒันธรรม
นําภูมิทัศน์ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2549)โดยประเภทของภมูิทศัน์วฒันธรรมตามความ
เข้มข้นของการจดัการสภาพแวดล้อม 3 ประเภท ดงันี ้

2.1 ภูมิทศัน์วัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์นําวัฒนธรรม 
ลกัษณะของชมุชนท่ีมีภมูิทศัน์เป็นเอกลกัษณ์สําคญัโดดเด่น คือ ชมุชนท่ียงัประกอบ

ไปด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ์ การตัง้ถ่ินฐานมีการแทรกตวัอยูใ่นระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ด้วยการปรับตวัให้อยูร่่วมกนัอย่างมีดลุยภาพ อาทิ การตัง้ถ่ินฐานบนเทือกเขา ริมแม่นํา้ 
ในป่าเขา เป็นต้น ภมูิทศัน์วฒันธรรมลกัษณะนีป้ราศจากการรบกวนความเจริญทางด้านวตัถใุดๆ 
จากภายนอก หรือจะมีก็เป็นแต่เพียงส่วนน้อย ไม่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างรุนแรง หรือ
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ชดัเจน เน่ืองมาจากมีการอยู่อาศยัท่ีพึ่งพาธรรมชาติ และปฏิบตัิตนต่อสภาพแวดล้อมอย่างอ่อน
น้อม โดยปกติแล้วผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในภมูิทศัน์วฒันธรรมของตนเองอยู่บนข้อจํากดัด้านต่างๆ ของ
คน มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากจะซือ้หาสินค้าจากภายนอก
ชมุชนก็เพียงแต่สนิค้าบางประเภทท่ีจําเป็นและไมส่ามารถผลติได้ในท้องถ่ินเท่านัน้ 

การจดัการภมิูทศัน์ในลกัษณะนีค้ือ การคํานงึถงึความใกล้ชิดกบัธรรมชาติ การใช้วสัดุ
ปรุงแต่งท่ีต้องซือ้จากภายนอกชุมชนให้น้อยท่ีสดุ มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม และไม่เป็น
การทําลายทัง้มลภาวะทางนิเวศและเป็นมลพิษทางสายตา 

2.2 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีลักษณะเด่นร่วมกันทัง้ภมิูทศัน์และวัฒนธรรม 
ชุมชนท่ีมีลกัษณะโดดเด่นทัง้ในแง่ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมร่วมกันเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแนว

ทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมได้หลากหลายแนวทาง แต่อย่างไรก็ตามในการ
จัดการต่างๆ ก็ควรอาศัยปัจจัยภายนอกให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ควรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ินท่ีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในการจดัการ และพึงระลึกว่าการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรมท่ีมี
สัดส่วนของการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินจะก่อให้เกิดปัญหาน้อยกว่าการพึ่งพา
ทรัพยากรท่ีสงัเคราะห์ขึน้ หรือทรัพยากรใดๆท่ีไมม่ีในท้องถ่ิน 

2.3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ 

2.3.1วัฒนธรรมที่ จับต้องได้หรือเป็นรูปธรรม(Tangible)เ ป็นหลักในการ
เปลี่ยนแปลงภมูิทศัน์ ในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมประเภทนีส้ามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องคํานึงถึงเอกลักษณ์ของพืน้ท่ีเป็นสําคัญ และต้องนํามาเป็นพืน้ฐาน
ความคิดในการออกแบบหรือจัดการในภูมิทัศน์ ผลลัพธ์ของการจัดการจะออกมาดีหรือไม่นัน้ 
ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ และความชํานาญของคณะทํางานเป็นสําคญั สําหรับการจดัการภมูิทศัน์
วฒันธรรมต้องระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีกว้างขวางและหลากหลาย เพราะหากเป็น
การจดัการท่ีผิดพลาดแล้ว ย่อมสง่ผลกระทบทางลบท่ีรุนแรงและชดัเจนด้วยเช่นกนั 

ดังนัน้การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนลักษณะนี  ้มีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ทําการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้ เพ่ือกํากับการจัดการให้อยู่ในกรอบของ
วฒันธรรมดัง้เดิมของตนได้ และควรให้มีผู้ ท่ีมีความรู้มีประสบการณ์เข้ามาแนะนําหรือวางกรอบ
ความคิดและแผนการจดัการ ซึง่ต้องไมเ่กินกําลงัของชมุชนท่ีจะดําเนินการได้ 

2.3.2วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือเป็นนามธรรม (Intangible) เป็นตวันําพาให้
เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ลกัษณะนีอ้าจจะไม่ได้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตา แต่ต้องการการ
วิเคราะห์เชิงลกึซึง่จะเกิดขึน้ในชมุชนท่ีมีวฒันธรรมท่ีซบัซ้อน ซึ่งอาจจะเป็นชมุชนเมืองขนาดใหญ่
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หรือขนาดเล็กก็ได้ หากแต่ชมุชนนัน้ต้องมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชมุชนท่ีโดดเด่นอย่างเห็น
ได้ชดั ซึ่งการจดัการลกัษณะนีอ้าจเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรมดงักล่าว ซึ่งอาจจะ
เป็นการบริหารจดัการ หรือสนบัสนนุวฒันธรรมประเพณี แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัความต้องการของ
ชมุชนและควรมีการประเมินผลของการจดัการหลงัจากดําเนินการจดัการไปแล้ว 

 
2.4 รูปแบบและวิธีการจัดการภมิูทศัน์วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 

2.4.1 การศึกษาและการวิจัย (Study and Research) การศึกษาภูมิทัศน์
วฒันธรรมของแต่ละพืน้ท่ีถือว่าเป็นการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในขัน้ตอนแรก กล่าวคือ ต้อง
ทําการศึกษาพืน้ท่ีในแง่มุมต่างๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พืน้ท่ีประเด็นต่างๆซึ่ง
สามารถจําแนกข้อมลูออกได้เป็นสองประเภทคือข้อมลูพืน้ฐานของพืน้ท่ี และข้อมลูพืน้ฐานผ่าน
การวิเคราะห์ ซึง่ในขัน้ตอนนีผู้้วจิยัได้ทําการศกึษาวิเคราะห์มาแล้วในระดบัหนึ่ง ดงัข้อมลูท่ีปรากฏ
ในข้างต้น 

2.4.2 การดูแลรักษา (Maintenance) คือขัน้ตอนแรกในการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารท่ีมีความสําคัญท่ีระบุไว้ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ให้คงอยู่ในสภาพท่ีมั่นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยู่เสมอ ด้วยการดูแลรักษาอยู่
อย่างสม่ําเสมอ และหากเกิดการเส่ือมสภาพก็สามารถทําการซ่อมแซม ซึ่งสามารถทําได้ง่ายและ
ไมต้่องอาศยัผู้ เช่ียวชาญ ไมส่ิน้เปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมากนกั 

2.4.3 การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) มกัใช้การจัดการลกัษณะนีก้ับมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีเป็นโบราณสถานท่ีขาดการใช้สอยร่วมสมยัของปัจจุบนัไปแล้วคุณค่าของแหล่ง
โบราณสถานเหล่านีจ้ะมีประโยชน์ในแง่การศึกษาโดยทําหน้าท่ีเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
โดยในส่วนของบริเวณพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษาในส่วนของชุมชนนัน้ยังไม่ปรากฏองค์ประกอบหรือ
มรดกทางวฒันธรรมใดท่ีต้องใช้การจดัการด้วยวิธีนี ้

2.4.4 การบูรณะ (Restoration) โดยการซ่อมแซมปรับปรุงให้มรดกทางวฒันธรรม
หรือภมูิทศัน์วฒันธรรมให้กลมกลืนกบัของเดิมให้มากท่ีสดุ แต่ก็ควรทําให้สามารถแยกแยะถงึสิ่งท่ี
มีอยู่เดิมกับสิ่งท่ีได้ปรับปรุงใหม่ การจัดการในลกัษณะดงักล่าวมุ่งหมายท่ีจะทําให้คุณค่าท่ีเป็น
นามธรรมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับพืน้ท่ีนัน้กลับมามีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในแง่
คณุคา่ด้านจิตวิญญาณ และคณุค่าด้านการศกึษา 

2.4.5 การปฏิสังขรณ์ หรือการสร้างขึน้ใหม่ในรูปแบบเดิม (Reconstruction) 
โดยทําให้มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีเคยสูญเสียรูปร่างไป หรือพังทลายให้
กลบัมาอยู่ในรูปท่ีเคยเป็น โดยการใช้หลกัฐานจากภาพถ่าย โดยการสร้างขึน้ใหม่นี ้แม้ว่าจะไม่
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สอดคล้องกบัแนวความคิดการอนุรักษ์ท่ีคํานึงถึงความแท้จริงของอาคารหรือวสัดุ แต่ทว่าเม่ือมี
ความต้องการใช้สอยร่วมสมยั หรือในกรณีท่ีอาคารนัน้ๆ เป็นอาคารท่ีมีความสําคญัมากในแง่ของ
จิตวิญญาณ หรือการใช้สอยของผู้คนก็มีเหตผุลท่ีจะมีการปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่เพ่ือตอบสนองต่อการ
ใช้สอยนัน้ๆ 

2.4.6 การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) เป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมแบบดัง้เดิมของพืน้ท่ี
กลบัมาดําเนินต่อไป เพ่ือเป็นการทําให้ภมูิทศัน์วฒันธรรม และมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่เดิม
แตไ่ด้ซบเซาลงไปแล้ว กลบัมามีชีวิตอีกครัง้ 

2.4.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation) ด้วยการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีเดิมของ
อาคาร หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบดัง้เดิมเพ่ือตอบสนองต่อหน้าท่ีใช้สอยใหม่ แต่ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้สอยใหม ่ต้องคํานึงถงึคณุค่าด้านต่างๆ ของมรดกทางวฒันธรรมนัน้เป็นหลกั
สําคัญ เพราะว่ากิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือลดทอนการใช้สอยใหม่ควรจะ
เคารพต่อมรดกวฒันธรรมเดิมหรือกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี ทัง้ในแง่ของประเภท ขนาด รูปแบบ 
สดัส่วน สี และพืน้ผิว ควรคล้ายคลึงกับสิ่งท่ีมีอยู่เดิม และควรหลีกเลี่ยงการเลียนแบบท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดความสบัสนได้ว่าของสิง่ไหนเป็นสิ่งเดิม หรือของสิง่ไหนได้สร้างขึน้ใหม่ 

2.4.8 การพัฒนาและการสร้างสรรค์ใหม่ (Development and New Creation) 
การพฒันาและการสร้างสรรค์ใหม่ เป็นการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีมาก
ท่ีสุด จากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้ มค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แนวความคิดดงักล่าว ไม่ได้ปฏิเสธหรือเป็นปรปักษ์ต่อการพฒันาหรือ
การสร้างสรรค์ใหมแ่ต่อยา่งใด เพียงแต่ระบวุ่าการพฒันาหรือการสร้างสรรค์ใหมน่ัน้ต้องมีคณุค่า มี
ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อชุมชนเจ้าของพืน้ท่ี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 
3.แนวความคดิทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการเลือกแหล่งและลักษณะที่อยู่อาศัย 

สาเหตุหลกัของการเลือกแหล่งท่ีอยู่อาศยันัน้เกิดจากปัจจยัหลกัทางด้านเศรษฐกิจทัง้สิน้  
เน่ืองด้วยปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัจจยัทางด้านอ่ืนๆ  ตามมา  เช่น  ด้าน
สงัคม  ด้านกายภาพ  ท่ีเก่ียวข้องกับท่ีอยู่อาศยั  อาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการใช้จ่ายนัน้
เป็นปัจจัยพืน้ฐาน  อนัดับแรกในการเลือกแหล่งท่ีอยู่อาศยั  ส่วนระยะทางไปยงัแหล่งงาน  และ
ราคาท่ีดิน  เป็นปัจจยัท่ีตามมาภายหลงั  

 การตัดสินใจเลือกท่ีต่างกันนัน้ขึน้กับงบประมาณ  และรายได้ของผู้ อยู่อาศัย (Along 
1960 และ Goodail 1972 อ้างถงึโดย อมร กฤษณพนัธ์ 2547) กลา่ววา่รายได้กบัความพงึพอใจจะ
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มีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศยั  ซึง่สอดคล้องกบั Park, Burgess และ McKenzie(อมร กฤษณ
พนัธ์ 2547:18-21,อ้างจาก Park 1975 และ Kenzie1975)  เม่ือผู้อยู่อาศยัมีรายได้สงูขึน้  โอกาส
ในการเลือกรูปแบบบ้าน  ท่ีตัง้  และสิ่งท่ีพึงพอใจ  จะอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้  เพราะความสามารถใน
การจ่ายเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีดีกว่า  และแหล่งท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกนัน้ย่อมมีมากกว่า  โดยปัจจยัท่ี
เกิดเน่ืองจากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจนัน้แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะอาคาร  และพืน้ท่ีปลูกสร้างอาคาร  (อมร  กฤษณพนัธ์ 2547:18-21,อ้าง

จาก Goodail1972)  ได้กล่าวถึงลกัษณะของบ้าน  วา่ดจูากความใหม่เก่าของบ้าน  ส่วนประกอบ
ภายใน  และความเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว  โดย  WillianH.Claure(อมร  กฤษณพนัธ์ 
2547:18-21,อ้างจาก Goodail1973)  ได้อธิบายเสริมไว้ดงันี ้

3.1.1 แหล่งท่ีอยู่อาศยั ควรมีความปลอดภยัสงู ระบายนํา้ได้ดี และควรอยู่ใกล้ถนน 
และดินมีลกัษณะท่ีเหมาะสมในการกอ่สร้าง มีบริการสาธารณะต่างๆ ท่ีสามารถเดินไปใช้บริการได้ 

3.1.2 ท่ีอยู่อาศยัควรอยู่ในบริเวณท่ีมีสภาพธรรมชาติสวยงาม  และควรอยู่ห่างจาก
ส่ิงรบกวนจาก  ควัน  กลิ่น  เสียง  ฝุ่ นละออง  และอิทธิพลของสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาไม่มีบ้าน
หนาแน่นมากนกั  และต้องมีความเป็นส่วนตวั  เงียบสงบ  ได้รับแสงสว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเท
ได้ดี 

3.1.3 มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีดี เพราะจะทําให้ผู้อยู่อาศยัได้รับ
บริการทางสงัคมท่ีดี 

ลักษณะของทําเลท่ีตัง้อาคาร  เป็นการพิจารณาในเร่ืองระหว่างทําเลท่ีตัง้  แหล่ง
งาน  และท่ีอยู่อาศยั  ซึง่  Alonso (1960),Jay Siegal (1970) และ Brian Goodail (1972) ได้
กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งงาน การกระจายตวัของแหล่งงาน มีอิทธิพลต่อการกระจายตวัของท่ีอยู่
อาศยัมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ  ครอบครัวจะต้องพจิารณาระหวา่งความสะดวกของการเข้าถึงแหลง่งาน
ของหัวหน้าครอบครัวกับความเป็นไปได้เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านไปท่ีทํางาน
ตลอดจนราคาท่ีดินท่ีเหมาะสม  ความต้องการอ่ืนๆ  ในการติดต่อกบัเมือง  ซึ่งราคาท่ีดินบริเวณ
ศนูย์กลางเมืองจะมีราคาสงู  

 ในขณะเดียวกนัราคาท่ีดินนัน้จะลดลงตามระยะทางท่ีห่างจากศนูย์กลางเมือง  และ
แปรผกผนักบัค่าขนส่ง  นอกจากนัน้พืน้ท่ีเมืองท่ีมีการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เท่าเทียมกนัก็จะมี
ผลต่อการเลือกแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั  โดยเฉพาะกลุม่ผู้ มีรายได้สงูย่อมมีความได้เปรียบกว่า  และความ
สะดวกในการเข้าถึงเก่ียวกับการเดินทางประกอบกิจกรรมต่างๆ  ทําให้ผู้ อยู่อาศัยเลือกอยู่ใน
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บริเวณสองข้างทางคมนาคม  และกระจายอยูร่อบๆ  ศนูย์กลางธุรกิจการค้า  ศนูย์กลางการทํางาน   
และการศกึษา   

 
3.2 ลักษณะทางสังคม 

Harold Center (1975) และ Brain Goodail (1972)  กล่าววา่ปัจจยัด้านสงัคมจะ
เก่ียวกบัความแตกต่างในด้านคุณค่า  ความต้องการ  และความพึงพอใจของประชาชน  โดยจะ
สมัพนัธ์กบักลุ่มท่ีมีความต้องการ  และลกัษณะนิสยัท่ีเหมือนกนั  ซึง่ Alonso (1960)  กลา่วเสริม
ว่า  ครอบครัวท่ีมีจํานวนเด็กมาก  จะมีผลให้ต้องใช้พืน้ท่ีมากขึน้  ซึ่งมักเป็นพืน้ท่ีเขตชานเมือง  
นอกจากนีบ้ริเวณท่ีโรงเรียนท่ีมีการศกึษาดีตัง้อยู ่ ก็จะมีผลให้ได้รับความสนใจในการเลือกแหล่งท่ี
อยู่อาศยัมากขึน้  ส่วนครอบครัวท่ีไม่มีเด็กมกัชอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงส่ิงท่ีน่าสนใจ
ของเมือง  และพอใจอยูใ่นบ้านท่ีมีพืน้ท่ีไม่กว้างมากนกัในบริเวณศนูย์กลางเมือง  ซึง่สอดคล้องกบั  
Harold Center  ท่ีกล่าวว่า  ความแตกต่างของช่วงอายุจะมีผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศัย  เช่น
ครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่  จะต้องการบ้านท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีมีความงาม  และความ
เงียบสงบ  โดยทัง้หมดขึน้อยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวนัน้ๆ  นอกจากนัน้  
Alonso  ยงักล่าวเพ่ิมไว้อีกว่า  การแบ่งแยกสีผิว  เชือ้ชาติ  และชนชัน้จะมีผลต่อการเลือกท่ีอยู่
อาศยัด้วยเช่นกนั  นอกจากนี ้  

ในพืน้ท่ีเมืองท่ีมีการใช้บริการสาธารณะท่ีไม่เท่าเทียมกนั  ก็จะมีอิทธิพลต่อการเลือก
แหล่งท่ีอยู่อาศัย  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ มีรายได้สูง (อมร กฤษณพนัธ์, 2547:18-21,อ้างจาก Cater, 
1975,:Goodail,1972,Alonso,1960)  มีการกล่าวเสริมโดย Steinberg (อมร กฤษณพันธ์ 
2547:18-21,อ้างจาก Steinberg 1996:463-464) ให้ความเห็นว่า  สิ่งท่ีมีคณุค่าของเมืองคือ  การ
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้  เช่น  การท่องเท่ียว  การค้า  การพฒันาเศรษฐกิจ  โดย
ใช้ภาพลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรมท่ีมีคณุค่าทางวฒันธรรมเป็นตวัเร่ิมต้น  การมองแบบนีเ้ป็นการ
มองประเด็นให้เห็นคุณค่าท่ีมีอยู่  ไม่เป็นแต่ท่ีเป็นกายภาพเท่านัน้จะเห็นว่าปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ  ตามมาเช่น  ด้านสังคม  ด้านกายภาพท่ี
เก่ียวข้องกบัท่ีอยู่อาศยั  ซึง่กล่าวได้วา่  ปัจจยัพืน้ฐานอนัดบัแรกในการเลือกแหล่งท่ีอยูอ่าศยั  การ
ตดัสนิใจเลือกท่ีต่างกนัย่อมอยูก่บังบประมาณ  และรายได้ของผู้อยูอ่าศยัเป็นสําคญั 

สําหรับการตัง้ถ่ินฐานในประเทศไทยมีรูปแบบการตัง้ถ่ินฐาน 3 แบบ ดังนี ้(ฉัตรชัย
พงศ์ประยรู,2536)           

3.2.1รูปแบบการตัง้ถิ่นฐานแบบรวมศูนย์ (Cluster Settlement)  เป็นรูปแบบการ
ตัง้ถ่ินฐานเก่าแก่ของไทยอนัเน่ืองมาจากความสะดวกตามธรรมชาติ  เช่น  เกิดตามแหล่ง
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นํา้  แหลง่แร่  และท่ีเพาะปลกูท่ีอดุมสมบรูณ์  หรือตามเส้นทางคมนาคม  มีอาคารบ้านเรือนหลาย
หลงัสร้างล้อมรอบบ่อนํา้ ตลาด วดั โรงเรียน หรือบ้านของผู้ นํา  ต่อมาเม่ือจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึน้จะมีการขยายตวัเป็นกลุ่มออกจากศนูย์กลางอยา่งชดัเจนหมู่บ้านดงักล่าวมกัจะพบมากใน
เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ส่วนภาคใต้พบตามแหล่งแร่ทัว่ไป ลกัษณะของหมู่บ้านแบบ
รวมศนูย์ หรือเกาะกลุ่มไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน  นอกเหนือจากจะยึดเอาปัจจยัทางธรรมชาติ  ไว้
เป็นตวักําหนดขอบเขตอย่างหยาบๆ  เช่น  แนวคลอง  ทิวไม้  หรือส่ิงกีดขวางทางธรรมชาติ  เป็น
ต้นรูปแบบการตัง้ ถ่ินฐานแบบรวมศูนย์นอกจากจะเป็นตัวบ่งชีถ้ึงคุณลักษณะทางสังคม
ประเพณี  วฒันธรรมแล้ว  ยงับ่งชีถ้งึความต้องการความปลอดภยั  อนัเน่ืองมาจากการรวมกลุม่
กนัและการประหยดัพืน้ท่ีเพาะปลกูไว้สําหรับหมูบ้่านด้วยเช่นกนั 

 
ภาพท่ี 2 แสดงวิถีชีวิตชมุชนริมนํา้ 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 10 มิถนุายน 2554, เข้าถงึได้จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 
             3.2.2 รูปแบบการตัง้ถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) รูปแบบ
นีจ้ะเป็นไปในลกัษณะของการตัง้ถ่ินฐานของตวับ้านท่ีตัง้อยู่กระจดักระจายจากกนัอยู่โดดๆ  โดย
ถ้าเป็นหมู่บ้านอาจมีจํานวนหลงัคาเรือนน้อยมาก  โดยมากจะตัง้กระจัดกระจายกันไปตามไร่
นา  สวน  เป็นต้น  มีศนูย์บริการชมุชนได้แก่  วดั  โรงเรียน  สถานีอนามยั  ห่างจากท่ีพกั
อาศยั  ลกัษณะรูปแบบเกิดจากสภาพสงัคมท่ีชอบอยู่โดดเด่ียวพวกท่ีจบัจองบุกรุกท่ีดินเพ่ือความ
สะดวกในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เป็นต้น หมู่บ้านรูปแบบนีพ้บมากทางภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนภาคใต้ตามสวนยางสวนมะพร้าวและสวน
ผลไม้   โดยทัว่ไปรูปแบบการตัง้ถ่ินฐานแบบกระจดักระจายนีจ้ะมีความสมัพนัธ์กบัไร่นา  หรือพืน้ท่ี
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เกษตรกบัระยะทางท่ีต้องเดินทางไปประกอบอาชีพท่ีต้องไม่ไกลจากท่ีอยู่อาศยัรูปแบบการตัง้ถ่ิน
ฐานแบบากระจดักระจายเป็นตวับ่งชีถ้ึงสภาวะการขาดแคลนพืน้ท่ีเพาะปลกูเช่นบริเวณท่ีราบสงู
และปัญหาการเส่ือมโทรมของพืน้ท่ีดิน เป็นต้น 

3.3.3 รูปแบบการตัง้ถิ่นฐานแบบแนวเส้นตรง (Line Settlement) เป็นรูปแบบท่ีมี
การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนตามแนวริมนํา้ชายฝ่ังทะเลหรือตามแนวเส้นทางคมนาคมรูปแบบดงักลา่ว
พบมากบริเวณลุ่มนํา้เจ้าพระยาและลํานํา้ต่างๆ  ส่วนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบตามลุ่มนํา้
มลูและชี  สําหรับภาคตะวนัออกพบตามแนวชายฝ่ังทะเล  หรือในระยะท่ีมีพฒันาการของการ
สร้างเส้นทางคมนาคม  เช่นถนน  ทางรถไฟ  จะพบชมุชนตามแนวเส้นทางเหลา่นีเ้ช่นกนัรูปแบบ
การตัง้ถ่ินฐานแบบแนวเส้นตรง  หรือแนวยาวมกัมีบทบาทของชุมชนท่ีเน้นไปทางด้านบริการ
เลก็ๆน้อยๆท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยการเกษตรและการค้าและบริการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในด้านการศึกษารูปแบบการตัง้ถ่ินฐานนอกจากจะพิจารณาด้านความ
หนาแน่น  การจัดวางรูปแบบ  แล้วยังต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะทาง
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมด้วย  โดยสณัฐานของการตัง้ถ่ินฐานมิได้มีความหมายในตวัของมนัเอง
เท่านัน้  แตย่งัเก่ียวข้องกบัวถีิชีวิตเป็นอยา่งมาก ความสําคญัของทกุรูปแบบท่ีกล่าวมาเป็นรูปแบบ
การตัง้ถ่ินฐานของประเทศไทยท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ  มิได้เก่ียวข้องกบัการวางแผนแต่อย่าง
ใด  ซึ่งจากความสําคญัของรูปแบบดงักล่าว  ขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรค หรืออํานวยความ
สะดวก  ท่ีจะเอือ้อํานวยต่อการนํามาปรับปรุงวางแผนชุมชนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะได้กล่าวถึงใน
เนือ้หาตอ่ไป 

 
4 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและกรณีศึกษา 

งานวางแผนหรือการอนรัุกษ์ชมุชน 
4.1 วิทยานิพนธ์หัวข้อแนวทางในการอนุรักษ์ย่านสามแพร่ง โดยความต้องการ

ของชุมชน 
วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ 1 (2543)  ได้ทําการศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ย่านสาม

แพร่ง โดยความต้องการของชมุชน ซึง่เป็นการศึกษาเพ่ือจดัทําโครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟยู่านสาม
แพร่ง ในแนวทางความต้องการของชุมชน มีการเปรียบเทียบแนวความคิดในการอนุรักษ์ท่ีได้มา
จากผู้ คนในชุมชน กับแนวความคิดของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ทําการเลือกแนวทางท่ี
เหมาะสมมาประสาน เกิดเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านสามแพร่ง ภายใต้เง่ือนไขของ
กฎหมาย ตามแนวความคิดการอนรัุกษ์ แบบองค์รวม ประสาน ยัง่ยืน  แนวความคิดแบบ องค์รวม 
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ประสาน ยัง่ยืน  เกิดขึน้จากผู้ ได้อาศยัอยู่ในย่านอย่างต่อเน่ือง เกิดความเข้าใจท่ีมีต่อโลกแวดล้อม
และความสมัพนัธ์ท่ีผู้คนมีต่อกนั จนได้เป็น ย่านแห่งความหมาย จากนัน้ ผู้คนได้ประสานถ่ิน ท่ีมี
ความหมายเหล่านัน้ให้เป็นหนึ่งเดียวกนัเกิดเป็น องค์รวม คือ ยา่นสามแพร่ง 

โครงการองค์รวม เป็นโครงการ ท่ีเกิดขึน้จากการพิจารณาทัง้ภาพองค์รวมของย่าน 
ประสานหัวใจแต่ละถ่ินของย่านเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนผนวกแนวความคิดของโครงการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ท่ีพิจารณาการอนรัุกษ์ในภาพองค์รวมทัง้หมดของพืน้ท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้
ย่านสามแพร่งมีความเป็นหนึง่เดียวกบัพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญัสว่นอ่ืนๆ 

เม่ือพิจารณาองค์รวมแล้ว จึงนําโครงการองค์รวมท่ีได้มาให้เกิดความสําคญัลกึลงไป
ในความหมายของ “ถ่ิน” ต่างๆอนัเป็นการนําความต้องการของคนทุกกลุ่ม วิถีการดํารงชีวิตของ
ผู้คน ซึ่งหมายถึง “จิตใจของย่าน” และ “ร่างกายของย่าน” ได้แก่ สถานท่ีรองรับชีวิตส่วนตวั คือ 
บ้าน สถานท่ีรองรับชีวิตส่วนรวมในการปฎิสณัฐาน และสถานท่ีรองรับความเป็นชุมชน มาเสนอ
เป็นโครงการ พร้อมกบัแนวทางการนําโครงการสูก่ารปฏิบตัิ เกิดเป็น “โครงการประสานยัง่ยืน” 

4.2. การศึกษาชุมชนวัฒนธรรมพุมเรียง 
การศึกษาชุมชนวัฒนธรรมพุมเรียง  โดยสภาวัฒนธรรมอําเภอไชยา จังหวัด

สรุาษฏร์ธานี (2540) เป็นการศึกษาเพ่ือต้องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชมุชน และให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน จึงได้ดําเนินงานจัดตัง้องค์กร
วฒันธรรมท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างให้ท้องถ่ินสามารถดําเนินงานวฒันธรรมได้อย่างจริงจงั โดย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีมติให้ทําการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมพุมเรียง ด้วย
เหตผุลสนบัสนนุหลายประการ เช่น  

4.2.1 เพ่ือเตรียมการขยายงานเครือข่ายวฒันธรรมสูท้่องถ่ินให้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้  
4.2.2 ชมุชนพมุเรียง เป็นแหล่งโบราณคดีในยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
4.2.3 ชุมชนพุมเรียงเป็นท่ีตัง้เมืองไชยาเก่า มีความผูกพนักบัประวติัศาสตร์ของชน

ชาติไทย และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
4.2.4 ชมุชนพมุเรียงเป็นชมุชนท่ีประกอบด้วยศาสนิกชนของศาสนาพทุธและอิสลาม 

วฒันธรรมของคนในชมุชนจงึแตกตา่งกนัตามความเช่ือทางศาสนา 
โดยวตัถุประสงค์ในการศึกษาชุมชนวฒันธรรมพุมเรียงก็เพ่ือ รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูให้ทราบถงึสถานการของชมุชนในปัจจบุนั และศกึษาทศันะของชมุชนท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์
ของพมุเรียงในอนาคต โดยนําผลการศกึษามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของชมุชน 
และนํามิติทางวฒันธรรมมาแก้ปัญหาท้องถ่ินภายใต้นโยบายส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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จากการศกึษาพบวา่ ชมุชนเมืองเกา่พมุเรียงยงัคงมีการผสมผสานทางด้านวฒันธรรม
ทัง้อิสลาม และพุทธศาสนาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งลกัษณะครอบครัวยงัเป็นครอบครัว
ขนาดใหญ่ แตก่ารดํารงชีพยงัไมได้มาตรฐาน ยงัขาดความรู้ทางวิชาการ ทําให้ผลงานทางด้าน
ศิลปะท่ียังมีอยู่มาก ปัจจุบันไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่ดูแลและพัฒนาให้ดีขึน้คณะทํางาน
ศกึษาวฒันธรรมพมุเรียง จงึมีแนวทางในการพฒันาคือ  

4.2.2.1 ส่งเสริมการดํารงชีพของแต่ละเผ่าชน ในการร่วมมือกบัสถาบนัต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นในการพฒันาความเข้าใจท่ีถกูต้องดีงาม ในการอยูร่่วมกนัของท้องถ่ิน 

4.2.2.2 บูรณปฏิสงัขรณ์ และพฒันาศาสนสถาน โดยส่งเสริมให้ศาสนสถานจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน 

4.2.2.3 ปรับปรุงส่งเสริมองค์กรและกลไกการบริหารปกครองของคณะสงฆ์ และผู้ นํา
ศาสนาอิสลาม เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎระเบียบ 

4.2.2.4 เผยแพร่แหล่งศิลปะโบราณคดีและประวติัศาสตร์ของท้องถ่ิน  เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
4.3. แนวทางพัฒนาอาคาร (Design Guidelines) ชุมชนSanmachiเมือง Takayama 

ประเทศญ่ีปุ่น 
Takayama (แปลวา่ ภเูขาสงู)  เป็นเมืองๆหนึ่งในแคว้น HIDA ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่อยู่

ห่างเมืองโตเกียว ไปทางตะวันตก เป็นเมืองเก่าท่ีมีกําเนินมากกว่า 400 ปี โดยผู้ ครองเมืองซึ่ง
เรียกว่า ชโูงได ได้สร้างปราสาทและวดัไว้ท่ีเขาในช่วงปี ค.ศ.1504 – 1524 ตอ่มาในปี1586 เมืองได้
พฒันาขึน้ในลกัษณะของ Castle town มีเนือ้ท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ในขณะนัน้เมืองมี
ลกัษณะเป็นตาราง คล้ายเมืองเกียวโต แต่มีขนาดเล็กกว่า ประกอบไปด้วยส่วนสําคญั 3 ส่วน คือ 
ส่วนของซามไูร ส่วนพ่อค้าวานิช และส่วนของศาสนา ส่วนของซามไูร และส่วนของพ่อค้าจะถูก
แบง่แยกด้วยแม่นํา้ (ช่ือเอนาโคะ) สว่นของวดัจะอยูเ่ชิงเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ปัจจบุนัในสว่นของพอ่ค้าวานิชยงัคงหลงเหลืออาคารไม้เกา่แก่อยูม่าก แม้วา่จะเกิดไฟ
ไหม้หลายครัง้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า Sanno-machi ซึ่งปัจจุบันได้ถูกประกาศให้เป็นเขต
อนรัุกษ์อาคารทางประเพณี (Preserved District of Traditional Buildings) 

เม่ือการพฒันาสมยัใหม่เร่ิมเข้ามาในพืน้ท่ี ความจําเป็นในการคงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ของ
เมืองจึงเกิดขึน้ อาคารท่ีมีคณุค่าทางประวติัศาสตร์ และสถาปัตยกรรมจึงได้มีการประกาศให้เป็น
อาคารประเพณี (Traditional Buildings) ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องเป็นไปตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้ และได้มีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการสงวนรักษาอาคารไว้ 
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ลักษณะของอาคารท่ีเข้าข่ายอาคารประเพณีท่ีต้องมีการสงวนรักษา คือ อาคารท่ี
สร้างในสมยัเก่า คือ สมยัเอโดะถึงเมจิ (ก่อนรัชกาลท่ี 5 ของไทย) หลงัคามีความลาดชนั 3:10 มี
ชายคาย่ืนออกมา, มีไม้กัน้หิมะหลน่, หน้าตา่งกัน้ซ่ีลกูกรงไม้ 

 
การดําเนินการเพ่ือการอนรัุกษ์พืน้ท่ี Sanno-machi นัน้มีดงันี ้
4.3.1 กําหนดพืน้ท่ีอนรัุกษ์โดยอาคารทัง้หมด 77 หลงัคาเรือน ได้มีการขึน้ทะเบียนไว้

เป็นอาคารประเพณี 
4.3.2 กําหนดแนวทางและมาตรฐานการอนรัุกษ์ ซึง่มี 17ประการ 
4.3.3 จัดทําแผนท่ีสําหรับการจัดการสาธารณูปโภค และป้องกันภัยพิบัติ โดยแผน

จดัการสาธารณูปโภคจะมีการคมุป้ายโฆษณาต่างๆ และสาธารณูปโภคอ่ืนๆจะมีการบํารุงรักษา
อยา่งดี สว่นแผนป้องกนัภยั จํามีการติดตัง้จดุดบัเพลิง และเคร่ืองมือดบัเพลงิ ทกุๆ 50 ตารางเมตร 
และมีการติดตัง้สญัญาณเตือนภยัไว้ในบริเวณท่ีจําเป็นด้วยมีการกําหนดเงินทนุ เพ่ือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่าย (Subsidy) ในการสงวนรักษาอาคาร ซึ่งมีหลายกรณี พร้อมทัง้การช่วยเหลืออุปกรณ์
ตา่งๆ เช่นเคร่ืองมือดบัเพลิง  

สําหรับแนวทาง และมาตรฐานการสงวนรักษาอาคารใน TakayamaSanno-machi
นัน้ พอสรุปได้ 17 ประการ คือ 

4.4.1 การกําหนดส่วนของอาคารท่ีควบคุม ซึ่งหมายถึงด้านหน้าอาคารและส่วน
ภายในอาคาร ท่ีลกึเข้าไปประมาณ 3.6 เมตร (คือสว่นท่ีสามารถมองเห็นจากถนนได้) 
4.4.2 ผนังอาคารท่ีมองเห็นจากถนน จะต้องเป็นแบบ ผนังไม้ หริแบบผนังโชว์เสา 

เท่านัน้ 
4.4.3 สีควรเป็นสีท่ีไม่ฉดูฉาดและเหมาะสมกบับรรยากาศ 
4.4.4 ความสงูด้านหน้าไมค่วรเกิน 4.5 เมตรจากถนน และเข้ากนัได้กบัอาคารอ่ืนๆ 
4.4.5 ความสงูของสว่นอ่ืนๆ เช่นสว่นเก็บของจะต้องเหมาะสมกบัภมิูทศัน์ของชมุชน 
4.4.6 หลงัคาควรมีความลาดชนั 3:10 หรือลาดกวา่ 
4.4.7 อปุกรณ์คัน่หิมะ ควรมองเห็นได้ และอยูบ่ริเวณขอบหลงัคา 
4.4.8 เชิงชายหลงัคาใหญ่ ด้านหน้าอาคารควรยาวเกินกวา่  1 เมตร 
4.4.9 จนัทนั ภายใต้เชิงชายจะต้องมองเห็นได้ชดัเจน 
4.4.10 เชิงชายเลก็ ควรมีการติดตัง้ในระดบัเดียวกนัในอาคารทกุหลงั 
4.4.11 เชิงชายเลก็จะต้องมีคํา้ยนั และปลายคํา้ยนัจะต้องทาสีขาว 
4.4.12 บานเล่ือน ด้านหน้าจะต้องเป็นไม้ 
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4.4.13 หน้าตา่งซ่ีลกูกรงไม้จะต้องใช้ความเหมาะสม 
4.4.14 หน้าตา่งซ่ีลกูกรงชัน้บนต้องวางในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
4.4.15 รัว้ (หากมี) จะต้องเป็นไม้ และเป็นแบบญ่ีปุ่ น 
4.4.16 แบบสี และขนาดของป้ายโฆษณาจะต้องเหมาะสม และไมทํ่าลายภมูิทศัน์ 
4.4.17 ส่วนอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการปรับปรุงอาคารจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ

แนวทางของการสงวนรักษาอาคารในพืน้ท่ีอนรัุกษ์ 
 
5. แบบแผนในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภูมทัิศน์ชุมชนเมือง 

นักภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรม  ได้ทําการศึกษาถึงภูมิทัศน์ชุมชนเมือง (Cityscapes) ด้วย
ข้อมลูท่ีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั โดยในบทความนีส้ามารถจําแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ซึง่ตวัผู้
ค้นคว้าจะทําการปรับใช้เพ่ือดําเนินงานวิจยัในหวัข้อ ปรากฏการณ์รูปแบบการเปล่ียนแปลงของภมูิ
ทศัน์ชมุชนเมืองกรณีศกึษาเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยาม ถึง สถานีออ่นนชุโดยสรุปดงันี ้

5.1 พลวัตทางภูมิประเทศ (Landscape Dynamics) 
เน่ืองจากชาวอเมริกาเหนือเป็นคนท่ีไม่ชอบอยู่น่ิงบวกกับความเป็นคนท่ีค่อนข้างมี

ความอ่อนไหวเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง  เม่ือคิดถึงตัวบ่งชี ้
(Indicators) ในทิวทศัน์ชมุชนเมือง (cityscapes) ท่ีเราคุ้นเคยกนัดี อย่างเช่น ในส่วนของตวัเมือง 
(Downtown) จะใช้การขยายตวัของพืน้ท่ีพกัอาศยัเป็นตวับ่งชี ้ความเสื่อมโทรมของพืน้ท่ีเพาะปลกู
ท่ีตัง้อยู่แถบชานเมือง ตึกเก่าท่ีถูกรือ้ถอนเพ่ือสร้างตึกใหม่ท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีล้้วนแล้วแต่เป็น
สัญญาณของกระบวนการเฉพาะท่ีส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงชุมชนเมืองทัง้สิน้ นั่นคือ
ลกัษณะทางภมิูประเทศจะเป็นตวัสะท้อนพลวตัดงักลา่วนีไ้ด้อย่างตรงความเป็นจริงท่ีสดุ 

เม่ือร่องรอยต่างๆท่ีมองเห็นได้เหล่านีถ้กูนํามาทําการสํารวจ  และวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ พวกเขาจึงเสนอหลักฐานข้อพิสูจน์ท่ีไม่มีข้อสงสัยสําหรับความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนเมืองของพวกเขา สิ่งท่ีน่าสนใจพอๆ  กนัก็คือการจดบนัทึกถึงสถานท่ีท่ี
ไมมี่การเปล่ียนแปลงใดๆ  เกิดขึน้  ไมว่่าจะเป็นสว่นตา่งๆ  ของเมือง  หรือด้วยเหตผุลท่ีแตกต่างกนั
ออกไป หรือเมืองท่ียงัหลงเหลือบางส่วนท่ียงัไม่มีการพฒันา  นอกจากนัน้แล้วภมูิประเทศท่ีไม่มี
การเปล่ียนแปลงยังเป็นการส่ือถึงความหมายสําคัญๆ  ได้อีกด้วย  อาจเป็นไปได้ว่าภูมิประเทศ
ส่วนนัน้ของเมืองยังไม่เจริญ หรืออาจเป็นเพราะมีความพยายามอย่างตัง้มั่นจากผู้ อยู่อาศัยใน
ท้องถ่ินในการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยั เพ่ือสงวนพืน้ท่ีว่างโดยการขดัขวางการพฒันาพืน้ท่ีเขตชาน
เมือง หรือโดยการสงวนหลกัเขตท่ีดินทางประวตัิศาสตร์เป็นต้น 
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กล่าวโดยสรุปก็คือ  การสํารวจภมูิประเทศเพ่ือเข้าใจถึงความเป็นไปท่ีว่าชุมชนเมือง
ของอเมริกาเหนือนัน้มีการเปล่ียนแปลงได้อย่างไร ไม่ใช่เพียงสํารวจวา่พืน้ท่ีใดท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างเดียว  แต่ยงัต้องพิสจูน์ในเชิงเอกสารถึงการเปล่ียนแปลงของภมูิประเทศท่ีผ่านกาลเวลา  ซึ่ง
จะให้ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ในเร่ืองของเส้นทาง  และแนววิถีของพฒันาการของการตัง้ถ่ินฐานได้
อีกด้วย 

5.2 รสนิยมทางภูมิทศัน์ (Landscape Tastes) 
ชุมชนเมืองชาวอเมริกาเหนือกล่าวถึงว่าเป็นสถานท่ีแห่งศิลปะ  และความงาม  

แท้จริงแล้วเป็นสถานท่ีท่ีมีแต่ความสบัสนอลหม่านอยูท่ัว่ทกุหวัเมือง อนัเน่ืองมาจากการรวมตวักนั
ของผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนัลํา้ค่าท่ีมีรูปแบบท่ีผิดแผกแตกต่างไปจากความเป็น
ชุมชนเดิมโดยในหัวข้อนีจ้ะทําการสํารวจ  และวิเคราะห์ถึงการแสดงออกของคนในชุมชนด้าน
รสนิยมทางภมูิทศัน์ 

5.3 การสาํรวจสถานท่ีที่มีการควบคุมการเปล่ียนแปลง 
บางชุมชนของอเมริกาเหนือแสดงออกถึงคุณค่าทางภูมิทัศน์ท่ีอยู่รอบๆของเขา  ได้

อย่างชดัเจนโดยการใส่รสนิยมเข้าไปในตวับทกฎหมาย  ตวัอย่าง  เช่น  ชาวซานฟานซิสโก  ได้มี
การถกเถียงโต้แย้งกันมาหลายสิบปีถึงการยบัยัง้การสร้างตึกสูง เน่ืองจากในครัง้อดีตมีกลุ่มคน
กลุม่หนึ่งของชมุชนได้ให้ความสนใจในเร่ืองของมมุมองการปกป้องหบุเขา  และบริเวณอา่วท่ีมีอยู่
เดิมเอาไว้ 

5.4 การวิเคราะห์เชิงภาพ 
การแยกลกัษณะเฉพาะของภมูิทศัน์ท่ีแสดงถึงรูปแบบบางอย่างของลกัษณะเฉพาะ ท่ี

เก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ในสถานท่ีนัน้ๆ  ตวัอย่างเช่น ทําไมเมือง Pittsburgh จึงดแูตกต่างจาก 
เมืองVancoเป็นท่ีชัดเจนว่ามีปัจจัยอยู่มากมายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ปัจจัยท่ีกล่าวมานีก็้อย่างเช่น 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั (Natural Setting) การปรับเปล่ียนลกัษณะเฉพาะของ
ความเป็นมนษุย์โดยสภาพแวดล้อม รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และวสัดใุนการก่อสร้างท่ีแตกต่าง
กันซึ่งปัจจัยทัง้หมดท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีล้้วนแล้วแต่มีความสําคัญโดยทัง้สิน้ เราสามารถเรียก
ลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัดินแดนนีไ้ด้วา่เป็น สมัผสัและการรับรู้ถึงสถานท่ี (Sense of place) 
บคุลิกลกัษณะเฉพาะ (personality) หรืออาจกล่าวอีกนยัหนึ่งได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์เมืองหนึ่งให้
แตกต่างออกจากเมืองอ่ืนๆ หรือเป็นการทําให้สถานท่ีหนึ่งๆมีลกัษณะเฉพาะขึน้มานัน่เอง 

5.5 การต่อต้านการบรรจบกันในเชิงภาพ 
มีการศึกษาวิจยัถึงความน่าสนใจในเร่ืองของวิธีการควบคุมการส่ือสารถึงการสมัผัส  

และการรับรู้ถึงสถานท่ี (Sense of place)หากกล่าวให้เห็นภาพก็คือ รัฐเมน(Maine)เมืองชายฝ่ัง
ขนาดเล็กเป็นเมืองท่ีมีการต่อต้านแผนการก่อสร้างเครือข่ายร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ท่ีเรารู้จกักนัดี
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ย่ีห้อหนึ่งท่ีจะทําการสร้างร้านค้าบนจดุย่านการค้าตรงหวัมมุของเมืองเพ่ือให้เป็นท่ีตัง้ร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู๊ ดท่ีมองเห็นได้ง่าย ชมุชนแห่งนัน้ได้โต้แย้งว่ารูปแบบการก่อสร้างของร้านค้าท่ีเสนอมานัน้
เป็นการทําลายภมูิทศัน์ชมุชนเมืองของ New England ซึง่เป็นการขดัแย้งกบัการสมัผสั  และการ
รับรู้ถึงสถานท่ี (sense of place) ของชมุชนเมืองต่อจากนัน้ไม่นานเครือข่ายร้านแฮมเบอร์เกอร์
ดังกล่าวได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือทําการประนีประนอม โดยการผสมผสานรูปแบบร้านค้าของตนให้
สอดคล้องกบัความเป็น Victorian house แทนท่ีจะทําการรือ้ถอนโครงสร้างทางประวตัิศาสตร์ 

กลา่วโดยสรุปก็คือ  เพราะคนสว่นใหญ่มกัจะรู้สกึกงัวลเป็นอยา่งมากถึงเร่ืองท่ีว่าเมือง
ถูกมองอย่างไร และยังเป็นความรู้สึกกังวลพอๆ  กับเร่ืองของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
พลวตัทางสงัคม  อนัซบัซ้อนท่ีเก่ียวข้องกบัการปกป้องการสมัผสัและการรับรู้ถึงสถานท่ี  ของการ
ตัง้ถ่ินฐานของชมุชนเมืองนัน้ๆ   

 
6. ภูมิทัศน์ชุมชนเมืองในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Townscapes) 

ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะแห่งจะขึน้อยูก่บัภมูิประเทศของบริเวณแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริง แต่
ละสถานท่ีจะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีได้รับมาจากสิ่งท่ีเรารับรู้ได้โดยทัว่ไป  ไม่มีความซบัซ้อน  และเห็น
กนัได้อย่างกว้างขวาง  จงึทําให้ส่ิงเหลา่นีก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจร่วมกนัได้ สถานท่ีแต่ละแห่ง
สง่ผลตอ่การออกแบบภมูิทศัน์ของอเมริกาในแทบทกุพืน้ท่ี 

KevinLynch นกัออกแบบชมุชนเมือง เป็นผู้ ริเร่ิมวิธีการสําหรับการบนัทึกภาพในความคิด
ท่ีมีต่อชุมชนเมืองของคนทั่วไป  เขาสนันิษฐานว่าคนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีแผนท่ีทางความคิด 
(mental map)  ท้ายท่ีสดุแล้วพวกเขาจะสามารถค้นพบวิถีทางของชมุชนเมืองของพวกเขาได้  จาก
แนวทางการใช้ชีวิตประจําวนัของพวกเขา Lynch ยงัได้คํานวณวิธีท่ีคนทัว่ไปจะทําการถ่ายทอด
แผนท่ีทางความคิด (mental map) ให้แก่บุคคลอ่ืนๆ  อีกด้วย   จากข้อมลูดงักล่าวนี ้ทําให้เขา
สามารถค้นพบบางสว่นของภมูิทศัน์ในเขตชมุชนเมืองท่ียงัถกูใช้เป็นร่องรอยในเชิงภาพจากบคุคล
ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีดังกล่าว  คนทั่วไปแสดงอาการตอบสนองถึงความช่ืนชมยินดี หรือแสดงอาการไม่
พอใจตอ่ส่ิงใดบ้าง และพวกเขาขดัขวางสิง่ใดบ้าง 

จากแนวคิดนีถ้กูใช้ใน Boston, Jersey และ Los Angeles Lynch ได้เสนอองค์ประกอบท่ี
สําคญัท่ีอยูใ่นแผนท่ีทางความคิด (mental map) ของเมือง 5 สิ่งด้วยกนั คือ 

1.แนววิถี (Pathway) คือ เส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางบ่อยๆ เช่น ถนน ทางด่วน และ
เส้นทางข้ามแดน เป็นต้น  
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2. ขอบเขต (Edge) คืออาณาเขตระหว่างพืน้ท่ี หรือแนวจํากดัรอบนอกของภาพใน
ความคิดภูเขา แม่นํา้ ชายฝ่ัง และแม้แต่ถนนสายหลัก และทางด่วน ก็จะถูกใช้เป็นเขตแดนได้
เช่นเดียวกนั สิ่งนีมี้แนวโน้มวา่เป็นตวักําหนดขัน้สดุท้ายของวิสยัทศัน์ชมุชนเมือง 

3. จุดเปล่ียนถ่าย (Nodes) คือ จุดเช่ือมต่อทางยุทธศาสตร์ อย่างเช่น จุดพักการ
เดินทางวงเวียน หรือสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีเส้นทางการเดินทางสําคญัจะมาบรรจบกนัได้ 

4. เขต ตําบล ท้องถิ่ น (District) คือพืน้ท่ีเล็กๆ ท่ีมีความเฉพาะตัวของพืน้ท่ี 
อย่างเช่น พืน้ท่ีของแต่ละเผ่าพันธุ์  และบริเวณสําหรับใช้สอยประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น CBD: 
Central Business District) 

5. จุดสาํคัญ (Landmark) คือ จดุอ้างอิงท่ีแสดงออกมาอย่างชดัเจน อนัเน่ืองมาจาก
รูปร่าง ความสูง สี หรือความสําคัญทางประวัติศาสตร์ สถานท่ีราชการ อนุสาวรีย์ ตัวอักษร
สญัลกัษณ์สีทองของแฮมเบอร์เกอร์ McDonald ก็ล้วนแล้วแต่เป็นจดุสําคญัทัง้สิน้ 

กล่าวโดยสรุปก็คือ   แผนท่ีทางความคิด  หรือจินต์ภาพของสภาพแวดล้อมท่ีเป็นผล
มาจาก 2 กระบวนการ  ระหว่าง  ผู้สงัเกต  และ  สภาพแวดล้อมของผู้สงัเกต  โดยสภาพแวดล้อม
นัน้จะแสดงถึงความแตกต่าง  และความสัมพันธ์ต่อกัน  ผู้ สังเกตจะเลือกจัดสรร  และให้
ความหมายต่อสิ่งท่ีพวกเขาเห็น 

ท้ายบทความได้สรุปว่า  ชมุชนเมือง เป็นเหมือนสถานท่ีท่ีแสดงถึงความหนาแน่นของ
ส่ิงก่อสร้างทางฝีมือมนุษย์  โดยแสดงในรูปแบบของภูมิทัศน์เชิงวฒันธรรมท่ีน่าดึงดูดใจ  ท่ีเรียง
รายเป็นทิวแถว  ซึ่งช่วยบอกเราได้ถึงความเป็นตวัตนของพวกเรา  และความเช่ือมโยงระหว่างตวั
เรากบัส่ิงแวดล้อมรอบตวัได้เป็นอยา่งดี  ทิวทศัน์ชมุชนเมืองเหลา่นีส่ื้อให้เห็นถงึรูปแบบของข้อมลูท่ี
ต่างกันออกไป  ซึ่งเป็นการบอกพวกเราเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย  เร่ืองราวในอดีต  
คณุคา่ของภมูิทศัน์  ขมุทรัพย์แห่งสญัลกัษณ์  จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีเ้ป็นการชีใ้ห้เห็นถงึความไม่
แน่นอนของแนวคิดของแตล่ะบคุคลนัน่เอง 

จากข้อมูลท่ีได้ทําการศึกษาทําให้ทราบถึง  แนวทางในการกําหนดกรอบ  แนวคิด  
และทฤษฎีท่ีจะใช้ในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางในการกําหนดรูปแบบภูมิทัศน์ชุมชน
เมืองพืน้ท่ีตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีสยามถึงสถานีอ่อนนุชซึ่งผู้ วิจัยได้เลือกใช้
รูปแบบให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ี  และเวลาในการดําเนินงาน  โดยมีรายละเอียดท่ีจะกล่าวใน
วิธีการดําเนินงานวิจยั 

 
7.แนวความคิดเก่ียวกับมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมรดกทาง
วัฒนธรรม 
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กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 
ได้จัดการสัมมนาระดมสมองของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือการกําหนดแนวทางการสร้างมาตรการและ
แรงจงูใจในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมมรดกทางวฒันธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการดแูลรักษาอาคาร 
และบริเวณท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีเคร่ืองมือและกลยุทธ์ในการดูแล 2 ประการ ได้แก่ การใช้
กลไกการควบคมุ และการสร้างแรงจงูใจ 

สําหรับมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยการสร้างแรงจูงใจ 
ประกอบด้วย 5 มาตรการดงันี ้

7.1 มาตรการทางการเงนิ(Financial Instruments) 
มาตรการทางการเงิน  หมายถึง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานภาครัฐระดบัชาติ 

ระดบัภมูิภาค หรือระดบัท้องถ่ิน นํามาใช้เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของอาคารในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ คือ 1. เงินช่วยเหลือ และเงินให้ยืม 2. ระบบภาษี 3.การ
โอนสิทธ์ิในการพฒันาท่ีดินและอาคาร 

7.2 การยกย่องและการให้รางวัล 
แรงจูงใจในลักษณะนี ้โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ การให้รางวัลยกย่องตัว

บคุคล คือการยกย่องหรือแสดงการยอมรับผู้ เช่ียวชาญ หรือประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งดําเนินกิจกรรม
ในการอนรัุกษ์และพฒันาอาคารเก่า หรือบริเวณซึ่งมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม เพ่ือ
เป็นแบบอย่างแก่บคุคลหรือชมุชนอ่ืน และการให้รางวลัสถานท่ี ซึ่งหมายถึงการแสดงการยอมรับ
และประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณะชนได้รับรู้ 

7.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ หรือพัฒนาพืน้ท่ีอาคารท่ีมีคุณค่าทาง

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอาจทําได้หลายวิธี เช่น การปรึกษาสาธารณะ และกลไกระดบัราก
หญ้า 

7.4 การฝึกอบรม (Training Programmers) 
การให้การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร ถือเป็นมาตรการสร้างแรงจงูใจ

ท่ีสําคัญ และเป็นท่ีนิยมมากอีกมาตรการหนึ่ง เน่ืองจากมาตรการนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีจะส่งผลทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชน และท้องถ่ินโดยตรงในลักษณะการสร้างรายได้ให้กับท้องถ่ิน การให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ความรู้ ความเช่ียวชาญตลอดจนทกัษะเฉพาะด้านให้แก่กลุ่มคน จะทํา
ให้กิจกรรมการอนุรักษ์ท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกิดขึน้ได้จริง สามารถลบล้าง
แนวความคิดท่ีว่า “งานด้านการอนุรักษ์มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสงูเกินไป” หรือ “ในปัจจุบนัจะหา
คนทํางานด้านนีไ้ด้น้อยเต็มที” ซึ่งบ่อยครัง้เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถผลักดันด้านการอนุรักษ์ให้
เกิดขึน้เป็นรูปธรรมได้ 
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7.5 การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชน (Promotion and 
Public Education) 

การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชนมีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้าง
ความสนใจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวความคิดเร่ืองการอนุรักษ์มากกว่าการ
ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์โดยตรง แรงจูงใจประเภทนีจ้ัดเป็นกระบวนการท่ีสําคัญมากในการ
สร้างพืน้ฐานและทศันคติตลอดจนมมุมองท่ีด้านการอนรัุกษ์ให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดงันี ้

การทําป้ายอนุสรณ์ (Commemoration) หมายถึงการนําเสนอข้อมูลจําเพาะ
พืน้ฐานเก่ียวกับสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการให้
ความสําคญัแสดงการระลกึถึงสถานท่ี รวมทัง้เป็นการให้ข้อมลูพืน้ฐานแก่ผู้มาเยือนด้วย 

การนําเสนอและการแปลความหมาย (Presentation and Interpretation)เทคนิค
นีน้ิยมนํามาใช้กับอาคารทั่วไป ท่ีไม่มีความโดเด่นมากแต่ก็จัดอยู่ในเขตท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
เพ่ือดึงความสนใจของผู้คนโดยการนําเสนอวิวฒันาการ ความเป็นมา ความสําคญัในอดีต และ
การใช้งานในปัจจบุนั รวมทัง้ระบถุึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดแูลการให้การศึกษาแก่ชมุชน (Public 
Education) จดัเป็นแนวทางท่ีจะทําให้กระบวนการอนุรักษ์บรรลุผลสําเร็จในระยะยาว เน่ืองจาก
หากชุมชนมีประชาชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีสนใจ และมีความตัง้ใจจริงท่ีจะดําเนินการอนุรักษ์ เม่ือมี
การริเร่ิมโครงการเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ชมุชนท่ีเข้มแข็งจะมีความตัง้ใจและมุ่งมัน่ให้โครงการนัน้ๆ 
เกิดผลในทางปฏิบตัิได้จริง 
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บทที่ 3 
บริบทของพืน้ที่ศึกษา 

 
1.ของมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองนนทบุรี 
ที่ตัง้นนทบรีุเป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคกลาง(ภาคกลางตอนล่าง) ของประเทศไทย เป็น

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีนนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ 
สมทุรสาคร และนครปฐม) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ20กิโลเมตร จดุศนูย์กลางของ
จงัหวดัอยูใ่นท้องท่ีตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบรีุ ริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก  

อาณาเขตติดต่อ มีอาณาเขตทิศเหนือจดจังหวัดพระนคศรีอยุธยา และจังหวัด
ปทุมธานี ทิศตะวนัออกจดจงัหวดัปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ทิศใต้จดกรุงเทพมหานคร ทิศ
ตะวนัตกจดจงัหวดันครปฐม 

ขนาด นนทบรีุมีเนือ้ท่ี 622,303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939 ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศนนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํา้เจ้าพระยา

หรือทุ่งราบเจ้าพระยาไม่มีภเูขาเลย พืน้ท่ีมีความสงูต่ําแตกต่างกนับ้างเล็กน้อย ระหว่าง 1-5เมตร 
สงูกว่าระดบันํา้ทะเลเฉล่ีย1-2 เมตร มีแม่นํา้เจ้าพระยาไหลผ่านพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกมีมากกว่าฝ่ัง
ตะวนัออก มีคลองมากมายประมาณ 100 สาย ทัง้คลองธรรมชาติและคลองขดุใหม่ ปัจจบุนัคลอง
ส่วนใหญ่ตืน้เขิน บางสายเสมือนเป็นครูะบายนํา้ เดิมพืน้ท่ีส่วนใหญ่ทําการเกษตรกรรมทัง้ทําสวน 
ทํานา ทําไร่ แตปั่จจบุนักลายเป็นบ้านท่ีอยูอ่าศยั ศนูย์การค้า และโรงงานอตุสาหกรรม  

ลักษณะภูมิอากาศ มีลกัษณะอากาศแบบร้อนชืน้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต้และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ อณุหภมิูสงูสดุเฉล่ีย33.2 องศาเซลเซียสระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-เดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 24.0 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนตุลาคม-
มกราคม ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียตลอดทัง้ปี 1,244.2 มิลลเิมตร 

ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ทรัพยากรดิน ซึง่ส่วนใหญ่เหมาะกบัการเพาะปลกูพืชสวน 
ทํานาข้าวและปลูกผัก จึงมีสวนผลไม้มากมายในอดีต  และยังมีดินเหนียวท่ีใช้ในการทํา
เคร่ืองปัน้ดินเผาอีกด้วย ส่วนทรัพยากรนํา้มีแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นแหล่งนํา้ธรรมชาติ และมีคลอง
ธรรมชาติและคลองขดุใหม่ประมาณ 100 สาย แต่หลายสายตืน้เขินกลายเป็นครูะบายนํา้เสียไป
แล้ว 
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ประชากร ส่วนใหญ่เป็นคนพืน้ถ่ิน ตัง้บ้านเรือนอยู่ทัว่ไปทุกอําเภอ รองลงมาเป็นคน
ไทยเชือ้สายจีน คนไทยเชือ้สายมอญ หรือไทยรามญัและคนไทยมสุลิม จํานวนประชากรสํารวจ
เม่ือเดือนธนัวาคม 2541 มี 800,741 คน แยกเป็นชาย 388,716 คน หญิง 412,025 คน 

อาชีพของประชากร มีการทํานา ทําสวนผลไม้ (ผลไม้ท่ีขึน้ช่ือคือทเุรียน) ทําสวนผกั
สวนไม้ดอกไม้ประดบั การเลีย้งสตัว์นํา้ตามลําคลองต่างๆ การอตุสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง
และการบริการ การค้าและการพาณิชยกรรม (กําลงัขยายตวัสงูขึน้)  

การเมืองและการปกครองจงัหวดันนทบรีุแบง่การปกครองออกเป็น 6อําเภอด้วยกนั 
คือ อําเภอเมืองนนทบรีุ อําเภอบางกรวย อําเภอปากเกร็ด อําเภอไทรน้อย อําเภอบางบวัทอง และ
อําเภอบางใหญ่ สว่นการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินมีเทศบาลนครนนทบรีุ เทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลเมืองบางบวัทอง เทศบาลเมืองบางกรวย และมีเทศบาลตําบลอีกหลายแห่ง 

ด้านประวัตศิาสตร์ 
นนทบุรีก่อนสมัยอยุธยา 
ในท้องท่ีจงัหวดันนทบรีุนี ้เข้าใจว่ามีผู้คนตัง้บ้านเรือนอาศยัอยู่กนัมาหลายร้อยปีแล้ว 

เพราะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มท่ีอยู่ 2 ฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา และยงัมีคคูลองทัง้ตามธรรมชาติและขดุขึน้
ใหม่เป็นจํานวนมาก มีทัง้สัน้และยาวเช่ือมโยงติดต่อกนัเปรียบประดจุใยแมงมมุ จึงมีนํา้ท่าอดุม
สมบรูณ์ เหมาะแก่การทําสวนทําไร่ เม่ือมีผู้คนอาศยัอยูม่ากขึน้ จงึได้รับการยกฐานะเป็นเมือง 

นนทบุรีสมัยอยุธยา 
ในสมยัอยธุยา นนทบรีุได้รับการยกฐานะขึน้เป็นเมืองนนทบรีุ เม่ือปี พ.ศ. 2092 ตรง

กบัสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิสมยักรุงศรีอยธุยา มีท่ีตัง้ตวัเมืองท่ีบ้านตลาดขวญัตําบลบางกระ
สอ อําเภอเมืองนนทบุรีในปัจจบุนั บริเวณตวัเมืองเขตเหนือคือบริเวณวดัหวัเมือง ซึ่งปัจจุบนัเป็น
วดัร้างและเป็นท่ีตัง้โรงพยาบาลนนทบุรี ส่วนเขตใต้คือวดัท้ายเมือง ซึ่งปัจจุบันยงัมีพระสงฆ์จํา
พรรษาอยู่เน่ืองจากในท้องท่ีเมืองนนทบุรีมีแม่นํา้เจ้าพระยาไหลผ่านอ้อมไปวกมา จึงมีการขุด
คลองลดัหลายแห่ง คือ เม่ือ พ.ศ. 2081 สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิโปรดเกล้าฯให้ขดุคลองลดัจาก
คลองบางกรวย (แมนํ่า้เจ้าพระยา) ริมวดัชะลอ ไปทะลวุดัมลูเหลก็ (วดัสวุรรณคีรีในปัจจบุนั) 

พ.ศ.2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขดุคลองลดัตอนใต้วดัท้ายเมืองไปทะลุ
ออกวัดเขมาภิรตาราม เพราะแม่นํา้เจ้าพระยาไหลวกไปบางใหญ่ แล้ววกเข้ามาข้างวดัชะลอมา
ออกหน้าวดัเขมาภิรตารามซึง่อ้อมมาก เม่ือขดุคลองลดัแล้วกระแสนํา้เปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลอง
ลัดท่ีขุดใหม่ นานเข้าจึงกว้างมากขึน้กลายเป็นแม่นํา้เจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี  ้ส่วนแม่นํา้
เจ้าพระยาเดิมจึงตืน้เขินกลายเป็นคลอง มีช่ือว่า "คลองแม่นํา้อ้อม" (คลองอ้อมนนท์) คลอง
บางกอกน้อย และคลองบางกรวยในปัจจุบนัพ.ศ.2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่า 
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ตามท่ีแม่นํา้เจ้าพระยาเปล่ียนทางเดินใหม่นัน้ ทําให้ข้าศกึมาประชิดพระนครได้ง่าย จงึโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างป้อมปราการตรงปากคลองแมนํ่า้อ้อม และโปรดให้ย้ายเมืองนนทบรีุมาอยู่ปากคลองแม่นํา้
อ้อมด้วยสําหรับป้อมปราการท่ีโปรดเกล้าฯให้สร้างนัน้เรียกว่า "ป้อมแก้ว" และ "ป้อมทบัทิม" ซึ่ง
ปรากฏหลกัฐานในจดหมายเหตรุายวนัของบาทหลวงเดอชวัชี ผู้ซึง่ร่วมมากบัคณะราชทตูของพระ
เจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เม่ือปี พ.ศ. 2228ตอ่มา พ.ศ.2230มองซิเออร์ลแูบร์ซึง่เป็นราชทตูเข้ามาก็กลา่วถงึป้อมไม้ในจงัหวดั
นนทบุรีเช่นกนั โดยเขียนแผนท่ีไว้ด้วย เข้าใจกันว่า ป้อมแก้ว คงตัง้อยู่บริเวณ ตลาดแก้ว (ซึ่งคงมี
มาคู่กันกับ ตลาดขวญั ในสมัยก่อน) ซึ่งคงตัง้อยู่แถววดัปากนํา้ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง
นนทบุรี ส่วน ป้อมทับทิม คงตัง้อยู่บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณนัน้นํา้เซาะพังลง
หมดแล้ว) 

พ.ศ.2264 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระโปรดเกล้าฯให้ขดุคลองลดัเกร็ดขึน้ เน่ืองจาก
มีเรือสินค้าทัง้ในและต่างประเทศผ่านเข้ามาตามลํานํา้เจ้าพระยามากมาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท้ายสระ (พ.ศ.2251-2275) ทรงพิจารณาถงึความจําเป็นท่ีจะต้องขดุคลองลดัตามลํานํา้เจ้าพระยา
เพิ่มขึน้อีก และเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม รวมทัง้การพฒันาเศรษฐกิจของกรุงศรีอยธุยา จึง
ทรงมีพระราชดําริให้ขดุคลองลดัแม่นํา้เจ้าพระยา ช่วงเกาะเกร็ดท่ีแม่นํา้เจ้าพระยาไหลโค้งอ้อมไป
ทางทิศตะวนัตก แล้วไหลวกมาทางทิศตะวนัออก ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตั
เลขา ตอนหนึ่ง ว่า “ในปีขาล จตัวาศกนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดให้พระธนบรีุเป็นแม่กองเกณฑ์ไพร่
พล คนหวัเมืองปากใต้ให้ได้คนหมื่นเศษให้ขดุคลองเกร็ดน้อยลดัคุ้งบางบวัทองนัน้อ้อมนกั  ขดุลดั
ให้ตรง  พระธนบรีุรับสัง่แล้วถวายบงัคมลามาให้เกณฑ์คนไพร่พล  ในบรรดาหวัเมืองปากใต้ได้คน
หม่ืนเศษ  ให้ขดุคลองเกร็ดน้อยนัน้ลกึ ๖ ศอก  กว้าง ๖ วา  ยาวทางไกลได้ ๒๙ เส้นเศษ  ขดุเดือน
เศษจงึแล้ว  พระธนบรีุนัน้จงึกลบัมากราบทลูพระกรุณาให้ทราบทกุประการ” 

 
ภาพท่ี 3 แสดงตําแหน่งคลองลดัเกร็ดในสมยักรุงศรีอยธุยา 
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ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 5 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

เม่ือขดุคลองลดัแมนํ่า้เจ้าพระยาได้แล้ว ทําให้การเดินเรือลดัเร็วขึน้ คลองท่ีขดุมีขนาด
เพียงกว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก และยาว 29 เส้น  เรียกคลองนีใ้นสมยันัน้ว่า “คลองเกร็ดน้อย” ต่อมา
นิยมเรียกกนัว่า “คลองลดัเกร็ด” ต้นคลองหรือปากคลองเรียกกนัว่า “ปากเกร็ด”  ต่อมาคลองลดั
เกร็ดได้ถกูความแรงของกระแสนํา้เซาะตล่ิงพงั จนกว้างมากขึน้เร่ือยๆกลายเป็นแม่นํา้ไป บริเวณ
ท่ีดินท่ีเป็นเกาะเกร็ดจึงมีลกัษณะเป็น “เกาะ” เรียกกนัว่า “เกาะเกร็ด” ต่อมามีการยกฐานะ "ปาก
เกร็ด" เป็นช่ือตําบลและช่ืออําเภอ ส่วนเกาะเกร็ดก็ได้รับการยกฐานะเป็น "ตําบลเกาะเกร็ด" จนถึง
ปัจจบุนันีพ้.ศ.2307 ในสมยัรัชกาลสมเด็จพระท่ีนัง่สริุยามรินทร์ ก่อนเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่า มงั
มหานรธาเป็นแม่ทัพพม่ายกเข้ามาตีเมืองทวาย เมืองตะนาวศรีได้ แล้วยกติดตามพวกมอญมา
ชมุพรได้โดยสะดวก จึงมีความกําเริบคิดยกเข้ามาตีกรุงศรีอยธุยา จนมาถึงเมืองนนทบรีุ ก็ตีแตก
เช่นเดียวกับเมืองรายทางอ่ืนๆ ก่อนพม่าตีเมืองนนทบุรีได้นัน้ มีเรือกําป่ันองักฤษเข้ามาค้าขายท่ี
ธนบุรี จึงรับอาสาช่วยรบพม่า พม่าจึงเอาปืนใหญ่ตัง้บนป้อมวิชาเยนทร์ ยิงโต้ตอบกับเรือกําป่ัน
องักฤษ ในท่ีสุดเรือกําป่ันองักฤษก็ถอนสมอหนีไปอยู่ท่ีเมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรีจึงเป็นยุทธภูมิ
ระหวา่งเรือกําป่ันองักฤษกบัพมา่ ในท่ีสดุพม่าก็ยกเข้าค่ายเมืองนนทบรีุได้ 

นนทบุรีสมัยธนบุรี 
ในสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกบั พ.ศ. 2317 ได้โปรดเกล้าฯให้ข้าหลวง

ไปรับครอบครัวมอญมาตัง้บ้านเรือนอยู่ในแขวงเมืองนนท์ ในท้องท่ีอําเภอปากเกร็ด และอําเภอ
สามโคกจังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากมอญแพ้สงครามกับพม่าเม่ือมอญสู้ พม่าไม่ได้จึงกวาด
ครอบครัวมาพึง่พระบรมโพธิสมภารดงัความท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 
ว่า “ฝ่ายพวกรามญัท่ีหนีพวกพม่ามานัน้ พระยาเจ่ง ตละเสีย้ง ตละเก็บ กบัพระยากลางเมือง ซึ่ง
หนีเข้ามาครัง้กรุงเก่า พม่าตีกรุงได้นําตวักลบัไป และสมิงรามญั นายไพร่ทัง้ปวงพาครัวเข้ามาทุก
ด่านทุกทาง ให้ข้าหลวงไปรับมาถึงพระนครพร้อมกนั แล้วทรงพระกรุณาให้ตัง้บ้านเรือนอยู่แขวง
เมืองนนท์บ้าง เมืองสามโคกบ้าง แตฉ่กรรจ์จดัได้สามพนั โปรดให้หลวงบําเรอภกัด์ิครัง้กรุงเก่าเป็น
เชือ้รามญัให้เป็นพระยารามญัวงศ์ เรียกวา่ จกัรีมอญควบคมุกองมอญใหม่ทัง้สิน้ และโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานตราภูมิคุ้ มห้ามสรรพากรขนอนตลาดทัง้ปวง ให้ค้าขายทํามาหากินเป็นสุข แล้วให้
เกณฑ์พระยารามญัวงศ์คมุกองมอญ ยกหนนุออกไปต่อรบพมา่อีกทพัหนึง่” 

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเลือกพืน้ท่ีช่วงเกาะเกร็ด และปากเกร็ด
เป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบาง ท่ีสมเด็จเจ้าพระยามหา
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กษัตริย์ศึกอญัเชิญมาจากเวียงจนัทน์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมขนุอินทรพิทกัษ์เสด็จล่วงหน้าขึน้ไปในวนัแรม 4 คํ่า เดือน 3 ครัน้ถึงวนัขึน้ 4 ค่ํา เดือน 4 
จึงเสด็จขึน้ไปรับ ณ พระตําหนักบางธรณีด้วยพระองค์เอง สําหรับพระราชพิธีอัญเชิญพระแก้ว
มรกตและพระบางครัง้นี ้นบัเป็นพระราชพิธีอนัย่ิงใหญ่ท่ีใช้บริเวณริมแมนํ่า้เจ้าพระยาในท้องท่ีปาก
เกร็ดและเกาะเกร็ด มีการจัดกระบวนเรือเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค และกระบวนเรือ
อญัเชิญพระแก้วมรกตและพระบางท่ีย่ิงใหญ่ 

นนทบุรีสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตัง้แต่รัชกาลท่ี1-4 เมืองนนทบุรีอยู่ในประเภทหัวเมืองปักษ์ใต้

ขึน้กบักรมท่า มีช่ือว่า "เมืองนนทบรีุศรีมหาสมทุร" และในสมยัรัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯเปลี่ยนช่ือ
เป็น "เมืองนนทบรีุศรีมหาอทุยาน" และ "เมืองนนทบรีุศรีเกษตราราม" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี ้พระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติขึน้ เพ่ือทรงพระราช
อทุิศแด่พระชนกชนนีในสมเด็จพระศรีสลุาลยั พระบรมราชชนนี เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมราชินีของพระองค์ ดงัปรากฏในเร่ืองพระราชสนัตติวงศ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในประชมุพงศาวดารภาคท่ี 33 ตอนหนึ่งว่า"พระชนกของพระศรีสลุาลยั มี
นามบุญจนั ได้ทําราชการแผ่นดินเป็นท่ีพระยานนทบุรีศรีมหาอทุยาน ตัง้เคหสถานอยู่ในท่ี ซึ่งได้
ทรงสถาปนาเป็นวดัเฉลิมพระเกียรติเมืองนนทบรีุ" 

ด้านหตัถกรรม 
ความเป็นมาหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา เกาะเกร็ด : นนทบุรี 
มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาและนํามาใช้ในชีวิตประจําวนัตัง้แต่ยุค

ก่อนประวตัิศาสตร์ จากการสํารวจแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย พบแหล่งเตาเผาท่ีมีอายุราว
พุทธ-ศตวรรษท่ี 15-16 กระจัดกระจายอยู่ในหลายพืน้ท่ี รวมทัง้มีการค้นพบเคร่ืองปัน้ดินเผา
มากมายหลายชนิด ทัง้ท่ีผลิตจากแหล่งเตาเผาในราชอาณาจกัรไทยและท่ีผลิตจากแหล่งเตาเผา
ตา่งประเทศ เคร่ืองปัน้ดินเผาเหลา่นีผ้ลิตและตกแต่งด้วยเทคนิคและลวดลายท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามความสามารถของช่างและวตัถดุิบในแตล่ะท้องถ่ิน 

ในปัจจุบนันี ้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวงการอตุสาหกรรมเป็นอย่างมากไม่ว่า
จะเป็นอตุสาหกรรมใด แต่การทําเคร่ืองปัน้ดินเผาในปัจจุบนันีไ้ด้มีโดยเฉพาะรูปแบบท่ีพฒันาไป
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เราทราบเร่ืองราวและประวัติเคร่ืองปัน้ดินเผาในปัจจุบันเท่านัน้ 
ดงันัน้จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษาค้นคว้าประวติัความเป็นมาของเคร่ืองปัน้ดินเผาตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนัตอ่ไป 
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เกาะเกร็ดตัง้อยู่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แต่เดิมเกาะเกร็ดเป็นแหลมท่ีย่ืนไป
ตามความโค้งของแมนํ่า้เจ้าพระยา มีช่ือวา่บ้านแหลม ในสมยัอยธุยาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ
โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเกร็ดขึน้เพ่ือเป็นทางลดัจากปากเกร็ดไปบรรจบกับแม่นํา้เจ้าพระยา
บริเวณวดัปากอ่าว (วดัปรมยัยิกาวาส) และวดัสนามไชย ด้วยความแรงของกระแสนํา้ ทําให้ลํา
คลองกว้างขึน้จนบริเวณเกาะเกร็ดกลายเป็นเกาะดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจบุนั 

เกาะเกร็ดเป็นยา่นชมุชนท่ีมีความเจริญมาตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนปลาย เน่ืองจากเป็น
เส้นทางผ่านสู่กรุงศรีอยธุยา มีฐานะเป็นชมุทางการค้า และเป็นท่ีตัง้ด่านตรวจเรือต่างๆ จนได้ช่ือ
ว่าบ้านปากด้าน (คือบริเวณลดัเกร็ดตอนใต้) ชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่บนเกาะเกร็ดสว่นใหญ่เป็นคนเชือ้
สายมอญท่ีอพยพมาในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช และในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศ
หล้านภาลยัเคร่ืองปัน้ดินเผาเกาะเกร็ดมีช่ือเสียงของจงัหวดันนทบรีุในปัจจบุนันัน้เป็นผลงานการ
สรรค์สร้างของช่างพืน้บ้านชาวไทยรามญั หรือคนไทยเชือ้สายมอญท่ีอพยพเข้ามาพึง่พระบรมโพธิ
สมภารขององค์พระมหากษัตริย์ไทยตัง้แต่ครัง้สมยักรุงศรีอยธุยา ธนบรีุ และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ชาวไทยรามัญเหล่านีม้ีความชํานาญในการปัน้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประเภท รูปทรง ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาของแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัแตกต่างกนัตามถ่ินท่ีตัง้ชมุชน  

โดยชาวไทยรามญัท่ีอาศยัอยู่ในตําบลบางตะนาวศรี หรือตําบลสวนใหญ่ในปัจจุบนั
นัน้จะนิยมปัน้หม้อแกง เตาหงุข้าว เตาขนมครกจากขนมครก และของใช้ในครัวเรือน ส่วนชาวไทย
รามัญท่ีอาศัยอยู่บริเวณเกาะเกร็ดและท้องท่ีอําเภอปากเกร็ดนิยมปัน้เคร่ืองปัน้ทั่วๆไป เช่น โอ่ง 
อา่ง กระถาง และครก นอกจากนี ้ยงันิยมปัน้เคร่ืองปัน้ท่ีมีลวดลายสวยงามโดยเฉพาะโอ่งนํา้ หม้อ
นํา้ และหม้อข้าวแช่ ซึง่ในอดีตเคร่ืองปัน้ประเภทนีจ้ะทําขึน้ในโอกาสพิเศษเท่านัน้ เช่น ทําให้แก่ผู้ มี
พระคณุ เพ่ือเป็นท่ีระลึกหรือทําถวายพระ โดยปัน้เป็นหม้อนํา้ด่ืมและหม้อนํา้มนต์ มีการประดิษฐ์
คิดค้นลวดลายและแกะสลกัลงบนเคร่ืองปัน้อย่างงดงาม หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “หม้อนํา้ลาย
วิจิตร” หม้อนํา้ลายวิจิตรนีเ้ป็นงานศิลปะพืน้บ้านท่ีเชิดหน้าชูตาจังหวดัเป็นอย่างมาก กระทั่ง
ราชการได้นํามาเป็นตราประจําจงัหวดันนทบรีุด้วย 

กระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาเกาะเกร็ด เร่ิมจากการเตรียมดิน ซึ่งเดิมดินท่ีใช้ปัน้

นัน้นํามาจากเกาะเกร็ด แต่ปัจจุบนัช่างปัน้ต้องซือ้ดินจากอําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี นําดิน
มาหมักและย่ําจนเหนียว นวดให้น่ิม หากเป็นเคร่ืองปัน้ดินประเภทกระถางหรือภาชนะท่ีไม่
จําเป็นต้องทําลวดลายต้องผสมทรายละเอียดลงในดินด้วย เพ่ือช่วยให้เคร่ืองปัน้นัน้แข็งแกร่ง ไม่
แตกง่าย แล้วจึงนําดินท่ีผสมและนวดเสร็จแล้วเข้าเคร่ืองอดัดินออกมาเป็นแท่งๆ ใช้ลวดตดัแท่ง
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หรือเสาดินนัน้ออกมาเป็นส่วนๆ แล้วจึงมานํามาปัน้บนแป้นไม้และหมนุด้วยไฟฟ้า สําหรับการปัน้
โอ่งขนาดใหญ่ เช่น โอง่นํา้ จะต้องปัน้ทีละท่อน โดยรอให้ท่อนลา่งมีความแข็งตวัพอท่ีจะรับนํา้หนกั
ท่อนบนได้ แล้วจึงจะปัน้ต่อท่อนบนขึน้ไปจนเต็มรูปตามต้องการ เม่ือปัน้เสร็จ ช่างจะนําไปตาม
แดดพอหมาดๆ จากนัน้คว้านเจาะรูระบายนํา้ นําไปตากให้แห้งอีกครัง้ แล้วจึงนําเข้าเตาเผา ส่วน
เคร่ืองปัน้ประเภทท่ีมีลวดลายสวยงามนัน้ ช่างปัน้จะนํามาทําลวดลาย ซึง่มีหลายวิธี เช่นแกะสลกั
ลวดลายลงบนผิวเคร่ืองปัน้ การฉล ุการใช้พิมพ์ท่ีแกะไว้แล้วนําไปกดลงบนตวัเคร่ืองปัน้ และการ
ขูด ขีด ให้เกิดลายเส้น เป็นต้น ลวดลายท่ีนิยมตกแต่งมีหลายลาย ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลาย
พวงมาลัย ลายกลีบบัว ลายเครือเถา ลายกระจังตาอ้อย ลายกระหนก ลายดอกพุดตาน ลาย
สร้อยคอ ลายลานบุปผา ลายแต้ม ฯลฯ เม่ือลงลายเสร็จก็นํามาขัดผิว โดยใช้หินเนือ้ละเอียด 
ใบตองแห้ง หรือถุงพลาสติก ขัดส่วนท่ีไม่มีลวดลายให้เรียบมัน แล้วนําไปเก็บในท่ีร่ม เอา
ถงุพลาสติกคลมุไม่ให้ถกูลม เพราะจะทําให้ผิวหม่น แล้วจึงนําออกตากแดดในช่วงท่ีแดดดี ตากให้
ถกูแดดเท่ากนัทุกส่วน เม่ือเคร่ืองปัน้แห้งดีแล้ว จึงนํามาเรียงเข้าเตาเผาให้เต็มเตา ซึ่งเตาเผาของ
บ้านเกาะเกร็ดนีมี้ขนาดใหญ่ ภายในเตากว้างมาก สามารถใสเ่คร่ืองปัน้ได้เป็นจํานวนมาก ฟืนท่ีใช้
มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะทําให้เคร่ืองปัน้มีสีแตกต่างกนั เช่น ฟืนท่ีได้จากกะโหลกมะพร้าวจะ
ทําให้เคร่ืองปัน้มีสีแดงเข้ม ไม้ฟืนจากโรงเลื่อยจะทําให้เคร่ืองปัน้มีสีเหลือง และฟืนไม้ทองหลางจะ
ทําให้เคร่ืองมีสีส้มอมแดง แต่ปัจจบุนัช่างปัน้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้ฟืนจากโรงเลื่อย เพราะหาง่ายและ
ราคาไมแ่พงมากนกั 

 
ภาพท่ี 4 แสดงเคร่ืองปัน้ดนิเผาเกาะเกร็ด 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 3 มีนาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
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ขัน้ตอนในการทาํเคร่ืองป้ันดนิเผา  
วัตถุดิบ วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา เกาะเกร็ดคือ ดินเหนียว โดยทัว่ไป

จะใช้ดินเหนียวท้องนา หรือดินเหนียวท่ีมีอยู่ทัว่ไปบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้ สําหรับแหล่งดินเหนียว
คุณภาพดี แต่เดิมใช้ดินเหนียวในพืน้ท่ี ปัจจุบันต้องซือ้ดินเหนียวจากอําเภอสามโคก จังหวัด
ปทมุธานี ซึง่ซือ้ขายกนัเป็นลําเรือ ราคาลําละ 3,000 -4,000 บาท 

แหล่งที่มาของวัตถุดบิ  
ดินเหนียวท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการนํามาผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ได้แก่ ดินเหนียว

ท้องนา และดินเหนียวตะกอนปากแม่นํา้ ซึ่งเป็นดินเหนียวท่ีมีเนือ้ละเอียด มีทรายและเศษวสัดุ
อ่ืนๆ ปนอยู่น้อย จึงทําให้ไม่เสียเวลากรองเอาสิ่งเจือปนออกมามากนัก ปัจจุบนัแหล่งดินเหนียว
คณุภาพดีเร่ิมหายากขึน้ เพราะท่ีดินมีราคาแพง ทําให้ผู้ ท่ีขดุดินมาขายต้องจ่ายค่าเช่าท่ีเพ่ือทําบ่อ
ดินในราคาท่ีสงูขึน้ตามไปด้วยแหล่งดินเหนียวคณุภาพดี ได้แก่ แหลง่ดินเหนียวตะกอนปากแม่นํา้
ในอําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

การเลือกวัตถุดบิ  
โดยทัว่ไปดินเหนียวจากอําเภอสามโคกนัน้ จะเป็นดินเหนียวท่ีอยู่ลึกลงไปจากระดบั

หน้าดินเกินกว่า 20 เซนติเมตร เพราะดินบริเวณหน้าดินจะมีอินทรีย์สารและดินเลนผสมอยู่มาก
เกินไป ดินจึงมีความเหนียวน้อย ไม่เหมาะท่ีจะนํามาทําเคร่ืองปัน้ดินเผา ดงันัน้ หน้าดินส่วนนีจ้ะ
ถกูขดุลอกทิง้ ดินท่ีลกึจากระดบั 10 เซนติเมตร ลงไปอีก 80 เซนติเมตร หรือลึกไม่เกิน 1 เมตร 10 
เซนติเมตร จะเป็นดินเหนียวท่ีมีคณุภาพดี สามารถนํามาผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ ส่วนชัน้ดินท่ีลกึ
ลงไปเกิน 1 เมตร 10 เซนติเมตร ก็จะมีทรายปนอยู่มากเกินไปจนไม่สามารถนํามาผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผาคณุภาพดีได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1เคร่ืองกวนดิน 
2ตะแกรงกรองกรวดทราย 
3เคร่ืองรีดนํา้ 
4เคร่ืองนวดดิน 
5แป้นหมนุขึน้รูป 
6แป้นแกะสลกั 
7เตาแบบใช้แก๊สเป็นเชือ้เพลงิ หรือเตาไฟฟ้า 
8เคร่ืองมือแกะสลกัลวดลาย 
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การเตรียมวัตถุดบิ  
1 ดินเหนียวท่ีได้มกัจะมีความชืน้ไม่เท่ากนัในแต่ละฤดกูาล อาทิ ฤดนํูา้หลาก บ่อดิน

จะถูกนํา้ท่วม ดินท่ีขุดขึน้มาจึงเปียกนํา้มาก ดังนัน้ จึงต้องนําดินมาพักไว้ให้แห้งประมาณ 1 
สปัดาห์ และเพ่ือให้ดินเหนียวแห้งเร็วย่ิงขึน้ ก็จะต้องใช้เสียมแซะให้ก้อนดินเหนียวมีขนาดเล็กลง 

2 เม่ือดินแห้งได้ท่ีแล้ว นําดินมาหมกัแช่นํา้ทิง้ไว้ประมาณ 5-7 วนั 
3 จากนัน้จงึนําดินท่ีหมกัไว้มาเข้าเคร่ืองกวนให้ดินแตกตวัเข้ากบันํา้ ซึง่ดินท่ีเข้าเคร่ือง

กวนแล้วก็จะกลายเป็นนํา้ดินโคลน 
4 ตกันํา้ดินจากเคร่ืองกวนมากรองผ่านตะแกรง เพ่ือกรองเอากรวดทราย รากไม้ และ

เศษวสัดท่ีุไม่ต้องการออก ก็จะได้นํา้ดินท่ีมีความเข้มข้นสงู 
5 นํานํา้ดินท่ีผ่านการกรองแล้วเข้าเคร่ืองรีดนํา้ดิน โดยตกันํา้ดินใส่ถงัซึ่งมีท่อต่อเข้า

กบัเคร่ืองรีดนํา้ดิน นํา้ดินก็จะถกูดดูเข้าเคร่ือง แล้วเคร่ืองก็จะค่อยๆ บีบอดัเอานํา้ออกจากดินซึง่จะ
ใช้เวลาประมาณ 7 ชัว่โมง ก็จะได้ดินเหนียว 100 กิโลกรัม ดินท่ีออกจากเคร่ืองรีดนํา้จะต้องพกัไว้
เพ่ือรอเข้าเคร่ืองนวดดิน โดยจะต้องมีผ้าพลาสติกมาคลมุไว้เพ่ือไมใ่ห้ดินแห้งเร็วเกินไป 

6 นําดินมาเข้าเคร่ืองนวดดิน เพ่ือคลกุเคล้าให้ดินเข้ากนัเป็นเนือ้เดียวและมีความชืน้
เท่ากนั นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพิ่มความเหนียวให้กบัดินอีกด้วยการนวดดิน ถือเป็นขัน้ตอนสดุท้าย
ของการเตรียมวัตถุดิบ ดินท่ีผ่านการนวดแล้ว จะมีเนือ้ดินท่ีละเอียด เหนียว และมีความชืน้
พอเหมาะสําหรับการนําไปปัน้ขึน้รูป  

การขึน้รูปและวิธีการทาํ 
1 การปัน้ขึน้รูปโดยแป้นหมนุ นําดินท่ีผ่านการนวดแล้วมาปัน้ขึน้รูปด้วยแป้นหมนุโดย

ค่อยๆ ใช้มือบีบดินให้ขึน้รูปเป็นภาชนะตามต้องการ การปัน้ขึน้รูปในลกัษณะนีจ้ะต้องอาศยัความ
ชํานาญของช่างปัน้ ซึง่ช่างปัน้แตล่ะคนอาจจะมีเทคนิคหรือวธีิการท่ีแตกต่างกนัออกไปอาทิ การใช้
เกรียงหรือผ้าชบุนํา้เพ่ือทําให้พืน้ผิวของชิน้งานเรียบ หรือใช้เลบ็มือทําลวดลายบนชิน้งาน  

 2 การปัน้ชิน้งานท่ีมีรูปแบบเหมือนกัน ในปริมาณมากๆ ให้ได้ขนาดท่ีเท่ากัน หรือมี
ขนาดท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ก็อาจจะใช้ไม้ชิน้เล็กๆ มาวดัขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเพ่ือให้ได้
ขนาดท่ีใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ 

3 เม่ือขึน้รูปชิน้งานเสร็จแล้วใช้เส้นลวดขนาดเล็กตัดชิน้งานขึน้จากแป้นหมนุ นําไป
วางผึง่ลมพกัไว้ 12 ชัว่โมง หรือจนแห้งพอท่ีจะแกะลายได้  

 4 ขดูแตง่พืน้ผิวของชิน้งานให้เรียบเสมอกนั  
 5 นําชิน้งานท่ีแห้งพอท่ีจะแกะลายมาร่างโครงของลวดลายจนรอบทัง้ชิน้งาน 
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 6 เ ร่ิมแกะลายโดยใช้มีดปลายแหลมเน้นลวดลายให้ชัดขึน้แล้วค่อยๆ  เพิ่ม
รายละเอียดของลวดลายจนเสร็จสมบรูณ์ 

 7 นําชิน้งานท่ีแกะลายเรียบร้อยแล้วมาขูดแต่งพืน้ผิวให้เรียบ และเก็บรายละเอียด
เป็นครัง้สดุท้าย 

8 นําชิน้งานท่ีแกะลายเรียบร้อยแล้วผึง่ลมทิง้ไว้ประมาณ 5-7 วนั 
9 เม่ือชิน้งานท่ีผึ่งลมทิง้ไว้แห้งแล้วจึงนําเข้าเตาเผาโดยใช้อุณหภูมิในการเผา

ประมาณ 800-1,000 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 1 วนั จากนัน้จึงพกัเตาให้ความร้อนค่อยๆ 
คลายตวัอย่างช้าๆ ซึง่ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 วนั จากนัน้จงึนําเคร่ืองปัน้ดินเผาออกจําหน่าย 

 
วิธีการถ่ายทอดภมิูปัญญาหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา เกาะเกร็ด 
การถ่ายทอดวิธีการปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผาใช้วิธีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 

หรือผู้ ท่ีมีความชํานาญถ่ายทอดให้แก่ผู้ ท่ีสนใจทั่วไป และมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ในการปัน้
เคร่ืองปัน้ดินเผาของชมุชนเกาะเกร็ด การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งการปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผา ซึง่ในแต่
ละกลุ่มนัน้ได้มีการแบ่งกลุ่ม โดยใช้ช่วงอายเุป็นเกณฑ์ การแบ่งกลุ่มให้ได้รายละเอียดเพ่ิมมากขึน้ 
อีกสามกลุ่ม คือ กลุ่มคนรุ่นเก่า กลุ่มคนรุ่นกลาง และกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทัง้หมดจํานวน 6 ราย 
ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา เกาะเกร็ดนัน้มีอยู่ด้วยกนั
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ สู่ลูก 
หรือการถ่ายทอดระหว่างเครือญาติ หมายถึง การถ่ายทอดจากปู่ ย่า ตายาย สู่หลาน และการ
ถ่ายทอดจากผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง การถ่ายทอดจากผู้ เช่ียวชาญสู่ลูกศิษย์ และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หมายถึง บุคคลนัน้ๆ มีความต้องการท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากสิ่งท่ีได้พบเห็น 
และได้จดจํา ซึง่ในกรณีนีเ้รียกว่า “ครูพกัลกัจํา”  วิ ธี ก า ร ถ่ า ยทอดภูมิ ปัญญาหั ต ถก ร ร ม
เคร่ืองปัน้ดินเผา เกาะเกร็ดนิยมทํากนัแบบการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซึ่งหมายถึง วิธีการสืบ
ทอดจากรุ่นบรรพบุรุษปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ รุ่นลกูรุ่นหลานนัน้ เพ่ือเป็นการปลกูฝังและสืบทอดภมูิ
ปัญญาต่อเพ่ือไม่ให้สญูไป ซึง่ส่ิงนีแ้สดงให้เห็นว่าความสําคญัสถาบนัครอบครัวนัน้ มีผลอย่างยิ่ง
ในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผา ทําให้เกิดมีอาชีพและรายได้เร่ือยมา
จนถึงปัจจุบนั ส่วนขัน้ตอนในการถ่ายทอดมักจะเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว เวลาว่างหรือเลิก
เรียนตอนเย็น วนัหยดุเสาร์อาทิตย์ 

 ผู้ ใหญ่หรือคนท่ีมีความรู้ความชํานาญ มกัจะชกัชวนลกูหลานให้ฝึกทําหรือบางทีให้
มาช่วยงานปัน้ มีการสาธิตวิธีการทํา เทคนิค อย่างเป็นขัน้เป็นตอน เพ่ือให้เด็กช่วยจําและถือว่า
เป็นการปลกูฝังไปในตวั เพราะตัง้แต่เกิดมาบางครอบครัวก็คลกุคลีอยูก่บัอาชีพของผู้ปกครอง หรือ
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ญาติเพ่ือนบ้าน เกิดความเคยชินและต้องการสืบสานภูมิปัญญาท่ีมีมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ ปลูก
จิตสํานกึให้รักบ้านเกิดและอาชีพท่ีใช้ในการทํามาหากินและเลีย้งดชีูวิตครอบครัวในทกุๆวนัท่ีมีอยู่
ได้ เพราะอาชีพการทําเคร่ืองปัน้ดินเผา 

 
2. บริบทของพืน้ที่ศึกษา 

2.1 ลักษณะที่ตัง้และอาณาเขตเกาะเกร็ด 
ตําบลเกาะเกร็ดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแม่นํา้เจ้าพระยาล้อมรอบมีเนือ้ท่ีประมาณ4.2 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,625 ไร่ ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของอําเภอปากเกร็ด ระยะห่างประมาณ 2 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ่กบัพืน้ท่ีข้างเคียง ดงันี ้

ทิศเหนือ ติดกบัตําบลคลองพระอดุมโดยมีแมนํ่า้เจ้าพระยากัน้กลาง 
ทิศใต้ ติดกบัตําบลท่าอิฐโดยมีแมนํ่า้เจ้าพระกัน้กลาง 
ทิศตะวนัออกติดกบัตําบลปากเกร็ดโดยมีแม่นํา้เจ้าพระยากัน้กลาง 
ทิศตะวนัตกติดกบัตําบลอ้อมเกร็ด, บางพลบัโดยมีแมนํ่า้เจ้าพระยากัน้กลาง 

 
ภาพท่ี 5 แสดงขอบเขตของเกาะเกร็ด 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 2 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก http://www.google.com/pic/th/map 
 
3. ความเป็นมาของพืน้ที่ศึกษา 

ปากเกร็ด เป็นอําเภอหนึ่งของจงัหวดันนทบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอําเภอเมืองนนทบุรี มี
ท่ีว่าการอําเภอตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวันออก ในท้องท่ีตําบลปากเกร็ด ท่ีมาของ"ปาก
เกร็ด"นัน้ เน่ืองมาจากในสมัยอยุธยามีเรือสินค้าทัง้ในและต่างประเทศผ่านเข้ามาตามลํานํา้
เจ้าพระยามากมายเม่ือถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ(พ.ศ.2251- 2275)ทรงพิจารณาถึง
ความจําเป็นท่ีจะต้องขุดคลองลดัตามลํานํา้เจ้าพระยาเพิ่มขึน้เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
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และการพฒันาเศรษฐกิจของกรุงศรีอยธุยา จึงทรงมีพระราชดําริให้ขดุคลองลดัแม่นํา้เจ้าพระยา 
ช่วงเกาะเกร็ดท่ีแม่นํา้เจ้าพระยาไหลโค้งอ้อมไปทางทิศตะวนัตก แล้วไหลวกมาทางทิศตะวนัออก
ในปีพ.ศ.2265 เม่ือขดุคลองลดัแม่นํา้เจ้าพระยาได้แล้ว ทําให้การเดินเรือลดัเร็วขึน้ คลองท่ีขดุมี
ขนาดเพียงกว้าง 6 วา ลกึ 6 ศอก และยาว 29 เส้น  เรียกคลองนีใ้นสมยันัน้ว่า “คลองเกร็ดน้อย” 
ตอ่มานิยมเรียกกนัว่า “คลองลดัเกร็ด” ต้นคลองหรือปากคลองเรียกกนัว่า “ปากเกร็ด” ต่อมาคลอง
ลัดเกร็ดได้ถูกความแรงของกระแสนํา้เซาะตล่ิงพัง จนกว้างมากขึน้เร่ือยๆกลายเป็นแม่นํา้ไป  
บริเวณท่ีดินท่ีเป็นเกาะเกร็ดจงึมีลกัษณะเป็น “เกาะ” เรียกกนัวา่ “เกาะเกร็ด”  

ท่ีว่าการอําเภอปากเกร็ดเดิมสร้างขึน้เม่ือปีพ.ศ.2427 ท่ีบริเวณธรณีสงฆ์วัดสนามเหนือ 
ขณะนัน้มีฐานะเป็นแขวงเรียกว่า"แขวงตลาดขวญั" และในปีเดียวกันนีไ้ด้รับการยกฐานะเป็น 
"อําเภอปากเกร็ด" โดยมีพระรามญันนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) ดํารงตําแหน่งเป็นนายอําเภอ
คนแรก ตอ่มาในปี พ.ศ. 2505 ได้ย้ายท่ีวา่การอําเภอมาตัง้ในท่ีปัจจบุนั ซึง่อยูริ่มถนนแจ้งวฒันะ  

ปัจจบุนัอําเภอปากเกร็ดมี 12 ตําบลคือ ปากเกร็ด อ้อมเกร็ด คลองข่อย ท่าอิฐ บางตลาด 
บ้านใหม่ บางพดู บางตะไนย์ คลองพระอดุม เกาะเกร็ด บางพลบั และคลองเกลือ 

 
4. การจัดการข้อมูลด้านภมิูทศัน์วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 

การศึกษาในขัน้ตอนนีเ้พ่ือให้เกิดความกระชบัและเน้นเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีศึกษาท่ีเป็นไป
ในระดบัชุมชน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั คือ การสรุปสาระสําคญั การระบสุิ่งแวดล้อมทาง
วฒันธรรม การจดัทําเอกสารข้อมลู การประเมินคณุคา่และการวิเคราะห์เบือ้งต้น 

4.1 การสรุปคุณลักษณะสาํคัญ 
4.1.1 กลุ่มสาระสาํคัญด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 

คลอบคลุมอง ค์ประกอบทางกายภาพ ท่ี เ ก่ียว ข้องกับมนุษ ย์ ไ ด้แก่
สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง โดยสถาปัตยกรรมนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
สถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน และอาคารท่ีพกัอาศยัและส่ิงก่อสร้างประกอบด้วย  

1. วัดปรมัยยิกาวาส 
วดันีต้ัง้อยู่ในเกาะเกร็ดตําบลเกาะเกร็ด และอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ

เกร็ด ตรงมมุของแมนํ่า้เจ้าพระยากบัคลองลดัเกร็ดพอดี  ถ้าหากจะข้ามเรือจากตวัอําเภอปากเกร็ด 
ต้องข้ามท่ีท่าวดัสนามเหนือใต้ตลาดปากเกร็ดเล็กน้อยส่วนเรือนําเท่ียวท่ีมาจากกรุงเทพมหานคร
มกัมาจอดท่ีวดันีเ้พราะเป็นวดัใหญ่และเป็นวดัสําคัญของเกาะเกร็ด  เน่ืองจากมีโบราณสถานท่ี
เก่าแก่และน่าศกึษาน่าชมมากมาย 

วัดปรมัยยิกาวาสเดิมช่ือวัดปากอ่าว อาจจะเป็นเพราะว่าวัดตัง้อยู่ตรงแม่นํา้
เจ้าพระยาท่ีมีคลองลดัเกร็ดแยกไหลลงมาทางทิศใต้พอดีนัน่เอง  วดันีส้ร้างขึน้ตัง้แต่สมยัอยธุยา
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ตอนปลาย เม่ือคนมอญอพยพมาอาศยัอยู่ท่ีเกาะเกร็ดนีจ้ึงได้ร่วมกนัสร้างวดัขึน้  ถือว่าเป็นวดัท่ีมี
ความสําคญัของคนมอญเคยเป็นท่ีสถิตย์ของสงัฆราชฝ่ายรามญัท่ีพระสเุมธาจารย์ด้วย  คนมอญ
เรียกวดันีเ้ป็นภาษามอญว่า“เพ๊ียมู่ฮะเติง้”ปัจจุบนัวดันีก็้ยงัเป็นท่ีรวมทําบุญในโอกาสสําคญัของ
คนมอญ เช่นวนัทําบญุออกพรรษา เป็นต้นหลงัจากวดันีส้ร้างขึน้ครัง้แรกในสมยัอยธุยาตอนปลาย
แล้ว  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สถาปนาใหม่ทัง้พระอาราม  
และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วดัปรมยัยิกาวาส”เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกบัพระเจ้า
บรมมไหยกิาเธอ กรมสมเด็จพระสดุารัตนราชประยรู  พระบรมวงศานวุงศ์ผู้ใหญ่ท่ีทรงอภิบาลทํานุ
บํารุงสมเด็จพระเทพศิรินทรพระบรมราชชนนี และพระองค์มาตัง้แต่ครัง้ยงัทรงพระเยาว์  ปัจจบุนั
วดัปรมยัยิกาวาส เป็นอารามหลวงชัน้โทชนิดราชวรวิหารด้วย 

 
ภาพท่ี 6 วดัปรมยัยิกาวาส 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

โบราณวตัถสุถานท่ีน่าชมคือ พระอโุบสถและจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถซึง่
เป็นฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าประวิชชุมสายเป็นภาพธุดงควตัรและพุทธจริยาวตัรท่ีสวยงามมาก 
หน้าบันพระอุโบสถมีปูนปัน้ตราพระเกีย้วอันเป็นตราประจําพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าฯประดิษฐานอยู่แวดล้อมด้วยลวดลายปนูปัน้ท่ีสวยงามมากรอบพระอโุบสถมีรัว้และ
บานประตเูหลก็ท่ีเสาประตเูหล็กมีรูปหลอ่ศรีษะนกัรบโรมนัโบราณด้วยด้านหน้าพระอโุบสถมีศาลา
รับเสด็จหลงัหนึ่ง เดิมมี 2 หลงั แต่พงัลงนํา้ไปหลงัหนึ่งเพราะตลิ่งถกูนํา้กดัเซาะ  ศาลารับเสด็จนี ้
เคยเป็นท่ีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดลกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิ
พลอดลุยเดช เม่ือเดือนพฤษภาคม 2489 เพ่ือทรงเย่ียมราษฎรชาวไทยและชาวรามญัในอําเภอ
ปากเกร็ด ทางทิศตะวนัตกของพระอโุบสถมีเจดีย์องค์ใหญ่แบบมอญซึง่จําลองแบบพระธาตเุจดีย์มุ
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เตา  จากเมืองหงสาวดี  และมีพระบรมสารีริกธาตบุรรจไุว้ด้วย  ถดัไปมีวิหารพระพทุธไสยาสน์องค์
พระพทุธไสยาสน์เข้าใจว่าสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย  สว่นวิหารสร้างขึน้ใหม่ในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 ท่ีเพดานวหิารมีภาพเขียนตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ปฐมจลุจอมเกล้าวิเศษด้วย   

หลังพระวิหารมีพระนนทมุนินท์ซึ่ง เป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดนนทบุรี
ประดิษฐานอยู่ด้วย และมีพระพทุธรูปท่ีระเบียงวิหารคตถึง 46 องค์ด้วย  ท่ีริมแม่นํา้มี เจดีย์เอียง
องค์เล็ก ตัง้เด่นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล  ทัง้เวลานั่งเรือไปตามแม่นํา้เจ้าพระยา หรือมองจากฝ่ัง
อําเภอปากเกร็ดด้วย  เจดีย์เอียงองค์นีถื้อเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของวัด  บริเวณนีท้างวัดได้ปลูก
ต้นไม้ไว้เป็นสวนพกัผ่อนดีมาก  มีต้นไม้ท่ีน่าสนใจเรียกกนัว่า ต้นสามกษัตริย์คือมีต้นโพธ์ิ ต้นไทร 
และต้นหว้าขึน้รวมเป็นต้นเดียวกนั  เป็นต้นไม้เก่าแก่อายุไม่ต่ํากว่า 100 ปีแน่นอน  ใกล้ๆกนัมี 
ปราสาทห้ายอดแบบรามญัซึ่งสร้างด้วยไม้และประดบัด้วยกระดาษสีฉลลุาย ทางวดัสร้างขึน้เพ่ือ
พระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคณุพระไตรสรณธชั (มาลยั ธาตสุวุรรณ) อดีตเจ้าอาวาสวดัปรมยัยิ
กาวาส เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2540 เสียดายท่ีปัจจบุนัชํารุดมากแล้ว 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
วดัปรมยัยิกาวาสถือเป็นวดัท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวหลกัของเกาะเกร็ดทางบกและทาง

นํา้ในโปรแกรมการท่องเท่ียวไหว้พระ 9 วดั เพราะมีเจดีย์ท่ีถือเป็นภาพสญัลกัษณ์ของเกาะเกร็ด มี
จดุชมวิวด้านเหนือของเกาะท่ีเป็นสะพานพระราม 5 ซึ่งเป็นจุดสนใจและจุดหลกัในการท่องเท่ียว
สําคัญของเกาะเกร็ด ซึ่งปัจจุบันมีแผนการพัฒนาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่าง
ตอ่เน่ือง 

2. วัดไผ่ล้อม 
วดัไผล้่อม ตัง้อยูใ่นเกาะเกร็ดริมแม่นํา้เจ้าพระยา และอยู่ทางทิศตะวนัตกของวดัปร

มยัยิกาวาส  ห่างจากวดัปรมยัยิกาวาสตามทางเดินประมาณ 350เมตรเข้าใจว่าวดันีค้งสร้างสมยั
อยธุยาตอนปลายเช่นกนั โบราณสถานของวดัท่ีน่าชมคือ พระอโุบสถซึง่มีหน้าบนัจําหลกัไม้เป็นรูป
ดอกไม้ท่ีสวยงามมาก มีคันทวยและบวัหัวเสาท่ีมีความงามไม่แพ้กัน ด้านหน้าของพระอโุบสถมี 
เจดีย์2 องค์ มีฐานเป็นส่ีเหลี่ยมย่อมมุไม้สิบสอง ซึง่คนมอญเรียกวา่ “เพ๊ียะโต้” ทัง้พระอโุบสถและ
เจดีย์ได้รับการบรูณะจนดเูสมือนสร้างขึน้ใหม ่
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ภาพท่ี 7 วดัไผ่ล้อม  
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
วดัไผล้่อมถือเป็นวดัท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวหลกัของเกาะเช่นกนั เพราะถกูบรรจอุยู่ใน

โปรแกรมการท่องเท่ียวไหว้พระ 9 วดัและมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์อีกแห่ง สภาพแวดล้อม
ของวดัเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสะอาดเพราะมีการดแูลบรูณะอยา่งต่อเน่ืองขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ดเช่นกนั แต่ยงัขาดการวางแผนพฒันาอย่างเป็นระบบแบบบรูณาการ
ทัง้หมด 

3. วัดเสาธงทอง 
วัดเสาธงทอง ตัง้อยู่ในเกาะเกร็ด ริมแม่นํา้เจ้าพระยาเช่นกัน และอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของวัดไผ่ล้อม  ห่างจากวดัไผ่ล้อมประมาณ 300เมตร  ดงันัน้วัดเสาธงทอง วดัไผ่ล้อม 
และวดัปรมยัยิกาวาส จึงอยู่ไม่ไกลกนัมาก  เดิมวดัเสาธงทองมีช่ือวา่ “วดัสวนหมาก” เข้าใจว่าเม่ือ
สร้างวดัใหม่ๆ คงมีสวนหมากมาก หรือท่ีตัง้วดัอาจเป็นสวนหมากมาก่อนก็ได้ สนันิษฐานกนัว่าวดันี ้
ได้รับการปฎิสังขรณ์ในตอนปลายรัชกาลท่ี 4 โดยเจ้าจอมมารดาอําภาในรัชกาลท่ี 2 และ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเคยเสด็จวดันีเ้ม่ือปี พ.ศ. 2440 และได้เสด็จชมสวน
สะท้อนห่อท่ีเกาะเกร็ดด้วยโบราณสถานของวดัเสาธงทอง คือ พระอโุบสถซึ่งซ่อมแซมใหม่ทัง้หลงั
จนดเูสมือนเป็นพระอโุบสถสร้างใหม ่ 

เจดีย์เหล่ียมย่อมุมไม้สิบสองเป็นเจดีย์เหล่ียมย่อมุมไม้สิบสองและมีเจดีย์บริวาร
เล็กๆล้อมรอบอีก 12 องค์ ซึง่คนมอญเรียกวา่ “เพ๊ียะอาล๊าด”  หรือ "พระธุตงัคธาตเุจดีย์"  ใกล้ๆ
พระอโุบสถมีเจดีย์อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นทรงระฆงักลม อีกองค์หนึ่งทําองค์ระฆงัเป็นพคูล้ายผล
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มะเฟือง พระวิหารยังไม่ได้ซ่อมแซม จึงพบเห็นลวดลายปูนปัน้ท่ีซุ้ มประตูและซุ้ มหน้าต่างท่ี
สวยงามพอสมควร ตึกขุนเทพภักดี (สง จารุสังข์)เป็นตึกท่ีขุนเทพภักดีสร้างเป็นอาคารโรงเรียน
มธัยม เม่ือปี พ. ศ. 2451  

ปัจจุบนัทําเป็นห้องสมุด ศาลาเจ้าจอมมรกตเป็นศาลาท่านํา้ ซึ่งเจ้าจอมมรกตใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัสร้างถวาย ปัจจบุนัซ่อมแซมใหม่เช่นกนั  หอสวดมนต์
และหมู่กุฎีสงฆ์เป็นอาคารทรงไทย มีลวดลายไม้ฉลุและจิตรกรรมฝาผนังด้วย สร้างเม่ือราวพ.ศ. 
2456 สะพานข้ามคลองเก่าเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองในบริเวณวดั แตค่ลองตืน้เขิน
มากแล้ว ต้นยางใหญ่อยูใ่กล้พระอโุบสถ เป็นต้นยางขนดใหญ่วดัรอบต้นได้ถึง 5.75 เมตร อายรุาว 
200 ปี และท่ีริมแมนํ่า้เจ้าพระยายงัมีต้นโพธ์ิใหญ่ 2 ต้น ต้นมะขามใหญ่อีก 1 ต้นด้วย 

 
ภาพท่ี 8 วดัเสาธงทอง  
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 

 
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
เป็นวดัท่ีค่อนข้างห่างไกลจากจดุสญัจรหลกัของการท่องเท่ียวโดยทางบกแต่ยงัเป็น

จดุหนึ่งของการท่องเท่ียวทางเรือในโปรแกรมการลอ่งเรือไว้พระ 9 วดั และเป็นจดุแรกในจํานวน 9 
วัด และถือเป็นวัดท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนภายในชุมชน ดังนัน้บรรยากาศของวัดเสาธงทองจึงมี
ความสงบเงียบแต่ก็มีชีวิตชีวาในวันสําคัญทางศาสนาเช่นกัน แต่จะคับคั่งและมีชีวิตชีวาด้วย
นกัท่องเท่ียวในวนัหยดุสดุสปัดาห์ 
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4. วัดฉิมพลี 
วดัฉิมพลีตัง้อยู่ในเกาะเกร็ดริมคลองลดัเกร็ด และอยู่ทางทิศใต้ของวดัปรมยัยิกาวาส  

ห่างจากวดัปรมยัยิกาวาสประมาณ 800 เมตร ถ้าหากจะไปชมวดันี ้โดยข้ามฟากท่ีท่าวดักลาง
เกร็ดจะสะดวกมากกว่าเพราะเม่ือขึน้จากท่าเรือฝ่ังเกาะเกร็ดแล้วเดินขึน้ไปทางทิศเหนืออีก
เลก็น้อยก็ถงึวดันี ้

วดัฉิมพลีเป็นวดัสมยัอยธุยาตอนปลายอีกวดัหนึ่ง เดิมช่ือ "วดัป่าฝ้าย" สนันิษฐานกนั
ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงปฏิสังขรณ์แล้วทรงตัง้ช่ือใหม่ว่า “วัดฉิมพลี
สทุธาวาส” ตามช่ือเดิมของพระองค์คือ “เจ้าฟ้าชายฉิม” โบราณสถานของวดัท่ีน่าชมคือ พระ
อโุบสถซึง่มีฐานโค้งแบบท้องเรือสําเภา  หน้าบนัจําหลกัไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถล้อมรอบด้วยลาย
ดอกไม้ ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างมีลวดลายปูนปัน้ท่ีสวยงาม ด้านเหนือของพระอุโบสถมี เจดีย์
เหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสองและมีเจดีย์องค์เล็ก 4 องค์ล้อมรอบองค์ใหญ่ องค์ระฆงัประดบัด้วยกระจก
สีสวยงาม ในบริเวณวดัมี ตุ๊กตาหิน เข้าใจว่านํามาจากเมืองจีน ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลศิหล้านภาลยั 

 

 
ภาพท่ี 9 วดัฉิมพลี  
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 27 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
เป็นวดัท่ีเป็นศาสนสถานของชุมชน มีความน่าสนใจด้านประวติัศาสตร์ของชุมชน 

แต่ห่างไกลจากจุดเช่ือมต่อหลักของเกาะเกร็ด แต่ยังเป็นจุดหนึ่งของการท่องเท่ียวทางเรือใน
โปรแกรมการลอ่งเรือไว้พระ 9 วดั จึงจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียววดันีโ้ดยโปรแกรมท่องเท่ียว
ทางเรือเป็นสว่นใหญ่ แต่ก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการเย่ียมชมและขาดการพฒันาและบรูณะ ขาด
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การประชาสมัพนัธ์ จึงทําให้นกัท่องเท่ียวขาดความรู้ทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัวดัฉิมพลีไป ส่งผล
ให้วดัฉิมพลีคอ่นข้างเงียบเหงา 

 
5. วัดป่าเลไลยก์ 
วดัป่าเลไลยก์เป็นวดัร้างตัง้อยู่ติดกับวดัฉิมพลี  ปัจจุบนัจึงรวมกับวดัฉิมพลี  ยงัมี

โบราณสถานของวดัเหลืออยูคื่อ พระอโุบสถกบั เจดีย์เหลี่ยมย่อมมุไม้สิบสอง2 องค์ ซึง่มีความงาม
ในด้านคณุค่าทางสถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีสําคญัของสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย อนัเป็น
องค์ประกอบท่ีควรแก่การศึกษาไว้และเผยแพร่ กล่าวกนัว่าภายในพระอโุบสถเคยมีพระประธาน
เป็นพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 3 ศอกด้วย ปัจจุบนัถกูขโมยไปแล้ว ทัง้พระ
อุโบสถและเจดีย์ชํารุดทรุดโทรมและมีหญ้าขึน้รกเพราะขาดการบูรณะมาเป็นเวลานาน ถ้าหาก
ทางวดัหรือทางอ.บ.ต.เกาะเกร็ดเห็นความสําคญัของวดัป่าเลไลยก์ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศกึษาด้านประวตัิศาสตร์เป็นอย่างยิง่ 

 

 
ภาพท่ี 10 วดัป่าเลไลยก์ 
ท่ีมา: รูปภาพ, [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 27 มีนาคม 2554. เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
วดัป่าเลไลยก์เป็นวดัท่ีไม่ได้รับการดแูลและบํารุงรักษา จึงเป็นวดัท่ีเสื่อมโทรมและรก

ร้าง เน่ืองด้วยไม่ได้ถูบรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเท่ียวไหว้พระ 9 วัด แต่มีความสําคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และศิลปะ จึงต้องได้รับการบํารุงรักษาและพฒันาอย่างเร่งด่วน ซึ่งตําแหน่งของวดั
นัน้มีศกัยภาพท่ีดีเพราะตัง้อยูต่ิดกบัวดัฉิมพลีเพ่ือการพฒันาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่ง  
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6. วัดศาลากุล 
วัดศาลากุล ตัง้อยู่เกือบกลางเกาะเกร็ด  และอยู่ในหมู่ท่ี 3 บ้านเกาะศาลากุล การ

เดินทางไปยงัวดันี ้ถ้าหากข้ามเรือท่ีท่าวดักลางเกร็ด เม่ือขึน้ท่ีท่าเกาะเกร็ด  จะมีถนนไปถึงวดันีไ้ด้  
ระยะทางประมาณ 1400เมตร  กล่าวกนัว่าวดันีเ้ป็นวดัเก่าเช่นกัน เดิมตัง้อยู่ริมแม่นํา้  เน่ืองจาก
ดินริมแม่นํา้งอกขึน้เร่ือยๆ ปัจจบุนันีจ้ึงอยู่เกือบกลางเกาะเกร็ด สนันิษฐานกนัอีกว่า ช่ือวดัเดิมช่ือ 
"วดัศาลากนุ"เป็นช่ือท่ีได้มาจากผู้สร้างศาลาถวายวดั ผู้สร้างคือ เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์(กนุ) สมุ
หนายก ซึง่รับราชการในสมยัพระเจ้าตากสิน จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และยงั
กล่าวกนัอีกว่า เดิมเกาะเกร็ดมีช่ือว่า "เกาะศาลากนุ"เหมือนกบัช่ือวดัศาลากนุ เพ่ิงเปล่ียนมาเป็น 
"เกาะเกร็ด" ภายหลงัตอนท่ีตัง้เป็นตําบลเกาะเกร็ด  และตัง้อําเภอปากเกร็ด ซึ่งถือเป็นวดัท่ีมี
ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของเกาะเกร็ดเป็นอย่างย่ิง 

สําหรับโบราณสถานของวดัล้วนสร้างขึน้ใหม่ คือ พระอโุบสถลกัษณะทรงโบราณ 2 
ชัน้ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ เจดีย์และกุฎีสงฆ์ และยงัมีโบราณวัตถุเก่า เช่น โต๊ะหมู่บูชา
ขนาดใหญ่ประดบัมกุ, เคร่ืองแก้วเจียระไน, และหีบศพประดบัมกุ ซึ่งทางวดัเก็บรักษาไว้ และวดั
ศาลากลุยงัมีช่ือเสียงในการทําเคร่ืองรางของขลงั คือ หนมุานแกะสลกัของพระอาจารย์สุน่อดีตเจ้า
อาวาส ซึง่เป็นเจ้าอาวาสสมยัรัชกาลท่ี 5 ปัจจบุนัหาหนมุานแกะสลกัได้ยากมาก 

 

 
ภาพท่ี 11 วดัศาลากลุ  
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
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สถานการณ์ในปัจจุบัน 
วดัศาลากลุนัน้ถือเป็นวดัท่ีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์เป็นอย่างย่ิง เป็นวดัท่ีอยู่

กบัชมุชนหลกัจึงมีการดแูลและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่จํานวนนกัท่องเท่ียวก็ยงัถือว่าน้อย เพราะ
อยู่ห่างไกลจากจดุท่องเท่ียวหลกัของเกาะไม่ว่าจะทัง้ทางบกและทางนํา้  จึงควรมีการให้ข้อมลูแก่
นกัท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจตระหนกัถงึความสําคญัของวดัศาลากลุ 

 
4.1.2 กลุ่มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural 

Environment) 
สําหรับสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินัน้ เกาะเกร็ดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแม่นํา้

เจ้าพระยาล้อมรอบ ประกอบกับสภาพพืน้ท่ีของเกาะเกร็ดท่ีใช้ประโยชน์นัน้ มากกว่า 50% เป็น
พืน้ท่ีเกษตรกรรม ทําสวน พืน้ท่ีของเกาะนัน้มีความสงูเฉลี่ยจากแม่นํา้ปกติเพียง 2-3 เมตร ดงันัน้
แม่นํา้เจ้าพระยาจึงถือเป็นแม่นํา้สายสําคัญสําหรับการอุปโภคบริโภคของคนภายในเกาะเกร็ด
รวมถึงเป็นเส้นทางติดต่อสู่ชุมชนภายนอกซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะเกร็ดนัน้มี
ความสมบรูณ์ของธรรมชาติคอ่นข้างสงู สภาพลําคลองภายในเกาะเกร็ดและพืน้ท่ีเกษตรกรรมของ
ชมุชน 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะเกร็ดในปัจจบุนันัน้ ถือเป็นจดุแข็งท่ีสําคญัของ

การท่องเท่ียว เพราะมีความเป็นธรรมชาติของภูมิทัศน์แบบชุมชนริมนํา้ ท่ียังคงดําเนินวิถีชีวิต
เหมือนในสมัยอดีต ทัง้สภาพบ้านเรือน คลองต่างๆ และระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ แต่
อาจมีการเส่ือมโทรมและเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างช้า อาจ
เป็นเพราะสภาพพืน้ท่ีนัน้เป็นเกาะ จึงทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้วิถีชีวิตและชุมชนท่ี
คอ่นข้างช้า 

 
ภาพท่ี 12 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะเกร็ด 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 27 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
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4.1.3 กลุ่มสาระสาํคัญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมรดกทางนามธรรม 
(Intangible Cultural Environment) 

ครอบคลมุหัวข้อท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีไม่ใช่กายภาพ ได้แก่ ประวตัิศาสตร์การตัง้
ถ่ินฐานของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนริมนํา้ การค้าขาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเช่ือมโยงกับ
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ ก่อให้เกิดภมูิปัญญาท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
ภูมิทัศน์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงประเพณีท่ีเช่ือมโยงกับพืน้ท่ี เช่น ประเพณีต่างๆ ของชุมชน
มอญในเกาะเกร็ด เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 13ประเพณีวนัสงกรานต์มอญของเกาะเกร็ด 
ท่ีมา: รูปภาพ, [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554. เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ประเพณีและขนบธรรมเนียมทางวฒันธรรมของเกาะเกร็ดนัน้ เน่ืองด้วยการท่องเท่ียว

ท่ีเป็นจุดขายสําคัญในปัจจุบันทําให้มีการฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์สู่
นักท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจมากขึน้ แต่ยงัขาดการให้ข้อมูลเชิงลึก ความสําคัญและความเป็นมา 
เพ่ือให้มีองค์ความรู้ท่ีลกึซึง้มากขึน้ 

 
5.การแปลงความหมายข้อมูล 

ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการแปลความหมายข้อมลูจากข้อมลูเบือ้งต้น โดยหลงัจากท่ีเก็บข้อมลู
ท่ีเป็นระบบและสามารถสร้างการรับรู้ร่วมกนัได้แล้ว จึงทําการแปลความหมายข้อมลูในด้านต่างๆ 
ของพืน้ท่ีศกึษา ในหวัข้อดงัต่อไปนี ้

5.1 ประวัตคิวามเป็นมาของสมาชิกในชุมชน รูปแบบการตัง้ถิ่นฐานบนเกาะเกร็ด 
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เกาะเกร็ดเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางลําเจ้าพระยา มีฐานะเป็นตําบลแบ่งเขตการ 
ปกครองออกเป็น 7 ตําบล เกาะเกร็ดเกิดขึน้จากการขดุคลองลดัลํานํา้เจ้าพระยาตรงท่ีเป็นแหลม
ย่ืนไปตามความโค้งของแม่นํา้เจ้าพระยา  ในสมยัสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระแห่งกรุงศรีอยธุยา 
ในปี พ.ศ.2265 เรียกคลองนีว่้า “คลองลัดเกร็ดน้อย” ขนาด 6 วา ยาว 39 เส้นเศษ ลึก 6 ศอก 
ต่อมากระแสนํา้เปล่ียนทิศทางทําให้คลองขยายกว้างขึน้ เพราะถกูความแรงของกระแสนํา้เซาะ
ตลิ่งจนกลายเป็นแม่นํา้ลดัเกร็ด และเกาะเกร็ด จนมีสภาพเป็นเกาะเช่นทกุวนันี ้

ช่ือของเกาะเกร็ดแต่เดิมนัน้คงไม่มี คงเรียกสภาพพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลมย่ืนของพืน้ดินว่า 
“บ้านแหลม”ปัจจุบนันีบ้ริเวณใกล้เคียงยงัคงมีบ้านและคลองท่ีเรียกว่าบ้านแหลมเหนือและบ้าน
แหลมกลาง เม่ือขุดคลองลดัแล้วสภาพการเป็นเกาะยงัไม่ชดัเจนเพราะเป็นเพียงคลองลดัแคบๆ 
เรียกว่า “ลดัเกร็ด”ด้านตะวนัตกของเกาะรียกอ้อมเกร็ดในต้นรัชกาลท่ี3 สุนทรภู่ได้กล่าวถึงเกาะ
เกร็ดไว้ในนิราศภเูขาทอง ได้เรียกช่ือของชมุชนเท่านัน้ ไมไ่ด้กลา่วถงึช่ือแต่อยา่งใด ดงันี ้

“ถึงเกาะเกร็ดบ้านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา”เม่ือลําคลองกว้าง
สภาพความเป็นเกาะเด่นชดัขึน้จึงเรียกเกาะ แต่ช่ือท่ีเรียกกนัในชัน้แรกนัน้เรียกวา่ “เกาะศาลากนุ” 
ช่ือนีย้งัปรากฏอยู่ในโฉนดท่ีดินท่ีออกในสมยัรัชกาลท่ี 5 เกาะศาลากนุเรียกตามช่ือวดับนเกาะ คือ
วดัศาลากุน ซึ่งสนันิฐานว่ามาจาก เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กนุ) สมหุนายกท่ีรับราชการสมยัพระ
เจ้าตากสินมหาราชจนถึงสมัยรัชการท่ี2 เป็นผู้สร้างถวาย ต่อมาได้ตัง้อําเภอปากเกร็ดขึน้เกาะ
ศาลากุนจึงได้มีฐานะเป็นตําบลและเรียกว่าตําบลเกาะเกร็ด เกาะนีจ้ึงช่ือ เกาะเกร็ดตัง้แต่นัน้มา
จนถึงปัจจบุนันี ้

เกาะเกร็ดเป็นชุมชนท่ีเจริญมาตัง้แต่ปลายสมยัอยุธยา สงัเกตได้จากวดัต่างๆท่ีสร้างขึน้
บนเกาะแต่ละวดั เป็นโบราณสถานท่ีสวยงาม แตกต่างจากวดัท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนัอย่างเห็น
ได้ชัด ทางลดัเกร็ดตอนใต้ บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ด่านตรวจเรือต่างๆท่ีจะเดินทางขึน้ไปกรุงศรีอยุธยา 
ชาวบ้านเรียกบริเวณนีว้่า “ปากด่าน” เม่ือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าทหารพม่าคงยึดหมู่บ้านบน
เกาะนี ้บริเวณลดัเกร็ดเป็นด่านตรวจเรือแพของคนไทย ดงัท่ีเห็นได้จากหนงัสืออภินิหารมหาบรุุษ 
ท่ีได้กลา่วถงึนายสจิุนดา เม่ือลอบหนีออกจากกรุงศรีอยธุยา 

หลงัจากกรุงแตกพร้อมเพ่ือนอีก 3 คน เพ่ือไปพบหลวงยกกระบตัร (พระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) ท่ีเมืองราชบรีุ ลงเรือโกลนหนีพม่ามาทางบางไทร และล่องมาตาม
ลํานํา้ยา่นเมืองสามโคกจนเข้าเขตเมืองนนท์ พอถงึบางบวัทองในอ้อมเกร็ดก็พอสวา่งในท่ีนัน้จึงได้
ซ่อนตวัอยู่ในท่ีลบัๆครัน้คํ่าลงเรือล่องถึงเมืองธนบุรีท่ีวดัแจ้ง พระองค์ไม่เสด็จพ่านคลองลดัเกร็ด 
แตก่ลบัอ้อมไปทางปากคลองบางบวัทอง ซึง่เป็นทางท่ีไกลกว่าเน่ืองจากบริเวณลดัเกร็ดพม่าได้ยดึ
ดา่นตรวจไว้อยา่งหนาแน่น เกาะเกร็ดจงึมีบทบาทท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของไทยแตเ่ดิมมา 
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การตัง้ถิ่นฐานของชุมชนในอดีต 
เม่ือครัง้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีปรากฏว่ามีคนมอญได้เข้ามาอยู่แล้วทัง้นีเ้พราะ

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและมอญดําเนินมาด้วยดีแต่โบราณประกอบกบัการเป็นพทุธศาสนิกชน
และมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีคล้ายกนั ทัง้ยงัต้องทําศึกสงครามกบัพม่ามาตลอด กรุงหงสาวดี
เป็นเมืองหลวงของมอญมาแต่โบราณ พม่าได้บุกเข้ายึดเมืองและมอญได้ยึดคืนจากพม่ามาได้
ระยะหนึ่งจนถึงพ.ศ.2300 มอญต้องเสียกรุงหงสาวดีให้แก่พม่าไป การตัง้ถ่ินฐานของชุมชนของ
มอญในอดีตจึงเป็นลกัษณะอพยพหลบหนีรุกไล่ของกษัตริย์พม่าถอยเข้ามาในประเทศไทย การ
อพยพของชาวมอญปากเกร็ด ได้อพยพมา 2 ครัง้ คือ 

ครัง้แรก  พ.ศ. 2317 สมยัพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้ครอบครัวมอญของพระ
ยาเจ่ง ซึ่งเป็นนายทหารหัวหน้าคนมอญมาตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และท่ี
อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี มอญท่ีเข้ามาอยู่ครัง้นีส้่วนใหญ่เป็นครอบครัวทหาร โดยร่วมกบั
ทหารมอญเก่าครัง้สมยักรุงศรีอยธุยาและทหารไทยทําสงครามขบัไล่พม่าอยา่งเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในศึกเก้าทพันัน้ทหารมอญมีบทบาทอย่างมากในการขบัไล่ข้าศึก และได้รับพระราชทาน
ยศเป็นนายทหารชัน้ผู้ ใหญ่จํานวนมากพญาเจ่ง ซึ่งตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีปากคลองตลาด ภายหลงั
ได้รับพระราชทานบรรดาศกัดิ์เป็นเจ้าพระยามหาโยธา ในสมยัรัชกาลท่ี 1 และเป็นต้นสกุล “คช
เสนี” 

ครัง้ที่สอง  พ.ศ.2358 สมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯให้เจ้าฟ้ามงกุฎ
(รัชกาลท่ี 4) ไปรับครอบครัวมอญท่ีเข้ามาทางด่านแม่ละเมา แม่สอด เมืองตาก ให้ครอบครัวมอญ
เหล่านัน้อยู่ท่ีนนทบรีุบ้าง ปทมุธานีบ้าง เมืองนครเข่ือนขนัธ์ (พระประแดง)บ้าง ดงันัน้คนมอญจึง
อยูริ่มแมนํ่า้เจ้าพระยา ตัง้แต่บางประอนิตลอดมาจนถงึกรุงเทพฯ คนมอญเหล่านีใ้นชัน้ต้นตัง้ใจว่า
จะอยู่ชั่วคราวและมาอยู่ในบริเวณบ้านร้างเมืองร้างของคนไทย ซึ่งทิง้ไปเพราะถูกพม่าข้าศึก
ปล้นสะดมยึดหมู่บ้านเหล่านีไ้ว้เหตุนีชุ้มชนท่ีเกิดขึน้ใหม่สมัยนัน้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็น
ชุมชนของคนมอญเกือบทัง้หมดคนมอญท่ีอพยพมาส่วนใหญ่เป็นขุนนาง ทหารและพระสงฆ์
ผู้ ใหญ่ ดงันีน้ัน้จึงปรับสภาพความเป็นอยู่ได้ดี ประกอบกับได้เข้ารับราชการเป็นขุนนางกันมาก 
สภาพชีวิตจงึอยูใ่นขัน้ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของคนไทยโดยทัว่ไป 

สําหรับชุมชนมอญปากเกร็ดเม่ือครัง้ได้รับโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าอยูห่วัให้ตัง้เป็นอําเภอช่ือ อําเภอปากเกร็ด เม่ือ พ.ศ. 2427 นัน้ ทรงแต่งตัง้นายอําเภอ
คนแรกเป็นคนมอญคือ พระรามญันนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) และท่ีว่าการอําเภอปากเกร็ดคือ 
บ้านพระรามญันนทเขตคดี ท่ีหมู่ท่ี 7 ตําบลเกาะเกร็ด โดยต่อมาเปล่ียนนายอําเภอและท่ีว่าการ
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อําเภอไปหลายครัง้ จนถงึ พ.ศ. 2506 ได้ย้ายท่ีวา่การอําเภอจากตรงข้ามโบสถ์มาสร้างบริเวณท่ีว่า
การอําเภอปัจจบุนั 

5.2 ศาสนา ความเช่ือ ประเพณีและพธีิกรรม 
ประเพณีในเกาะเกร็ด 
เน่ืองจากในเกาะเกร็ดมีคนมอญอพยพเข้ามาอาศยัอยูม่ากพอสมควร  คนมอญจึงนํา

ประเพณีและความเช่ือต่างๆมาจากเมืองมอญด้วย ประเพณีจึงมีหลากหลายและแตกต่างไปจาก
ประเพณีไทย เช่นประเพณีสงกรานต์ จะมีการทําบุญกลางบ้าน มีการแห่ข้าวแช่ แห่นํา้หวาน แห่
หางหงส์ มีการรําเจ้า มีการเล่นสะบ้ามอญและทะแยมอญ เป็นต้น  นอกจากประเพณีสงกรานต์
แล้ว ยงัมีประเพณีอื่นๆอีก เช่น ประเพณีการจดุลกูหน ูประเพณีตกับาตรทางนํา้ ประเพณีตกับาตร
ดอกไม้ ประเพณีการตกับาตรนํา้ผึง้ ประเพณีรํามอญ ประเพณีการเลน่เพลงเจ้าขาว และ ประเพณี
การละเลน่เพลงระบําบ้านไกล เป็นต้น  

 
1. ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยทัง้ชาติ แต่คนไทยเชือ้สายมอญท่ี

เกาะเกร็ด มีการปฏิบติัท่ีแตกตา่งไปจากท่ีอ่ืน และเรียกประเพณีสงกรานต์วา่ "ปัจอะห์ต๊ะห์" โดยจะ
มีการทําบญุเฉลิมฉลองกนัอยา่งมโหฬารทกุหมูบ้่านของชมุชนในเกาะเกร็ด เทศกาลสงกรานต์นีใ้ช้
เวลาหลายวนั เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 13 เมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี พิธีจะเร่ิมจากการ
ทําบญุฉลองสงกรานต์ ซึ่งประกอบด้วย การแห่ข้าวแช่ เเห่นํา้หวาน แห่สงกรานต์ ปล่อยปลา และ
ทําบุญกลางบ้าน ก่อนวนัสงกรานต์จะมีการกวนขนมกาละแม ข้าวเหนียวเเดง ข้าวเหนียวแก้ว 
และมีการทําคะนอมจินหรือขนมจีนเพ่ือทําบญุด้วย ในตอนเย็นและกลางคืนตามหมู่บ้านต่างๆจะ
มีการเล่นสะบ้ามอญ และทะเเยมอญ  หลงัวนัท่ี 15 เมษายนจะมีการทําบญุกลางบ้าน จากนัน้จะ
มีการทําบญุต่อเน่ืองไปอีกด้วยการทําบญุสรงนํา้พระ แห่หางหงส์ และจบด้วยการรําเจ้าประจําปี
ของแตล่ะหมู่บ้าน 

 
2. แห่สงกรานต์ 
เม่ือถึงเทศกาลสงกรานต์ คนไทยเชือ้สายมอญท่ีเกาะเกร็ดถือว่าเป็นการขึน้ศักราช

ใหม ่จึงจดัให้มีการเฉลิมฉลองกนัด้วยการทําบญุรักษาศีลเพ่ือเป็นการต้อนรับศกัราชใหม่ และเพ่ือ
บชูาพระรัตนตรัยและนางสงกรานต์ คนมอญนัน้เม่ือถงึหน้าทําบญุ ก็จะทําบญุกนัอยา่งจริงจงั และ
สนุกสนานกันอย่างเต็มท่ี เทศกาลสงกรานต์ของคนมอญจึงมีทัง้พิธีกรรมทางศาสนา และ
การละเลน่ตา่งๆ หลงัวนัท่ี 15 เมษายน จะมีการแห่สงกรานต์ ซึง่จดัการแห่อยา่งย่ิงใหญ่ทีเดียวโดย
ขบวนแห่จะเดินไปอย่างมีระเบียบสวยงาม จะแต่งตัวอย่างพิถีพิถนัสวยงามเป็นพิเศษ ขบวนแห่
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สงกรานต์นีจ้ะมีทัง้แห่นํา้หวาน ปลาและนกท่ีจะนําไปปล่อย พร้อมทัง้ขบวนการละเล่นต่างๆเช่น 
มอญรํา เม้ยเจิง เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 14 แสดงประเพณีแห่สงกรานต์ 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

3. แห่นํา้หวาน 
การแห่นํา้หวานเป็นประเพณีท่ีทําหลงัจากวันสงกรานต์ประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดย

ชาวบ้านจะมาร่วมทําบุญด้วยการจัดขบวนแห่นํา้หวานบรรจุขวด เพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ์ไว้ฉัน
เวลากระหายนํา้ เม่ือขบวนแห่ถึงวดัใดก็นํานํา้หวานท่ีจดัไว้ถวายพระสงฆ์และสามเณรทกุรูปในวดั
ขบวนแห่นํา้หวานจะมีทัง้นกและปลาเพ่ือนําไปปลอ่ยตามวดัตา่งๆด้วยตามเส้นทางท่ีขบวนผ่านจะ
มีโรงทานตัง้อยู่เป็นระยะๆมีนํา้ด่ืม ขนมและของว่าง บริการแก่ผู้ ร่วมขบวนหรือผู้ ร่วมงานด้วย ซึ่ง
เป็นการให้บริการฟรีประเพณีแห่นํา้หวานนี ้คนไทยเชือ้สายมอญท่ีเกาะเกร็ดได้ปฏิบติัเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทย 
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ภาพท่ี 15 แสดงประเพณีแห่นํา้หวาน 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

4. แห่ข้าวแช่ 
ประเพณีการแห่ข้าวแช่ เป็นประเพณีท่ีคนมอญเรียกว่า "เปิงฮุงกราน" คือในเช้าวนั

สงกรานต์ชาวบ้านจะจัดเตรียมสํารับอาหาร และนําข้าวแช่ใส่ในหม้อดินเผา สาเหตุท่ีใช้ภาชนะ
หม้อดินเผาใสข้่าวแช่ ก็เพราะจะช่วยทําให้ข้าวแช่เยน็และมีกลิน่หอมน่ารับประทาน ท่ีเกาะเกร็ดจะ
มีการหงุข้าวแช่โดยจดัทํารวมกนัเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านจะรวมกนัออกค่าใช้จ่ายและรวมกนัทําข้าว
แช่ในท่ีเดียวกนั เวลานําข้าวแช่ไปถวายพระท่ีวดัจะจดัเป็นขบวนแห่ เรียกว่า "แห่ข้าวแช่" และจะ
จดัทําพิธีบชูานางสงกรานต์ท่ีมอญเรียกว่า "ม๊ีซงกรานต์" ด้วยการสร้างศาลเพียงตาหน้าบ้าน นํา
ข้าวแช่พร้อมเคร่ืองบชูามาวางไว้ จะมีการส่งสํารับข้าวแช่ให้แก่ญาติผู้ ใหญ่ท่ีเคารพนบัถือด้วยเพ่ือ
เป็นการแสดงความเคารพ โดยปกติการแห่ข้าวแช่จะทํากนัปีละ 2 ครัง้คือในวนัสงกรานต์ครัง้หนึ่ง 
และในวนัออกพรรษาอีกครัง้หนึ่ง 
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ภาพท่ี 16 แสดงประเพณีแห่ข้าวแช่ 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

5. แห่หางหงส์ 
การแห่หางหงส์ เป็นประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคนไทยเชือ้สายมอญท่ีเกาะ

เกร็ด จะจดัพิธีแห่หางหงส์เพ่ือเฉลิมฉลอง  หางหงส์จะทําด้วยผ้ามาตดัเย็บเป็นรูปธงยาวผกูปลาย
ไม้ แห่ไปตามหมู่บ้าน เพ่ือเป็นศิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้าน และถวายเป็นพุทธบูชา 
ชาวบ้านมีศรัทธามาร่วมกนัทําหางหงส์ ผู้ มีศรัทธามกัตดัผมตนเองไปผกูไว้ท่ีหางหงส์ แล้วแห่ไปถงึ
หมู่บ้าน เม่ือถึงวดัชาวบ้านจะทําการสกัการะพระเจดีย์ท่ีสําคญัของวดันัน้ แล้วเชิญหางหงส์ขึน้สู่
ยอดเสาหงส์ของวดั พระสงฆ์สวดชยนัโตเพ่ือเป็นศิริมงคล ประเพณีแห่หางหงส์ยงัทํากนัในเกาะ
เกร็ดจนถึงปัจจบุนันี ้เน่ืองจาก "หงส์" เป็นสญัลกัษณ์ของชนชาติมอญมาแต่โบราณ ซึ่งมีตํานาน
เก่ียวกบั "หงส์" ในพงศาวดารมอญกล่าวไว้ว่า ครัง้หนึ่งเม่ือประมาณพนัปีเศษมาแล้วมีสําเภาใหญ่
ลําหนึ่งแล่นมาจากพิทยานคร ในประเทศอินเดีย เพ่ือจะไปค้าขายยงัสวุรรณภูมิลมได้พดัพาเรือ
สําเภาไปถึงบริเวณภูเขา สทุัศนะมรังสฤษดิ์ บรรดาผู้คนในเรือสําเภานัน้แลเห็นหงส์ทองสองตัว
กําลงัเล่นนํา้อยู่ท่ีหาดทราย พราหมณ์ผู้ รู้จดหมายเหตโุบราณได้กราบทลูพระเจ้าบณัฑรุาชาเจ้าผู้
ครองพิทยานครว่า เม่ือครัง้พระพทุธเจ้ายงัมีพระชนมายอุยู่นัน้ ได้เคยเสด็จมาถึงสถานท่ีหงส์ทอง
สองตวัลงเล่นนํา้ ได้ทรงทํานายว่าสถานท่ีนีจ้ะได้เป็นพระมหานครต่อมา เจ้าชายสมละกมุารและ
เจ้าชายวิมลกุมารโอรสฝาแฝดของพระเจ้าเสนะคงคาและพระนางวิมลาราชเทวีได้พาผู้คนมาตัง้
บ้านเรือนและสร้างเมืองขึน้มีพระอนิทร์ลงมาช่วยสร้าง เหตท่ีุมีหงส์ทองมาลงแลน่นํา้ท่ีนัน้ จงึขนาน
นามว่า "หงสาวดี" หงส์จึงเป็นสญัลกัษณ์ของชนชาติมอญมาแต่โบราณ และเพ่ือเป็นสิริมงคลจึง
นิยมทําเสาหงส์ ไว้ตามวดัเป็นพทุธบชูา 
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ภาพท่ี 17 แสดงประเพณีแห่หางหงษ์ 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

6. สะบ้ามอญ 
การเล่นสะบ้ามอญ เป็นการละเล่นพืน้บ้านของคนมอญในเกาะเกร็ดระหว่างเทศกาล

สงกรานต์ คือในวนัท่ี 13-15 เมษายน ช่วงตอนเย็นและกลางคืนจะมีการเล่นสะบ้ามอญตาม
หมู่บ้านต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสรู้จักสนิทสนมกัน แต่ก็อยู่ในสายตาของ
ผู้ ใหญ่ เพราะสถานท่ีเล่นสะบ้ามอญนัน้จดัขึน้ในบริเวณหมู่บ้าน หรือในบริเวณบ้านใดบ้านหนึ่ง 
หรือหลายๆบ้านในหมูบ้่านนัน้ สถานท่ีเลน่สะบ้ามอญ เรียกวา่ "บอ่น" ทําบนลานดิน ต้องปรับท่ีทบุ
ดินให้เรียบ ท่ีกว้างขวางพอท่ีจะให้สาวๆนัง่เรียงกนัได้ตัง้แต่ 8 - 12 คน ประดบัประดาบริเวณด้วย
กระดาษสีและผ้าสีต่างๆ มีการเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มไว้รับรองแขกด้วย 

 หนุ่มๆท่ีจะมาเล่นสะบ้ามอญต้องจัดมาเป็นกลุ่มเป็นพวก มีหัวหน้าซึ่งอาวุโสกว่า
บคุคลอ่ืน พวกรุ่นน้องต้องเช่ือฟังอย่างเคร่งครัด นอกจากนีย้งัมีกลุ่มหนุ่มๆพร้อมด้วยเคร่ืองดนตรี 
ซึง่กลุม่หนุ่มเหลา่นีจ้ะร้องรําทําเพลงเรียกวา่ "กลอ่มสะบ้า" ทําให้บรรยากาศสนกุสนานย่ิงขึน้  
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ภาพท่ี 18 แสดงประเพณีสะบ้ามอญ 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 27 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

7. ทะแยมอญ 
ทะแยมอญ เป็นเพลงพืน้บ้านเก่าแก่ของคนไทยเชือ้สายมอญท่ีเกาะเกร็ด  นิยมเล่น

กันได้ทั่วไป ทัง้ในเทศกาลสงกรานต์ งานมงคล งานอวมงคล ไม่จําเป็นต้องเป็นงานพิธี เนือ้ร้อง
และท่วงทํานองของเพลงเป็นภาษามอญ แต่อาจมีภาษาไทยปนบ้างในบางตอน เนือ้ร้องเป็นการ
ร้องโต้ตอบระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง อาจจะเป็นการเกีย้วพาราสี ต่อปากต่อคํา  หรือมีข้อ
ธรรมะโต้ตอบกันหรือชมนกชมไม้ ทัง้นีแ้ล้วแต่ว่าผู้ ร้องจะดําเนินเร่ืองไปอย่างไร มีการรํา
ประกอบด้วย แตไ่มเ่ป็นแบบแผนตายตวั นอกจากนีย้งัมีเพลงมอญประเภทเพลงใหญ่ ซึง่เป็นเพลง
หลกัท่ีใช้บรรเลง ขณะทําบุญท่ีบ้านหรือท่ีวดั ได้แก่  เพลงประจําบ้านทางตรง  เพลงประจําบ้าน
ทางกลาง  เพลงประจําวดัทางตรง  และ เพลงประจําวดัทางกลาง เป็นต้น 
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ภาพท่ี 19 แสดงประเพณีทะแยมอญ 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2554, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

8. รําเจ้า 
การรําเจ้านีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของงานสงกรานต์ของคนมอญท่ีเกาะเกร็ด และเป็นการรํา

ท่ีหมู่บ้านคนมอญถือปฏิบตัิตัง้แต่เม่ืออยู่เมืองมอญ และคนไทยเชือ้สายมอญก็ได้ปฏิบตัิสืบต่อกนั
มา ตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจบุนันี ้โดยจะมีการรําเจ้าเป็นประเพณีทกุปีหลงัเทศาลสงกรานต์ หรือขึน้ 
1 คํ่า เดือน 6 เป็นการแสดงความเคารพต่อส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ทุกหมู่บ้านจะมีศาลประจําหมู่บ้านของ
ตนเอง ได้แกศ่าลเจ้าพ่อชัน้ผู้ ใหญ่คือ "เจ้าพอ่เกษแก้วไชยฤทธ์ิ"หรือ"เจ้าพอ่หนุ่ม"ตามตํานานการรํา
เจ้า เล่ากนัต่อๆมาว่า เจ้าพ่อเกษแก้วไชยฤทธ์ิเป็นหนุ่มโสด ดงันัน้จึงเรียกกนัว่า เจ้าพ่อหนุ่มอีกช่ือ
หนึ่ง คนไทยเชือ้สายมอญในเกาะเกร็ด จะถือว่า เจ้าพ่อเกษแก้วไชยฤทธ์ิ หรือเจ้าพ่อหนุ่มเป็นเจ้า
พ่อชัน้ผู้ ใหญ่มีศาลอยู่ท่ีเมือง "เมาะตะมะ" คนมอญเรียกว่า " เล๊ะจุ๊สะเป็นปลา่ย" คนมอญเคารพ
นบัถือมาก เม่ือคนมอญได้มาอยูใ่นประทศไทย จงึได้ตัง้ศาลให้ท่านท่ีเกาะเกร็ด ซึง่อยูใ่ต้วดัปรมยัยิ
กาวาสไม่ไกลนัก เจ้าพ่อหนุ่มเป็นท่ีพึ่งทางใจของคนมอญ ทุกๆปีจะมีการรําถวายเจ้าพ่อหนุ่ม
พร้อมด้วยเคร่ืองเซ่น นอกจากเป็นท่ีพึง่ทางใจแล้ว คนมอญยงัเช่ือวา่เจ้าพ่อจะนําสิง่ท่ีดีท่ีเป็นมงคล
มาสูชี่วิต ทําให้ชาวบ้านได้อยูดี่มีความสขุทกุครอบครัวและทกุหมูบ้่าน  

เคร่ืองเซ่นในพิธีรําเจ้า ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ต้มขาว อย่างละถ้วย มะพร้าวอ่อน 
1 ผล กล้วย 1 หวี ข้าวสวย 1 ถ้วย ไข่ต้ม 1 ฟอง วางบนข้าว นําส่ิงเหลา่นีจ้ดัใส่ถาด นําไม้ไผ่อนั
เล็กๆ ยาวๆ เรียกไม้เกีย้ว มาหักเป็นรอยให้เป็นข้อ แต่ละข้อห่างกันประมาณคร่ึงนิว้ รอยข้อ
หมายถึงจํานวนคนในบ้าน บ้านไหนคนมากรอยข้อมาก ข้อหนึ่งหมายถึงคนหนึ่ง นําไม้เกีย้วนีไ้ป
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ปักบนหวีกล้วยในถาด ชาวบ้านจะนําถาดเหล่านีไ้ปวางบนโต๊ะท่ีจัดไว้ในบริเวณพิธี และจะต้อง
จดัหาผ้ามว่ง ผ้าขาวม้า ผ้านุ่งท่ีเป็นผ้าไหมสวยๆ เตรียมไว้หลายๆชดุ 

เพราะในการรําเจ้านี ้นอกจากเจ้าพ่อหนุ่มแล้ว จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์อ่ืนๆ ซึ่งได้รับ
เชิญมารําร่วมด้วยพิธีกรรมในการรําเจ้า จะเร่ิมประมาณบ่าย 3 โมง ผู้ ร่วมพิธีจะเป็นสตรีท่ีได้รับ
เชิญให้เป็นร่างทรง ไม่จํากดัจํานวน ก่อนรําร่างทรงจะต้องรับเคร่ืองเซ่น คือ ถาดท่ีชาวบ้านจดัมา 
และเม่ือเจ้าเข้าประทับในร่างทรงแล้ว ร่างทรงจะเลือกหยิบผ้านุ่ง หรือสไบมาสวมทับชุดเดิม
หลงัจากนัน้ก็จะรําดาบ โดยหยิบดาบท่ีวางอยู่ขึน้มารําไปรวบๆ รําใบหว้าก็หยิบใบหว้าขึน้มา ใช้ป่ี
พาทย์มอญบรรเลงเพลงมอญโบราณ บรรเลงเป็นช่วงสัน้ๆไม่มีคําร้อง เพลงแรกให้เชิญเพลง
คล้ายๆเพลงสาธุการ เพลงรําดาบ เพลงหาบกล้วยในขณะท่ีรํานัน้เจ้า พ่อหนุ่มจะเข้าประทบัในร่าง
ทรง และท่านจะเลือกสาวๆให้ออกมารําด้วย โดยร่างทรงของเจ้าพ่อจะชีไ้ปท่ีสาวๆ ซึ่งมกัเป็นคน
สวยให้ออกมารํา และจะมีเจ้าเข้าประทับก็จะต้องเป็นร่างทรง เม่ือเป็นร่างทรงแล้วจะต้องมารํา
ถวาย เจ้าพ่อเป็นประจําทกุปี เวลาเจ้าพอ่จะกลบัร่างทรงนัน้ก็จะล้มลง 

 

 
ภาพท่ี 20 แสดงประเพณีรําเจ้า 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 27 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 
6.การสาํรวจและจัดทาํข้อมูล 

ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการแปลความหมายข้อมลูจากข้อมลูเบือ้งต้น โดยหลงัจากท่ีเก็บข้อมลู
ท่ีเป็นระบบและสามารถสร้างการรับรู้ร่วมกนัได้แล้ว จึงทําการแปลความหมายข้อมลูในด้านต่างๆ 
ของพืน้ท่ีศกึษา ในหวัข้อดงัต่อไปนี ้

6.1 คุณค่าและความสาํคัญด้านภมิูทศัน์วัฒนธรรมของพืน้ที่กรณีศึกษา 
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ในชัน้ตอนของการสํารวจภาคสนาม ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้มุ่งเน้นไปในการเก็บข้อมลู
ในเร่ืองของคุณค่าและความสําคัญ ซึ่งรายละเอียดในการสํารวจ โดยอ้างอิง 2 ส่วน คือ ด้าน
คณุค่า (Value) หมายถึง สิ่งท่ีให้ประโยชน์ทัง้ทางกายภาพหรือทางจิตใจ ของคนภายในพืน้ท่ี
กรณีศึกษา สว่นประเด็น ท่ีจะใช้ในการสํารวจและสอบถามและการสมัภาษณ์ผู้ นําชมุชนประกอบ
ไปด้วย 

- คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ คณุค่า
ทางด้านความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity Value) คุณค่าทางด้านศิลปะ ด้านเทคนิค (Relative 
Artistic or tech Value) และคณุคา่ความหายาก (Rarity Value) 

- คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี ้คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value) คณุค่าทางด้านการใช้สอย (Functional Value) คณุค่าทางด้าน
ข้อมลูและการศกึษาหาความรู้ (Educational Value) คณุค่าทางด้านสงัคม (Social Value) และ
คณุคา่ทางด้านการเมือง (Political Value) 

ข้อมลูท่ีได้จาการสํารวจในสว่นนี ้จะนําไปใช้ในการระบถุงึคณุค่าและความสําคญัของ
พืน้ท่ีองค์ประกอบท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม ในพืน้ท่ีกรณีศกึษาโดยพิจารณาร่วมกบั
ข้อมลูท่ีได้ทําการศกึษามาในข้างต้น 

ส่วนในด้านท่ี 2 คือข้อมูลด้านภูมิทัศน์ทางสถาปัตยกรรม ใช้การสังเกตและการ
สอบถาม  ซึ่งจาการศึกษา  ระบบการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ข้อมลูทางด้านภูมิทศัน์ทางสถาปัตยกรรม ได้ระบุไว้ว่าให้มี
เนือ้หาครอบคลุมตวัแปรหลกัอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ ประเภทอาคาร การใช้สอยในปัจจุบนั ยคุ
สมยั รูปแบบ วสัดอุาคาร รูปทรงหลงัคา ซึ่งได้ออกแบบ เพ่ือให้การสํารวจและสอบถามเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ผู้ วิจยัจึงได้จดัทําประเด็นและเนือ้หาท่ีจะใช้ในการสํารวจและสอบถามข้อมลูตน
ในพืน้ท่ีชมุชนในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคาร
ทางศาสนา อาคาราชการ 

การใช้สอยในปัจจุบัน ได้แก่ การอยู่อาศัย การค้าขาย แบบผสม ศาสนสถาน 
สาธารณะ บ้านนก ไมม่ีผู้อยูอ่าศยั  

ความเก่าแก่ แบง่เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ตํ่ากว่า 50 ปี มากวา่ 50 ปี และ 100 ปีขึน้ไป 
รูปแบบแบ่งออกเป็น แบบสมัยใหม่ แบบสมัยเก่า แบบบ้านไทยพืน้ถ่ิน แบบมอญ 

แบบฝร่ัง และแบบผสม 
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วัสดุอาคาร แบ่งออกเป็น อาคารไม้ชัน้เดียว อาคารไม้สองชัน้ ตึกปนูชัน้เดียว ตกึปนู
สองชัน้ ตกึปนูสามชัน้ขึน้ไป แบบผสมคร่ึงปนูคร่ึงไม้ อาคารชัว่คราว  

รูปแบบหลังคา หลงัคาทรงแบน (Flat slab) หลงัคาทรงเพิงหรือเพิงหมาแหงน 
หลงัคาทรงจัว่ หลงัคาทรงจัว่สองชัน้ หลงัคาทรงปัน้หยา 

สภาพของอาคาร ใหมห่รือซอ่มแซมแล้วใช้งานได้ตามปกติ สภาพทรุดโทรมเล็กน้อย 
คือ ส่วนประกอบของอาคารอยู่ในสภาพเก่าแต่ยังใช้งานได้ และสภาพทรุดโทรมมากคือ 
สว่นประกอบของอาคารอยูใ่นสภาพเสียหายควรได้รับการซอ่มแซม 

ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจนีจ้ะถกูนําไปเข้าโปรแกรมจดัฐานข้อมลู โดยผลทีได้จากการ
ดําเนินการจะทําให้ได้ข้อมูล ในระดับรายละเอียดของพืน้ท่ีทัง้หมด และนําไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอแนวทางการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีศกึษาในเบือ้งต้นได้ ซึง่ข้อมลู
ท่ีได้ทําการสํารวจสามารถสรุปเป็นผลกายภาพ โดยดไูด้จากภาคผนวก ก 

 
7.การสรุปคุณค่าและความสาํคัญด้านภมิูทศัน์วัฒนธรรมของพืน้ที่กรณีศึกษา 

เพ่ือให้ได้ข้อสรุปด้านคณุคา่และความสําคญัท่ีจะเป็นตวักําหนดแนวทางในการจดัการภมูิ
ทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีชมุชนเกาะเกร็ด ในขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นขัน้ตอนการดําเนินการท่ีทางผู้ วิจยัได้
ทําการสรุปประเด็นความสําคัญและคุณค่าทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาพรวม โดยใช้
การศึกษาข้อมูลในทุกด้านของพืน้ท่ีศึกษา และใช้ฐานข้อมูลจากแหล่งท่ีได้ทําการสํารวจไว้ใน
เบือ้งต้นในการสรุปประเด็น โดยสามารถสรุปออกมาดงันี ้

7.1 ด้านคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ (Historic Value) 
ประวัติศาสตร์อันยาวนานท่ีบอกเล่าถึงชีวิตและวัฒนธรรมแสดงผ่านภูมิทัศน์

วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา แสดงให้เห็นถงึ จดุกําเนิดและการพฒันาการของชมุชน
เกาะเกร็ด โดยปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนและคําบอกเล่าจากผู้ คนต่อๆมา ท่ีพร้อมจะถ่ายทอด
เร่ืองราวถึงสถานท่ีและเหตกุารณ์สําคญัทางประวตัิศาสตร์อนัเป็นท่ีน่าภาคภมูิใจในต้นกําเนิดของ
ชุมชนเกาะเกร็ด นอกจากนีย้ังสามารถเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าถึงเร่ืองราวหรือสืบค้น
ข้อมลูสําหรับผู้ ท่ีมีความสนใจ 

 
7.2 ด้านคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และความงาม (Aesthetic Value) 

คณุค่าทางด้านสนุทรีย์เป็นคณุค่าทางด้านความงามท่ีเห็นด้วยสายตาในรูปแบบของ
รูปทรง (Form) สดัส่วน (Scale) สี (Color) พืน้ผิว (Texture) และวสัด ุ(Material) นอกจากนี ้และ
ยงัรวมไปถงึการสมัผสัและการรับรู้ในประเภทอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นนามธรรม (Intangible) อีกด้วย คณุค่า
ทางด้านสนุทรีย์ของภมูิทศัน์วฒันธรรมในกรณีพืน้ท่ีกรณีศกึษานัน้ แสดงออกมาในรูปแบบของ"ภมูิ
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ทศัน์เมือง"(Urban Landscape) แต่ก็ไม่แสดงออกมาในรูปแบบของภมิูทศัน์เมืองท่ีเต็มรูปแบบแต่
เป็นภูมิทัศน์เมืองท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์แบบ " ก่ึงเมืองกึ่งชนบท"(Semi-
Urbanism) 

รูปทรงของพืน้ที่ (Land Form) เกิดจากการปรับพืน้ท่ีเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางวฒันธรรม เน่ืองจากภมูิประเทศของพืน้ท่ีตัง้เป็นพืน้ท่ีริมนํา้ มีนํา้ขึน้นํา้ลง มีความลาดชนัและ
กระแสนํา้กดัเซาะริมตล่ิงเน่ืองจากอยู่บริเวณกลางแม่นํา้ มีการสร้างวดัอยู่บนท่ีสงู โดยท่ีตลิ่งลาด
ต่ําลงมาติดริมนํา้เป็นอาคารบ้านเรือนเน่ืองจากเป็นย่านร้านค้า ท่ีต้องติดต่อกับท่าเรือ ลกัษณะ
กลุ่มบ้านเรือนยงัเป็นลกัษณะในแนวยาวไปตามลํานํา้ตามตลิ่ง อนัเน่ืองมาจากวิถีชีวิตสมยัก่อนท่ี
ต้องอยูใ่กล้แหลง่นํา้เพ่ือความสะดวกในการติดตอ่สญัจรและการอปุโภคบริโภค ซึง่ยงัมีสว่นช่วยใน
การระบายอากาศหรือสถานท่ีต่างๆนัน้ ล้วนแล้วแต่มีท่ีมาท่ีไปสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ความเช่ือ หรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีมีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 

สัดส่วน (Scale) ลักษณะของอาคารบ้านเรือนและระยะห่างของตัวอาคารท่ีเป็น
เส้นทางสัญจรนัน้ชุมชนเกาะเกร็ด ยังคงรักษาขนาดรูปแบบดัง้เดิมเอาไว้ได้ โดยมีสัดส่วนท่ี
สอดคล้องกบัขนาดถึงความเป็นกนัเอง การใช้งานของมนุษย์หรือองคาพยพของมนุษย์ (Human 
scale) ทําให้มีความรู้สึกถึงความเป็นกันเองหรือไม่เกิดการถูกข่มเม่ือเข้าสู่บริเวณภายในชุมชน 
ถนนคอ่นข้างแคบเน่ืองจากไมมี่รถยนต์ในเกาะ และเป็นผลดีในการคงรูปแบบของชมุชน 

สี (Color) ในภมูิทศัน์ของชมุชนเกาะเกร็ด นัน้สามารถแบง่รูปแบบของการใช้สีออกได้
สามลกัษณะ คือ กลุม่ศาสนสถาน กลุม่อาคารตกึปนูและอาคารไม้ โดยกลุม่อาคารศาสนสถานนัน้ 
มีการใช้สีฉูดฉาดและใช้สีท่ีหลากหลาย เช่น สีทองของเจดีย์ สีแดงของศาลเจ้า หรือการประดบั
ประดากระเบือ้งเคลือบตามวดัต่างๆ ในส่วนของอาคารตึกปนูนัน้เน่ืองจากสภาพอาคารท่ีเก่าผิว
ปนูสึกกร่อนและถกูเกาะด้วยคราบต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาของตวัอาคารได้เป็นอย่างดี ซึ่งสี
ของอาคารจะไมช่ดัเจนแตส่ีเดิมส่วนมากก็จะเป็นสีขาวหรือครีม เป็นต้น สว่นอาคารไม้นัน้สว่นมาก
เป็นสีธรรมชาติหรือไม่ก็จะเป็นสีย้อมไม้หรือสีนํา้ตาลเข้มท่ีบ่งบอกถึงลักษณะวัสดุและมีความ
กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอยา่งดี 

พืน้ผิว (Texture) และวัสดุ (Material) เม่ือมองโดยภาพรวมแล้วพืน้ผิวของอาคาร
ส่วนมากเป็นลกัษณะผิวด้านหยาบอนัเป็นคณุค่าท่ีบ่งบอกถึงการผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน
นอกจากนีย้งัเป็นลกัษณะของการเลือกใช้วสัดเุนือ้แท้สีแท้ท่ีเป็นธรรมชาติของวสัดเุอง โดยเฉพาะ
อาคารไม้ท่ียงัรักษาคณุลกัษณะของลวดลายไม้ สีและวสัดเุดิมมาจนถงึยคุปัจจบุนั วสัดกุ่อสร้างท่ี
ใช้สร้างอาคารสว่นใหญ่เป็นวสัดธุรรมชาติ และวสัดท่ีุหาได้ง่ายในท้องถ่ิน 
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นอกจากนีแ้ล้วยงัมีความงามในด้านธรรมชาติของแม่นํา้เจ้าพระยาท่ียงัคงค่อนข้างใส
สะอาดโดยคณุภาพนํา้ยงัถือว่าอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีสงัเกตได้จากปลาท่ีอยูอ่าศยัได้ตามปกติ นอกจากนี ้
ด้วยท่ีตัง้ชุมชนนัน้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีริมนํา้ท่ีมีขนาดของแม่นํา้กว้าง 300-400 เมตรแล้วจึงทําให้
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลมพดัผ่านเข้าออกภายในชมุชนได้เป็นอย่างดีคณุภาพอากาศนัน้ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีดี
ด้วยเช่นกัน พืน้ท่ีว่างสาธารณะภายในชุมชนและตรงบริเวณท่าเรือ ทําให้สามารถมองเห็น
ทศันียภาพได้ในแบบมมุกว้าง ซึง่ทําให้รู้สกึปรอดโปร่งโลง่สบายและผอ่นคลายได้ 

7.3 ด้านคุณค่าทางเอกลักษณ์เฉพาะท้องที่ (Rarity and Uniqueness Value) 
เน่ืองจากชุมชนริมนํา้เกาะเกร็ดเป็นย่านท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากชุมชนอ่ืนค่อนข้าง

ชดัเจน ประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนในแบบเกา่และมีการผสมผสานทางรูปแบบสถาปัตยกรรม
ในสามเชือ้ชาติ โดยอาคารท่ีสร้างติดต่อกัน ไปตลอดแนวถนนสามารถเป็นท่ีจดจําได้ง่าย
นอกจากนี ้ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ในเร่ืองของลวดลายฉลุในแบบของช่างมอญ ท่ีมีลักษณะ
ลวดลายคมและอ่อนช้อย รวมไปถึงกิจกรรมทางการค้าโดยเฉพาะอาหารพืน้ถ่ินและขนมโบราณ
ตา่งๆท่ียงัมีขายในชมุชน 

7.4 ด้านคุณค่าทางสังคม (Social Value) 
ในลกัษณะท่ีมีความหลากหลายทางความเช่ือแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกนัได้เป็นอย่างดี 

และแม้จะเป็นย่านชุมชนเมืองแต่ลกัษณะทางสงัคมของคนในชุมชน ยงัคงมีลกัษณะแบบเครือ
ญาติท่ียงัหลงเหลืออยู่บ้าง หรือสงัคมท่ีมีเพ่ือนบ้านให้คอยพึ่งพาอาศยักนั รวมไปถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยูป่ระเพณีและวฒันธรรมในการค้าขายโดยในชมุชนมีแหล่งทําเคร่ืองปัน้ดินเผาเก่าแก่หลาย
ท่ี ท่ีมีคณุค่าต่อเศรษฐกิจชมุชนซึง่นอกจากจะมีคณุค่าในแง่ต่างๆ ของชมุชนเจ้าของพืน้ท่ีแล้ว ยงัมี
คณุคา่ในแง่การศกึษาและการสร้างความเข้าใจถงึวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวชมุชนเกาะเกร็ด
เป็นอยา่งดี 

สําหรับภูมิทัศน์วฒันธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน์หรือเรียกอีกอย่างว่า ภูมิทัศน์
เมืองนัน้ ย่อมจะเก่ียวกบัการจดัการเพ่ือพฒันาและสร้างสรรค์ใหมม่ากกว่าภมูิทศัน์วฒันธรรมแบบ
อ่ืนๆ เน่ืองจากชุมชนเมืองมีความจําเป็นท่ีต้องใช้สอยพืน้ท่ีร่วมกันของคนจํานวนมาก จําเป็นท่ี
จะต้องมีการจัดการพืน้ท่ีทางด้านภูมิทัศน์วฒันธรรมเพ่ือการจัดการทรัพยากรให้คุ่มค่ามากท่ีสดุ 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ตลอดเวลานัน่เอง 
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บทที่ 4 
สถานการณ์ปัจจุบันประเดน็ปัญหา 

รูปแบบภูมิทัศน์และทศิทางการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
 
4.สถานการณ์ในปัจจุบัน  

4.1ข้อมูลจากการลงพืน้ที่ 
จากการลงไปศึกษาและเก็บข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ีกรณีศึกษานัน้ ทางผู้ วิจยัได้ทํา

การสํารวจด้านข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ท่ีกรณีศึกษา แล้วจําแนกแบ่งข้อมูลตามท่ีได้ศึกษามา ดัง
แสดงในภาพ (ภาพประกอบท่ี 20) 

 
ภาพท่ี 21 แสดงตําแหน่งข้อมลูพืน้ฐานของเกาะเกร็ด 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

ด้านกายภาพ 
พบว่าลกัษณะของการตัง้ชุมชนของชาวเกาะเกร็ดนัน้ พืน้ท่ีชมุชนส่วนใหญ่จะติดกบั

ทางด้านตลาดปากเกร็ด เน่ืองด้วยจาก เม่ือในอดีตตัง้แต่ก่อนการตัดคลอง คอดเกร็ด ขึน้มานัน้ 
ชุมชนดัง้เดิม ซึ่งเป็นชาวมอญ ก็ได้ตัง้ถ่ินฐานขึน้มาในพืน้ท่ีบริเวณดังกล่าว (สีม่วง) มาก่อนแล้ว 
และหลังจากการขุดคลองนีข้ึน้ ชุมชนก็ได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึน้ไปตามแนวริมเกาะออกทัง้
สองทิศทาง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ จนมีพืน้ท่ีดงัในปัจจบุนั และเหตท่ีุพืน้ท่ีชมุชนนัน้ มิได้การ
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กระจายตวัหรือย้ายไปตัง้ท่ีอ่ืน ก็เพราะในอดีตเป็นท่ีสะดวกในการเดินทางจากเกาะสู่ฝ่ัง และง่าย
ตอ่การประกอบกิจการการค้าขายกบัแผ่นดินใหญ่ 

และในปัจจุบนัเกิดความเส่ือมโทรมและการปรับปรุงบ้านเรือนโดยไม่มีแบบแผนใน
การอนุรักษ์ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบของอาคารท่ีมิได้คํานึงถึงลกัษณะท่ีมีเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน
ชุมชนริมนํา้ในอดีต วสัดุอาคารท่ีมิได้กําหนดแนวทางในการเลือกใช้ จึงขึน้อยู่กับรสนิยมส่วนตวั
ของผู้ ถือครอง จงึสญูเสียมนต์เสน่ห์และความเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนไป กระทบกบัการท่องเท่ียว
ท่ีเป็นจดุขายหลกัของเกาะเกร็ด สง่ผลให้จํานวนนกัท่องเท่ียวลดลงไป 

 

 
ภาพท่ี 22 แสดงพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาอทุกภยั 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

ภาพท่ี 23 แสดงแนวการสร้างเข่ือนปัจจบุนั 
ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

ซึ่งจากภาพ ( ภาพประกอบท่ี 22 ) เป็นแนวเข่ือนท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งทางองค์การบริหาร
สว่นจดัหวดันนทบรีุ ได้อนมุตัิงบประมาณให้ทาง อ.บ.ต.ปากเกร็ดดําเนินการเพิ่มความสงูของแนว
เข่ือนท่ีมีอยู่เดิมให้สงูขึน้อีก 1.5 เมตร เพ่ือรองรับสถานการณ์อทุกภยัท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ทกุปี 
และก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจากส่วนเดิมซึ่งแนวเข่ือนท่ีก่อสร้างนัน้ จะมีผลกระทบต่อลกัษณะของภมิู
ทัศน์ของชุมชนเกาะเกร็ดริมแม่นํา้เจ้าพระยาส่วนใหญ่ เพราะแนวเข่ือนป้องกันอุทกภัยนัน้ จะ
ส่งผลต่อภูมิทัศน์ของชุมชนท่ีมีมุมมองออกไปสู่ด้านนอกชุมชน และจากด้านนอกชุมชนสู่ชุมชน
เกาะเกร็ดเองเช่นกนั 

สภาพทั่วไปของชุมชนนัน้ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ สูงอายุท่ีอาศัยอยู่บ้านตามลําพังซึ่งเป็น
ชาวบ้านดัง้เดิม ส่วนใหญ่เป็นคนนอกชมุชนท่ีเข้ามาเช่าบ้านอยู่เพ่ือประกอบอาชีพค้าขายสําหรับ
การท่องเท่ียว ส่งผลให้บ้านบางหลงัมีสภาพทรุดโทรมเพราะเจ้าของบ้านอนุญาตให้ซ่อมแซมได้ 
แตผู่้ เช่าต้องออกคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเอง และด้วยการประสบปัญหาอทุกภยัทกุปี เน่ืองด้วย
พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีต่ําและเป็นเกาะ จงึทําให้เกิดการอพยพออกไปคอ่นข้างมาก 

ด้านวัฒนธรรมและภมิูปัญญาอ่ืนๆ 
ในส่วนของประเพณีและวฒันธรรมต่างๆของเกาะเกร็ดนัน้ ได้มีการเผยแพร่ให้เป็นท่ี

รู้จักมากขึน้โดยการประชาสมัพนัธ์ในการท่องเท่ียวของเกาะเกร็ด และทําให้ผู้คนท่ีสนใจในด้าน
ประเพณีและวฒันธรรมของชมุชนเกาะเกร็ดนัน้เป็นท่ีรู้จกัและเข้าใจมากขึน้  

ด้านหัตกรรมเคร่ืองปั ้นดินเผา เกาะเกร็ด ปัญหาท่ีกลุ่มผู้ วิจัยพบและจากการ
สมัภาษณ์ผู้ รู้พบว่า ดินเหนียวท่ีใช้ทําเคร่ืองปัน้หาค่อนข้างยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สูง และต้องรอนานพอสมควรกว่าดินจะมาส่งถึง และในบางช่วงดินขาด หรือมีอุปสรรคปัญหา
ต่างๆ เช่น เกิดนํา้ท่วม ดินไม่อดุมสมบรูณ์พอเหมาะ จึงทําให้ไม่สามารถขดุเอาดินมาขายได้ และ
วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีใช้ทําบางส่วนสูญหายไป เน่ืองด้วยเทคโนโลยีต่างๆท่ีเข้ามามี
บทบาทเปลี่ยนขัน้ตอนการทํา เช่น เดิมทีเคยใช้ฟืนในการก่อไฟเพ่ือเผาเคร่ืองปัน้ แต่ปัจจบุนัฟืนหา
ซือ้ได้ยากและมีราคาแพง จึงจําต้องใช้เคร่ืองเผาไฟฟ้าแทน อีกประการหนึ่งเน่ืองจากเกาะเกร็ด
ล้อมรอบด้วยแม่นํา้เจ้าพระยา เวลาท่ีมีนํา้หนุนสูง จะทําให้ได้รับผลกระทบนํา้ท่วมโดยตรง 
เคร่ืองปัน้ดินเผาหรือวสัดุอปุกรณ์บางส่วนได้รับความเสียหาย และไม่สามารถประกอบกิจการได้
ชัว่คราว 
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1.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรในพืน้ท่ี 
พบว่า การสร้างเข่ือนนัน้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อประชากรภายในพืน้ท่ี ในด้านของ

คณุภาพชีวิต และด้านการท่องเท่ียว เพราะเข่ือนท่ีสร้างนัน้ ทําให้เกิดผลกระทบทางด้านภูมิทศัน์
อย่างรุนแรง เพราะทําให้ประชากรภายในพืน้ท่ีเสียภูมิทัศน์ของตนไป ทําให้ทัศนียภาพท่ีคนใน
ชมุชนได้มองออกไปจากเกาะนัน้ไม่สบายตาเหมือนเม่ือก่อน เพราะเข่ือนนัน้มาบดบงัทศันียภาพ
ไป ส่วนทศันียภาพท่ีเป็นมมุมองจากภายนอกเข้ามาหาเกาะเกร็ดนัน้ ก็เปล่ียนแปลงไปเช่นกนัทํา
ให้กระทบกบักิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัท่ีเป็นจดุขายของเกาะเกร็ด คือการล่องเรือชมพมูิทศัน์รอบ
เกาะเกร็ดนัน้สญูเสียเอกลกัษณ์ไป จนสง่ผลตอ่จํานวนของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงไป 

 
2.การวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพในพืน้ที่กรณีศึกษา 

2.1 ปัญหา 
2.1.1 ภยัจากธรรมชาติ คือ ปัญหาอุทกภยัในทุกปี ทําให้เกิดปัญหานํา้กดัเซาะตล่ิง

และอทุกภยัเป็นประจํา การทรุดตวัของอาคารไม้เก่าริมตล่ิง และการปลูกสร้างอาคารโครงสร้าง
คอนกรีตเพ่ือป้องกนัปัญหาอทุกภยั ซึง่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภมูิทศัน์โดยรวมของเกาะ
เกร็ดในอนาคต       

2.1.2 การปลกูสร้างและต่อเติมอาคารในเกาะเกร็ด ซึง่เป็นไปโดยไร้ระเบียบแบบแผน 
โดยขาดการควบคุมและดูแลในภาพรวม ซึ่งทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเสียภาพรวมของภูมิ
ทศัน์ของเกาะเกร็ดทําให้เสียเอกลกัษณ์ทางภมูิทศัน์ไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเศรษฐกิจท่องเท่ียว
ของชมุชนเกาะเกร็ดเองตามมา 

2.1.3 เน่ืองจากการเกิดอุทกภัยในทุกๆปี จึงทําให้ประชากรท่ีอาศัยอยู่บางส่วนได้
อพยพไปอยู่ในท่ีอ่ืน ซึ่งทําให้เกิดความทรุดโทรมของชุมชนบางชุมชนโดยเฉพาะด้านชุมชน
บางสว่นท่ีอยูน่อกเหนือแนวเข่ือนป้องกนั ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมทางภมูิทศัน์ได้เช่นกนั 

 
ภาพท่ี 24 แสดงความเสื่อมโทรมทางภมูทิศัน์จากการทิง้ท่ีอยูอ่าศยั 
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ท่ีมา: รูปภาพ, เข้าถงึเม่ือ 25 มีนาคม 2555, เข้าถงึได้จาก 
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic 
 

2.2 ศักยภาพ 
2.2.1 มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทแม่นํา้ลําคลอง ได้แก่ แม่นํา้เจ้าพระยา 

ซึ่งในปัจจุบัน บทบาทของแม่นํา้เจ้าพระยาจะได้ถูกลดความสําคัญลง แต่ยังคงคุณค่าและ
ความสําคญัในการเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสถานท่ีเปิดโล่งสาธารณะและพืน้ท่ีทาง
วฒันธรรม (Cultural space) ท่ีผู้คนสามารถใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจหรือใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมและงานประเพณี รวมไปถึงเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวหลกัเชิงวฒันธรรมของเกาะ
เกร็ด  

2.2.2 มีพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนริมแม่นํา้ท่ีชดัเจน 
และมีการเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือ
การศกึษาข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของเกาะเกร็ดและต้นกําเนิดในการสืบเชือ้สายของ
คนในชมุชนปัจจบุนั 

2.2.3 มีความหลากหลายทางวฒันธรรมรูปธรรมท่ีอยู่รวมกัน ในพืน้ท่ีเดียวกัน เช่น 
อาคารบ้านเรือน ท่ีมีการผสมผสานของรูปแบบสถาปัตยกรรมหลายเชือ้ชาติ จนเป็นเอกลกัษณ์
ทางสถาปัตยกรรมและมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการประกอบ
อาชีพค้าขาย ยงัคงมีบางสว่นสืบทอดกิจการดัง้เดิม เช่น การขายขนมโบราณ ร้านเคร่ืองปัน้ดินเผา 
นอกจากนีแ้ล้วยงัมีในเร่ืองของพืน้ท่ีวฒันธรรม (Cultural space) เช่น ถนนรบเกาะขนาดเล็ก ซึง่มี
ลกัษณะกายภาพแบบเป็นมิตร (Friendly Pedestrians) การพบปะพดูคยุในละแวกชมุชนมีโอกาส
เกิดขึน้สงู  

2.2.4 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนามธรรมแบบวิถีพหุวัฒนธรรม ด้วย
ประเพณีความเช่ือ 3 ลกัษณะ คือ ศาสนาพทุธ นบัถือผีแบบมอญ และวฒันธรรมจีน ซึง่ความเช่ือ
เหล่านีน้อกจากจะเป็นสิ่งยดึเหน่ียวทางจิตใจของคนให้ยึดถืออยู่ในความดีงามแล้วยงัสร้างให้เกิด
ความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดและความเข้มแข็งระหว่างคนในชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ท่ีง่ายสําหรับ
การพฒันาหรือการจดัการภายในชมุชนไปในทิศทางเดียวกนั 

2.2.5 การเร่ิมตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของคนในชุมชน ส่งผลให้
เกิดการหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ และเร่ิมมีกลไกในการรักษา
คณุค่าเหล่านัน้ไว้โดยชุมชนเองมีส่วนร่วมในการจัดการ ส่วนในการพฒันาก็เป็นประโยชน์อย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไปและคอยระวงัการพฒันาท่ีสง่ผลเสียตอ่คนในชมุชนด้วย 
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3.รูปแบบภูมิทัศน์และทศิทางการเปล่ียนแปลงของชุมชน 

3.1 รูปแบบภูมิทัศน์ของชุมชนเกาะเกร็ด 
ภมูิทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีชุมชนเกาะเกร็ด จดัอยู่ในประเภท"ภมูิทศัน์วฒันธรรมแบบมี

ลกัษณะเด่นร่วมกนัทัง้ภมูิทศัน์และวฒันธรรม" โดยพืน้ท่ีองค์ประกอบท่ีเก่ียวเน่ืองทางวฒันธรรม
นัน้ คือ บริเวณพืน้ท่ีส่วนชุมชนเกาะเกร็ดทัง้หมด และพืน้ท่ีกรณีศึกษาเกาะเกร็ดนัน้ ในอดีต 
เรียกว่า บ้านเกร็ดนัน้ เดิมเป็นการตัง้ถ่ินฐานของชาวมอญท่ีตัง้ชุมชน และทํากิจการด้าน
เคร่ืองปัน้ดินเผามาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งต่อมาได้เกิดการผสมผสานวฒันธรรมต่างๆขึน้ ใน
ระหว่างการค้าขาย ทําให้เกิดศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นรูปแบบใหม่ๆ ขึน้มา เพราะเป็นการผสมผสาน
กนัระหวา่ง ชาวมอญ ชาวไทย และชาวจีน เป็นหลกั และเชือ้ชาติอ่ืนๆบ้างเล็กน้อยเช่น ชาวอินเดีย 
หรือท่ีชาวบ้านเรียกวา่ แขกขาวและแขกดํานัน่เอง  

ส่วนพืน้ท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์ทางภมูิทศัน์นัน้ แบ่งเป็นภมูิทศัน์แบบสรรค์สร้างโดยชมุชน ท่ี
มีเอกลกัษณ์ของชมุชนริมนํา้ โดยมีบ้านเรือนยกสงูและหนัหน้าบ้านเข้าหาคลองซึง่เป็นทางสญัจร
หลกัในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ยงัมีรูปแบบท่ียงัคงไว้ในลกัษณะเดิมได้ ส่วนภูมิทัศน์ทางธรรมชาตินัน้ 
เป็นภูมิทัศน์ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม และธรรมชาติของลําคลองต่างๆ ภายในเกาะเกร็ดและความ
สวยงามของแมนํ่า้เจ้าพระยา 

3.2 ทศิทางการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
ทิศทางการเปล่ียนแปลงขอบงชมุชนปัจจุบนันัน้มีแนวโน้มท่ีจะทําการฟืน้ฟวิูธีชีวิตให้

คืนกลบัมาสูช่มุชนด้วยการพฒันาในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั คือ 
"วิถีชีวิตท่ีมีคณุภาพ ความรู้เชิงศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และความเป็นย่านการค้าดัง้เดิม 
โดยใช้วถีิชีวิตนําการค้า ไมใ่ช่การค้านําวิถีชีวิต"ดําเนินการในรูปแบบของ" พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต" และ
ยังอยู่ในขัน้ตอนดําเนินการโดยมีหน่วยงานในหลากหลายภาคส่วนให้ความสนใจและให้การ
สนบัสนนุโดยเฉพาะสํานกังานพาณิชย์จงัหวดันนทบรีุ 

ปัญหาสําคญัเร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภมูิทศัน์วฒันธรรมของย่าน
ชมุชนและต้องได้รับการแก้ไข คือ ปัญหานํา้กดัเซาะตลิ่ง จากอทุกภยั การทรุดตวัของอาคารและ
ความทรุดโทรมของอาคาร ส่วนภยัคกุคามท่ีต้องมีการป้องกนัในอนาคตได้แก่ การพฒันาในส่วน
ของเอกชนท่ีไม่สามารถควบคมุได้ ความสําคญัของพืน้ท่ีทางวฒันธรรมถกุลดบทบาทลง ความซบ
เซาของย่านการค้าและการทิง้ท่ีอยู่อาศยั การพฒันาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือท้องถ่ินอาจลด
คณุคา่ขององค์ประกอบทางภมูิทศัน์วฒันธรรมลง  
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จากการรวบรวมข้อมลูประเภทตา่งๆ และการวิเคราะห์ในเร่ืองของคณุค่าความสําคญั 
การจดัทําเอกสารเร่ืองความสําคญัและคณุค่าทางวฒันธรรมของพืน้ท่ีในองค์รวมตลอดไปจนถึง
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่างๆของพืน้ท่ีกรณีศึกษาซึ่งเป็นไป
ตามลําดบัขัน้ตอนในการจดัการข้อมลูอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแล้ว ซึ่งจากข้อมลูดงักล่าวนีจ้ะ
นําไปใช้ในการจดัทําข้อเสนอแนะแนวทางในการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมชมุชนเกาะเกร็ดตอ่ไป 
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บทที่ 5 
การเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

  
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆและการวิเคราะห์ในเร่ืองของคุณค่า

ความสําคัญ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของชุมชน ซึ่งเป็นไป
ตามลําดับขัน้ตอนในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระเบียบแล้ว ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการเสนอ
แนวทางในการจดัการพืน้ท่ีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของภมูิทศัน์วฒันธรรมชุมชน
เกาะเกร็ด รวมไปจนถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆภายในชุมชน ซึ่งใช้รูปแบบ
แนวทางการจดัการภมูิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมโดยผู้ วิจยัได้ทําการเสนอแนวทาง
ออกเป็นหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

 
1. องค์ประกอบทางด้านภูมิทศัน์วัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด 

1.1 ทางรูปธรรม 
1.1.1 ศาสนสถาน ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัด

ป่าเลไลยก์ วดัศาลากลุ  
1.1.2 อาคารทั่วไป ได้แก่ กลุ่มอาคารท่ีพักอาศัยภายในย่านชุมชนเกาะเกร็ด 

โดยเฉพาะอาคารท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนเก่าแก่ ตามเกณฑ์ท่ีได้สํารวจมาข้างต้นรวมไปถึง
รูปแบบของการกอ่สร้างอาคารแบบยกเสาลอยริมแมนํ่า้และการหนัหลงับ้านลงแมนํ่า้ 

1.1.3 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบพืน้ ท่ีว่างภายในชุมชน  โดย
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ แม่นํา้เจ้าพระยาและคลองภายในเกาะเกร็ด สว่นพืน้ท่ีว่าง คือ 
โครงขา่ยสญัจรหลกัและรองภายในพืน้ท่ีชมุชน คือ ตรอกซอยทางเดินและบริเวณท่าเรือข้ามฝาก 

1.1.4 ผลผลิตจากชุมชน ศิลปวัฒนธรรม อาหารพืน้ถ่ิน ขนมโบราณต่างๆ การ
ประกอบอาชีพเก่าแก่ 

1.2 ทางนามธรรม 
1.2.1 ประวตัิศาสตร์การตัง้ถ่ินฐานของชมุชน วิถีชีวิต ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการปรับ

สภาพท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประเพณีและคติความเช่ือได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์มอญ ประเพณีแห่หางหงส์ ประเพณีทะแยมอญ ประเพณีรําเจ้า เป็นต้น 
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2. แนวทางการจัดการพืน้ที่องค์ประกอบทางวัฒนธรรม  
จากการวิเคราะห์ดงัท่ีได้กล่าวมาในหวัข้อต่างๆข้างต้นนัน้ พอสรุปเป็นแนวทางท่ีสามารถ

เสนอแนะเพ่ือการจัดการองค์ประกอบท่ีสําคัญทางวฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อภาพรวมของภูมิทัศน์
วฒันธรรมของชมุชนเกาะเกร็ด ดงันี ้  

2.1องค์ประกอบด้านศาสนาสถาน 
ได้แก่ วดัปรมยัยิกาวาส วดัไผล้่อม วดัเสาธงทอง วดัฉิมพลี วดัป่าเลไลยก์ วดัศาลากลุ 

ซึง่วดัท่ีได้กลา่วมาข้างต้นนัน้  สามารถเสนอแนวทางในการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม ดงันี ้
ก่อนท่ีจะทําการจัดการพืน้ ท่ีทางศาสนาเหล่านี  ้ควรมีการศึกษาข้อมูลและ

องค์ประกอบภายในพืน้ท่ี ให้เข้าใจและครบถ้วนถงึระดบัความสําคญัในด้านต่างๆ เสียก่อน อาคาร
ท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมหรืออาคารท่ีมีความสําคัญท่ีระบุไว้ในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
ควรได้รับการรักษาให้คงสภาพ (Preservation) การดูแลรักษา (Maintenance) และการจัดการ
สภาพอาคารให้คงอยู่ในสภาพท่ีมั่นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยู่เสมอ ด้วยการดูแลรักษาอย่าง
สม่ําเสมอ 

ในส่วนท่ีต้องได้รับการบรูณะ (Restoration) ซ่อมแซมปรับปรุง การเลือกใช้วสัดุควร
อาศยัต้นทนุเดิมท่ีมีอยู่ในบริเวณเป็นสําคญั เช่น การสร้างอาคารใหม่ ก็อาจนําไม้เดิมจากการรือ้
ถอนอาคารท่ีมีสภาพทรุดโทรมยากต่อการซ่อมแซมมาใช้ เช่น อาคารสํานักงาน หอฉัน กุฏิสงฆ์ 
เป็นต้น หรือแม้กระทัง่วสัดุอ่ืนๆ เองก็ตามควรคํานึงถึงความกลมกลืน ในการปรับปรุงนัน้ต้องคิด
วางแผนเป็นอยา่งดี จงึทําให้ประกอบกนัเป็นอาคารเดียวกนัได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกนั อาคาร
ท่ีมีคณุคา่ทางศิลปวฒันธรรมหรืออาคารท่ีมีความสําคญัท่ีระบไุว้ในหลกับานทางประวติัศาสตร์นัน้ 
การซ่อมแซมควรซ่อมแซมให้กลมกลืนแต่ก็ควรทําให้สามารถแยกแยะถึงสิ่งท่ีมีอยู่เดิมกบัส่ิงท่ีได้
ปรับปรุงใหมเ่พ่ือรักษาคณุค่าทัง้ในด้านจิตใจและในแง่คณุคา่ด้านการศกึษา 

ส่วนของอาคารท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนแหล่งโบราณสถานนัน้ควรได้รับการดแูลรักษา
โบราณสถานตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกรมศิลปากรกําหนด โดยการบริหารจดัการพืน้ท่ี
นัน้ ท้องถ่ินควรดําเนินการเอง โดยการให้การศึกษาหรือประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างสํานึกในการ
อนุรักษ์ให้ประชาชน โดยการคํานึงถึงความสามารถให้เกิดรายได้เพ่ือเลีย้งตัวเองโดยไม่ละเลย
เจตนารมณ์ในการอนรัุกษ์ 

2.2 องค์ประกอบด้านอาคารที่พักอาศัยและส่ิงปลูกสร้าง 
ได้แก่ กลุ่มอาคารท่ีพกัอาศยัในชุนชนริมนํา้เกาะเกร็ด โดยเฉพาะอาคารท่ีบ่งบอกถึง

ความเป็นชมุชนเก่าแก่ ตามเกณฑ์ท่ีได้สํารวจมาแล้วในเบือ้งต้นนัน้ เจ้าของอาคารรวมไปถึงผู้ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ ควรทําการสํารวจจดัทําผงับริเวณของชมุชน และขอความร่วมมือ
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ในการสืบค้นข้อมลูทางประวตัิศาสตร์วงตระกูลและบ้านเรือนท่ีเป็นท่ีอาศยัอยู่เสียก่อน  โดยอาจ
สืบค้นจากข้อมลูเก่าและภาพความทรงจําจากการสอบถามผู้ มีความรู้ในชุมชน  ซึ่งในการจัดการ
ภูมิทัศน์วฒันธรรมของกลุ่มอาคารเหล่านี ้จําเป็นต้องใช้วิธีการท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของระดบัการจดัการซึ่งสามารถจําแนกรูปแบบในการจดัการ 
ได้ดงันี ้ 

การดแูลรักษา (Maintenance) ในเบือ้งต้นอาคารทุกหลงัในชมุชนควรได้รับการดแูล
จัดการให้คงอยู่ในสภาพท่ีมั่นคง สมบูรณ์และเรียบร้อยอยู่เสมอ ด้วยการดูแลรักษาอยู่อย่าง
สม่ําเสมอโดยเร่ิมจากผู้ อาศัยหรือเจ้าของอาคารเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีสามารถทําได้ง่ายและ
สามารถดําเนินการได้เองและไมส่ิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมากนกั 

การบูรณะและการปฏิสงัขรณ์ หรือการสร้างขึน้ใหม่ในรูปแบบเดิม ( Restoration-
Reconstruction) การซ่อมแซมปรับปรุงนัน้การเลือกวสัดใุนการก่อสร้างนัน้เป็นส่วนสําคญัควรมี
การซ่อมแซมให้มีความกลมกลืนกบัของเดิม แต่ก็ยงัคงให้สามารถแยกแยะถึงสิ่งท่ีมีอยู่เดิมได้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาถึงความแท้ดัง้เดิมนอกจากนีแ้ล้วในส่วนอาคารท่ีมีความสําคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีพงัทลายหรือสญูหายไปแล้วนัน้หากเห็นว่ามีคณุค่าเพียงพอต่อชมุชนหรือเจ้าของ
พืน้ท่ีเองก็อาจทําการปฏิสงัขรณ์ หรือการสร้างขึน้ใหม่ในรูปแบบเดิม โดยใช้หลกัฐานภาพถ่ายซึ่ง
อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้งานให้มีความร่วมสมัยเพ่ือตอบสนองต่อการใช้สอยใน
ปัจจบุนั 

การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation) เพ่ือเป็นการทําให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ
มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่เดิมแต่ซบเซาลงไปแล้ว กลบัมามีชีวิตชีวาได้อีกครัง้ โดยเฉพาะอาคารท่ี
ถกูปล่อยทิง้ร้างหรือไม่ได้ดําเนินการใดๆแล้ว อาจทําการปรับเปล่ียนกิจกรรมใหม่เข้าไปในอาคาร
เหล่านัน้ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศโดยรวมให้ยังคงอยู่ต่อได้ แต่ควรมีการวางแผนในเร่ืองของ
กิจกรรมท่ีจะเข้ามาแทนท่ีความเหมาะสมรูปแบบของอาคารและชมุชนเดิมสามารถยอมรับได้ โดย
ไมส่ง่ผลลบต่อวถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละภมูิทศัน์วฒันธรรมของชมุชน ประกอบกบัมีความเป็นไปได้
ท่ีจะใช้อาคารเก่าบางหลงัในพืน้ท่ีชมุชน จดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือจดัแสดงส่ิงของ และให้
เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัชีวติผู้คนในอดีตโดยการสนบัสนนุของสถาบนัพพิิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
 

2.3 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบพืน้ที่ทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชน 

รักษาความสะอาดของแม่นํา้และคลองให้มีคณุภาพนํา้ท่ีดี เร่ิมจากการสร้างจิตสํานึก
ในการรักษาความสะอาดจากภายในชุมชน สร้างความเข้าใจร่วมกันรวมถึงคุณค่าและ
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ความสําคญัของแหล่งนํา้และวิธีการรักษาและป้องกนันํา้เน่าเสียการติดตัง้ระบบบําบดันํา้เสีย ถงั
ดกัไขมนัในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสูแ่หลง่นํา้ เป็นต้น รวมไปถงึระบบการจดัการขยะภายในชมุชน
ด้วย เช่น การคัดแยกขยะ การเข้ามาเก็บขยะของเทศบาลท่ีเป็นเวลา โดยชาวบ้านอาจเก็บไว้ใน
บ้านของตนเองก่อน เม่ือถึงเวลาค่อยนําไปทิง้ให้รถเก็บขยะ เพ่ือลดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของถงัขยะหน้าบ้านและสง่กลิน่เหม็นในพืน้ท่ีชมุชน เป็นต้น 

ท่ีว่างสาธารณะและอาคารบริการสาธารณะ เช่น ห้องนํา้ และพืน้ท่ีริมนํา้ ควรได้รับ
การปรับปรุงภมูิทศัน์ให้สามารถเข้าไปใช้งานได้ โดยอาจทําการปรับเปล่ียนการใช้งาน เช่น จาก
เดิมท่ีเคยเป็นท่าเรือปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นท่ีพักผ่อน จัดงานประเพณี
เทศกาลหรือใช้เป็นท่ีพบปะสงัสรรค์ของคนในชมุชน 

ปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของผนงักัน้นํา้เดิมเพ่ือแก้ปัญหานํา้กกัเซาะโดยอาศยั
ความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญโดยเฉพาะวิศวกรในเร่ืองของโครงสร้างและภูมิสถาปนิกในการ
จัดรูปแบบทางเลือกรูปแบบของเข่ือนท่ีมีความเป็นไปได้ของวัสดุก่อสร้างท่ีมีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม งบประมาณ ความสวยงาม และความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยรอบ 
และควรระวงัในเร่ืองการบดบงัภมูิทศัน์ของแม่นํา้และมมุมองของชมุชนท่ีจะมองออกสู่แม่นํา้และ
ความรู้สึกเปิดโล่งของแม่นํา้อย่างท่ีควรจะเป็นซึ่งในบางส่วนก็อาจต้องยอมให้นํา้ท่วมไปตาม
ฤดกูาล เป็นต้น 
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บทที่ 6 
บทสรุป 

 
จากการศึกษาครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วฒันธรรม 

พืน้ท่ีกรณีศึกษาคือ ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดวัตถุประสงค์ไว้เบือ้งต้น 4 
ประการ ซึ่งผลสรุปจากการศึกษาครัง้นี ้คือ การออกแบบขัน้ตอนในการเก็บตัวอย่างข้อมลูอย่าง
เป็นระเบียบแบบแผน เพ่ือใช้ในการศกึษารวบรวมข้อมลู สํารวจและบนัทกึข้อมลู ขององค์ประกอบ
ทางด้านภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัชมุชนเกาะเกร็ด และเสนอแนวทางในการอนรัุกษ์
ภมูิทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีกรณีศกึษา สามารถสรุปได้ดงันี ้

  
1. สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการอนุรักษ์ภมูิทศัน์วฒันธรรมชุมชนเกาะเกร็ด 
จนสามารถระบุคุณค่าความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยสามารถตอบ
คําถามของการศกึษาได้ดงันี ้คือ 

1.1 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเกร็ด 
ภมูิทัศน์วฒันธรรมของเกาะเกร็ดนัน้ คือภูมิทัศน์หรือลกัษณะท่ีมีรูปแบบเฉพาะของ

ชมุชนเกาะเกร็ด ซึง่เกิดจากการสัง่สมและหลวมรวมเป็นเวลายาวนานของความเชื่อ ประเพณีและ
วฒันธรรม จนเกิดรูปแบบภมิูทัศน์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ขึน้ เร่ิมตัง้แต่การตัง้ถ่ินฐานของชุมชน 
และเร่ิมมีการประกอบอาชีพ การค้าขาย ไปจนถึงการสร้างบ้านเรือน การนับถือศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรมของชมุชน ซึง่ทัง้หมดนัน้ประกอบกนัเป็นภมูิทศัน์วฒันธรรมของเกาะเกร็ด 

ประเภทของภมูิทศัน์วฒันธรรมของพืน้ท่ีย่านชุมชนเกาะเกร็ดนัน้ เป็นแบบ "ภมูิทศัน์
วฒันธรรมแบบมีลกัษณะเด่นร่วมกนัทัง้ภมูิทศัน์และวฒันธรรม" หรือกล่าวคือ ชุมชนท่ีมีลกัษณะ
โดดเด่นทัง้ในแง่ภูมิทัศน์ทางกายภาพ คือ มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติและภมูิทศัน์สรรค์สร้างขึน้โดยชมุชนมาเป็นเวลายาวนาน และรวมไปถึงวฒันธรรมท่ีเป็น
องค์ประกอบแบบนามธรรมอีกด้วย 

ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบทางภมูิทศัน์วฒันธรรม ได้แก่ 
1.1.1 องค์ประกอบด้านรูปธรรม 
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ศาสนาสถาน ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วดัป่าเลไลยก์ วดั
ศาลากลุซึง่มีความสําคญัในประวตัิศาสตร์และวิถีชมุชนของเกาะเกร็ด 

อาคารทั่วไป ได้แก่ กลุ่มอาคารท่ีพกัอาศัยภายในชมุชน โดยเฉพาะอาคารเก่าท่ีบ่ง
บอกถึงความเป็นย่านการค้าเก่า ตามเกณฑ์ท่ีได้ทําการสํารวจมาข้างต้นรวมถึงรูปแบบของการ
ก่อสร้างอาคารแบบยกเสาลอยริมนํา้และการหนัหลงับ้านลงนํา้เน่ืองจากการคมนาคมของคนใน
อดีตท่ีใช้แม่นํา้ลําคลองในการสญัจรเป็นหลกั 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบพื น้ที่ ว่ างภายในชุมชน  โดย
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่นํา้เจ้าพระยา ส่วนระบบพืน้ท่ีว่าง คือ โครงข่ายการสญัจร
หลกัและรองภายในพืน้ท่ีชมุชน คือ บริเวณท่าเรือข้ามฝาก และลานวดัเพ่ือการประกอบกิจกรรมใน
โอกาสสําคญัตา่งๆ หรือเพ่ือการผอ่นคลายร่วมกนัของคนในชมุชน 

ผลผลิตจากชุมชน ศิลปกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา อาหารพืน้ถ่ิน ขนมโบราณต่างๆ การ
ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า 

1.1.2 องค์ประกอบด้านนามธรรม 
ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตัง้ถ่ินฐานชุมชน วิถีชีวิตความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนใน

ชมุชน ภมิูปัญญาท้องถ่ินในการปรับสภาพท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ประเพณีและ
คติความเช่ือ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์มอญ สะบ้ามอญ แห่หางหงษ์ ซึ่งควรค่าแก่การเผยแพร่
ให้แก่ นกัท่องเท่ียว และคนในชุมชน เพ่ือตระหนกัถึงความสําคญัของประเพณีหรือองค์ประกอบ
ด้านนามธรรมของภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีกลา่วมานี ้

 
2. สถานภาพของภูมทัิศน์วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 

ในการดํารงรักษาย่านชุมชนเกาะเกร็ดนัน้ มีเอกลกัษณ์ในด้านการเป็นย่านชุมชนเก่าท่ีมี
คณุค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบดัง้เดิม และยงัคงสืบทอดต่อกนัมาอยู่
บ้างและในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างรวดเร็วภายใต้กรอบวิสยัทศัน์ในการพฒันาร่วมกนั
ของชุมชน ปัญหาสําคัญเร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วฒันธรรมของย่าน
ชุมชนและต้องได้รับการแก้ไข คือ ปัญหานํา้กัดเซาะตลิ่ง การทรุดตัวของอาคารและความทรุด
โทรมของอาคาร ส่วนภยัคกุคามท่ีต้องมีมาตรการป้องกนัในอนาคต ได้แก่ การพฒันาในส่วนของ
เอกชนท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ ความสําคญัของพืน้ท่ีทางวฒันธรรม ถกูลดบทบาทลง ความซบเซา
ของย่านการค้าและการทิง้ท่ีอยู่อาศัย การพัฒนาจากหน่วยงานของภาครัฐหรือท้องถ่ินอาจลด
คณุคา่ขององค์ประกอบทางภมูิทศัน์วฒันธรรมลดลง 
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2.1 แนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์ภมิูทศัน์วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด 
แนวทางการอนรัุกษ์ภมูิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม ดําเนินตามหลกัแนว

การพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยเสนอแนวทางในการจดัการพฒันาอย่างบรูณการในสามด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้กรอบของแนวทางการจดัการภมิูทศัฯวฒันธรรม
และมรดกทางวฒันธรรมโดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษ์และพฒันาในขอบเขตของพืน้ท่ีระดบัต่างๆ 
คือ 

2.1.1 การศกึษาและการวิจยั (Study and Research) 
2.1.2 การดแูลรักษา (Maintenance) 
2.1.3 การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) 
2.1.4 การบรูณะ (Restoration) 
2.1.5 การปฏิสงัขรณ์ หรือการสร้างขึน้มาใหมใ่นรูปแบบเดิม (Reconstruction) 
2.1.6 การฟืน้ฟ ู(Rehabilitation) 
2.1.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation) 
2.1.8 การพฒันาและสร้างสรรค์ใหม ่(Development and New creation) 
โดยเลือกใช้แนวทางการอนรัุกษ์ให้มีความเหมาะสมขึน้อยูก่บัลกัษณะพืน้ท่ีและความ

ต้องการใช้สอยร่วมสมยัและคณุคา่ด้านตา่งๆของพืน้ท่ี องค์ประกอบภมูิทศัน์วฒันธรรมชมุชนเกาะ
เกร็ดซึ่งก็ทําให้ภาพในการกําหนดแนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีดังกล่าวเบือ้งต้น สามารถตอบ
วตัถุประสงค์ของแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรมเพื่อความยัง่ยืนได้ทัง้สามด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านส่ิงแวดล้อม 

 
3. ข้อจาํกัดในการศึกษา 

เน่ืองจากการศกึษาเพ่ือจดัทํารายงานเล่มนีเ้ป็นการศกึษาภาคข้อมลูในภาพกว้าง และได้
ทําการสํารวจพืน้ท่ีสําคัญๆ เพียงบางส่วนเน่ืองด้วยเวลาในการศึกษา อาจทําให้เก็บข้อมูล
ภาคสนามได้ไมค่รบถ้วน ซึง่การศกึษาครัง้นีส้ามารถสรุปข้อจํากดัในการศกึษาดงันี ้ 

3.1 การเก็บข้อมูล 
ข้อมลูด้านกายภาพ ได้แก่ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและภมิูปัญญาในการก่อสร้าง

พืน้ถ่ิน ยงัไม่มีความละเอียดมากนกั รวมถึงการจดัทําแผนท่ีระบแุหลง่ความสําคญัทางวฒันธรรม
ด้านต่างๆ อาจยงัไม่ครอบคลมุในทกุองค์ประกอบไปถึงข้อมลูด้านเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีจะนํามา
เป็นฐานข้อมลูในการวางแผนนัน้ ยงัเป็นเพียงข้อมลูการสอบถามและพดูคยุ ซึง่ทางผู้ วิจยัได้จดัทํา
ขึน้เพ่ือประกอบความเข้าใจในการศกึษาเท่านัน้ 
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       การดําเ นินการเ ก่ียวกับการวิเคราะห์ประเมินคุณค่าและความสําคัญของ

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพืน้ท่ีนัน้ ควรใช้บุคลากรหรือองค์กรท่ีมีความรู้ร่วมกันท่ี
หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือการบรูณการข้อมลูในทุกๆด้าน รวมถึงบุคลากรในท้องถ่ินเองควรมี
สว่นร่วมในการวเิคราะห์และนําเสนอข้อมลูร่วมกบัชมุชน เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนใน
ชมุชนเองมากท่ีสดุ 

3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการดําเนินการวิจัยนี  ้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีเพียงการสอบถาม

ข้อมูลและความคิดเห็นของกลุ่มผู้ นําชุมชนและชาวบ้านในเพียงบางส่วนจากการสุ่มสอบถาม
เท่านัน้ ถือว่าการมีส่วนร่วมของชมุชนต่อการดําเนินการครัง้นีย้งัมีไม่มากพอนกั ซึ่งควรมีการเปิด
อภิปรายและการสมัมนาขึน้เพ่ือการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้ 

 
4.ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาขัน้ต่อไป 

4.1 การศึกษาทัศนคตขิองประชากรในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง 
ควรทําการศึกษาความต้องการและความสําคญัเร่งด่วนของชมุชน โดยทําการศึกษา

ข้อมูลด้วยวิธีการและเคร่ืองมือวิจัยท่ีมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ เพ่ือท่ีจะสามารถจัดลําดับ
ความสําคญัของปัญหาและความต้องการในการพฒันาของคนในพืน้ท่ีอย่างถกูต้องมากท่ีสดุ และ
สามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ในการพฒันาพืน้ท่ีได้  

4.2 การศึกษาความต้องการและความสาํคัญเร่งด่วนของชุมชน 
ควรทําการศึกษาความต้องการและความสําคญัเร่งด่วนของชมุชน โดยทําการศึกษาของ

มลูด้วยวิธีการและเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ เพ่ือท่ีจะสามารถจดัลําดบัความสําคญั
ของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของคนในพืน้ท่ีอย่างถูกต้อง และสามารถกําหนด
วตัถปุระสงค์ในการพฒันาพืน้ท่ีได้ 

4.3 การศึกษาขัน้ตอนการบูรณการเข้าสู่แผนท้องถิ่น 
ได้แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือการวางแผน และการ

นําไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพืน้ท่ี แผนดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
ข้อมลูเชิงลกึ ทัง้ในส่วนกายภาพและสงัคม ท่ีจะได้นํามาใช้เป็นตวักําหนดมาตรการและแนวทางท่ี
ปฏิบัติได้จริง ตรงกับความต้องการและวิสัยทัศน์ของคนในพืน้ท่ีและมีความสอดคล้องกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของพืน้ท่ี 
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4.4 การศึกษาขัน้ตอนการวางแผนแบบระยะยาว 
การศึกษาควรมีการวางแผนในการพฒันาระยะยาว เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของชมุชนเอง  
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