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OF MON'S COMMUNITY IN SANGKHLABURI, KANCHANABURI. THESIS ADVISOR: ASSOC. 
PROF. CHAIYASIT DANKITTIKUL, Ph.D. 123 pp. 

The aim of research is to find features of Mon’s cultural landscape, current 
situations, and possible trend of area changing in the future of Mon community, 
Sangkhlaburi district, Kanchanaburi province. Research tools of this study are survey for 
mapping, interviews, data research from various sources, study current situations from 
several types of media in order to analyze the features of cultural landscape in 
community and synthesize them to find its signature places in community. Once the 
cultural landscape of community is finalized, then analyze the current situations of the 
community to find some methods to manage cultural landscape in the next step. 

1. Mon’s cultural landscape in Sangkhlaburi district consist of traditional 
structure as Wat Wang Wiwekaram, Bodh Gaya, and the underwater temple. Other 
inhabited and living structure is community area, which are Thai-Mon housing style, and 
Mon Bridge, including geographical features, vegetation and settlement patterns which 
created the attractive and valuable cultural landscape of the area. 

2. Current situations of the area have been changing in many aspects since 
there are many tourists came to visit the community. The effects to way of life and 
cultural landscape are the change of way of life, occupations, and the usage or types of 
structures have been changed to modern structures or hotel styles in order to host 
guests. It effects to of everyday life of local people. Moreover, the modern structures 
lack of Mon’s identity and it made Mon’s cultural disappeared. 

3. Suitable methods to manage cultural landscape of Mon’s community in 
Sangkhlaburi district are 2 phases which are short-term phase and long-term phase. For 
short-term phase, consist of maintenance, preservation, adaptation, plus development 
and creation. For long-term phase, consist of organizing committees and acknowledging 
some understanding to the community, implying the conservation of cultural landscape 
as one of the community development schemes. However, the community has to be 
aware of cultural landscape’s significance and cooperate in managing too. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
โลกปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
รวมถึงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างมากมายสร้างความเสียหายแก่
ธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มนุษย์จึงเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่ใหญ่หลวงนี้ จึงเกิด
แนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องไม่ท าลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต แนวคิดนี้ถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงในเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) 

สังขละบุรี เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศพม่า
และมีเส้นทางที่นิยมใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาคือเส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ ชนกลุ่มน้อยต่างๆจาก
ประเทศพม่ามักอพยพหนีสงครามภายในจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย จึงท า ให้อ าเภอ   
สังขละบุรีมีผู้อพยพลี้ภัยหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่ หนึ่งในนั้นคือชนชาติมอญ ซึ่งมีลักษณะ
ประเพณี วัฒนธรรม และรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน ชาว
มอญได้เข้ามาอาศัยอยู่ในอ าเภอสังขละบริเวณที่เรียกว่าสามประสพ ประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2491-2492 
และเริ่มตั้งรกราก น าขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเข้ามาในอ าเภอสังขละ พัฒนาตั้งถิ่นฐานจนเกิด
เป็นชุมชนขึ้นมา เรียกว่า ชุมชนมอญ ท าให้พื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชนชาติมอญเกิดขึ้น 
กลายเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งเอกลักษณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
สังคม และด้านจิตใจต่อคนในพื้นที่ 

ปัจจุบันชุมชนมอญได้รับความสนใจอย่างมากในเชิงการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมากหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวและมาเยี่ยมชมชุมชนมอญพลัดถิ่นแห่งนี้ ท าให้การพัฒนา
เศรษฐกิจเข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
ดั้งเดิมจากที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็กลายเป็นการท่องเที่ยวและพาณิช รวมถึงการเข้ามาของ
นายทุนท าให้เกิดการเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยจนอาจท าให้เอกลักษณ์ต่างๆของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อตระหนักถึงผลกระทบที่ก าลังเกิดขึ้นและอาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต จึง
เห็นสมควรในการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมและแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนมอญสังขละบุรีอย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาและค้นหาองค์ประกอบของชุมชนที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ 

สังขละบุรี 
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2. เพื่อศึกษาและสรุปสถานการณ์ในปัจจุบันของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนมอญ 
สังขละบุรี 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจดัการภูมิทัศนว์ฒันธรรมชุมชนมอญ สังขละบุรี 

3. ค าถามงานวิจัย 
1. อะไรคือภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี 
2. สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี เป็นอย่างไร 
3. แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี ที่เหมาะสมควร

เป็นอย่างไร 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่  

โดยศึกษาบริเวณชุมชนมอญ หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ซึ่งอยู่ภายในหมู่2 
ต าบลวังกะ อ าเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และบริบทโดยรอบที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเน้น
บริเวณพื้นที่ตามประวัติศาสตร์ของชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 
 

ภาพที ่ 1 แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งพื้นที่กรณศีึกษา 
ที่มา: Wikipedia. (2560). อ าเภอสังขละบุรี. เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก https://th. 
wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%
B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 

4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
4.2.1 ศึกษาถึงความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและแนวทาง

ในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

อ ำเภอสังขละบุรี 
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4.2.2 ศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญในพื้นที่กรณีศึกษา 

4.2.3 การจัดการและแปลความหมายข้อมูลจากการส ารวจ สัมภาษณ์  และ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงประมวลคุณค่า 
ศักยภาพ และแนวโน้มในอนาคต เพื่อสรุปหาแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน 

5. ขั้นตอนในการศึกษา 
5.1 ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมายและหลักการของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การอนุรักษ์ และแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 

5.2 ออกแบบการวิจัย (Research Design) ก าหนดกรอบทฤษฎี แนวความคิด วิธีการ 
เครื่องมือ รายละเอียดต่างๆในการวิจัย 

5.3 ด าเนินการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับพื้นที่กรณีศึกษา ทั้งลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

5.4 แปลความหมายข้อมูล และระบุถึงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยการพิจารณาจาก
องค์ประกอบ การประเมินคุณค่า และความสัมพันธ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับชุมชน น าข้อมูลต่างๆมา
จัดท าแผนผังกายภาพ และวิเคราะห์หาพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

5.5 ส ารวจจัดท าเอกสารข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อน ามาประเมิน
คุณค่าความส าคัญ และพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยคุกคาม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ 

5.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาสรุปหาพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี 
และก าหนดแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน 

5.7 อภิปรายผลและจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา 

6. วิธีการศึกษา 
6.1 ทบทวนเอกสาร งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ในเรื่องภูมิทัศน์

วัฒนธรรม และข้อมูลของพื้นที่กรณีศึกษา 
6.2 การส ารวจภาคสนาม บันทึกภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของพื้นที่ รวมถึงลักษณะ

กายภาพของพื้นที่ สถาปัตยกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
6.3 การสัมภาษณ์  ประชากรในชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ

นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับวิถีชีวิต สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและภัยคุกคาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ และทัศนคติต่อพื้นที่กรณีศึกษา 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ หาองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การ
ประเมินคุณค่าด้านต่างๆ โดยจัดเป็นกลุ่มข้อมูล น ามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสรุปผล 
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7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถานภาพใน

ปัจจุบัน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานของจังหวัด ในการพัฒนาชุมชนให้คงคุณค่าทางภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมต่อไป 
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บทที ่2 
ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นศาสตร์ที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและระดับ

นานาชาติ มีองค์กรและผู้น าไปศึกษาและปฏิบัติมากมาย เนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
อนุรักษ์พื้นที่ส าคัญทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านทรัพยากรวัฒนธรรม และสอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานจะมีค านิยามที่ใช้และแนวทางปฏิบัติ
ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

1.1 การท าความเข้าใจภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
เมื่อกล่าวถึงภูมิทัศน์คนส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ภูเขา ทุ่งหญ้า 

สวนต่างๆ จะไม่ค่อยนึกถึงภาพของเทคโนโลยี หรือการบริหารจัดการพื้นที่สักเท่าไหร่ แต่ในความเป็น
จริงแล้วไม่ใช่เพียงธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นภูมิทัศน์อันสวยงาม ยังรวมไปถึงผลจากการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ การสร้างชุมชน ก็ได้สร้างสรรค์ให้เกิดภูมิทัศน์เช่นกันซึ่งเป็นภูมิทัศน์ที่สามารถรับรู้ได้เป็น
ลักษณะทางรูปธรรม 

ในทางทฤษฎีนั้น ทุกๆพื้นที่มีความเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งหมด เพราะทุกพื้นที่
สามารถบอกเล่าเรื่องราว ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น แต่พื้นที่ไหนที่ควรจะ
เลือกเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ที่พิเศษที่สามารถเรียนรู้เรื่องสังคม เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์
พื้นที่ของพวกเราได้จากการอ่านและศึกษาพื้นที่ที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในการประชุม “Questions 
and Resources for Team Preparation 2005 Massachusetts Envirothon Current Issue.” 
(Massachusetts Envirothon, 2005) ได้กล่าวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ว่า 

การเลือกพื้นที่ส าหรับคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเจาะจงไปที่
พื้นที่ที่เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์แทนคุณค่าด้านต่างๆของพื้นที่ได้ดีที่สุด ดังนั้นภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึง
กลายมาเป็นเครื่องหมายของสถานที่พิเศษที่มีคุณค่าและความส าคัญ โดยมีจุดประสงค์ในการจัดการ
ของพื้นที่เช่น มรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิทัศน์ที่มีความพิเศษได้รับการสร้างสรรค์จากมนุษย์ซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม นั่นท าให้ช่วยนิยามลักษณะเฉพาะของชุมชนและผลสะท้อนจากในอดีต 

การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการศึกษาวัฒนธรรม 
การศึกษาวัฒนธรรมนั้นคือการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ มนุษย์ได้สร้างสรรค์กฎ เป้าหมาย ทฤษฎีต่างๆขึ้นมาท าให้เกิดความแตกต่างกัน
ของกลุ่มชนแต่ละกลุ่ม สุดท้ายแล้วจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน คือ ภาษา ศาสนา เชือ้ชาติ ชาติพันธุ์ เป็นต้น
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วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ และวัฒนธรรมที่
ไม่ใช่กายภาพ 

วัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เป็นวัสดุ วัตถุ สิ่งปลูก
สร้าง หรือซากปรักหักพัง เช่น งานสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ สิ่งก่อสร้าง อนุสรณ์สถาน งานศิลปะ 
เป็นต้น ทั้งที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ หรือเหลือเพียงร่องรอยทางโบราณคดี มีการใช้งานอยู่หรือไม่มีการใช้
งานในปัจจุบันแล้ว 

วัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ เป็นมรดกทางจิต
วิญญาณ แนวคิด กระบวนการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ความเชื่อ วรรณกรรม เป็นต้น  (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2559) 

ดังนั้นการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
พื้นที่ให้ท่องแท้ทั้งวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ และไม่ใช่กายภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในกระบวนการศึกษา
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ให้สอดคล้องซึ่งกันกับพื้นที่ 

องค์ประกอบในภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบที่มีความเฉพาะหรือบ่งบอกถึงกลุ่มชนที่

ต่างกันไป โดยมี 4 ส่วน (Ingolf Vogeler, 2010) ดังนี้  
1. ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) แสดงถึงสภาพแวดล้อม บริบท รูปทรง

แผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เข้าไปท าการดัดแปลงให้ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนา เช่น การแผ่ว
ถางพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย การเกษตร การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า หรือเพื่อความสวยงาม โดยการ
ตั้งถิ่นฐานรกรากมักขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเพื่อเอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่มชน 

2. พืชพรรณ (Vegetation) แสดงถึงต้นไม้ต้นพืชที่ปกคลุมผืนดินทั้งหมด รวมทั้งพืช
ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หรือวัชพืช ทั้งในระดับการเกษตรไปจนถึงป่าไม้  บางครั้งมนุษย์ได้
ปลูกพืชพรรณขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร เพื่อเศรษฐกิจการค้า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย พืชพรรณที่
มนุษย์เลือกสรรที่จะปลูกหรือตัดออกไปท าให้พื้นที่มีทัศนียภาพที่ต่างกันออกไป บ่อยครั้งที่มนุษย์ไม่ได้
ใส่ใจธรรมชาติ ได้ท าลายระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น เช่น การตัด
ไม้ท าลายป่าท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก ซึ่งบางทีก็เป็นเหตุท าลายภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้เกิดความ
เสียหาย หรือเกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมใหม่ข้ึน 

3. สิ่งปลูกสร้าง (Structure) คือ สิ่งปลูกสร้างส าหรับทั้งคน สัตว์ และพืช ซึ่งแต่ละ
กลุ่มได้สร้างความชัดเจนของวัฒนธรรมของตัวเอง รูปแบบของอาคารตามแบบประเพณีซึ่งมีความ
หลากหลายตามช่วงเวลาและสถานที่ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา เทคนิคการก่อสร้างท าให้
รูปแบบอาคารเปลี่ยนแปลงไป วัสดุและโครงสร้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มซึ่งสะท้อนถึง
ความต้องการและมุมมอง แต่ละพื้นที่จะมีความต้องการอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านพื้นที่ สภาพอากาศ และรสนิยมของแต่ละกลุ่ม 

4. รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน (Settlement Patterns) เป็นลักษณะภูมิทัศน์โดยรวมตั้ง
แตกเริ่มแรก เช่น สภาพแวดล้อมของบ้าน โรงนา รั้ว ถนน คลอง รางรถไฟ ที่สัมพันธ์ไปตามลักษณะ
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ภูมิประเทศ เช่น พื้นที่ราบ เนินเขา เส้นทางน้ า ล าธาร และกลุ่มพืชพรรณ เช่น พื้นที่เกษตร ป่าไม้ 
หนองน้ า พื้นที่รกร้าง  

ในทางกลับกัน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานจะขึ้นกับกลุ่มคนที่เข้ามาแสดงออกถึงค่านิยม
ทางวัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติ อาชีพ เช่น รูปแบบผังของหมู่บ้าน พื้นที่เกษตร ซึ่งในละแวกเดียวกัน
จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้จะมองเห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศ 
แสดงลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบในภูมิประเทศออกมา ทั้งสิ่งปลูกสร้าง จนถึงเส้นทางสัญจร ซึ่ง
สัมพันธ์ไปกับลักษณะของภูมิประเทศ เมื่อพิจารณาภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
เหล่านี้เพื่อให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องซ่ึงกันและรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

การแบ่งประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
การท างานภาคพื้นดินเพื่อจัดการปกป้องพื้นที่เป็นการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม

ให้แก่พื้นที่มากยิ่งขึ้น การระบุภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างเป็นทางการสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนการ
ดูแลรักษาที่เป็นไปได้จริง หน่วยงาน National Park Service (NPS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่แหล่งทรัพยากรทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ได้นิยามภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ไว้ว่า พื้นที่ภูมิประเทศที่รวมทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเข้าด้วยกันรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในป่าและที่น ามาเพาะเลี้ยง ความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์ กิจกรรม บุคคล การ
แสดงออกทางวัฒนธรรม หรือคุณค่าทางความงาม โดยหน่วยงานได้แบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น 4 
ประเภท (The National Park Service, 2006) ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ คือ  

1. พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ (Historic Site) เป็นพื้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
กิจกรรม บุคคล หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

2. ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบ (Historic Designed Landscape) 
พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวน ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม ด้านพืชสวน หรือเป็น
ที่ยอมรับของผู้คนในด้านของรูปแบบหรือเข้ากับยุคสมัย มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับบุคคล ยุคสมัย 
หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางด้านเทคนิคและหลักการ ในด้านภูมิทัศน์ การจัด
สวน หรือด้านสถาปัตยกรรม 

3. ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น  (Historic Vernacular Landscape) แสดงถึง
โครงสร้าง ผัง พื้นที่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมประจ าท้องถิ่น การแสดงออก
ของค่านิยมทางวัฒนธรรม พฤติกรรมทางสังคม และการกระท าส่วนบุคคล เมื่อผ่านกาลเวลาแล้วจึง
เป็นที่ประจักษ์ในลักษณะกายภาพ ข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์ รวมไปถึงรูปแบบการจัดการพื้นที่ การ
ใช้งานพื้นที่ ทางสัญจร พืชพรรณ โครงสร้าง และอื่นๆ 

4. ภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ (Ethnographic Landscape) ภูมิทัศน์ที่ประกอบไปด้วยความ
หลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นมรดกทรัพยากร  

สิ่งที่ควรอนุรักษ์ในภูมิทศัน์วัฒนธรรม 
การระบุถึงภูมิทัศน์ที่มีความพิเศษ เป็นพื้นที่ซึ่งผู้คนตระหนักถึงความส าคัญและท า

ความเข้าใจในพื้นที่นั้น การระบุพื้นที่พิเศษนั้นจะต้องผ่านกาลเวลาในสถานที่และวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
การให้คุณค่าจากคนกลุ่มเดียวอาจมองไม่เห็นโดยทั่วไป หรือไม่ได้รับการยอมรับจาก

คนอื่น พื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประวัติศาสตร์อาจไม่เห็นด้วยกับการบ ารุงรักษาที่พิเศษ แต่พื้นที่นี้อาจจะมี
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ความหมายความส าคัญที่ลึกซึ้งกับคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามการสงวนรักษาพื้นที่ได้รวมไป
ถึงขอบเขตที่กว้างออกไปของประเภทของภูมิทัศน์ การสงวนพื้นที่อย่างเข้มงวดอาจไม่ได้เหมาะสม
เสมอไป ผู้ออกแบบและชุมชนอาจช่วยกันวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

ผลสุดท้ายแผนงานการส ารวจมรดกทางภูมิทัศน์ของชุมชนจะสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของชุมชน แผนงานนี้เป็นการเริ่มต้นในพื้นที่เปิดรับทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วม กรรมการในการ
ประเมินควรมีการรับรองจากกลุ่มคนหลายกลุ่มที่สัมพันธ์กับการใช้พื้นที่ในหัวข้อเพื่อที่จะเสนอมุมมอง
ที่ครอบคลุม ความหลากหลายและความสมดุลของคณะกรรมการเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้
แผนงานประสบความส าเร็จ คณะกรรมการอาจเป็นผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
ตัวแทนจากองค์กรในพื้นที่ 

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ใช้ในการปกป้องภูมิทัศน์
วัฒนธรรม และยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกที่เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน นอกจากการปกป้องทั่ว ๆ ไปใน
พื้นที่ประวัติศาสตร์และทิวทัศน์ที่น่าสนใจแล้ว การปกป้องมรดกภูมิทัศน์ยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์
พื้นที่อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต และการรักษาไว้ซึ่ง    
อัตลักษณ์ของชุมชน การเลือกแผนงานจะต้องชี้แจงให้ทราบถึงการให้ความเคารพต่อพื้นที่มรดกทาง
ภูมิทัศน์และสิทธิประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันและในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยการปรับปรุงพื้นที่ให้พื้นที่
มีการพัฒนาและผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คน ผลพลอยได้จากการปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือพื้นที่
การเกษตร การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว พื้นที่สันทนาการ และมูลค่าของบ้านและที่ดินที่เพิ่มขึ้น และ
ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นอีกด้วย 

1.2 การปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ปัจจัยคุกคามต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน (Massachusetts 

Envirothon, 2005) ดังนี้ 
ผลจากธรรมชาติ เนื่องมาจากการผุผัง การเสื่อมสลายของโครงสร้าง ระบบนิเวศ

ของพื้นที่ถูกรุกรานโดยพันธุ์ต่างถิ่นและการกัดกร่อนของดิน แม้ว่ากระบวนการโดยธรรมชาติของพืช
พรรณจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ป่าที่แผ่ขยายมาสู่ทุ่งนารกร้างอาจถูกพิจารณาเป็นการ
รุกรานได้ในกรณีที่พื้นที่นั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของภูมิทัศน์ 

อิทธิพลของเศรษฐกิจ ในการใช้พื้นที่เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจทั้งจากการเพิกเฉย
และไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา รวมไปถึงการพัฒนาที่ดินในช่วงที่เศรษฐกิจ
รุ่งเรือง การปกป้องพื้นที่ภูมิทัศน์แทบจะไม่ใช่หัวข้อที่ถูกพูดถึงในการใช้ประโยชน์พื้นที่ การพัฒนาที่
อยู่อาศัยใหม่ พื้นที่การค้า เพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น หอส่งสัญญาณโทรศัพท์ เข่ือน พื้นที่พลังงาน
ลม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เข้าคุกคามพื้นที่เดิมอยู่เสมอ 

กิจกรรมของมนุษย์ การใช้งานพื้นที่มากเกินไป การไม่ใส่ใจรักษาพื้นที่ นักท่องเที่ยว
ที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องการใช้งานพื้นที่ที่มากขึ้นเร่งให้เกิดการคุกคามต่อพื้นที่ เช่น 
ดินผุพัง การจราจรที่คับคั่ง การพยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่โดยการขยายถนน เพิ่มลานจอดรถ ทั้งหมดนี่
ถือเป็นภัยคุกคามได้เช่นกัน 

แน่นอนว่าการคุกคามที่ เป็นภัยที่สุดคือการที่คนในชุมชนขาดความรู้และการ
ตระหนักถึงภัยคุกคามและยอมให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาท าให้พื้นที่เกิดการสูญเสีย 
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วิธีการปกป้องภมูิทัศน์วัฒนธรรม 
ขั้นตอนของการปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรมประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆคือ การระบุ

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การประเมินผล และการปกป้อง ขั้นตอนเหล่านี้มีความส าคัญเชื่อมโยงกัน ไม่มี
ขั้นตอนไหนที่สามารถครอบคลุมได้ทุกหัวข้อ องค์ประกอบของขั้นตอนเหล่านี้ช่วยอธิบายถึง
รายละเอียดที่หลากหลายของสถานที่นี้  

1. การระบุภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Identification)  
สิ่งส าคัญของการระบุสถานที่คือการท ารายการสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ การระบุ

รายการนี้ท าได้โดยการท างานหลายๆด้านร่วมกัน เช่น การส ารวจพื้นที่โดยกว้าง โดยทั่วไปจะเป็นการ
ขับรถส ารวจโดยรอบและจดรายการพันธุ์ไม้ทีม่ีเฉพาะในพื้นที่ และการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวโน้มต าแหน่งที่จะอนุรักษ์โดยการใช้กฎและข้อ
กฎหมาย 

ในการท าความเข้าใจพื้นที่จะต้องค านึงถึงการส ารวจพื้นที่โดยรอบของธรรมชาติ 
และข้อมูลส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง ขั้นแรก กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนร่วมระดม
ความคิดเพื่อหารายการพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความพิเศษ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ที่ก าหนดมาอย่าง
ชัดเจน การลาดตระเวนยังเป็นการที่กรรมการได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในขั้นต้นด้วย รวมไปถึงการ
ถ่ายภาพและการติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ด้วย 

ในส่วนที่สองของการส ารวจจะเป็นการส ารวจแบบเข้มข้น มีแผนงานที่รอบคอบโดย
ขยายถึงรายละเอียดต่างๆและข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยการลงหมายเลขไปบนแผนที่เพื่อจัดล าดับ
สิ่งที่ปรากฏมากที่สุดเพื่อท าข้อก าหนดในเกณฑ์การประเมิน การส ารวจแบบเข้มข้นจะรวมไปถึงอาณา
เขตพื้นที่ท างานอย่างกว้างๆและศึกษาข้อมูลทั้งจากเอกสารและหอจดหมายเหตุของเมือง 

2. การประเมินคุณค่า (Evaluation)  
การประเมินคุณค่าเป็นส่วนที่ส าคัญมากของกระบวนการปกป้องภูมิทัศน์ ผลของ

การส ารวจจะถูกใช้เพื่อระบุกลยุทธ์เชิงรุกและล าดับความส าคัญในการปกป้อง การประเมินคุณค่า
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการระบุภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยการตัดสินใจใช้เกณฑ์ในก ารประเมิน
ความส าคัญของภูมิทัศน์ต้องตั้งค าถามถึงความสมบูรณ์และความส าคัญของพื้นที่ภูมิทัศน์ 

ค าถามที่ใช้ในการถามถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ เช่น ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนี้ได้มีการ
สงวนรักษาองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ไว้หรือไม่ รับความเข้มข้นของความดั้งเดิมและความแท้
ทางประวัติศาสตร์ของวัสดุยังเหลืออยู่หรือไม่ ภูมิทัศน์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ใน
อดีตให้รับรู้ได้หรือไม่ 

ค าถามที่ใช้ถามถึงความส าคัญของพื้นที่ เช่น ภูมิทัศน์ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรม
ต่างๆได้สร้างผลบางอย่างที่มีความส าคัญต่อรูปแบบทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ไว้หรือไม่ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมนี้เต็มไปด้วยลักษณะพิเศษและอัตลักษณ์ของแต่ละช่วงเวลาหรือระเบียบวิธีการของ
โครงสร้างต่างๆหรือไม่ ภูมิทัศน์นี้เป็นตัวแทนสิ่งส าคัญที่สามารถระบุได้ถึงอัตลักษณ์ของส่วนประกอบ
ที่อาจขาดหายไปได้หรือไม่ ภูมิทัศน์นี้มีคุณค่าสามารถดึงดูดใจผู้คนอย่างสูงหรือไม่ ภูมิทัศน์นี้มี
ผลตอบสนองทางด้านจิตใจไปในทางที่ดีของคนในชุมชนหรือไม่  
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การวิเคราะห์คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็นหลายด้าน  (เกรียงไกร 
เกิดศิริ, 2551: 38) ดังนี้ 

1. คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ หรือความงาม (Aesthetic Value) 
2. คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่ (Rarity and Unique Value) 
3. คุณค่าด้านจติวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value) 
4. คุณค่าด้านประวตัิศาสตร์ (Historic Value) 
5. คุณค่าด้านสังคม (Social Value) 
6. คุณค่าด้านวทิยาศาสตร์ (Scientific Value) 
7. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) 
8. คุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย (Contemporary Functional Value) 
9. คุณค่าด้านการศกึษา (Education Value) 
10. คุณค่าด้านอื่นๆ (Others) 
ในแต่ละโครงการอาจมีเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่แตกต่าง

กันออกไป หรือแยกตามประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมน าการน าไปปรับ
ใช้งาน 

การขึ้นทะเบียนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นั้นจะต้องมีความคุ้มค่าในการอนุรักษ์พื้นที่
นั้นๆ รายละเอียดต่างๆนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอาณาเขต ขนาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้าง 
และองค์ประกอบที่เด่นชัดทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เทคนิคทางวิศวกรรม และวัฒนธรรม 

1.3 การปกป้อง (Protection) 
การวางแผนงาน (Planning)  
ขั้นตอนการวางแผนงานมี 2 ระยะคือ แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ขั้นตอน

หลักในการปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นคือ การศึกษาประชากรในชุมชน อาคารที่ชุมชน
ให้การรองรับสนับสนุน และแผนการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนเอง แผนงานสามารถเป็นแผนอย่างกว้างๆ 
เช่น กระบวนการนี้ควรรวมไปถึงแผนการบ ารุงรักษาพื้นที่ แนวทางในการสื่อความหมาย แผนผังใน
การซ่อมบ ารุง การบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อเก็บไว้ 

การบ ารงุรักษา (Treatment) 
การบ ารุงรักษาโบราณสถานมีขั้นตอนการบ ารุงรักษาเบ้ืองต้น 4 ขั้นตอน (National 

Park Service, 2006) 
การอนุรักษ์ (Preservation) มักใช้กับภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นแหล่งโบราณสถานที่

ขาดการใช้สอยร่วมกับปัจจุบัน ไม่ต้องการให้สิ่งแปลกปลอมสร้างต่อเติมข้ึนมาเพราะเป็นการบิดเบือน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ งานโดยทั่วไปจะเน้นไปที่การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงวัสดุและรูปลักษณ์
ตามลักษณะเดิมทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง แทบจะไม่มีการสร้างใหม่ 

การฟื้นฟู (Rehabilitation) เป็นการท างานร่วมกันด้วยวิธีการซ่อมบ ารุง เปลี่ยน
สภาพ สร้างเพิ่ม ขณะที่เก็บรักษาบางส่วนหรือลักษณะรูปลักษณ์ไว้ในสิ่งที่ถ่ายทอดถึงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม 
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การบูรณปฏิสังขรณ์ (Restoration) คือการซ่อมแซมปรับปรุงให้เข้ากับของเดิม แต่
ควรท าให้สามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งเดิมกับสิ่งที่บูรณะใหม่ เป็นการท าให้คุณค่าด้านนามธรรมของ
พื้นที่ชัดเจนขึ้น เช่น ทางด้านจิตวิญญาณ การศึกษา เกิดเป็นภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาล
ใจ ทั้งนี้รวมไปถึงการรื้อถอนส่วนที่แปลกปลอมที่ท าให้คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมลดลงออกไปด้วย 

การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) คือการท าให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เสียรูปร่าง
หรือพังทลายกลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมที่เคยเป็น ทั้งนี้ต้องศึกษาข้อมูลหลักฐานว่าเพียงพอส าหรับการ
สร้างขึ้นใหม่หรือไม่ โดยวิธีการนี้อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ที่ค านึงถึงความแท้ แต่เป็น
แนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้สอยร่วมสมัย หรือความต้องการการใช้สอยในแง่
ของจิตวิญญาณพื้นที่ 

การรักษาระบบนิ เวศ  (Treatments for Biotic Systems) ตั วแทน ในพื้ นที่
ประวัติศาสตร์อาจไม่ได้อธิบายในรายละเอียดบางส่วน ควรรวมไปถึงข้อแนะน าในการจัดการพืช
พรรณ ระบบการจัดการพืชผักต่างๆ การจัดการต่อสัตว์รบกวนและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 

เครื่องมือในการปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Protection Tools) เครื่องมือที่
น ามาใช้ในการปกป้องพื้นที่ได้ทั้งในระดับประเทศ เมือง ไปจนถึงระดับท้องถิ่น ทั้งแบบสาธารณะ 
ส่วนตัว และโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไร ในหัวข้อนี้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับบางกรณี โดย
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ต่างกันไป อาจใช้เครื่องมือที่ต่างกันหรือใช้หลายอย่างรวมกัน
ตามความเหมาะสม 

การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาห์ (Acquisition) วิธีนี้เป็นวิธีที่ยั่งยืนที่สุดในการปกป้องภูมิ
ทัศน์ อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีความยุ่งยากในการที่สาธารณะจะได้มา การร่วมมือ
กันระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างๆ และผู้ถือครองที่ดินเป็นส่วนส าคัญในวิธีการนี้ 

การก าหนดกฎควบคุม (Legal Restrictions) เป็นวิธีการที่ส าคัญในล าดับถัดมาที่จะ
ช่วยปกป้องพื้นที่ การจ ากัดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาโดยเจ้าของและโฉนดที่ดิน 
ยกตัวอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน การก าหนดพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น 

การจัดพื้นที่อนุรักษ์โดยกฎหมายและกฤษฎีกา (Preservation through Zoning, 
by Laws and Ordinances) ความหลากหลายทางกฎหมายเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยในการปกป้อง
เมือง ในการออกกฎหมายนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติลงมติกันในที่ประชุมหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทางกฎหมายของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การปกป้องทิวทัศน์ที่มีความดึงดูดใจไว้ด้วยกฎหมาย การจัด
พื้นที่ใช้สอยร่วมของพื้นที่พักอาศัย การสร้างถนนที่สวยงาม การก าหนดพื้นที่ประวัติศาสตร์  

ก ารพิ จ ารณ าให้ เป็ น ส่ ว น ห นึ่ งข อ งแผ น งาน  (Consideration as part of 
Comprehensive Planning Processes) ด้วยตัวแผนงานเองนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงการปกป้องพื้นที่
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามต้องท าให้แน่ใจว่าเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน
การพิจารณาของแผนงาน พื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน แผนผังชุมชนรวม จะต้องรวมอยู่ในสัญญาชุมชน 

ก ารสนั บ ส นุ น ท า งด้ าน เท ค นิ ค แ ละ เงิน ทุ น  (Application for Technical 
Assistance and Funding) โครงการต่างๆจากรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาก าไรมีการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคและเงินทุนส าหรับการปกป้องในด้านของภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยเฉพาะอยู่หลายแห่ง 



12 
 

 

1.4 การน าเสนอแหล่งทรัพยากรภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ในส่วนขององค์กรที่ท างานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นจะมี่ทั้ง

ส่วนของรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงก าไรต่างๆ โดยรัฐบาลจะมีหน่วยงานในการอนุรักษ์และพัฒนาแผน
หลายหน่วยงานทั้งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรเอกชน สถานศึกษาต่างๆที่ให้
ความสนใจในหัวข้อนี้ (Massachusetts Envirothon, 2005) 

การปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรมอาจถูกน าไปพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการ
ท้องถิ่น แผนงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เช่น  

คณะกรรมการประวัติศาสตร์เมือง (Town Historical Commissions) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเทศบาล รับผิดชอบในส่วนการอนุรักษ์ ปกป้อง และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุของ
เมือง คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการค้นคว้า จัดท าหนังสือ แผนที่ ให้ค าแนะน าในการ
ออกแบบต่างๆในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ 

เครือข่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local Historical Societies) เป็นองค์กรที่ไม่ใช่
ของรัฐบาล รวมตัวโดยผู้ที่สนใจในเมืองของตนเอง ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นได้ ทั้งในส่วน
ของลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีคุณค่า โดยเครือข่ายนี้อาจไม่ได้ท างานโดยตรง
กับรัฐบาลแต่มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ โดยเครือข่ายอาจมีจดหมายเหตุ  

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญและมีคุณค่าส าหรับการศึกษาทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
พื้นที่ เช่น แผนที่ การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ รูปถ่ายเก่าๆ แบบจ าลองต่างๆ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

แผนที่ (Map) แผนที่เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับข้อมูลทางภูมิทัศน์และการวางแผน
งาน ในการท างานควรจะมี 

แผนที่ประวัติศาสตร์ (Historical Maps) อาจหาได้จากห้องสมุดชุมชน หรือเป็น
แผนภาพในมุมสูง 

ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Orthophotos) เป็นแผนที่ทางอากาศที่น ามาปรับแก้
ค่าต่างๆ 

แผนที่ GIS (Geographic Information Systems) เป็นแผนที่ดิจิตอลที่เชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆรวมไว้ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สภาพท้องที่ และอื่นๆ 

2. บริบทของพื้นที่กรณีศึกษา 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เดิมชื่อ อ าเภอวังกะ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 

2482 ครั้งเดียวกับที่กิ่งอ าเภอสังขละบุรีได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอ าเภอทองผาภูมิ ในเวลาต่อมา
อ าเภอสังขละบุรีถูกลดฐานะให้เป็นกิ่งอ าเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 จึงได้รับการยกฐานะกลับเป็นอ าเภอสังขละบุรีอีกครั้ง  

2.1 ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
ที่ตั้ง อ าเภอสังขละเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของจังหวัด (Wikipedia, 2560) 
พิกัด เส้นรุ้งที่ 15 องศา 9 ลิปดา 21 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 98 องศา 9 ลิปดา 13 

พิลิปดาตะวันออก 
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อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า) และอ าเภออุ้มผาง

จังหวัดตาก 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ าเภอทองผาภูมิ  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) และอ าเภอทองผาภูมิ  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า) 

 

 
 

ภาพที ่ 2 แผนที่แสดงทีต่ั้งอ าเภอสังขละบุรี  
   (จากการศึกษาของผู้วจิยั) 

 
พื้นท่ี 3,349.4 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าสลับกับภูเขาสูง มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,000-

1,400 เมตร ทิศตะวันตกมีแนวเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตธรรมชาติกั้น
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า พื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่าเป็นระยะทางยาวประมาณ170 
กิโลเมตร เนื้อที่เป็นพื้นที่ป่า 2,500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ท ากิน 515 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ า
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เขื่อนวชิราลงกรณ์ 335 ตารางกิโลเมตร ลักษณะดินเป็นดินลูกรังและเขาหินปูน (ณัชชา สกุลงาม, 
2555) 

ภูมิอากาศ เป็นลักษณะฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah) คือ อากาศ
แห้งแล้งในฤดูหนาว ฤดูร้อนมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดจากทะเลอันดามันในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกทั้งพื้นที่ของอ าเภออยู่ทาง
ด้านหน้าของเทือกเขาท าให้เปิดรับลมมรสุม มีฝนตกชุกหนาแน่น ฤดูฝนยาวนานกว่าอ าเภออื่นๆทาง
ตอนล่างของจังหวัดกาญจนบุรี ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความหนาวเย็นและความแห้ง
แล้งมาสู่พื้นที่ 

ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ประมาณ 4 เดือน 
ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ประมาณ 6 เดือน 
ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม ประมาณ 4 เดือน 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  
แหล่งน้ าผิวดิน อ าเภอสังขละบุรีมีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญประกอบด้วย 
ห้วยซองกาเรีย ต้นน้ าอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศพม่า ไหลผ่านบริเวณบ้าน

ไล่โว่ ผ่านหมู่บ้านทิชวยโหว่ ไล่วาบ่อง ซ่าละหวะ สะเนพ่อง บ้านแม่ติ่ว แล้วจึงแยกออกเป็นสองสาย 
สายหน่ึงไหลลงล าน้ าแม่กะสะ เข้าสู่ประเทศพม่า อีกสายไหลผ่านอ าเภอสังขละบุรีแบ่งชุมชนออกเป็น 
2 ฝั่ง คือฝั่งตัวอ าเภอสังขละบุรี และฝั่งมอญ โดยค าว่าซองกาเลียเป็นภาษามอญ แปลว่าฝั่งโน้น ซึ่ง
หมายถึงตัวอ าเภอสังขละบุรี  

ห้วยบีคลี่ ต้นก าเนิดอยู่ในประเทศพม่า โดยเกิดจากล าห้วย 2 สายไหลมาบรรจบกัน
ที่หมู่บ้านเชอเด่งเฉ่ง ไหลผ่านหมู่บ้านกุยจะโด บ้านนุ่งลุ บ้านนุ่งโก๊ะ โล่งตะโก่ง บ้านกุผะดู ทุ่งมาไล
หรือประตูเมือง เป็นแห่งเพาะพันธุ์ปลาที่ส าคัญ มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร  

แม่น้ ารันตี มีต้นก าเนิดบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยทางด้านตะวันออกบริเวณที่
ชาวบ้านเรียกว่าเขาใหญ่หรือทุ่งใหญ่นเรศวร ค าว่ารันติเป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึงยอดน้ า ความยาว
ประมาณ 60 กิโลเมตร ท้องน้ าลาดชันไม่มาก สภาพป่าไม้บริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์ มีหน้าผา
หินปูนใหญ่หลายแห่ง มีบ้านเรือนชาวลาวและพม่าอยู่ตามบริเวณล าน้ า 

ล าน้ าทั้งสามนี้จะไหลมารวมกันบริเวณบ้านวังกะ อ าเภอสังขละบุรี เรียกบริเวณนี้ว่า 
“สามประสบ” หรือ “สามสบ” กลายเป็นแม่น้ าแควน้อย 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าใต้ดินหรือแหล่งน้ าบาดาลที่ชาวบ้านนิยมขุดข้ึนมาใช้อุปโภค-
บรโิภค ซึ่งมีอยู่ทั่วบริเวณ 

ทรัพยากรป่าไม้ อ าเภอสังขละบุรีประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าไม้เป็นจ านวนมาก 
ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ป่าสงวนแห่งชาติเขา
ช้างเผือก ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่แปลงที่2 ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ 
และมีป่าไผ่ป่ารวกอยู่เป็นจ านวนมาก 

2.2 สังคม เศรษฐกิจ และประชากร 
สภาพทางสังคม อ าเภอสังขละบุรีเป็นอ าเภอที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่าจึงมี

ประชากรที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย กะเหรี่ยง มอญ และพม่า ท าให้เกิด



15 
 

 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และความเชื่อ เช่น การร าตงของชาวกะเหรี่ยงซ่ึงใช้
ในงานรื่นเริงและพิธีกรรมทางศาสนา การร าหงส์ของชาวมอญและการละเล่นสะบ้าที่มักจะเล่นกัน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แทบทุกหมู่บ้าน 

การปกครองส่วนภูมิภาค อ าเภอสังขละบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ต าบล 
20 หมู่บ้าน ได้แก่ (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 2558) 

1. ต าบลหนองลู (Nong Lu) 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านนิเถะ  หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ 

 หมู่ที่ 3 บ้านไหล่น้ า  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกบ 
 หมู่ที่ 5 บ้านเวียคะดี้  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมาลัย 
 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 8 บ้านซองกาเรีย 
 หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 10 บ้านประไรโหนก 
2. ต าบลปรังเผล (Prangphle) 4 หมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินแดง  หมู่ที่ 2 บ้านวังขนาย 
 หมู่ที่ 3 บ้านยางขาว  หมู่ที่ 4 บ้านจงอั่ว 
3. ต าบลไล่โว่ (Laiwo) 6 หมูบ่้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านสะเน่ห์พ่อง  หมู่ที่ 2 บ้านกองม่องทะ 
 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะสะเดิ่ง  หมู่ที่ 4 บ้านไล่โว ่
 หมู่ที่ 5 บ้านทิไล่ป้า  หมู่ที่ 6 บ้านจะแก 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก ่

เทศบาลต าบลวังกะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลหนองลู 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู ครอบคลุมพื้นที่ต าบลหนองลู  
(นอกเหนือจากเขตการปกครองของเทศบาลต าบลวังกะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรังเผล ครอบคลุมพื้นที่ต าบลปรังเผลทั้งต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลไล่โว่ทั้งต าบล 

อาชีพ เพาะปลูก เกษตรกรรม เก็บของป่า อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ค้าขาย ประมง
น้ าจืด และการท่องเที่ยว 

การเพาะปลูกและการหาของป่า พืชเศษฐกิจที่ส าคัญ จะมี 2 ลักษณะ คือ พืชที่ได้
จากการเพาะปลูกและพืชที่หาได้จากป่า พืชที่ได้จากการเพาะปลูกในพื้นที่ เช่น กระเจี๊ยบเขียว 
กระเจี๊ยบแดง อ้อย ข้าวโพด ยางพารา นาข้าว สัก ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และไม้ผล เช่น กล้วย 
ขนุน ส้มโอ เงาะ มะม่วง ทุเรียน ลองกอง พุทธา มะตูม ส้ม เป็นต้น พืชที่ได้จากการหาในป่า เช่น 
เห็ดโคน เห็ดเผาะ ผักกูด มะม่วงหิมพานต์ หน่อไม้ ผักหวาน เป็นต้น 

ด้านอุตสาหกรรม จะเป็นลักษณะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยางพารา โรงงานเย็บรองเท้า โรงงานเย็บผ้าโหล โรงงานประกอบไฟแช็ก มีโรงงานตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน
พระเจดีย์สามองค์ นอกจากนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักสาน ทอผ้า และ
การท าไม้กวาด เป็นต้น 
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ด้านพาณิชย์ จะเป็นการค้ากันทั่วไปในพื้นที่และขายแก่นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณพระเจดีย์สามองค์ โดยของที่น ามาขายแก่นักท่องเที่ยวจะเป็นของที่น ามาจากประเทศพม่า 
เช่น หยก ไม้แกสลัก และของที่หาได้จากป่า  

ด้านการท่องเที่ยว จะมีสถานที่เที่ยวส าคัญคือ ด่านเจดีย์สามองค์ น้ าตกตะเคียนทอง 
สะพานมอญ น้ าตกซองกาเลีย 

ประชากร ทั้งหมดของอ าเภอสังขละบุรี 32,186 คน (ข้อมูลเดือนเมษายน 2558) 
แยกตามสัญชาติ ประชากรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยในพื้นที่นี้จะมีหลายเชื้อชาติประกอบกัน เช่น พม่า 
กะเหรี่ยง มอญ ลาว ทวาย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ชาวมอญอาศัยอยู่บริเวณบ้านวังกะ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนประชากรอ าเภอสังขละบุรีแยกตามสัญชาติ 
สัญชาติ ชาย หญิง รวม 
สัญชาติไทย 8,244 7,657 15,901 
สัญชาติจีน 1 2 3 
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย 8,444 7,841 16,285 
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย/จีน 8,443 7839 16,282 
ทุกสัญชาต ิ 16,688 15,498 32,186 

 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ าเภอสังขละบุรี, “สถิติประชากรแยกรายละเอียด.” (19 
พฤษภาคม 2558) 
 

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
และ ศาสนาคริสต์ 

กรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่ชุมชนมอญทั้งบ้านวังกะและบ้านดงสักมีวัดวังก์วิเวการามเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ที่ต้องการท าการก่อสร้างอาคารใดๆจะต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสและ
เทศบาลหนองลูเสียก่อน 

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณพื้นที่กรณีศึกษา
เป็นที่ดินประเภทชุมชน และบริเวณโดยรอบเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
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ภาพที ่ 3 แสดงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่กรณศีึกษา 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชนูปถัมป์. ผังเมืองรวมสมาคมสภาสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชนูปถัมภ์. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://download.asa.or.th/ 
03media/04law/cpa/mr60-kcb.pdf 
 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนมอญ สังขละบุรี 
ชนชาติมอญเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในรัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ

ประเทศพม่า เป็นชนชาติที่เก่าแก่ ตามพงศาวดารพม่าได้กล่าวว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
บริเวณตอนล่างของแม่น้ าอิรวดีตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ได้รับอิทธิพลศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศ
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อินเดียและเผยแพร่ไปยังชนชาติต่างๆในภูมิภาค มอญเสียเอกราชครั้งแรกให้พม่าในปีพุทธศักราช 
1600 และท าสงครามกับพม่าเรื่อยมาจนถูกรวมเข้ากับพม่าในปีพุทธศักราช 2300 เนื่องจากภัย
สงครามที่ยาวนาน ชาวมอญได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้ง โดยเส้นทางหนึ่งที่ชาวมอญใช้
อพยพเข้ามาคือเส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า-
นภาลัย ชาวมอญได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทย 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือในปีพุทธศักราช 2491 และได้ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่บริเวณอ าเภอสังขละบุรี โดยมีหลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้น าและผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวมอญ
เกิดความสามัคคีและเกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้อพยพชนชาติต่างๆและคนไทย และเริ่มตั้ง
ถิ่นฐานจนเกิดเป็นชุมชนมอญข้ึนมาบริเวณบ้านวังกะล่าง หลวงพ่ออุตตมะได้น าเหล่าชาวบ้านสร้างวัด 
โรงเรียน โรงหมอ ตลอดจนเป็นผู้น าแต่ชาวบ้านจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากทั้งกับชาวมอญ 
ชนกลุ่มน้อยต่างๆ และชาวไทย ต่อมาในพุทธศักราช 2527 การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยต้องการสร้าง
เข่ือนเขาแหลม (เข่ือนวชิราลงกรณ์ในปัจจุบัน) บริเวณอ าเภอสังขละบุรีเดิม หมู่บ้านต่าง ๆ และที่ท า
การอ าเภอจึงต้องอพยพไปยังพื้นที่เชิงเขาที่สูงขึ้นไป โดยหมู่บ้านชาวมอญได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของวัด
วังวิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งคือชุมชนมอญสังขละบุรีในปัจจุบัน 

2.3 ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีชาวมอญโดยทั่วไปจะจัดตามจันทรคติ คือนับวันเดือนปีตามการโคจรของ

ดวงจันทร์ข้างข้ึนข้างแรม ซึ่งมีประเพณีทั้ง 12 เดือน 
ประเพณีต าข้าวเม่า เดือนอ้าย (เดือนหนึ่ง) ตรงกับเดือนธันวาคม ข้าวใหม่เริ่มออก

รวงเป็นน้ านมข้าว ส่วนข้าวเหนียวเริ่มเป็นเมล็ดข้าวอ่อนเหมาะส าหรับต าข้าวเม่า เมื่อท าเสร็จจะแบ่ง
ส่วนแรกไว้ตักบาตรหรือถวายพระในวันรุ่งขึ้น อีกส่วนก็จะน าไปใส่น้ ากะทิ น้ าตาล เกลือ ปรุงรสกลม
กล่อมรับประทานกัน ข้าวเม่าที่เหลือจะเก็บไว้อย่างนั้นเพื่อรับประทานในวันต่อๆไป  

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและลงแขกกวัดข้าว เดือนยี่ (เดือนสอง) ตรงกับเดือน
มกราคม ในช่วงเดือนยี่นี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากเกี่ยวและเก็บข้าวเข้าลานเสร็จก็จะเป็นการนวด
ข้าวในลานข้าว หลังจากนั้นจะรอการกวัดข้าวเพื่อเอาพวกเศษฟางและข้าวลีบออก ชาวบ้านใกล้เคียง
รวมทั้งญาติพี่น้องคนรู้จักก็จะมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าตรู่ แค่ครึ่งวันก็กวัดข้าวเสร็จ หลังจากนั้นก็จะ
บรรทุกใส่เกวียนน ากลับบ้านใส่ยุ้งฉาง 

ประเพณีข้าวยาคู เดือน 3 ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนสามนี้พืชผลของ
ชาวบ้านเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกข้าว งา ถั่ว ล้วนแต่เป็นของใหม่ที่เพิ่งได้มาจากฤดูการเก็บ -
เกี่ยว ชาวบ้านจะพากันท าข้าวยาคูในวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (วันมาฆบูชา) และเก็บไว้ใส่
บาตรตอนเช้า 

ประเพณีบูชาสักการะพระเจดีย์ เดือน 4 ตรงกับเดือนมีนาคม ช่วงนี้ชาวบ้านมอญจะ
หาเวลาไปแสวงบุญกัน ด้วยการเดินทางไปไหว้สักการบูชาพระเจดีย์ หรือสถานที่พุทธสถานทั้งใกล้
และไกล ในเดือนสี่นี้จะมีงานประจ าปีพระเจดีย์พุทธคยา จะมีการสวดมนต์ตลอด 7 คืนหรือ 9 คืน 

ประเพณีมหาสงกรานต์ เดือน 5 ตรงกับเดือนเมษายน วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปี
ใหม่ของชาวรามัญ ลูกหลานจะต้องกลับมาเปลี่ยนผ้านุ่งใหม่ ที่นอนใหม่ให้กับพ่อแม่ ก่อพระเจดีย์
ทราย สรงน้ าพระ และกรวดน้ าสงกรานต์ ในตอนเช้าจะมีการแห่ผ้าป่าสงกรานต์ขึ้นวัด อันดับสุดท้าย
จะมีการโปรยฝนรัตนะ 
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ประเพณีสรงน้ าต้นโพธิ์ เดือน 6 ตรงกับเดือนพฤษภาคม การสรงน้ าต้นโพธิ์เพื่อ
รักษาต้นโพธิ์ เน่ืองจากเชื่อกันว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับ และช่วงกลางเดือนสองจะค้ า
ต้นโพธิ์ในกิ่งที่ห้อยมากเพื่อเป็นการรักษากิ่งให้กับต้นโพธิ์ 

ประเพณีขอขมาพระอุปัชฌาย์ ประเพณีบรรพชาอุปสมบท เดือน 7 ตรงกับเดือน
มิถุนายน เป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือน คนมอญนิยมบรรพชาอุปสมบทบุตรหลานเมื่อถึงวันที่ 15 
ค่ า เดือน 7 พระภิกษุสงฆ์ที่เคยได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่ในที่ต่างๆห่างไกลจะมารวมกันที่วัด
วังก์วิเวการามเพื่อมาขอขมาพระเถระผู้ใหญ่ 

ประเพณีเข้าพรรษา เดือน 8 ตรงกับเดือนกรกฎาคม วันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 
8 (วันอาสาฬหบูชา) ชาวบ้านมอญวังกะจะถือดอกไม้ ผ้าอาบ เทินเครื่องไทยธรรมพากันขึ้นวัด ช่วง
บ่ายพระภิกษุจะเดินเป็นแถวตามวิหารคดลงโบสถ์ ชาวบ้านก็จะน าดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ พอถึง
ช่วงค่ าชาวบ้านจะมาฟังธรรมเทศนา 

ประเพณีบุญหม้อนิธิ เดือน 9 ตรงกับเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเก็บทรัพย์ มี
ประเพณีบุญหม้อนิธิ (นิธิแปลว่าขุมทรัพย์) จัดขึ้นในวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 9 ชาวบ้านจะท าบุญด้วยการ
ถวายหม้อนิธิ คือ บรรจุวัตถุทานตามแต่ต้องการจะถวายพระลงในหม้อ เพื่อเป็นการฝังขุมทรัพย์คือ
บุญนี้ไว้เพื่อตนจะได้ใช้ในสัมปรายภพ ผลบุญที่ท าไว้นี้จะส่งผลให้ได้รับความสุขกายสุขใจ 

ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง เดือน 10 ตรงกับเดือน
กันยายน มีประเพณีที่ท ากันอยู่ 2 อย่าง คือ ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระ
รัตนตรัย และเหล่าเทพเทวดา ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านต้องการถวายเภสัช 5 
ชนิด ได้แก่ น้ าผึ้ง น้ าอ้อย เนยใส เนยข้น น้ ามันงา ให้แด่พระสงฆ์ผู้อยู่จ าพรรษาก่อนออกพรรษา 1 
เดือน 

ประเพณีตักบาตรเทโวโลหนะ เดือน 11 ตรงกับเดือนตุลาคม มีประเพณีตักบาตรเท
โวโลหนะ เป็นงานบุญฉลองวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากโปรดพุทธมารดาที่เทวโลกดาวดึงส์ 1 พรรษา 
ซึ่งจัดขึ้นในวันออกพรรษา (ข้ึน 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี) ชาวบ้านเตรียมของแห้งส าหรับตักบาตร 
แต่งกายงดงามสะอาดสะอ้านมารวมในสถานที่ที่จัดไว้ 

ประเพณีทอดกฐิน เดือน 12 ตรงกับเดือนพฤศจิกายน มีประเพณีทอดกฐินซึ่งนิยม
ก าหนดวันทอดกฐินให้อยู่ในช่วงข้างขึ้นของเดือน 12 เมื่อทราบก าหนดวันทอดกฐินแล้วชาวบ้านจะ
รวมตัวกันจัดตั้งต้นผ้าป่าและร่วมกันตัดเย็บจีวร อังสะ สบง และผ้าผืนยาว ส าหรับห่มเจดีย์พุทธคยา 
(นิทรรศการวัดวังก์วิเวการาม, 2558) 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นอกเหนือจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวคิดทางภูมิทัศน์วฒันธรรมแล้ว 

ยังมีวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย และชุมชนมอญ สังขละบุรี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้น าชุมชนของชาวมอญทีช่าวมอญเคารพนับถือเปรียบเสมือนพ่อ ซึ่งอรวรรณ ทับสกุล 
(2547) ได้กล่าวถึงในหนงัสือ หลวงพ่ออตุตมะ หลวงพ่อใหญ่ของชาวมอญ โดยกลา่วถึงการเปลี่ยน- 
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมอญ ในครั้งที่หลวงพ่ออตุตมะมอีายุ 94 ปี (พ.ศ. 2547) ซึ่ง
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หลวงพ่อต้องพ านักทีก่รุงเทพมหานคร ส่งผลให้ชุมชนมอญขาดผู้น าที่คอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่
ของชาวมอญ โดยกล่าวถึงเรื่องการละเมิดกฎการอยู่ร่วมกันที่หลวงพ่อไดต้ั้งขึ้นไว้ 

“แต่เดิมสมัยก่อตั้งหมู่บ้านหลวงพ่ออุตตมะออกกฎการอยู่อาศัยรว่มกัน 3 ข้อ คือ กฎข้อ
ที่ 1 ห้ามดื่มสุรา กฎข้อที่ 2 ห้ามเล่นการพนัน กฎข้อที่ 3 ห้ามลักทรัพย์และห้ามผิดลูกเมียใคร... แต่
ในช่วง 10 กวา่ปีที่ผ่านมา หลวงพอ่อุตตมะไม่คอ่ยได้อยู่ในชุมชน และใหห้ัวหน้าคุ้มเป็นผู้ดูแลลูกบ้าน 
บางครั้งผู้รักษากฎก็กระท าผิดเอง ดังนั้นการห้ามปรามของหลวงพ่ออุตตมะเริ่มไม่มีความศักดิ์สิทธิ์
เพียงพอ” (อรวรรณ ทับสกุล, 2547: 202-203) 

จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ผูน้ าชุมชนที่ส าคัญที่สดุของชุมชนคือหลวงพ่ออตุตมะ ซึ่งชาวบ้าน
จะนับถือและเกรงขาม แต่เมื่อหลวงพ่อไม่สามารถอยู่ดูแลชุมชนได้กลุ่มผูน้ าชุมชนจึงเข้ามามีบทบาท 
แต่เดิมระบบในชุมชนจะเป็นลักษณะเครือญาติหรือผู้อาวุโสตักเตือนผู้น้อย แต่เมื่อโครงสรา้งของสังคม
ชุมชนเปลี่ยนไปมีขนาดใหญ่ข้ึนท าให้มีกลุ่มผู้น าชุมชน ซึ่งบางครั้งเกิดความขัดแย้งซึ่งกัน 

“ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่นอกจากจะขึ้นอยู่กับระบบเครือญาติและระบบผู้อาวุโส
ดังแต่เก่า ก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาแทนที่มากขึ้น โดยกลุ่มที่มีผลประโยชน์ในหมู่บ้านมักเป็น
กลุ่มคนผู้มีฐานะของชุมชน เช่นกรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าคุ้ม ซึ่ง
มักมีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับหลวงพ่ออุตตมะ 

บางครั้งพบว่า ผู้น าชมชนที่ควรจะเป็นตัวอย่างทีด่ีให้กับชาวบ้าน อยา่งเชน่ กรรมการ
หมู่บ้าน กรรมการวัด ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้าคุ้ม กลับมีความขัดแย้งระหว่างกัน หรอืเป็นผู้
ละเมิดกฎเกณฑ์ในชุมชนเองด้วย ท าให้ความกลัวและเกรงที่ชาวบ้านมีต่อผู้น าชุมชนเหล่านี้ลดน้อย
ถอยลงไป” (อรวรรณ ทบัสกุล, 2547: 200) 

นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ในชมุชนซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมและชาตพิันธุข์องชาวมอญซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอด รับรู้ถึงส านึกร่วมของเผ่าพันธุ์ ประเพณี จากครอบครวัและสถาบันศาสนา แต่อาจ
ได้รับสื่อจากกระแสภายนอกและการเข้าท างานในเมือง ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

“ค่านิยมของชาวมอญรุน่ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุปัจจัยส าคัญท าให้ชาวมอญรุ่น
ใหม่เข้าถึงสถาบันศาสนา วัด พระสงฆ์ โดยเฉพาะหลวงพ่ออุตตมะ และส านึกร่วมของชาติพันธุ์มอญ
ลดลง น าไปสู่การธ ารงเผา่พันธุ์ความเป็ยมอญที่ลดลงด้วย” (อรวรรณ ทับสกุล, 2547: 204) 

จากการศึกษาวรรณกรรมนี้ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของชุมชนมอญในชว่งปี พ.ศ. 
2547 ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม อ านาจในการควบคุมกฎเกณฑ์การอยูร่่วมกัน ซึ่ง
ส่งผลมาสู่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในปัจจุบัน 

ศาสตราจารย์อรศิร ิปาณินท์ ได้เคยศึกษาเรื่องเรือนพื้นถิ่นไทยมอญในหลาย ๆ พื้นที่ 
รวมถึงบริเวณอ าเภอสังขละบุรีด้วย เมื่อศึกษาถึงเรือนพื้นถิ่นแล้วพบว่าเรือนพื้นถิ่นมอญมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากลักษณะเรือนไทยภาคกลาง โดยการศึกษานี้ได้กลา่วไวใ้นหนังสือ เรือนพื้นถิ่นไทย-มอญ 
ที่สังขละบุรี (อรศิริ ปาณนิท์, 2539) และเรือนพื้นบ้านไทย-มอญ (อรศริิ ปาณินท์, 2542) ได้กลา่วถงึ
เรือนพื้นถิ่นไทยมอญในลักษณะของเรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องผูกผสมเรือนเครื่องสับ รวมถึงได้รว่ม
ศึกษาถึงความเชื่อ ประเพณี สังคมที่ผกูเข้ากับการด ารงชีวติและการอยู่อาศัยเพื่อให้ได้ค าตอบของ
ที่มาของการวางผังเรือนและลักษณะของเรือน 
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“ลักษณะการวางทิศทางผังพื้นของเรือนพื้นบ้านมอญจะเป็นสูตรเดียวกันทัง้หมด คือ 
ห้องนอนอยู่ทางทิศใต ้ครัวอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเมื่อตรวจสอบจากสูตรบ้าน ซึ่งครูจวน เครือวิชณยา
จารย ์ผู้เชี่ยวชาญภาษามอญโบราณแห่งบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี... จะพบว่าในคัมภรี์
โบราณนี้ระบุตัวกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะทิศทางของการวางห้องไว้ชดัเจน เช่น ห้องนอนต้องอยู่
ทางทิศใต้ ซึ่งเรียกวา่ทิศเหนือลม บรรพบุรุษอยูทางทิศตะวันออก ขณะทีห่ัวนอนหันทางทิศใต้ 
เจ้าของบ้านจะนอนขนานกับฝาด้านทิศตะวันออก ซึ่งแสดงว่าตรงหัวนอนเป็นเสาผีบรรพบุรุษ สว่น
ครัวอยู่ทางทิศตะวันออก เพราะสตูรบ้านระบุไวว้่า ทิศตะวันออก ทิศใต้ลม (อุดร) ของบ้าน ต าข้าวดี
แน่ แต่ถ้าวางทิศเหนือลม (ทักษิณ) ต าข้าวไม่ดีแน่ ขืนต าข้าว เจ้าของบ้านพบกับวินาศ” (อรศิร ิ
ปาณินท,์ 2539: 96) 

นอกจากการกล่าวถึงความเชื่อในการวางต าแหน่งส่วนต่างๆของเรือนแล้ว ยังได้กลา่วถึง 
ลักษณะของเรือนซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะของเรือนพื้นถิ่นมอญ เช่น ช่องเปิด ประต ูหน้าต่าง วัสดุและ
การก่อสร้าง การเปลี่ยนระดับพื้นเรือน บันได เป็นต้น รวมถึงลักษณะการตั้งบ้านเรือนในหมูบ้านและ
การแบ่งประเภทเรือน 

“บ้านในหมู่บ้านมิได้มีความหลากหลายเช่นบ้านในหมู่บ้านมอญพลัดถิ่น แทบทุกหลัง
เป็นบ้านชั้นเดียว ยกพื้นโล่งแต่เตี้ย เพราะไม่ได้ใช้ใต้ถุนบ้านเพื่อการอยู่อาศัย การใช้สอยในบ้านใช้
เฉพาะเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในการเกษตร เก็บฟืนจากหญ้าแห้ง และบางบ้านใช้เลี้ยงสัตว์ ลักษณะทาง
กายภาพของบ้านเท่าที่พบแยกได้เป็นเพียง 2 ประเภท คือ เรือนเครื่องผูกผสมเรือนเครื่องสับ และ
เรือนเครื่องสับล้วน ๆ บ้านส่วนใหญ่จะกั้นรั้วเป็นอาณาเขตเฉพาะส่วนตวัรั้วบ้านบางหลังอาจมีบ้าน
หลังเดียว แต่บางพื้นที่ในบริเวณเดียวกันอาจมีบ้านหลายหลังซ่ึงอาจเป็นครอบครัวขยายของลูกหลาน 
หรือพี่น้องกันปลูกบ้านอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนั” 
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บทที่ 3 
การด าเนินงานวิจัย 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้เข้าใจใน
ทฤษฎีเบื้องต้น และการน ามาใช้ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งวัฒนธรรม
และภูมิทัศน์ จึงได้น ามาสรุปเป็นกรอบแนวความคิดและทฤษฎี เพื่อน ามาศึกษาในพื้ นที่กรณีศึกษา
ชุมชนมอญ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี ต่อไป 

1. กรอบทฤษฎีและแนวความคิด 
จากทฤษฎีภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น มีตัวแปร 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจึงเกิด

เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมขึ้นมาได้ นั้นคือ ภูมิลักษณ์  วัฒนธรรม  และเวลา ท าให้เกิดผลคือการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่ไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ่ึงมีทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ในการศึกษาวิจัยโครงการแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนมอญ สังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การหาคุณค่าของสิ่งที่ควรอนุรักษ์จากความเป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ (Sense of place) เพื่อท าให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ และการจัดการที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ทั้งในแง่ของวิถีชีวิตดั้งเดิม ความต้องการของคนในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ ค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญคือ สังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยแปล
ความหมายจากลักษณะทางรูปธรรมและนามธรรมของพื้นที่ ซึ่งมาจากประเพณีความเชื่อ การ
ด ารงชีวิต ซึ่งในพื้นที่กรณีศึกษามีความคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเป็นจุดเด่น รวมไป
ถึงทางด้านความงามและองค์ประกอบที่ท าให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์ 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาโดยให้ลักษณะภูมิลักษณ์เป็นตัวแปรควบคุม และให้รูปแบบของ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเวลา เป็นตัวแปรอิสระ ท าการศึกษาโดยการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร การส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ แล้วน ามาท าการแปลความหมายข้อมูล 
วิเคราะห์หาคุณค่าของพื้นที่และแนวทางในการจัดการ แล้วจึงสรุปผล 

2. การเลือกกลุ่มข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ของพื้นที่กรณีศึกษาชุมชนมอญ สังขละบุรี ซึ่งมีความแตกต่างกันกับการบริหารจัดการพื้นที่อื่น  ๆ 
ดังนั้นการเลือกกลุ่มข้อมูลจึงได้มีการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกศึกษาในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี 
และกรณีศึกษาเบื้องต้นในเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากนักวิชาการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งทางราชการและเอกชน โดย
แบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูล ดังนี้ 

1. บทความ 
2. หนังสือ ต ารา คู่มือต่างๆ 
3. วิทยานิพนธ์และงานวิจัยงานวิจัย
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4. รายงานและเอกสารอื่นๆ 
ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ศิลปะ ประเพณี ความ

เชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆ โดยได้ท าการศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 
1. หนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพต่างๆ ที่จัดท าขึ้นทั้งจากบุคคลภายนอกและใน

ชุมชน 
2. นิทรรศการชุมชน 
3. การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ปราชญ์ ประชากรในพื้นที่ 
4. การส ารวจพื้นที่แบบกว้างและแบบละเอียด 
5. รายงานและเอกสารอื่นๆ 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
3.2 ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ 

เมื่อได้ศึกษาถึงการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและกรณีศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ 
แล้ว จึงก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสมต่อการเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน
มอญ สังขละบุรี ดังนี้ 

1. เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แสดงถึงพัฒนาการของชุมชน มีวิถีชีวิตที่คง
เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และมีความงามสุนทรียภาพ 

2. เป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติ 
3. มีชุมชนที่เข้มแข็งและแกนน าชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
4. เป็นสถาปัตยกรรมหรือพื้นที่ใช้สอยร่วมกันของชุมชน 
5. เป็นตัวแทนแสดงผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและ

การก่อสร้างซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา หรือจัดท าขึ้นด้วยความสร้างสรรค์ของชุมชน 
6. มีอิทธิพลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ตลอดจนศิลปกรรมที่

เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหรือบนพื้นที่ใด 
ๆ ซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

7. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฎให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือเสื่อมสลายไปแล้ว 

8. เป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปะวิทยาการใน
ประวัติศาสตร์ของชุมชน 

9. เป็นตั วอย่ างอันโดดเด่นของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แห่ ง
สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 

10. เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก าลังเกิดขึ้น เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมข้ันบันได 
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3.3 ท าการส ารวจและหาข้อมูลพื้นที่แบบกว้างและแบบละเอียด 
การหาข้อมูลแบบกว้างนั้นท าโดยการส ารวจทั่วไปโดยการขับรถส ารวจ เดินส ารวจ 

เพื่อทราบถึงลักษณะทั่วไปของชุมชน ภาพรวมของชุมชน และศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิจากการบันทึก 
หนังสือ นิทรรศการของหมู่บ้าน รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยศึกษาในหัวข้อดังนี้ 

1. ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ของชุมชน 
2. ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ภาษา การแต่งกาย การละเล่น ประเพณี ขนบธรรมเนียม 

ของกลุ่มชนในชุมชน 
3. วิถีชีวิต อาชีพ ผลผลิตต่าง ๆ 
4. การเมืองการปกครอง ผู้น าชุมชน การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เมื่อศึกษาข้อมูลและท าการส ารวจแบบกว้างแล้วจึงน ามาพิจารณาเพื่อท าการส ารวจ

แบบละเอียดและหาข้อมูลปฐมภูมิดังนี้ 
5. แผนผังชุมชน โครงสร้างการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ 
6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในส่วนบุคคลและสาธารณะ 
7. องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม เทคนิคและวัสดุในการ

ก่อสร้าง 
8. องค์ประกอบเด่นทางด้านภูมิทัศน์ ทางด้านภูมิลักษณ์ และทางด้านมุมมอง

ภาพรวมของชุมชน 
9. กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมไปถึงพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น 
10. ผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม เช่น หมอบ้าน ปราชญ์ ครู พระ เป็นต้น 
11. พื้นที่ในความทรงจ าของผู้คนในชุมชน 
12. กิจกรรมที่สนับสนุนชีวิตประจ าวันและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ท่ารถ 

ท่าเรือ ร้านค้าตลาด พื้นที่สันทนาการ เป็นต้น 
3.4 ส ารวจขอบเขตและก าหนดพื้นที่ด าเนินงาน โดยการระบุพื้นที่ลงในแผนที่ของชุมชน  
3.5 วิเคราะห์ เสนอภาพรวม ล าดับแผนโครงการและกิจกรรม โดยก าหนดขอบเขต

เป้าหมายที่ต้องการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน เช่น  
1. พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนคือพื้นที่อย่างไร มีคุณค่าทางด้านใด อย่างไร  
2. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันมีสถานการณ์

อย่างไร 
3. ความเข้มข้นของการใช้พื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว 
4. ศักยภาพ ปัญหา และภัยคุกคามของพื้นที่เป็นอย่างไร 

3.6 จัดท าแผนด าเนินการโครงการ โดยเสนอแผนจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในด้านต่าง ๆ เช่น แผนงานด้านการจัดการพื้นที่วัฒนธรรมชุมชน ด้านการเสริมสร้าง
พื้นที่ ด้านการสร้างความเข้าใจและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

3.7 น าเสนอโครงการ 
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ภาพที ่ 4 แผนภาพวิธีการศึกษา 
   (จากการศึกษาของผู้วจิยั) 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. สมุดบันทึก 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
3. กล้องถ่ายภาพ 
4. คอมพวิเตอร ์
5. แผนที่ทางอากาศ 
6. เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
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บทที่ 4 
การประเมินผลข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถานการณ์ปจัจุบันของพื้นที่ 

บทที่ 4 นี้จะกล่าวถึงการน าผลข้อมูลที่ได้ศึกษามาทั้ งทางปฐมภูมิและทุติยภูมิมา
วิเคราะห์และท าการประเมินผลข้อมูลเพื่อท าการระบุภูมิทัศน์วัฒนธรรม ( Identification) และ
ประเมินคุณค่า (Evaluation) เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนงานการปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป   

พื้นที่ที่มีความเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมในทางทฤษฎีแล้วหมายถึงทุกพื้นที่ที่บอกเล่า
เรื่องราวของความสัมพันธ์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ในการเลือกพื้นที่ที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม
นั้นจะเจาะจงไปที่พื้นที่ที่เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์แทนคุณค่าด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ ในการระบุภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแสดงถึงการวางแผนการดูแลพื้นที่  โดยประเภทของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมชุมชนมอญ สังขละบุรี ตามแนวทางของหน่วยงาน NPS ประเทศสหรัฐอเมริกา พื้นที่นี้
สามารถจัดอยู่ในประเภท Historic Vernacular Landscape หรือ ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น ซึ่ง
เป็นภูมิทัศน์ที่มีลักษณะสะท้อนถึงประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆของท้องถิ่น โดยการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางสังคม เมื่อผ่านกาลเวลาไปจึงมีความชัดเจนทางด้าน
กายภาพปรากฏขึ้นจนสามารถรับรู้ได้จากความสัมพันธ์ต่างๆของการใช้งาน การจัดการใช้สอยพื้นที่ 
และโครงสร้างต่างๆ ทั้งระบบการวางผังโครงสร้างสาธารณูปโภค ถนน การตั้งบ้านเรือน เป็นต้น 

1. การสรุปคุณลักษณะส าคัญ 
จากการส ารวจพื้นที่โดยกว้างและการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์และประเพณี

วัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนมอญท าให้ทราบถึงความส าคัญของพื้นที่และปัจจัยที่ท าให้เกิดภูมิทัศน์
วัฒนธรรม โดยพื้นที่ชุมชนมอญแห่งนี้มีคุณลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านกายภาพ สิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อความศรัทธา ดังนี้  

1.1 คุณลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ส าคัญ 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่ท าให้ทราบว่าพื้นที่ชุมชนมอญแห่งนี้มี

เหตุการณ์ส าคัญในอดีต ซึ่งสามารถสรุปตามระยะเวลาได้ดังนี ้
พ.ศ. 2495 ชาวมอญจ านวน 60 ครัวเรือนอพยพจากพระเทศพม่าเข้ามาประเทศ

ไทยทางชายแดนด่านเจดีย์สามองค์มาตั้งรกรากที่บ้านวังกะล่าง และสร้างกุฏิสงฆ์และโบสถ์น้ าเพื่อใช้
เป็นการชั่วคราว 

พ.ศ. 2496 ชาวมอญอพยพมาเพิ่มอีก 40 ครัวเรือน หลวงพ่ออุตตมะจึงได้น าชาว
มอญมาสร้างหมู่บ้านบริเวณหน้าอ าเภอคนละฝั่งแม่น้ าทางตะวันตกของอ าเภอ โดยให้บ้านหลังหนึ่งมี
พื้นที่กว้าง 20 วา ยาว 20 วา จ านวน 100 แปลง โดยกันพื้นที่ริมน้ าทางเหนือไว้ส าหรับสร้างวัด 

พ.ศ. 2499 เริ่มสร้างวัดหลวงพ่ออุตตมะ โดยสร้างเป็นลักษณะศาลากว้าง 10 เมตร 
ยาว 20 เมตร โดยกระเหรี่ยงและมอญร่วมมือกัน ซึ่งต่อมาศาลาหลังน้ีได้กลายเป็นกุฏิสงฆ์ 

พ.ศ. 2502 สร้างศาลาการเปรียญใหม่
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พ.ศ. 2504 วัดหลวงพ่ออุตตมะได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ใช้ชื่อว่า  
วัดวังกะวิเวการาม ตามชื่ออ าเภอเก่า 

พ.ศ. 2506 สร้างสะพานข้ามแม่น้ าแควน้อย 
พ.ศ. 2509 วางศิลาฤกษ์วัดนิเถะ และวัดวังกะวิเวการาม โดยสมเด็จพระวันรัต 

(ปุ่น ปุณณะสิริ) ก าเนิดวัดสมเด็จ โดยสมเด็จพระวันรัตซึ่งเป็นคณะพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจ 
ได้เห็นเนินเขาเตี้ยๆข้างหลังที่ว่าการอ าเภอที่น่าจะสร้างวัดได้ จึงให้หลวงพ่ออุตตมะสร้าง ชื่อว่า      
วัดสมเด็จ 

พ.ศ. 2510 ฝังลูกนิมิตวัดวังกะวิเวการาม และวัดสมเด็จ โดยเป็นการฝังลูกนิมิต
แบบมอญ คือ ฝังลูกนิมิตก่อนสร้างโบสถ์ 

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดวังกะวิเวการาม เป็นวัดวังก์วิเวการาม 
พ.ศ. 2512  สร้างโรงเรียนประถมศึกษา ชาวบ้านเรียกโรงเรียนวังกะ 
พ.ศ. 2513 สร้างโรงเรียนมัธยม ชื่อโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
พ.ศ. 2515 โบสถ์วัดวังก์วิเวการามสร้างแล้วเสร็จ โดยรวมระเบียงกว้าง 15.5 เมตร 

ยาว 30 เมตร เฉพาะตัวโบสถ์กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร เสาใช้ไม้แดง ขนาด 1 คนโอบ หลังคามุง
กระเบื้อง พระประธานเป็นพระทองเหลืองขัดเงาปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง 2 ศอก 9 นิ้ว 

พ.ศ. 2517 อันเชิญพระพุทธรูปหินอ่อนจากประเทศพม่ามาประดิษฐานที่วัดวังก์- 
วิเวการาม 

พ.ศ. 2519 แจ้งชาวบ้านเรื่องการสร้างเข่ือนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) เพื่อท า
การเวนคืนพื้นที่ 

พ.ศ. 2520 เริ่มการก่อสร้างเข่ือนวชิราลงกรณ์ 
   ริเริ่มการสร้างเจดีย์พุทธคยา 
พ.ศ. 2521 ท าการปรับที่เพื่อสร้างอ าเภอสังขละบุรีใหม่แทนพื้นเดิมที่จะถูกน้ าท่วม 

เริ่มปรับพื้นที่ ปรับเนินเพื่อเป็นพื้นที่สร้างเจดีย์พุทธคยา 
พ.ศ. 2524 ชาวมอญเริ่มรื้อบ้านย้ายวัสดุไปสร้างหลังใหม่ในพื้นที่บริเวณสาม

ประสบ โดยหลวงพ่ออุตตมะได้จัดสรรพื้นที่ให้ครอบครัวละ 100 ตารางวา โดยการจับสลาก 
พ.ศ. 2525  เริ่มก่อสร้างเจดีย์พุทธคยา เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานเป็น

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 42 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 59 เมตร เสาสี่ทิศเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด 6 หุน 
ต้นละ 6 เส้น 

พ.ศ. 2527 1 มิถุนายน 2527 ปิดเข่ือน  
ก่อสร้างวัดใหม่ การไฟฟ้าให้เงินชดเชยในการเวนคืนที่ดินวัดวังก์วิเวการาม 13 ล้าน

บาท โดยสร้างวิหารปูนขนาดใหญ่ จุคนได้ 500 คน สร้างหอฉันเป็นศาลาไม้ขนาดใหญ่ กว้าง 32 เมตร 
ยาว 112 เมตร พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ 

ตัวโครงสร้างเจดีย์พุทธคยาเสร็จและติดกระเบื้องเคลือบ 
พ.ศ. 2529 ติดกระเบื้องเคลือบรอบตัวเจดีย์เสร็จ สร้างทางเดินรอบฐานเจดีย์ 

กว่าง 4 เมตร ท าพิธีฝังลูกนิมิต สร้างโบสถ์กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร ระเบียงรอบด้านกว้าง 2.5 
เมตร 
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พ.ศ. 2530 หลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา 
พ.ศ. 2532  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าให้ สมเด็จพระ

บรม-โอรสาธิราชฯ (รัชกาลที่10 ในปัจจุบัน) เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์มาประกอบพิธีอัญเชิญ  
พระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์ 

พ.ศ. 2549 หลวงพ่ออุตตมะ หรือ พระราชอุดมมงคล มรณภาพ 
ฯลฯ 
ซึ่งเหตุการณ์หลายอย่างเป็นเหตุการณ์ส าคัญท าให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงพัฒนาการของชุมชน และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน และเป็น
ความทรงจ าของชุมชนให้ได้ระลึกถึง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันใน
ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อลักษณะภูมิทัศน์ของชุมชนและแนวทางการพัฒนา
ชุมชนในอนาคต โดยสามารถสรุปเป็นช่วงเวลาส าคัญ 4 ช่วงด้วยกัน คือ 

การอพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศพม่าเข้าสู่ประเทศไทย ที่อ าเภอสังขละบุรี ในปี
พ.ศ. 2491 โดยชาวมอญพวกแรกที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากพม่ามาสู่ไทย จากเหตุการณ์การต่อสู้กัน
ระหว่างรัฐบาลทหารของพม่ากับชนกลุ่มน้อย ท าให้มีชาวมอญอพยพมาบริเวณบ้านนิเถะเดิม 60 
ครัวเรือน โดยทางอ าเภอได้จัดสรรให้อยู่บริเวณบ้านวังกะล่าง หรือบริเวณแม่น้ าสามประสบ โดยมี
ผู้น าชุมชนคือ หลวงพ่ออุตตมะ หรือพระราชอุดมมงคล ซึ่งชาวมอญเหล่านี้ได้สร้างบ้านเรือน โบสถ์
ชั่วคราวขึ้น และมีชาวมอญอพยพมาเพิ่มในภายหลังอีก 40 ครัวเรือน จึงกลายเป็นชุมชนมอญบ้านวัง
กะล่างที่เกิดขึ้นในอดีต 

การสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือที่อดีตมีชื่อว่าเขื่อนเขาแหลม โดยการไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทย ได้ท าการสร้างเขื่อนเพื่อใช้กักเก็บน้ าและสร้างพลังงานไฟฟ้า ปิดเขื่อนเมื่อ 1 มิถุนายน 
2527 ท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณอ าเภอสังขละบุรีเดิม ซึ่งรวมไปถึงชุมชนมอญแห่งนี้ด้วย ชาวบ้านใน
บริเวณนี้ต้องอพยพย้ายขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูง โดยชุมชนมอญได้ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านวังกะในปัจจุบัน 
โดยได้สร้างวัดวังก์วิเวการามขึ้นมาใหม่ และสร้างสะพานไม้ในปัจจุบันขึ้นเพื่อข้ามไปตัวอ าเภอซึ่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามแม่น้ า การสร้างเขื่อนครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากกับชาวมอญ เน่ืองจากชาวมอญในอดีตยัง
เป็นคนต่างด้าว ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงท าให้ไม่ได้รับการชดเชยที่ดิน ท าให้หลวงพ่ออุตตมะได้แบ่ง
ที่ดินของวัด-วังก์วิเวการามให้ชาวมอญได้มีที่อยู่อาศัย แต่ก็ไม่มีที่ดินในการเพาะปลูกเหมือนเดิม ชาว
มอญจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปประกอบอาชีพอย่างอื่น หรือท าการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งเมื่อน้ าใน
เข่ือนลดลงจนมีพื้นที่ส าหรับการเกษตร นอกจากนี้การที่น้ าท่วมพืน้ที่อ าเภอเดิม ท าให้เกิดเมืองบาดาล
ที่ยังคงแสดงลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเดิมได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณ
วัดวังก์-     วิเวการามเก่า วัดสมเด็จเก่า วัดศรีสุวรรณารามเก่า ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงผลกระทบ
จากการพัฒนาประเทศต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน 

การมรณภาพของหลวงพ่ออุตตมะ หรือ พระราชอุดมมงคล ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของ
ทั้งชาวไทย มอญ กะเหรี่ยง พม่า เป็นพระผู้น าและผู้สร้างทั้งวัด ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน เรียกได้
ว่าอ าเภอสังขละบุรีพัฒนาขึ้นมาได้จากการน าของหลวงพ่ออุตตมะ เมื่อหลวงพ่ออุตตมะมรณภาพไป
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2549 จึงเป็นเสมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชุมชน และได้มีการบรรจุสัง
ขาลของหลวงพ่ออุตตมะไว้ที่ปราสาทเก้ายอด วัดวังก์วิเวการามอีกด้วย 
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เหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ท าให้สะพานอุตตมานุสรณ์ 
หรือสะพานมอญหักพังลงในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นระยะทาง 30-70 เมตร ซึ่งสะพานนี้เป็น
สะพานที่สร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนมอญเพื่อที่จะข้ามไปตัวอ าเภอสังขละบุรี และเป็น
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดของประเทศไทย และอันดับสองของโลก จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ เมื่อมีข่าว
การพังของสะพานนี้แพร่กระจายออกไปท าให้ผู้คนคนใจที่จะมาเที่ยวชมสถานที่แห่งน้ี รวมถึงเที่ยวชม
สะพานลูกบวบซึ่งชาวมอญร่วมแรงร่วมใจกันท าขึ้นเพื่อใช้ชั่วคราวแทนสะพานที่พังไป โดยสร้างจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ใช้เวลาสร้างเพียง 6 วันเท่านั้นโดยการใช้กุศโลบายให้ชาวบ้านน าไม้
ไผ่มารวมกัน 1 คน 1 ล า สร้างเป็นแพลูกบวบน ามาต่อกันจนเป็นสะพาน โดยเป็นวิธีที่ใช้ตั้งแต่สมัย
หลวงพ่ออุตตมะร่วมกับชาวมอญเริ่มสร้างสะพานเพื่อการเดินทางตั้งแต่ที่หมู่บ้านเริ่มตั้งถิ่นฐาน 
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ส าคัญซึ่งกระทบต่อจิตใจและวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อย่างยิ่ง และเมื่อ
ผ่านไป สะพานมอญจึงได้รับการซ่อมแซมจากทหารช่าง กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ร่วมกับชาว
มอญในพื้นที่ แล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 โดยมีพิธีฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ 

1.2 คุณลักษณ์ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัจจัยทางด้านภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่กรณีศึกษา

เป็นแบบเทือกเขาสูงสลับหุบเขา โดยบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมอญเดิมอยู่บริเวณหุบเขาซึ่งมีล าห้วยไหล
ผ่านเรียกว่าสามประสบ ท าให้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมีเขตแดนติดต่อกับ
ประเทศพม่า ท าให้มีกลุ่มชนต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก รวมถึงชาวมอญที่
แรกเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ถึง 60 หลังคาเรือน ซึ่งถือเป็นชุมชนที่ใหญ่ และมีอารยธรรมที่
เข้มแข็งมาก่อน และด้วยการน าของหลวงพ่ออุตตมะ ท าให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
การสร้างวัด โรงเรียน โรงหมอ สะพาน ซึ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานชุมชนอย่างมั่นคง 

ปัจจัยในการพัฒนาประเทศ โดยการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี
พุทธศักราช 2523 โดยการไฟฟ้าได้เข้ามาส ารวจพื้นที่และได้ท าการเวนคืนพื้นที่บริเวณอ าเภอสังขละ
บุรีทั้งหมดเพื่อให้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ าของเขื่อนเขาแหลม หรือเข่ือนวชิราลงกรณ์ในปัจจุบัน โดยหลวง
พ่ออุตตมะได้แบ่งพื้นที่ที่ได้รับจากการเวนคืนที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ชาวมอญ เส้นทางสัญจร ถนน 
การปรับพื้นที่ทางลาดในชุมชนเริ่มแรกเกิดจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยปรับพื้นที่ให้ เมื่อการไฟฟ้าได้ท า
การปิดเขื่อนในปีพุทธศักราช 2527 ท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณสามประสบข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้ขนย้าย
อาคารบางส่วนไม่ทัน จึงมีหลายส่วนที่ถูกทิ้งให้จมน้ า เช่น วัดวังก์วิเวการาม วัดศรีสุวรรณ ในปัจจุบัน
เรายังสามารถเห็นร่องรอยของชุมชนที่จมอยู่ใต้น้ าได้ เช่น หอระฆังของวัดวังก์วิเวการามเดิมที่โพล่พ้น
ระดับน้ าขึ้นมา หรือเมื่อน าลดในฤดูแล้งจะสามารถเดินไปเที่ยวชมโบสถ์เก่าของวัดวังวิเวการาม นั่งเรือ
ชมโบสถ์ของวัดศรีสุวรรณเดิม และวัดสมเด็จได้ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงร่องรอยของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางธรณีวิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก าลัง
เกิดขึ้น 
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ภาพที ่ 5 แสดงภูมิทัศนบ์ริเวณวัดเก่าจมน้ าซึ่งจะปรากฏขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 
   (จากการศึกษาของผู้วจิยั) 
 
  การตั้งถิ่นฐานใหม่หลังจากการสรา้งเข่ือน ท าให้เกิดน้ าทว่มใหญ่น้ีท าให้วถิีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนมอญเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งที่อยู่อาศัย อาชีพ จากเดิมมีที่ท ากินและพักอาศัย 400 
ตารางวาเมื่อย้ายขึ้นมาบริเวณเชิงเขาได้ที่จากวัดวงัก์วิเวการามที่แบ่งสรรให้ครอบครัวละ 30 ตารางวา 
เพราะพื้นที่ลดลงไม่สามารถด ารงชีพโดยการเพาะปลูกได้ท าให้ต้องเปลี่ยนไปท าอาชีพอื่นๆ เช่น 
รับจ้าง หรือเพาะปลูกบรเิวณพื้นที่ริมน้ าเมื่อระดับน้ าลดลงในฤดูแล้ง จากการจดัสรรที่ดินนี้ จึงเกิดผงั
โครงสรา้งชุมชนแบบกริดขึ้น หลวงพ่ออุตตมะไดเ้ป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งการปรับพื้นที่ สร้าง
สาธารณูปโภค การตัดถนน ทางระบายน้ า ผังโครงสร้างในส่วนของหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
จึงเกิดขึ้นในครั้งนี้ มีรูปแบบเป็นโครงสร้างแบบตาราง มีถนนเชื่อมกันใช้ชื่อตามหลวงพ่อ คือ ซอยอุตต
มานุสรณ์ เพื่อระลึกถึงหลวงพ่ออุตตมะซ่ึงเปรียญเสมือนเทพเจ้าของชาวมอญสังขละแห่งนี้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีชาวมอญอีกหลายครัวเรอืนอพยพเข้ามาเพิ่มขึ้น หลวงพ่อจึงได้ให้ไปสร้างบ้านเรือน
บริเวณดงสัก ซึ่งหลวงพอ่ได้ปลูกป่าสักไว้ โดยที่เข้าอยู่อาศัยห้ามตดัต้นสกัโดยเด็ดขาด ท าให้การวาง
ผังบริเวณบ้านดงสักมีลักษณะไม่เป็นระเบียบต่างกับส่วนของหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของลักษณะบ้านพักอาศัย โดยผู้ที่อพยพมากอ่นจะสร้างบ้านโดยใช้ไมซ้ึ่ง
แต่ก่อนไม่ได้เข้มงวดเรื่องการตัดไม้เหมือนในปัจจุบัน เมื่อน้ าท่วมจึงไดร้ื้อไม้ของเรือนหลังเดิมน ามา
สร้างใหม่ สว่นผู้ที่มาใหม่จะสร้างเรือนจากไม้ไผ่ไมล้วกซึ่งหาได้ง่าย และยังมีเรือนแพซึ่งมีทั้งแบบที่
ได้รับอิทธพิลมาจากภาคอีสานและเรือนแพไม้ไผ่ที่ผู้อพยพใหม่ได้สรา้งขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของเรือนพื้น
ถิ่นของพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อของชนชาติมอญที่ศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งมาก 
คือ พระกับคนทั่วไปเป็นชนชั้นที่อยู่ร่วมพี่ที่กันไมไ่ด้จึงได้สร้างพื้นที่ส าหรบัไว้หิ้งพระโดยเฉพาะมี
ลักษณะคือเป็นคล้ายมุขเล็ก ๆ ที่ยื่นออกจากตวับ้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงที่เรือนมอญทุก
หลังต้องมี 
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ภาพที ่ 6 ลักษณะเรือนพักอาศัยของชาวมอญที่สร้างตามระดับความสูงของเนินเขาอิงไปกับธรรมชาติ 
  (จากการศึกษาของผู้วจิยั) 

1.3 คุณลักษณ์ด้านคติความเชื่อ ความศรัทธา 
ปัจจัยจากความศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจ และพื้นที่ในความทรงจ าของผู้คนใน

ชุมชน การตั้งถิ่นฐานของชาวมอญสังขละนี้จะไม่สามารถเข้มแข็งได้เลยหากขาดความศรัทธาต่อพระ
ผู้น าของชาวบ้านชนชาติต่าง ๆ ในพื้นที่นี้ซึ่งคือหลวงพ่ออุตตมะ หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนา สร้าง
ความเข้มแข็งให้ทั้งชุมชนมอญ กะเหรี่ยง และไทย ดังนั้น ถนนต่างๆ สะพาน โรงเรียน วัด ล้วนตั้งชื่อ
ตามหลวงพ่ออุตตมะแทบทั้งสิ้น และมีหลวงพ่อเป็นผู้น าในการสร้าง เช่น วัดวังก์วิเวการาม หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตตมะ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ทางศาสนาที่เด่นเป็นสง่าในพื้นที่
อ าเภอสังขละบุรี น าการก่อสร้างโดยหลวงพ่อ และยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญของพื้นที่ เช่น 
งานสงกรานต์สรงน้ าพระผ่านล าไม้ไผ่ งานลอยเรือสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น ในวันพระใหญ่ชาวมอญ
ทั้งหลายจะมารวมตัวกันท าบุญท าพิธีกันที่วัด เป็นภาพที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาว
มอญเป็นอย่างมาก ทั้งการแต่งกาย ภาษา ประเพณีที่สืบทอดกันมา จะสามารถเห็นได้ในที่นี้ 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่นี้คือ สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า
สะพานมอญ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวมอญที่จะสร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตัว
อ าเภอสังขละบุรีและหมู่บ้านจึงได้ร่วมมือกันสร้างสะพานไม้ขึ้นมาโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกัน
สร้างจนเกิดเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 800 เมตร  
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2. ระบุภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Identification) 
2.1  ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 

ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอสังขละบุรี จะประกอบไปด้วยทิวเขายาวต่อ
เนื่องมาจากภูมิภาคทางเหนือลงไปสู่ทางใต้คือ ทิวเขาตะนาวศรี เริ่มต้นที่บริเวณทางตอนเหนือของ
ด่านพระเจดีย์สามองค์อ าเภอสังขละบุรีลงไปจนถึงจังหวัด ระนอง ทิวเขาตะนาวศรี และทิวเขาถนน
ธงชัยกลาง ทิวเขาถนนธงชัยกลางเริ่มต้นจากภาคเหนือและสิ้นสุดที่ด้านตะวันออกของลุ่มแม่น้ าแคว
น้อย จังหวัดกาญจนบุรี ทิวเขาทั้งสองประกอบไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ มีความสูงเกิน 1,000 เมตร เป็น
จ านวนมาก บริเวณอ าเภอสังขละบุรี ยังมีแหล่งต้นน้ าหลายสาย รวมไปถึงบริเวณที่ตั้งชุมชนมอญซึ่ง
เรียกกันว่า บริเวณสามประสบ หรือ สามสบ เกิดจากล าน้ า 3 สายไหลมารวมกัน คือ แม่น้ ารันตี ล า
น้ าบีคลี และล าห้วยซองกาเลีย ท าให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีที่ราบลุ่มเป็นลักษณะทางแยกของสายน้ า
มีความงดงามมาก 
 

 
 

ภาพที ่ 7 ภูมิทัศน์ที่ประกอบไปด้วยทิวเขา แม่น้ า และวิถีชีวิตของคนในชมุชนรูปทรงแผ่นดิน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิยั) 
 

พื้นที่นี้มีพื้นที่ป่าเป็นจ านวนมาก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือก และป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อ
แร่แปลงที่  2 โดยชุมชนจะอยู่ใกล้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ส าคัญของชุมชน ท าให้อากาศและแหล่งน้ าผิวดินของพื้นที่นี้ยังคงความบริสุทธิ์สะอาด 
นอกจากนี้ในช่วงเช้าบริเวณพื้นที่นี้มักจะมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ เป็นภูมิทัศน์ของสายน้ า ภูเขา 
ป่าไม้ และสายหมอกซึ่งท าให้เกิดเส้นขอบฟ้าขอบน้ าที่สวยงามน่าประทับใจ 
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ภาพที ่ 8 แสดงลักษณะรูปทรงแผ่นดินที่เป็นเทือกเขาต่อเน่ืองกัน 
ที่มา: ภูวเรศน์ น้อมถวาย. กาญจนบุรี ลักษณะภูมิประเทศ. เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2560.  
เข้าถึงได้จาก https://mayrider.files.wordpress.com/2015/02/mkimage002.jpg 
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นอกจากองค์ประกอบทางธรรมชาติที่สวยงามของขอบฟ้าและขอบน้ าแล้ว ยังมี
องค์ประกอบที่ส าคัญทางวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ภูมิทัศน์แห่งนี้เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต
ของชาวบ้านในน้ า เช่น เรือนแพ การใช้เรือเป็นพาหนะ การตกปลา จับปลา การเล่นน้ ากระโดดน้ า
ของเด็กๆ การปลูกผักบริเวณพื้นที่ริมน้ า โดยเฉพาะเรือนแพ การจอดเรือ และการใช้พื้นที่บริเวณ
ริมน้ า มีผลต่อลักษณะภูมิทัศน์ของเส้นขอบน้ าเป็นอย่างมาก และยังเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้เป็น
มุมกว้างของชุมชนอีกด้วย 
 

 
 

ภาพที ่ 9 แสดงทัศนียภาพที่สวยงามของมุมมองเส้นขอบน้ าและวิถีชีวิตรมิน้ า 
  (จากการศึกษาของผู้วจิยั) 

2.2 พืชพรรณ (Vegetation) 
พืชพรรณในพื้นที่จะมี 2 ลักษณะ คือ พืชพรรณที่เกิดขึ้นเองในลักษณะของพืช

ท้องถ่ินและป่าไม้ และพืชพรรณที่เลือกปลูกในลักษณะของการค้าการเกษตร และลักษณะที่ปลูกตาม
ความเชื่อความศรัทธา  พืชพรรณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไผ่และป่า
รวก ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นป่าจ าพวกป่าเบญจพรรณ พืชพรรณพวกนี้มักจะอยู่
บริเวณโดยรอบพื้นที่ของชุมชนสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามริมทาง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หาได้ตามป่าที
ชาวบ้านนิยมเก็บมาขาย ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดเผาะ ผักกูด มะม่วงหิมพานต์ ผักหวาน เป็นต้น  

พืชพรรณที่เลือกปลูกในลักษณะการค้าและการเกษตรกรรม ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว 
กระเจี๊ยบแดง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา กล้วย มะม่วง สับปะรด มะละกอ ถั่วฝักยาว และพืชสวนครัว
อื่นๆ โดยจะอาศัยพื้นที่ว่างรกร้างตามเนินเขา และพื้นที่ราบลุ่มริมน้ าจนช่วงที่น้ าลด ท าให้เมื่อมองดู
พื้นที่บริเวณริมน้ าในช่วงน้ าแล้งจะเห็นเป็นภมูิทัศน์เกษตรกรรมอยู่ทั่วไป 
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ภาพที ่ 10 แสดงการเพาะปลูกบริเวณพื้นที่ริมน้ าในช่วงน้ าลง 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
 

 
 

ภาพที ่ 11 ทัศนียภาพพืน้ที่เพาะปลูกบริเวณริมน้ าเมื่อมองจากเรือ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
นอกจากนี้ยังมีพืชพรรณที่ปลูกขึ้นตามความเชื่อและความศรัทธา โดยบริเวณวัดวัง

วิเวการามและเจดีย์พุทธคยาจ าลองจะเห็นต้นสาระปลูกอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เกิดจากความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาของพระและชาวบ้านในชุมชน และยังมีต้นโพธิ์ที่หลวงพ่ออุตตมะน ามาจาก
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ประเทศศรีลังกาพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ อยู่บริเวณเจดีย์พุทธคยาล าลอง โดยมีประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับต้นโพธิ์นี้ คือ ประเพณีค้ าต้นไม้ในวันสงกรานต์โดยชาวบ้านจะน าไม้ไผ่มาค้ ากิ่งก้านของ
ต้นโพธิ์และต้นสาละโดยรอบเป็นความเชื่อหรือกุศโลบาย หมายถึงการค้ าพระพุทธศาสนา ให้
เจริญรุ่งเรือง โดยให้ต้นโพธิ์เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา และยังเชื่อว่าเป็นการสะเดาเคราะห์ต่อ
อายุอีกด้วย ประเพณีรดน้ าต้นโพธิ์ในวันวิสาขบูชา โดยพระสงฆ์จะลงไปที่ต้นโพธิ์และสวดมนต์และรด
น้ าที่ต้นโพธิ์ จากนั้นชาวบ้านจะน าน้ าหอมที่จัดเตรียมมารดน้ าที่ต้นโพธิ์  

 
 

 
 

ภาพที ่ 12 ต้นโพธิ์บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา  
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 13 ต้นสาละบริเวณลานหน้าเจดีย์พทุธคยา 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 
 

ภาพที ่ 14 ประเพณีรดน้ าต้นโพธิต์ามความเชื่อของชาวมอญสังขละบุรี 
ที่มา: เที่ยวไปใหญ่. “ประเพณีรดน้ าต้นโพธ์ิ”และ”การออกร้านตลาดนิพพาน”ในวันเพ็ญ 
เดือนหก กาญจนบุรี. เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://yaipearn.blogspot. 
com/2015/04/blog-post_24.html 
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นอกจากความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาแล้วชาวมอญยังมีความเชื่อต่อเรื่องดวง
ชะตาว่าการปลูกต้นไม้ในบ้านมีผลต่อการด ารงชีวิตของคนในบ้านซึ่งส่งผลต่อการปลูกพืชพรรณ
บริเวณเรือนพักอาศัยด้วย ดังนี้ (จวน เครือวิชณยาจารย์, 2537. อ้างถึงใน อรศิริ ปาณิน, 2539: 99) 

ทิศตะวันออก ปลูก กล้วย, มะพร้าว 
ทิศอีสาน ปลูก มะตูม 
ทิศตะวันตก     ปลูก พุทรา 
ทิศเหนือลม(ใต้)  ปลูก มะม่วง 
ทิศใต้ลม(เหนือ) ปลูก มะขามป้อม 
ทิศพายพั ปลูก บุณฑริก 
ทิศอาคเนย์ ปลูก ดอกรัก 
ทิศหรด ี  ปลูก ขนุน 
แต่เน่ืองจากพื้นที่ปลูกเรอืนของชาวบ้านมีพื้นที่จ ากัดจึงไม่คอ่ยพบเห็นการปลูกพืช

พรรณตามบัญญัตินี้นัก จะพบเห็นคือการปลูกพชืผักส าหรับรับประทาน และดอกไม้เท่านั้น 
นอกจากนี้ในพื้นที่ยังจะพบเห็นต้นสักอยู่เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะบ้านดงสักซึ่งเกิด

จากหลวงพ่ออุตตมะได้ปลูกป่าสักไว้บริเวณนี้เพื่อให้เป็นพื้นที่ป่าของวัด แตด่้วยชาวมอญที่อพยพเข้า
มาใหม่มีมากขึ้น ไม่มีที่อยู่อาศัยหลวงพ่อจึงให้ชาวมอญที่ไม่มีที่อยู่ปลูกเรอืนบริเวณป่าสัก โดยห้ามตัด
ต้นสักเด็ดขาด พื้นที่บริเวณบ้านดงสักจึงมีลักษณะเป็นเรือนพักอาศัยแทรกอยู่ระหว่างต้นสักกระจาย
กันไป  
 

      
 

ภาพที ่ 15 ต้นสักบริเวณบ้านดงสัก 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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2.3 สิ่งปลูกสร้าง (Structure) 
สิ่งปลูกสร้างในภูมิทัศน์วัฒนธรรมนี้จะรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างส าหรับการใช้งานของคน 

ปศุสัตว์ เมื่อการอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ โดยในพื้นที่ชุมชนมอญจะประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง 2 
ลักษณะ คือ  สิ่งปลูกสร้างตามประเพณี ได้แก่ วัดวังวิเวการาม ทั้งวัดเก่าที่จมน้ าและวัดที่สร้างขึ้นใหม่ 
และเจดีย์พุทธคยา และสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อการอยู่อาศัยและการด าเนินชีวิต ได้แก่ เรือน -    
พักอาศัย โรงสีข้าว โรงละคร ศาลาพักริมทาง เป็นต้น สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี้ 

2.3.1 วัดเก่าจมน้ า  
เดิมวัดวังก์วิเวการามสร้างอยู่บริเวณบ้านวังกะล่างก่อนที่จะเกิดน้ าท่วมจาก

การปิดเขื่อนริเริ่มโดยหลวงพ่ออุตตมะ เริ่มก่อสร้างในปี พ .ศ. 2499 โดยแรกเริ่มมีเพียงศาลาขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร เท่านั้น ต่อมาจึงมีการสร้างศาลาการเปรียญ สร้างโบสถ์  โดยโบสถ์ของ
วัดวังก์วิเวการามเดิมนั้นรวมระเบียงแล้วมีความกว้าง 15.5 เมตร ยาว 30 เมตร เฉพาะตัวโบสถ์กว้าง 
10 เมตร ยาว 25 เมตร ใช้เสาไม้แดงขนาดหนึ่งคนโอบ หลังคามุงกระเบื้อง ผนังใช้อิฐที่ ชาวมอญ
ร่วมกันเผาตามความรู้ภูมิปัญญาเดิมที่ถ่ายทอดกันมา ผนังด้านบนประดับซุ้มพระพุทธรูปถึง 2 ,500 
องค์ แต่ปัจจุบันถูกน้ าเซาะหลุดหายหรือแตกหักไปบางส่วน ซุ้มประตูประดับยอดด้วยเจดีย์ เน่ืองด้วย
เจดีย์เป็นสัญลักษณ์ประจ าอ าเภอสังขละบุรี นั่นคือ ด่านเจดีย์ 3 องค์ พื้นที่สังขละบุรีนี้ในอดีตวัดวังก์
วิเวการามเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพราะชาวบ้านต่างมีความศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตตมะวัดวังก์วิเว
การามนี้จึงเป็นศูนย์รวมทั้งชาวมอญ ไทย กะเหรี่ยงและชนชาติอื่น  ๆ เข้ามาท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกัน  

 
 

 
 

ภาพที ่ 16 ภาพถ่ายวัดวงัก์วิเวการามเดิมก่อนถูกน้ าท่วม  
ที่มา: พระธรรมวโรดม, พระธรรมกิตติวงศ์ และคณะ. อุตตมะปี 84. (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์พับลิชชิ่ง, 2537), 112. 
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ภาพที ่ 17 วัดวังก์วิเวการามเก่าจมน้ าจากการสรา้งอ่างเก็บน้ าในช่วงน้ าลด 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
 

 
 
ภาพที ่ 18 ยอดเจดีย์ประดับซุ้มประตูที่หลงเหลืออยู่ 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 19 ผนังประดับซุ้มพระพทุธรูปที่แตกหักและหลุดเสียหายจากกระแสน้ า 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

นอกจากวัดนี้ยังมีอีก 2 วัดซึ่งจมน้ าจากการปิดเขื่อนเช่นกัน คือ วัดศรี
สุวรรณาราม หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า วัดนิเถะ ซึ่งเป็นวัดของชาวกะเหรี่ยง และวัดสมเด็จ
สร้างขึ้นโดยค าริของสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณะสิริ) ซึ่งมาเป็นพระธรรมทูตในปี พ.ศ.2509 เมื่อเกิด
น้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2527 จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ วัดศรีสุวรรณารามสร้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มจึง
ถูกน้ าท่วมเป็นล าดับแรก ปัจจุบันเมื่อน้ าลด วัดศรีสุวรรณารามเดิมนี้ยังคงมีส่วนที่จมน้ าอยู่ ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่น้ าแล้งจึงจะสามารถเข้าไปเดินในตัวโบสถ์ของวัดศรีสุวรรณารามได้  

 
 

 
 

ภาพที ่ 20 โบสถ์วัดศรีสวุรรณารามเก่า 
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วัดสมเด็จตั้งอยู่บริเวณเนินดินสูงจึงไม่ถูกน้ าท่วมและยังมีพระประธานอยู่ใน
โบสถ์ รวมถึงทับหลังประดับตกแต่งที่ยังคงเหลืออยู่จากภาพจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโบสถ์ที่
ถูกทิ้งร้างจนมีต้นไม้มาที่ปรับตัวตามสภาพปัจจุบัน แทรกตัวอยู่ตามผนัง โครงสร้างแสดงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากการพัฒนาพื้นที่และธรรมชาติ แต่ปัจจุบันเนื่องจากชุมชนย้ายไป วัด
สมเด็จจึงถูกทิ้งร้างมีเพียงนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือมาเท่านั้นที่เข้ามาไหว้พระ  
 

 
 
ภาพที ่ 21 บันไดทางขึ้นวัดสมเด็จเดิมที่ผพุังไป 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

 
 

ภาพที ่ 22 โบสถ์วัดสมเด็จเดิมที่ถูกทิ้งรา้ง 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 23 พระประธานในโบสถ์วัดสมเด็จเดิมซึ่งยังคงอยู่และมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
วัดวังก์วิเวการามเดิมอยู่ที่พื้นที่สูงกว่าวัดศรีสุวรรณารามและมีขนาดใหญ่กว่า

จึงมีส่วนที่หลงเหลืออยู่มาก และในช่วงที่ปิดเข่ือนชาวบ้านไม่สามารถรื้อและย้ายวัดได้ทัน วัดวังก์วิเว
การามจึงยังคงเหลืออาคารอยู่หลายส่วน คือ หอระฆัง กฏิสงฆ์และโบสถ์  ในช่วงฤดูน้ าจะเห็นเพียง
ส่วนยอดของหอระฆังเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ าขึ้นมาในฤดูแล้งหรือช่วงที่เขื่อนปล่อยน้ าพื้นที่ของโบสถ์ 
ระเบียง และกุฏิสงฆ์จะพ้นจากน้ าจนสามารถเดินในพื้นที่ได้ และสามารถเห็นส่วนประกอบต่างๆที่
แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมเดิมที่เคยเกิดขึ้น เช่น การประดับปูนปั้น ลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบ
ประเพณีแบบมอญ หรือแบบเฉพาะตามค่านิยมของพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค าบอกเล่าว่า เหล็ก
ที่น ามาท าคานกุฏิของสงฆ์คือเหล็กที่ได้จากรางรถไฟสายมรณะสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งอาจต้องท า
การพิสูจน์ต่อไป 

จากการส ารวจวัดทั้ง3ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยของ
การพัฒนาและการเสื่อมสลายตามกาลเวลา ในการสร้างเขื่อนเพื่อพัฒนาประเทศท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาท าให้น้ าท่วมในพื้นที่ของชุมชน วัดที่ถูกทิ้งให้น้ าท่วมเป็นหลักฐานทา
ประวัติศาสตร์และเป็นตัวแทนของเหตุการณ์นี้ซึ่งมีความส าคัญต่อความทรงจ าของผู้คนในชุมชนและ
เป็นตัวอย่างที่แสดงผลกระทบของการสร้างเขื่อน เป็นกรณีศึกษาซึ่งมีความส าคัญระดับประเทศ 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ยังท าให้สถานที่มีความพิเศษที่ไม่มีที่อื่นเหมือนประกอบกับภูมิทัศน์และ
ธรรมชาติที่สวยงามท าให้วัดจมน้ าทั้ง3 แห่ง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและระดับประเทศ 
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2.3.2 วัดวังก์วิเวการามแห่งใหม่ หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ และเจดีย์พุทธคยา

จ าลอง 
ชาวมอญมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ่ง วัดจึงเป็นเสมือนศูนย์

รวมจิตใจของคนในชุมชนละเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญส าคัญต่างๆซึ่งจัดขึ้นอยู่
ตลอดทั้งปีตามปฏิทินงานบุญ12เดือนของชาวมอญสังขละบุรี รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา เช่น งานบวช งานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ และยังเป็นพื้นที่ส าหรับท าสังฆกรรมของ
พระสงฆ์ด้วย โดยพื้นที่ของวัดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านทิศตะวันตกประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร 
ศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญส าหรับการท ากิจกรรมของฆารวาส  ศาลาเก้ายอดซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานศพของหลวงพ่ออุตตมะ และกฏิสงฆ์ ทางทิศตะวันออกประกอบไปด้วยหอระฆัง เจดีย์
พุทธคยา ลานส าหรับจัดงาน เมรุเผาศพ สุสาน ใจบ้าน ซากเจดีย์มอญโบราณ เจดีย์พุทธคยา และร้าน
ขายของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

 
 
ภาพที ่ 24 ศาลผีประจ าชุมชน 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 25 การประดับตกแต่งสุสานบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 
 
ภาพที ่ 26 เจดีย์โบราณบริเวณหลังเจดีย์พุทธคยา 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 27 เมรุเผาศพวัดวังก์วิเวการาม 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
โดยทั้ง 2 ฝั่งของวัดวังก์วิเวการามต่างมีความส าคัญในการจัดกิจกรรมตามประเพณี

วัฒนธรรมมอญตามตารางสรุปกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ดังนี้  
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงกจิกรรมประเพณีและสถานที่ที่จัดกิจกรรม 
 

เดือน เทศกาล/ประเพณี กิจกรรม สถานที ่(หมายเลขในแผนผัง) 
เดือน 2 งานวันชาติมอญ ท าบุญตักบาตร วัดวังกว์ิเวการาม (2,3,4) 
เดือน 3 วันมาฆบูชา ท าบุญตักบาตร วัดวังกว์ิเวการาม (1,2,3,4) 
เดือน 4 งานวันคล้ายวันเกิด

หลวงพ่ออุตตมะ 
สวดมนต ์ เจดีย์พุทธคยา (2,8) 
มหรสพ ลานเจดีย์พุทธคยาและบริเวณวัด 

(2,7) 
การแสดง การละเล่นต่างๆ ศาลาการเปรียญ (3,4) 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงกจิกรรมประเพณีและสถานที่ที่จัดกิจกรรม (ต่อ) 
 
เดือน เทศกาล/ประเพณี กิจกรรม สถานที ่(หมายเลขในแผนผัง) 

เดือน 5 สงกรานต ์ ปลุกเสกหม้อมงคล 
(เนิงมะเงอ) 

ศาลาการเปรียญ (3,4) 

ถวายอาหารพระภกิษุสามเณร 
จ าศีล 
ท าความสะอาดตกแต่งสสุาน
บรรพบุรุษและไหว้ศาลผ ี

สุสานหลังเจดีย์พุทธคยา (9) 

สรงน้ าพระ ก่อเจดีย์ทราย ลานเจดีย์พุทธคยา (5,6,7) 
ค้ าต้นโพธิ์สะเดาะเคราะห์ 
พระสงฆ์เดินเหยียบชาย 
ชาวมอญเพื่อความเป็นสิริมงคล 

เจดีย์พุทธคยา (8) 

รวมขบวนผ้าป่า ตลาดวัดวังก ์(11) 
เดือน 6 วันวิสาขบูชา รดน้ าต้นโพธิ ์ ลานเจดีย์พุทธคยา (6) 

ท าบุญตักบาตร วัดวังกว์ิเวการาม (4) 
ตลาดนพิพาน ลานเจดีย์พุทธคยา (7) 
เวียนเทียน เจดีย์พุทธคยา (8) 

เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาและ 
วันเข้าพรรษา 

ปลุกเสกหม้อมงคล 
(เนิงมะเงอ) 

ศาลาการเปรียญ (3,4) 

จ าศีล 
พระสงฆ์เดินเหยียบชาย 
ชาวมอญเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ทางเชื่อมวิหารกับ 
โบสถ์วัดวังก์วิเวการาม (1) 

เดือน 
10 

ลอยเรือ 
สะเดาะเคราะห์ 

สร้างเรือ ลานวัดวังก์วิเวการาม (2) 
ปล่อยเรือ ริมแม่น้ า (10) 

เดือน 
12 

บุญทอดกฐิน  
(กัดทอน) 

ขบวนแห่ เจดีย์พุทธคยา, ศาลาประจ าคุ้ม 
(7) 

งานสมโภชองค์กฐิน ตลาดวัดวังก,์ ศาลาการเปรียญ 
(4,11) 

เย็บผ้ากฐินห่มพระเจดีย์ เจดีย์พุทธคยา (7,8) 
ลอยกระทง ท าปราสาทพระอุปคุต วัดวังกว์ิเวการาม, ริมแม่น้ า (2,10) 
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ภาพที ่ 28 แผนผังแสดงบริเวณที่มีกิจกรรมทางวฒันธรรม 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 29 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาจดัขึ้นบริเวณศาลาวัดวังก์วิเวการาม 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 
 

 
 
ภาพที ่ 30 ส าหรับอาหารที่ลูกหลานจะน ามาให้ผูท้ี่อยู่ถือศีลที่วัดรับประทาน 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 31 เสื้อและเครื่องนอนส าหรับคนเฒ่าคนแก่ส าหรับที่อยู่ค้างคืนถือศีล 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

 
 
ภาพที ่ 32 ประเพณีสรงน้ าพระผา่นรางไม้ไผ่ในวนัสงกรานต ์
ที่มา: พันทิพ. [SR] สงกรานต์มอญ ท่ีสังขละ กาญ. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก  
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/04/E11979588/E11979588.h
tml 
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ภาพที ่ 33 ประเพณีพระสงฆ์เดินเหยียบชายชาวมอญเพื่อความเป็นสิริมงคล 
ที่มา: พันทิพ. [SR] สงกรานต์มอญ ท่ีสังขละ กาญ. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก  
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/04/E11979588/E11979588.h
tml 
 

 
 
ภาพที ่ 34 ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ จดัขึ้นบริเวณริมน้ าหลังเจดีย์พุทธคยา 
ที่มา: KAPOOK TRAVEL. ประเพณีบุญเดือนสิบ ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ชาวมอญ สังขละบุรี. 
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://travel.kapook.com/view128348.html 
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จะเห็นได้ว่ากิจกรรมพิธีกรรมที่เป็นสังฆกรรม และกิจกรรมทางศาสนาที่มี
ความสงบ ต้องการการบังแดดบังฝน เช่น การสวดมนต์ การจ าศีลของชาวบ้าน การฟังเทศน์ฟังธรรม 
ฯลฯ จะท ากันบริเวณด้านทิศตะวันตกเพราะมีศาลาการเปรียญที่ใหญ่และรองรับกิจกรรมเหล่านี้ได้ 
ส่วนพิธีกรรมกลางแจ้ง เช่น การสรงน้ าพระผ่านรางไม้ไผ่ การก่อเจดีย์ทราย การลอยเรือสะเดาะ
เคราะห์ ฯลฯ  มักจัดขึ้นบริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยาซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 

ศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆในบริเวณวัดนี้จะมีลักษณะ
ของศิลปกรรมแบบมอญตามความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือในแต่ล่ะพื้นที่และรสนิยมของเจ้ าอาวาสซึ่ง
อยู่ในช่วงแรกของการสร้างนั้นเจ้าอาวาสคือ หลวงพ่ออุตตมะ และช่างชาวมอญที่อพยพมาจากพม่า 
ยังมีความชัดเจนของความเป็นชาตินิยมของชาวบ้านอยู่อย่างมาก สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่างๆ
จึงสะท้อนถึงศิลปะแบบมอญ เช่น ลายปูนปั้นรูปหงส์ ลายประดับฝาผนัง ประตูพระพุทธรู ปจาก
ประเทศพม่า เจดีย์ยอดฉัตร เป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไปชาวมอญได้รับศิลปกรรมแบบไทยมากขึ้น เช่น 
ในศาลาเก้ายอดที่เป็นที่ประดิษฐานปราสาทซึ่งบรรจุศพของหลวงพ่ออุตตมะจะเป็นปราสาทแบบ
ประเพณีของมอญ แต่ลายประดับฝาผนังจะมีลักษณะศิลปกรรมไทย รวมไปถึงมีการเก็บสิ่งของต่างๆ
ที่เป็นเครื่องใช้ของหลวงพ่อและที่เป็นศิลปะแบบมอญไว้ด้วย 

 

 
 
ภาพที ่ 35 โบสถ์วัดวังวิเวการาม 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 36 การประดับตกแต่งรูปหงส์ซึ่งเป็นสัตว์ประจ าชาติมอญ 

   (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 

 
 
ภาพที ่ 37 ลายปูนปั้น และงานศิลปกรรมแบบมอญ ประดับตกแต่งบริเวณเจดีย์พุทธคยา 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

ในส่วนของเจดีย์พุทธคยาจ าลองเกิดจากด าริของหลวงพ่ออุตตมะที่ต้องการ
จ าลองเจดีย์พุทธคยาของประเทศอินเดียมาไว้ในไทย ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงมีลักษณะของอินเดีย
ผสมไทยและมอญ เช่น ยอดเจดีย์ที่ประดับฉัตรแบบมอญ พระประจ าวันเกิดศิลปะพม่า ลายประดับ
เทวดา รูปปั้นเทวดา ยักษ์ และสิงห์ ซึ่งเป็นศิลปกรรมที่แสดงถึงความหลากหลายของชนชาติซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและความนิยมของชุมชนและผู้ที่ปกครองพื้นที่ นอกจากนี้เจดีย์พุทธคยา
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จ าลองยังเป็นเจดีย์ที่มีความสูงถึง 58 เมตร และทาด้วยสีทองอร่าม เมื่อมองจากที่ไกลเช่น บริเวณ
แม่น้ าจะสามารถมองเห็นได้เด่นชัดเป็นจุดหมายตาของพื้นที่ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง  
 

 
 
ภาพที ่ 38 เจดีย์พุทธคยา 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

2.3.3 เรือนพื้นถิ่นไทย-มอญ 
เรือนพักอาศัยของชาวมอญจะมีรูปแบบและความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ของ

ตัวเอง โดยเกิดจากความเชื่อทางโชคชะตาและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา มักมีความสัมพันธ์
กับเรื่องของทิศและสัดส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาโดยเรือนที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมจะได้รับการ
ออกแบบโดยหมอบ้านตามความเชื่อและสูตรการสร้างเรือนซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่  2 ซึ่งลักษณะและ
องค์ประกอบของเรือนมอญแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

ลักษณะของเรือน  เป็นเรือนยกพื้นมีใต้ถุนเรือนสูงเพื่อปกกันน้ าหลากส าหรับ
ช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมแม่น้ า แต่บริเวณที่สูงขึ้นมาก็รับลักษณะเรือนแบบนี้มาใช้เช่นกัน
โดยจะปรับพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ เช่น เก็บอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  เลี้ยงสัตว์ เป็นพื้นที่
พักผ่อนในตอนกลางวัน แต่ในปัจจุบันจะไม่ค่อยพบเห็นเรือนที่ยกใต้ถุนสูง แต่จะมีการปรับเปลี่ยนต่อ
เติมขึ้นมาเป็นห้องหรือปรับเรือนมาเป็น2ชั้นมากกว่า มีหลังคาทรงจั่วแบบบ้านและหลังคาปีกนก
ประกอบ ส่วนใหญ่จะมีระเบียงและบันไดอยู่นอกเรือน วัสดุจะเป็นไม้หรือไม้ไผ่ หลังคาจะเป็นสังกะสี
กระเบื้องลอน หรือหญ้าแฝก โดยส่วนมากมักเป็นวัสดุหาได้ในท้องถ่ิน  

ระเบียง (อะเมียงเติงมอย) เป็นส่วนที่ต่อจากบันไดและโถง ใช้เป็นพื้นที่
พักผ่อน รับแขกและกิจกรรมของครอบครัว 
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โถง (พังม๊อย) มีลักษณะเปิดโล่ง มักอยู่บริเวณกึ่งกลางบ้าน ปกคลุมด้วย
หลังคาหลักท าหน้าที่เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันของคนในบ้าน เช่น พักผ่อน เลี้ยงลูก โดยผนังด้านทิศ
ตะวันตก หรือทิศใต้มักมีหิ้งพระ (อ๊อยเนิงมะเงิย) ตั้งอยู่ 

 

 
 
ภาพที ่ 39 ลักษณะเรือนพื้นถ่ินไทย-มอญ 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

บันได (อะแนน) จะอยู่บริเวณภายนอกอาคาร อยู่บริเวณด้านข้างของเรือน 
หรือ เชื่อมกับบริเวณระเบียงมีหลังคาปีกนกต่อกับหลังคาหลักคลุม โดยบันไดจะต้องไม่อยู่ตรงกับจั่ว
ของหลังคาหลักและนิยมให้ลูกนอนเป็นเลขคี่ 

หิ้งพระ  (ฮ๊อยเนิงมะเงิย) มีลักษณะเป็นช่องกลายกล่องยื่นออกมาจากผนัง
เรือนสู่ภายนอกอาคาร ในหิ้งพระจะประกอบไปด้วย พระพุทธรูป หรือ รูปที่เคารพของพระพุทธเจ้า
หรือพระสงฆ์ แจกันดอกไม้ และตกแต่งด้วยไฟประดับ มักท าจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ หรือไม้ไผ่ และ
ประดับด้วยกระจก หรือ กระจกสี หิ้งพระของชาวมอญที่มีลักษณะนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าพื้นที่ของ
พระนั้นเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ไม่ควรอยู่ระดับพื้นเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันกับคนทั่วไป (ณัชชา สกุลงาม, 
2555: 86) 
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ภาพที ่ 40 ลักษณะหิ้งพระแบบมอญ (ฮ๊อยเนิงมะเงิย) 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 

ภาพที ่ 41 ลักษณะเรือนไม้เก่าแก่บริเวณชุมชนมอญ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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เมื่อทราบลักษณะเด่นและองค์ประกอบของเรือนแล้วจึงได้ท าการส ารวจแบบ
กว้างบริเวณโดยรอบของชุมชน พบว่าชุมชนยังคงมีเรือนที่มีลักษณะเด่นแบบมอญประเพณีได้ทั่วไป 
ทั้งเรือนที่สร้างจากไม้ ไม้ไผ่ และปูน โดยส่วนมากยังคงมีลักษณะดั้งเดิมของเรือนแบบไทยมอญอยู่ แต่
จะพบเห็นอาคารที่มีลักษณะแตกต่างจากเรือนแบบไทยมอญอยู่คือ บริเวณใกล้เคียงกับสะพานไม้ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ท าให้เรือนเดิมถูกแปรสภาพให้เป็นบ้านพักส าหรับนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้บริเวณถนนของซอยอุตตมานุสรณ์5 นั้นยังเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับสะพานไม้จึงเป็นถนนที่มี
ความส าคัญต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ จึงได้ท าการส ารวจอย่างกว้างพบว่าพื้นที่ชุมชนมอญ
บริเวณใกล้สะพานไม้มีความเข้มข้นการใช้สอยพื้นที่เชิงท่องเที่ยวดังภาพที่  43 จึงได้ท าการส ารวจ
พื้นที่อย่างเข้มข้นในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นการใช้งานพื้นที่มากที่สุด และมาก ซึ่งได้แก่
บริเวณริมถนนอุตตมานุสรณ์5,6 และพื้นที่บริเวณริมน้ า โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะพบเห็นแผงขาย
ของส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวอยู่มากมาย 

 

      
 

ภาพที ่ 42 รา้นค้าบริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 43 ภาพแสดงแผนผังระดับความเข้มข้นของการใช้พื้นที่เพื่อการทอ่งเที่ยว 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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และเมื่อท าการส ารวจอย่างเข้มข้นจึงทราบถึงประเภทการใช้งานอาคารและ
วัสดุอาคาร ดังภาพ 

 
ภาพที ่ 44 แสดงแผนผังประเภทอาคารและลักษณะการใช้งานอาคาร 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 45 แสดงแผนผังอาคารแบ่งประเภทตามวัสดุหลัก 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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โดยบ้านเหล่านี้จะเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในชุมชน สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ
อพยพเข้ามาวังกะล่างและได้ย้ายข้ึนมาปลูกสร้างใหม่บนพื้นที่ปัจจุบันหลังน้ าท่วมปี พ .ศ.2527 และมี
การปรับปรุงซ่อมแซมเรื่อยมา โดยได้เลือกเก็บข้อมูลบ้านและอาคารที่มีลักษณะของเรือนพื้นถิ่น
มอญสังขละบุรีและมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่ 46 แผนผังแสดงหมายเลขบ้านที่เก็บข้อมูล 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 47 อาคารหมายเลข1-6 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 48 อาคารหมายเลข 7-12 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 49 อาคารหมายเลข13-18 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลอาคาร 
 

หมาย 
เลข 

เลขที่
บ้าน 

ชื่อ วัสด ุ การใช้งาน 

1 - DADDY HOME ไม้ ปิดร้าง,เคยเป็นบ้านพักนักท่องเที่ยว 
2 64 นายสมจิตร วงศ์ษา ไม้ บ้านพักอาศัย 
3 37  - ไม้ บ้านพักอาศัย 
4 68  - ไม้ บ้านพักอาศัย 

5 - โรงสีเก่า ไม้ 

เคยเป็นโรงสีข้าว ย้ายข้ึนมาจากบ้านวังกะล่าง 
หลังน้ าท่วมชาวมอญไม่มพีื้นที่ท านา โรงสจีึง
ปิดตัวลง ปัจจุบันก าลังปรับปรุงเป็นที่พัก
นักท่องเที่ยว 

6 - โรงละครเก่า ไม้ 
อดีตเป็นโรงละครส าหรบัชมการแสดง ปัจจุบัน
เป็นพื้นที่ขายของให้แก่นักท่องเที่ยว ก าลังท า
การปรับปรุง 

7 - ศาลาพักริมทาง ไม้ ศาลาทีพ่ักสาธารณะ 
8 46 บ้านแจ่มใส ไม้ บ้านพักอาศัย ค้าขาย 
9 292 นางมะยัน ปุณณะการ ี ไม้ บ้านพักอาศัย 
10 228  - ไม้ไผ่ บ้านพักอาศัย 

11 43 
ที่ท าการบ้าน 
ผรส.สมพร สุทธาชพี 

ไม้ บ้านพักอาศัย ค้าขาย 

12 - 
ร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ไม้ บ้านพักอาศัย ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

13 423 น.ส.พิมล ปุณณะการ ี ไม้ บ้านพักอาศัย 

14 431 
นายตะเว หงษ์ฐิติ
วิเชียร 

ไม้ บ้านพักอาศัย 

15 761 นายโลน กุลภัทรโชต ิ ไม้ไผ่ บ้านพักอาศัย 

16 -  - 
ไม้ 

รั้วไม้
ไผ่ 

บ้านพักอาศัย 

17 336 น้ าผึ้ง สวัสดิ์สุข ไม้ บ้านพักอาศัย ที่พักนกัทอ่งเที่ยว 
18 107 นายสาระ ปุณณะการ ี ไม้ บ้านพักอาศัย 
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เมื่อกาลเวลาผ่านไปรูปแบบของเรือนพักอาศัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการ
ใช้งานและฐานะของเจ้าของบ้าน เมื่อเริ่มแรกที่ชาวมอญอพยพมาที่ไทยการปลูกเรือนพักอาศัยจะเป็น
ลักษณะเรือนเครื่องผูก วัสดุไม้ไผ่เพราะหาได้ง่ายในพื้นที่ ปัจจุบันยังพบเรือนไม้ไผ่อยู่เป็นส่วนมากใน
พื้นที่เนื่องจากยังมีชาวมอญและชาวพม่าลักลอบเข้ามาอยู่บ้าง รวมไปถึงกลุ่มชาวมอญที่อพยพเข้ามา
กลุ่มหลังซ่ึงยังไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือไม่มีรายได้มากพอที่จะขยับขยายเรือนให้เป็นวัสดุถาวรได้ จึงยัง
สามารถพบเห็นเรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้ไผ่ได้มากบริเวณบ้านดงสัก และรอบนอกหมู่บ้าน หรือ 
เรือนแพบริเวณริมน้ า 
 

 
 

ภาพที ่ 50 วิถีชีวิตเรือนแพที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมน้ าขึ้นน้ าลง 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
เรือนเครื่องสับ หรือ เรือนที่สร้างจากวัสดุไม้จริง มักจะเป็นเรือนที่สร้างมาให้

ช่วงที่ย้ายหมู่บ้านขึ้นมาตอนน้ าท่วม โดยจะเป็นไม้เดิมที่รื้อขึ้นมาสร้างใหม่หรือเป็นไม้ที่ยืนต้นตายจาก
น้ าท่วม เจ้าของบ้านเป็นชาวมอญที่อพยพมากลุ่มแรกจึงสามารถตั้งรกราก มีอาชีพมาตั้งแต่ดั้งเดิม มี
รายได้ที่ดีจนสามารถสร้างเรือนถาวร และได้รับสัญชาติไทยแล้ว การวางผังและลักษณะของเรือน
เครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับน้ันจะมีลักษณะที่คล้ายกันโดยยังคงรูปแบบของเรือนไทยมอญอยู่ 

เรือนที่สร้างด้วยวัสดุจากปูนจะมี 2 ลักษณะ คือ เรือนพักอาศัยของชาวมอญ
จะมีการวางผังและลักษณะของเรือนแบบดั้งเดิมอยู่แต่ใช้วัสดุสมัยใหม่ ซึ่งเป็นยุคหลังเน่ืองจากขนส่ง
วัสดุมีความสะดวกมากขึ้นและมีอายุการใช้งานมากกว่าวัสดุตามธรรมชาติ สีที่ใช้มักจะใช้สีสดใส  เช่น 
สีชมพู ฟ้า ม่วง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการพักอาศัยของชาวมอญ
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จึงไม่มีลักษณะของเรือนแบบไทยมอญอยู่เลย ได้แก่ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว โรงแรม ร้านค้าส าหรับ
นักท่องเที่ยว ฯลฯ จะมีลักษณะตามสมัยนิยมและรสนิยมของเจ้าของ มักจะมีสีสันเช่นเดียวกัน 
 

 
 
ภาพที ่ 51 อาคารสร้างจากวัสดุสมัยใหม่ สีสันสดใส 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

นอกจากบ้านไม้บริเวณถนนอุตตมานุสรณ์5 ยังสามารถพบเห็นเรือนไม้ไผ่
เครื่องผูกบริเวณพื้นที่ริมน้ าเป็นเรือนที่มีลักษณะพื้นถิ่น การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างที่อยู่
อาศัยจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยเรือนเครื่องผูกนี้จะมีลักษณะผนังที่สานเป็นลายที่มีเอกลักษณ์
ของที่แห่งนี้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้น าไม้ไผ่มาประยุกต์ใช้ในองค์ประกอบอื่นๆ ของที่อยู่อาศัย เช่น 
รั้วบ้าน พื้นปิดราวระบายน้ า สะพานเล็กๆ เก้าอี้ม้านั่ง แผงขายของหน้าบ้าน ฯลฯ  จนกลายเป็น
องค์ประกอบที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ไป 

2.3.4 สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือ สะพานมอญ 
เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในช่วงปี พ .ศ.2529-2530 เพื่อใช้ข้ามจากชุมชนมอญ

บ้านวังกะไปยังตัวอ าเภอสังขละบุรีหลังจากการย้ายหมู่บ้านเนื่องจากการสรา้งเข่ือน โดยก่อนหน้าที่จะ
สร้างสะพานไม้นั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างสะพานที่ท าจากแพไม้ไผ่มาเรียงต่อกันจนเป็นสะพานโดย
เก็บเงินค่าข้ามฟากคนละ 1 บาท ต่อมาหลวงพ่ออุตตมะได้คิดให้สร้างสะพานไม้ข้ึนมาเพื่อให้ชาวบ้าน
ได้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สะพานที่สร้างขึ้นนี้สร้างขึ้นด้วยแรงงานของชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่ใช้
เครื่องจักร เป็นการร่วมใจกันด้วยความศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตตมะของทั้งชาวมอญ ไทย กะเหรี่ยง 
พม่า ช่วยกันสร้างสะพานขึ้นมาโดยใช้ไม้แดงเป็นวัสดุในการกอ่สร้างซึ่งเป็นไม้แดงที่ยืนต้นตายจากการ
ถูกน้ าท่วม ใช้เสาประมาณ 60 ต้น ช่วงกลางของสะพานห่างกัน 10 ศอก เพื่อให้เรือสามารถสัญจร
ผ่านได้ โดยลักษณะโครงสร้างของสะพานจะใช้โครงสร้างแบบเดิมในอดีตที่เคยใช้สร้างสะพานข้าม
แม่น้ าแควน้อยในปี พ.ศ. 2506 โครงสร้างของสะพานจะเป็นลักษณะเสาปะทะ 4 ต้นต่อเสาสะพาน 1 
ต้น โดยเสาปะทะมีหน้าที่ป้องกันสวะที่ลอยมากับน้ าเข้าปะทะกับเสาสะพาน วิธีลงเสาจะใช้แรงคน 
เน่ืองจากที่พื้นแม่น้ าเป็นกรวดจึงต้องใช้วิธีหมุนต้นเสาลงไปเพื่อให้กรวดหลีกออกและเสาค่อยๆจมลง
ไป ใช้คนหมุน 4-5 คน คนขย่มเสา 7-8 คน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่ดั้งเดิม ราวสะพานและ
พื้นสะพานใช้ไม้กระดานตัดเป็นท่อนๆหน้ากว้างไม่มากน ามาต่อๆกัน เมื่อแล้วเสร็จหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3 
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ของต าบลหนองลูจึงได้เชื่อมต่อกันโดยสะพานไม้ซึ่งมีความยาวประมาณ 850 เมตร เป็นสะพานที่ท า
ด้วยไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก และเมื่อประกอบด้วยธรรมชาติอัน
สวยงามของล าน้ า ภูเขา และสายหมอก ท าให้สะพานอุตตมานุสรณ์แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่งเที่ยว 
Unseen ของประเทศไทย 

สะพานแห่งนี้ได้รับการซ่อมแซมมาแล้วถึง 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2554 ได้ท าการ
ติดเสาไฟรูปหงส์ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชนชาติมอญเพิ่มเข้าไป และในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 เกิดมรสุมฝนตกหนักจนท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรท าให้เกิด
น้ าพัดพาขยะและเศษไม้เข้าปะทะกับเสาสะพานพังลงมา 30-70 เมตร เมื่อสะพานที่ใช้อยู่พังลง พระ
มหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วเิวการามองค์ปัจจุบันจึงได้น าชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมสรา้ง
แพลูกบวบขึ้นมาใช้ชั่วคราวโดยใช้กุศโลบายให้ชาวบ้านน าไม่ไผ่มา1ล าต่อ1คนสร้างแพลูกบวบมีความ
กว้าง 6 เมตร มาต่อกันเป็นสะพานยาว 300 เมตร ตามความกว้างของล าน้ า และสร้างส่วนที่ยกขึ้นให้
เรือรอดผ่านได้ ใช้เวลาสร้างเพียง 6 วันเท่านั้นเพราะด้วยความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชน 

 

 
 
ภาพที ่ 52 ทัศนียภาพของสะพานอุตตมานุสรณ์ 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

การซ่อมแซมสะพานมอญนั้นทางจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดจ้างบริษัทรับเหมา
เพื่อมาซ่อมแซมสะพาน ใช้งบประมาณทั้งหมด13ล้านบาท โดยเป็นงบจากทางจังหวัดและชาวบ้าน 
นักท่องเที่ยวร่วมกันบริจาค เมื่อเวลาผ่านไปใกล้ครบ1ปีกลับไม่มีความคืบหน้าท าให้ชาวบ้านเกิดความ
กังวลใจและรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องถามความคืบหน้า ผู้รับเหมาที่เข้ามาซ่อมแซมสะพานไม่มีความรู้
ความเข้าใจในพื้นที่จึงไม่สามารถซ่อมแซมสะพานได้ส าเร็จ ไม่ได้ตามมาตรฐานเดิม รวมถึงไม่สามารถ
หาวัสดุที่ใกล้เคียงกับของเดิมได้ ทางกองพลทหารราบที่9 ค่ายสุรสีห์จึงได้ส่งวิศวกรและทหารช่างเข้า
มาควบคุมและซ่อมแซมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน สะพานไม้จึงแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งานได้เมื่อวันที่ 
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18 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่ออุตตมะ ทางจังหวัดและชุมชนจึงได้จัด
งานฉลองและงานประจ าปีวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่ออุตตมะพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ 

 

 

ภาพที ่ 53 ศาลาหน้าสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ฝั่งมอญ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 

ภาพที ่ 54 ลักษณะโครงสร้างของสะพานไม้อตุตมานุสรณ์ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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2.4 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน (Settlement Patterns) 
การตั้งถิ่นฐานของชาวมอญในพื้นที่อ าเภอสังขละบุรีนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่

เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆและเริ่มมีผู้อพยพมากขึ้นเนื่องจากการกดดันจากรัฐบาลทหารของพม่า ในปี พ.ศ.
2495 มีชาวมอญอพยพเข้ามาในประเทศไทยทางด่านเจดีย์สามองค์ ที่อ าเภอสังขละบุรี และเริ่มตั้ง
รกรากบริเวณบ้านวังกะล่างมีจ านวน 60 หลังคาเรือน และมีมีผู้อพยพเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีจนมี
ประมาณ 100 หลังคาเรือน ชาวมอญได้สร้างหมู่บ้านขึ้นบริเวณอีกฝั่งของแม่น้ าของอ าเภอด้านทิศ
ตะวันตกโดยการน าของหลวงพ่ออุตตมะ ชาวมอญได้ขอแบ่งพื้นที่ท ากินกับชาวกะเหรี่ยงที่อยู่มาก่อน 
และสร้างบ้านเรือนขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ครอบครัวละ 400 ตารางวาใช้ทั้งอยู่อาศัย เพาะปลูก และเลี้ย ง
สัตว์เพื่อการด ารงชีวิต โดยส่วนท าการปลูกข้าวเพราะพื้นที่เป็นดินปากแม่น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ ใน
หมู่บ้านจึงมาทั้งลานตกข้าวและโรงสี นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัด โรงเรียน และโรงหมออีกด้วย 

ในปี พ.ศ.2527 ชาวบ้านต้องย้ายบ้านเรือนข้ึนสู่พื้นที่สูง หรือพื้นที่ในปัจจบุัน
เน่ืองจากการปิดเขื่อนท าให้น้ าท่วม การไฟฟา้แห่งประเทศไทยได้มีการเวนคืนที่ดินได้ชาวมอญไดร้บั
เพียงเงินส าหรับบ้านเรือนเท่านั้นไม่ได้ที่ดินเนื่องจากชาวมอญเป็นผู้อพยพไม่มีสัญชาติไทยจึงไม่มี
กรรมสิทธิ์ในทีด่ิน หลวงพ่ออุตตมะจึงได้แบ่งที่ดินขิงวัดวังก์วิเวการามที่ได้รับชดเชยมาบริเวณบ้านวัง
กะให้ชาวมอญใช้อยู่อาศยั ครอบครวัละ 100 ตารางวาใช้ชื่อว่าหมู่บ้านแผน่ดินไทยแผ่นดินทอง การ
เปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ชาวมอญเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีพื้นที่ท าการเกษตรหรือท านา ท าให้โรงสีที่ยา้ยมา
ต้องปิดตัวลง ชาวบ้านบางส่วนเปลี่ยนมาท าอาชพีรับจ้าง บางส่วนยังท าเกษตรอยู่บริเวณพื้นที่วา่ง
ริมน้ า อาศัยช่วงน้ าลดท าให้มีพื้นที่มากข้ึน และพื้นบริเวณเนินเขา พื้นที่ว่างต่างๆ จึงสามารถเห็นภูมิ
ทัศน์ริมน้ าเต็มไปด้วยพืชผักทางการเกษตรปลูกอยู่มาก 
 

 
 

ภาพที ่ 56 การวางเรือนและการปรับทางเดินเพือ่ให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิประเทศ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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การตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ใหม่มีการไฟฟ้าน ารถมาปรับพื้นที่ให้เรียบ จากเดิมที่เป็นป่ารก
ร้างได้ท าถนนและทางเข้าหมู่บ้านและในหมู่บ้าน จะเห็นได้ว่าในส่วนถนนของหมู่บ้านจะมีลักษณะเป็น 
กริดที่ชัดเจนและมีความกว้างของถนนทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการแบ่งพื้นที่ของชุมชนจะแบ่งให้
พื้นที่ของวัดอยู่บริเวณเนินเขาที่สูงที่สุดเพื่อเป็นที่ของศาสนสถาน และ พระสงฆ์ ชุมชนจะอยู่บริเวณที่
ราบและริมแม่น้ าเพื่อการด ารงชีวิตและการเกษตร นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนและตลาดที่บริเวณเดียวกัน
กับชุมชน 

นอกจากส่วนของบ้านวังกะแล้วยังมีพื้นที่ของบ้านดงสักซึ่งชาวบ้านได้อพยพมา
ในช่วงหลังท าให้มีพื้นที่ไม่พอในการแบ่งส่วนให้พักอาศัย หลวงพ่อจึงได้ให้ไปสร้างที่พักอาศัยบริเวณ
ป่าสักของวัดโดยห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้เด็ดขาด ชาวบ้านจึงสร้างบ้านเรือนแทรกอยู่ตามพื้นที่ว่างระหว่าง
ต้นสัก ท าให้ผังของหมูบ้านมีความกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเหมือนบริเวณบ้านวังกะ 

สาธารณูปโภคของชุมชนมีลักษณะตามแบบชาวบ้านไม่ได้มีการจัดระเบียบที่ดีนัก 
จะเห็นได้ชัดในส่วนของรางระบายน้ าที่เชื่อมต่อกนัไหลลงสู่แม่น้ าโดยไม่มีการบ าบัด และทางน้ าทีม่ี
การขุดไว้เพือ่ให้น้ าจากแหล่งน้ าในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไหลลงมาสูพ้ื้นที่ใช้ในการท าการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคบางส่วน 
 

      
 

ภาพที ่ 57 ลักษณะรางน้ าขุดเพื่อชักน้ าจากแหล่งน้ าในป่า 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการวางผังของชุมชนมอญแห่งนี้จะสอดคล้องไปตามบริบท

ของธรรมชาติ ล าดับศักดิ์ตามความเชื่อ และบริบทของบุคคลและกลุ่มบุคคลในพื้นที่ ภาพรวมของการ
ตั้งถิ่นฐานนี้จะเป็นลักษณะของภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม เป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพพื้นที่ทางธรรมชาติ ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา การพัฒนาพื้นที่มากนักซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ต่อไปในเร็วๆนี้ 
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ภาพที ่ 58 แสดงองค์ประกอบโดยรวมของพื้นที่ที่วางผังตามบริบทของภูมิประเทศ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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3. คุณค่าและความส าคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นท่ี 
การประเมินคุณค่าเป็นขั้นตอนต่อจากการระบุภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน

พื้นที่ เพราะภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงต้องมีการประเมินคุณค่าและความส าคัญทางด้าน
ต่างๆและจัดล าดับความส าคัญของคุณค่าด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อน ามาเลือกแนวทางในการจัดการภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับคุณค่าด้านที่โดดเด่นที่สุด และด้านที่รองลงมา  เมื่อได้รับการประเมิน
ว่ามีความส าคัญในระดับชาติหรือท้องถิ่นแล้วควรที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง
ต่อไป 

3.1 คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (Historic Value) 
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่กรณีศึกษานี้มีทั้งประวัติศาสตร์ในระดับชุมชน

หรือ เฉพาะกลุ่มคนและประวัติศาสตร์ในระดับชาติที่ควรได้รับการพิสูจน์และข้ึนทะเบียน ดังนี้ 
เส้นทางเดินทัพและเส้นทางอพยพของชนเผ่าต่างๆในสมัยสงครามเก้าทัพ รัชกาลที่1 

โดยเป็นค าบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ถึงข้อสมมุติฐานว่าพื้นที่บริเวณบ้านวังกะล่างนั้นเป็นเส้นทางที่
ใช้ในการเดินทัพระหว่างไทยและพม่าเน่ืองจากบริเวณอ าเภอสังขละบุรีมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่าและ
มีด่านเจดีย์สามองค์ซึ่งเชื่อว่าเป็นด่านและเส้นทางเดินทัพตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีการพบ
เจดีย์โบราณอยู่หลายแห่ง โดยชาวมอญเชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่ชาวมอญสร้างขึ้นในระหว่างการเดินทัพหรือ
ในระหว่างที่อพยพเข้าไปประเทศไทยของมอญในพระปะแดงและมอญปากเกร็ดในสมัยรัชกาลที่ 2 

เส้นทางรถไฟสายมรณะจากประเทศไทยสู่พม่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ท าการสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อที่จะเข้าสู่ประเทศพม่า โดยผ่านทางจังหวัดกาญจนบุรี หรือที่
เรียกกันว่า ทางรถไฟสายมรณะ โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีชุมชนทางหนองปลาดุก อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ข้ามแม่น้ าแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ าแควไปจนถึงด่านเจดีย์
สามองค์ ซึ่งปลายทางอยู่ที่เมืองทันบูซายัด ประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกรื้อทิ้ง 
บางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ าเข่ือนวชิราลงกรณ์ เมื่อเข่ือนปล่อยน้ าออกหรือฤดูแล้งจะสามารถเห็นเนิน
ดินเป็นทางยาวซึงคือทางรถไฟเดิมที่ถูกทิ้งไว้ ทั้งนี้ได้มีการกล่าวถึงรางรถไฟของทางรถไฟสายนี้ใน
หนังสืออุตตมะ 84 ปี (พระธรรมวโรดม, พระธรรมกิตติวงศ์ และคณะ, 2537) และการบอกเล่าของ
ชาวบ้านที่สืบต่อกันมา ว่าได้มีการน าเหล็กรางรถไฟที่ถูกทิ้งร้างบริเวณนั้นน ามาเป็นโครงสร้างคานของ
ศาลาวัดวังก์วิเวการามเก่า โดยปัจจุบันศาลานี้ได้จมน้ าจากอ่างเก็บน้ าและโผล่ขึ้นมาในช่วงฤดูแล้งและ
ยังคงปรากฏเหล็กที่เป็นคานอยู่ที่อาคารนี้  
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ภาพที ่ 59 กุฏิสงฆ์วัดวังก์วิเวการามเก่าที่จมน้ าจากการสรา้งอ่างเก็บน้ า 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 
 

ภาพที ่ 60 คานเหล็กที่คาดว่าน ามาจากรางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
ในประวัติศาสตร์ระดับชุมชนนั้นเป็นลักษณะของการตั้งถิ่นฐานใหม่ของกลุ่มชนชาติ

ที่อพยพมาจนเกิดเป็นชุมชนขึ้น กลุ่มแรกเริ่มที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ปี พ .ศ.2491 และเพิ่มมากขึ้น โดย
กลุ่มแรกมีประมาณ 40 หลังคาเรือน มีอายุชุมชนรวมถึง 70 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่  และยัง
เป็นชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไว้ โดยชุมชนมอญนี้มีเหตุการณ์
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ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ การอพยพบ้านเรือนจากบ้านวังกะล่างขึ้นมาสู่บ้านวังกะหรือพื้นที่ใน
ปัจจุบันเนื่องจากการปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์ท าให้เกิดน้ าท่วมใหญ่ท่วมชุมชนและตัวอ าเภอสังขละบุรี
เก่าไปในปี พ.ศ.2527 ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งในความทรงจ าของชาวบ้านในยุคนั้น และ
เป็นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทั้งที่ตั้งใหม่ของหมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทั้งทางด้านการ
ประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ การวางผังชุมชนใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้านี้
ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยกว้าง ส่งผลกระทบทั้งกับมนุษย์ 
ธรรมชาติ และสัตว์ ถือเป็นกรณีศึกษาที่ส าคัญของประเทศ และเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

3.2 คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และความงาม (Aesthetic Value) 
คุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ คือ ความงามที่ปรากฏชัดเจนให้เห็นได้ด้วยตา โดย

องค์ประกอบรวมของลักษณะทางกายภาพ คือ รูปทรง (Form), สัดส่วน  (Scale), สี (Color), พื้นผิว 
(Texture) และวัสดุ (Material) และองค์ประกอบของลักษณะทางนามธรรม คือ ประเพณี คติความ
เชื่อ ที่สอดแทรกเข้าไปในวิถีชีวิต และสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ เช่น การแต่งการ 
กิจกรรม ภาษา เป็นต้น พื้นที่กรณีศึกษานี้เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมในรูปแบบของ ภูมิทัศน์ชนบท 
(Rural Landscape) โดยมีการปรับการอยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยพื้นที่นี้มี
ลักษณะทางสุนทรียศาสตร์ คือ 

                รูปทรงของพื้ นที่  (Land Form) เป็นลักษณะเนินเขามีแม่น้ า
คั่นกลางระหว่างชุมชนกับตัวอ าเภอ มีการปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน โดย
บ้านเรือนต่างๆจะเรียงตัวขึ้นไปตามเนินเขาไล่จากบริเวณริมแม่น้ าไปจนถึงเขตวัดวังก์วิเวการาม โดย
พื้นที่ริมน้ าจะมีการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเมื่อน้ าลงเนื่องจากมีพื้นที่มากขึ้นในฤดูแล้ง และเมื่อฤดู
ฝนพื้นที่ส่วนนี้จะถูกแทนที่ด้วยน้ า เน่ืองจากพื้นที่บริเวณนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นพื้นที่ของอ่างกักเก็บ
น้ า วิถีชีวิตในส่วนริมน้ าจึงปรับเปลี่ยนการใช้สอยตามลักษณะของปริมาณน้ าขึ้นน้ าลงท าให้พื้นที่ส่วนนี้
ของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพลวัตอยู่ตลอดทั้งปี รวมไปถึงการสร้างเรือนแพบริเวณริมน้ าด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริเวณวัดเก่าจมน้ าที่เกิดทัศนียภาพและการเข้าถึงที่เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าด้วยเช่นกัน 

                 นอกจากปลูกเรือนแพริมน้ าแล้ว การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยังสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ด้วยกัน คือ  กลุ่มที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านวังกะ และกลุ่มที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านดงสัก โดย
กลุ่มที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านวังกะจะเป็นผู้ที่อพยพมาในช่วงแรกและได้รื้อบ้านเรือนมาสร้างใหม่ในช่วงการ
ปิดเขื่อน ลักษณะการวางพังจะเป็นระเบียบมีกริดเนื่องจากการแบ่งพื้นที่กันในครั้งนั้นโดยเรือนจะเป็น
เรือนไม้เก่า และมักเป็นเรือนที่เก่าแก่ที่สุดของชุมชนจะอยู่บริเวณถนนที่เชื่อมต่อกับสะพานไม้ ส่วน
กลุ่มที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านดงสักจะเป็นผู้อพยพที่เข้ามาใหม่และไม่มีที่อยู่ท าให้ต้องสร้างเรือนแทรกอยู่
ระหว่างต้นสัก เนื่องจากมีกฎห้ามตัดต้นสัก ลักษณะการวางพังชุมชนจึงเป็นแบบกระจายตัวไม่เป็น
ระเบียบซึ่งเป็นไปตามล าดับของการอพยพและข้อตกลงที่ท าร่วมกับเจ้าของที่ดินซึ่งคือวัดวังก์วิเวกา
ราม 

สัดส่วน (Scale) ภูมิทัศน์ของชุมชนมอญแห่งนี้ถูกจ ากัดสัดส่วนไว้ด้วยขนาดของ
พื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้ เนื่องจากชาวบ้านเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศพม่าซึ่งในตอนแรกไม่มี
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สัญชาติ ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ท ากินเป็นของตนเองอย่างถูกกฎหมาย แต่ชาวมอญได้รับความเมตตาจาก
หลวงพ่ออุตตมะจัดสรรหาที่ดินของวัดให้ได้อยู่อาศัย โดยได้ครอบครัวละ 30 ตารางวา หรือประมาณ 
120 ตารางเมตร ท าให้สัดส่วนของชุมชนมีความกระชับ บ้านเรือนปลูกสร้างติดกัน มีพื้นที่เพียงปลูก
สร้างบ้านพักเท่านั้นไม่ได้มีพื้นที่เพาะปลูกหรือท ากินแทรกอยู่ ท าให้พื้นที่ในชุมชนแบ่งเป็นสัดส่วน
ต่างๆอย่างชัดเจน คือ พื้นที่ส่วนพักอาศัย พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณริมน้ า พื้นที่ศาสนสถาน  

ต าแหน่งหมายตา (Landmark) องค์ประกอบของภูมิทัศน์ที่มีขนาดใหญ่โต
สามารถมองเห็นได้เด่นชัดในชุมชนแห่งนี้ แบ่งได้เป็น2 ลักษณะ คือ ต าแหน่งหมายตาทางบก และ
ต าแหน่งหมายตาทางน้ า โดยต าแหน่งหมายตาทางบก คือ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งมีความสูง  59 เมตร 
กว้าง 42 เมตร ยาว 42 เมตร และสร้างอยู่บริเวณเนินเขา จึงเป็นที่สะดุดตาสามารถมองเห็นได้ง่าย
และเป็น  จุดที่ท ากิจกรรมทางประเพณีของชุมชนหลายอย่าง วัดวังก์วิเวการาม ซึ่งเป็นวัดส าคัญของ
อ าเภอ     สังขละบุรี และมีขนาดใหญ่โต เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวบ้านในชุมชน 
ต าแหน่งหมายตาทางน้ า ได้แก่ สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ ซึ่งพาดผ่านแม่น้ าซองกาเลีย 
ความยาว 850 เมตร เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และความภาคภูมิใจของชาวบ้านมอญ วัดเก่าจมน้ า 
ตั้งอยู่บริเวณริมน้ าพื้นที่วังกะล่าง ซึ่งเป็นที่ตั้งพื้นที่เดิมของชุมชน โดยจะจมน้ าของอ่างเก็บน้ าในช่วง
ฤดูฝนและจะโผล่ขึ้นมาในช่วงฤดูแล้ง โดยเป็นแห่งท่องเที่ยว Unseen แห่งหน่ึงของประเทศไทย 

 

 
 

ภาพที ่ 61 เจดีย์พุทธคยามีความโดดเด่นเป็นจุดหมายตา 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
สี (Color) ในชุมชนมอญสังขละบุรี สามารถแบ่งรูปแบบการใช้สีได้ 2 กลุ่ม ตาม

ลักษณะของอาคาร คือ กลุ่มเรือนพื้นถิ่น กลุ่มศาสนสถาน โดยกลุ่มเรือนพื้นถ่ินจะเป็นกลุ่มที่เป็นสีตาม
ธรรมชาติเรือนไม้จะปล่อยสีให้เป็นไปตามสีเนื้อไม้ไม่ทาสีทับจะทาเพียงน้ ายาเคลือบเนื้อไม้เท่านั้น 
เรือนเครื่องผูกก็จะเป็นสีตามสีของเนื้อไม้ไผ่ที่จะเปลี่ยนสีตามอายุของการใช้งาน หลังคาจะใช้เป็น
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หลังคาสังกะสีไม่เคลือบสีหรือหลังคาใบจาก  กลุ่มศาสนสถาน จะมีการใช้สีที่ฉูดฉาดประดับตกแต่งใน
ส่วนของหลังคา มีการใช้สีที่หลากหลาย ตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นปูนทาสีขาว หรือเป็นไม้สีตาม
ธรรมชาติ ใช้กระเบื้องดินเผาสีสันต่างๆ ประดับด้วยปูนปั้นสีทอง ในส่วนของเจดีย์พุทธคยาจะมีการ
ทาด้วยสีทองทั้งองค์เมื่อกระทบแสงอาทิตย์ท าให้เด่นสะดุดตา 

พื้นผิว (Texture)  และ วัสดุ  (Material)  สถาปัตยกรรมในชุมชนนั้นจะเน้นไป
ที่ลักษณะของสัจจะวัสดุ (Truth of Material) โดยจะเน้นลักษณะของพื้นผิวและวัสดุได้ชัดเจนไม่ได้
ปกปิดด้วยสีหรือเคลือบทับด้วยวัสดุอื่นสามารถเห็นลายไม้หรือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุได้อย่าง
ชัดเจน โดยพื้นผิวของตัวเรือนจะมีการใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นลวดลายต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีความ
สวยงาม   นอกจากนี้ชุมชนมอญสังขละบุรียังมีความงดงามทางธรรมชาติของแม่น้ าทั้งสามสายแนว 
ทิวเขาและป่าไม้โดยรอบ ซึ่งยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงาม มีหมอกในตอนเช้า คุณภาพ
อากาศที่สดชื่น สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ริมน้ าและภูเขาที่สวยงาม มีเส้นขอบฟ้าและขอบน้ า สามารถ
มองเห็นได้ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อชุมชนได้รับการพัฒนาทาง
คมนาคมท าให้การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ท าได้สะดวกขึ้น ชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดย การน าไม้
จากป่ามาใช้มีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าในอดีตจึงได้มีการน าเข้าวัสดุจากภายนอกมาสร้างอาคาร
บ้านเรือนได้สะดวก เลิกใช้วัสดุตามธรรมชาติหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น การเลือกใช้สีสันที่สะดุดตา 
ท าให้ลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนลดน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยอาคารแบบใหม่ 
หากเป็นเช่นนี้อัตลักษณ์ของชุมชนจะถูกกลืนหายไป และกลายเป็นชุมชนที่มีภูมิทัศน์เหมือนชุมชน
อื่นๆ ทั่วไป 

3.3 ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity Value)  
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน คุณค่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงรากเหง้าความมีตัวตนของ 

อารยธรรมของตน โดยเฉพาะกับชาวมอญที่ได้อพยพจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนจึงมีความรู้สึกรักและ
หวงแหนประเพณี วัฒนธรรมของตน และช่วยกันสืบทอดกันเรื่อยมาในอดีตชาวมอญเป็นชนชาติที่มี
อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและได้ถ่ายทอดให้แก่ชนชาติอื่นๆ ในอาณาเขตใกล้เคียง
รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยอารยธรรมเหล่านี้ได้แสดงออกมาในลักษณะทางกายภาพด้วยกันหลาย
ด้าน เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่อการออกแบบ เช่น รูปแบบสถาปัตย - 
กรรมของวัดวังก์วิเวการามลวดลายประดับบนบานประตูหน้าต่าง ฝาผนัง ปูนประดับ การประดับยอด
เจดีย์ด้วยฉัตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบมอญ ลักษณะของเรือนพื้นถิ่นที่มีคติความเชื่อของการค านวณ
ขนาดของเรือนตามผู้อยู่อาศัย การสร้างหิ้งพระให้ยื่นออกจากตัวบ้าน นอกจากรูปแบบสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีลักษณะวัฒนธรรมที่เป็น
นามธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญไม่แพ้กัน เช่น การแต่งกาย ชุดชาวมอญ ลายปักผ้านุ่ง ซึ่งยังคง
แต่งกันเป็นปกติในปัจจุบัน การปะแป้งทานาคาบริเวณใบหน้า การเทินของไว้บนศีรษะ ภาษาที่ใช้พูด
ยังคงเป็นภาษามอญซึ่งจะพบเห็นได้จากป้ายต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมีภาษามอญเขียนก ากับไว้ ซึ่งผู้คนใน
พื้นที่ยังคงใช้ภามอญในการสื่อสารกัน การละเล่น การร้องร า ชาวบ้านในชุมชนยังคงอนุรักษ์สืบทอด
และถ่ายทอดไว้สู่คนรุ่นหลัง ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมต่างสะท้อนออกมาให้
เห็นได้โดยทั่วไปในชุมชนแห่งน้ี  
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3.4 คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value) 
ชนชาติมอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสั่งสมมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันอยู่ภายใต้การ

ปกครองของรัฐบาลประเทศพม่า ซึ่งชาวมอญในช่วงแรกที่อพยพมานั้นมีความรักในชนชาติของตน
อย่างแรงกล้า จึงท าให้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ยังคงมีศิลปะแบบมอญอย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงปัจจุบันนี้
ยังคงสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของมอญไว้ ทั้งภาษา การแต่งการ การละเล่น ดนตรี 
ประเพณีต่าง ๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึง
อารยธรรม วัฒนธรรมที่ยังด ารงอยู่ และเป็นตัวแทนของการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ โดย
สามารถมองเห็นจิตวิญญาณของการเป็นชุมชนชาติพันธุ์ของชาวมอญสะท้อนอยู่โดยทั่วไปในภูมิทัศน์
ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังสามมารถเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ทั้งจากการ
สร้างบ้านเรือนที่ปรับตามฤดูกาล เช่น การยกใต้ถุนสูง การสร้างเรือนแพ การใช้วัสดุในพื้นที่ คือ ไม้ไผ่ 
น ามาประยุกต์ทั้งสร้างเรือนพักอาศัย ผนังรั้ว หน้าร้านส าหรับขายของ เครื่องใช้ต่าง  ๆ สะพานข้าม
รางน้ า พื้นปิดรางระบายน้ า ฯลฯ ล้วนแสดงถึงความสามารถภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาของชุมชน 

 

 
 

ภาพที ่ 62 ซุ้มประตูมีป้ายภาษามอญเป็นคุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
การตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกนั้นมีความยากล าบากอย่างยิ่งเนื่องจากชาวมอญเป็นชน

กลุ่มน้อยที่หนีเข้ามาในประเทศไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือมีที่ดินอาศัยหรือท ากินได้ ซึ่ งพื้นที่นี้มี
ทั้งชนชาติ กะเหรี่ยงทวาย อยู่มาแต่เดิมด้วยแต่ด้วยการน าของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งเป็นพระชาวมอญได้
ท าให้ชาวมอญสามารถตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนได้อย่างในปัจจุบัน ทั้งนี้ชาวมอญ ไทย กะเหรี่ยง พม่า ต่าง
นับถือหลวงพ่อจึ่งมีการร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างชุมชนขึ้นมา ทั้งวัด โรงเรียน โรงหมอ รวมถึง
สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานไม้มอญ ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของหลายชนชาติในการสร้างข้ึน
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณของชุมชนอย่างยิ่ง และยังเป็น
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สัญลักษณ์ของชุมชน นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า ชื่อโรงเรียน ชื่อถนน ล้วนตั้งตามชื่อหลวงพ่ออุตตมะ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระเจ้าส าหรับชาวมอญสังขละบุรี วัดวังก์วิเวการามซึ่งประดิษฐานศพของหลวงพ่อ 
และยังเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีมอญ จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มี
ความส าคัญทางด้านจิตวิญญาณของชุมชน 

4. สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นกรณีศึกษา 
หลังจากได้ท าการแระเมินถึงคุณค่าความส าคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่แล้วจึงได้

ท าการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ ประกอบไปด้วยการประเมินศักยภาพและปัจจัย
สนับสนุน การประเมินความเสี่ยงและภัยคุคาม และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงแผนงานในการก าหนดแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและความ
เร่งด่วนในการเข้าด าเนินการจัดการต่อไป 

4.1 การประเมินศักยภาพและปัจจัยสนับสนุนต่อการรกัษาภมูิทัศน์วัฒนธรรม 
กรณีศึกษาเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าและความส าคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ มีปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้ควรท าการอนุรักษ์ไว้สืบต่อไปดังนี้ 
เป็นชุมชนเก่าแก่ทีมีลักษณะความเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่เข้มข้นและเข้มแข็ง ยังคงไว้

ซึ่งรูปแบบดั้งเดิม ทั้งกายภาพซึ่งแสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบต่างๆ การแต่งกาย
และทางที่ไม่กายภาพ เช่น ภาษา วิถีชีวิต และประเพณีต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์
สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีลักษณะเด่นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่แสดงถึงถ่ินก าเนิดภูมิปัญญาพื้นถ่ิน
อย่างชัดเจน ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของอาคาร โครงสร้าง วัสดุ สี การตกแต่ง และพื้นที่ใช้สอย รวมถึง
เทคนิคในการก่อสร้าง 

มีประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมส าคัญของชุมชนที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมา 
มีสุนทรียภาพความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันจนเกิดเป็นภูมิ

ทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงาม 
องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ที่สะท้อนถึงการตั้งถ่ินฐานของชุมชน การ

ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และกิจกรรมทางประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรม 
มีลักษณะเด่นทางภูมิลักษณ์ (Landmark) เช่น เจดีย์พุทธคยา สะพานอุตตมานุสรณ์ 

หอระฆังวัดเก่าจมน้ า 
ผู้สืบทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ยังคงมีการสอนภาษา การละเล่น ดนตรีและการ

ร้องร าแบบมอญอยู่ไม่ขาดสาย รวมถึงช่างฝีมือ หมอบ้าน พระ ครู ซึ่งเป็นผู้สืบทอดและส่งต่อความรู้
แก่ชนรุ่นหลัง 

การรวมตัวของผู้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ 
รวมถึงการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

เน่ืองจากพื้นที่ชุมชนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดวังก์วิเวการามท าให้ไม่มีการซื้อขายที่ดิน
ให้กับบุคคลภายนอก ความรักในที่อยู่อาศัยและความเข้มแข็งของเชื้อชาติ ของผู้คนในชุมชนจึงมีอยู่
มากและไม่กลืนหายไปจากบุคคลภายนอก 
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มีโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว เช่น โครงการมัคคุเทศก์น้อย  
เป็นต้น  

 

 
 
ภาพที ่ 63 ลักษณะการแต่งกายของชาวมอญ 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

จากปัจจัยการสนับสนุนต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจึงสนับสนุนให้พื้นที่นี้มีศักยภาพ
อย่างมากในการเป็นพื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแห่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้มากขึ้น และเป็นการน าเสนอวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์อีกแห่งของประเทศไทย 

4.2 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อการสูญสลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ความเสี่ยงต่อการสูญสลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นมีปัจจัยหลัก คือ ผลจาก

ธรรมชาติ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมของมนุษย์ (กล่าวในบทที่2) โดยการประเมินความเสี่ยง
และภัยคุกคามนั้นจะค านึงถึงความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดดารลดคุณค่าของพื้นที่ลงทั้งองค์ประกอบทาง
กายภาพและองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ 

เมื่อท าการประเมินคุณค่าและความส าคัญของพื้นที่แล้วท าให้ตระหนักถึงล าดับและ
ความชัดเจนของคุณค่าต่างๆ แนวโน้มในการพัฒนาบางอย่างอาจมีความเสี่ยงต่อการลดคุณค่าด้านใด
ด้านหนึ่งของพื้นที่ เช่น การพัฒนาพื้นที่สู่การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยการ
ก่อสร้างที่พักนักท่องเที่ยว ร้านค้า หากมีมาเกินไปโดยขาดการค านึงถึงรูปแบบและเอกลักษณ์ดั้งเดิม
จะเป็นการท าให้คุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์ (Identity Value) และคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และ
ความงดงาม (Aesthetic Value) ลดลงจนถึงขั้นสูญสลายและยังมีผลต่อคุณค่าด้านจิตวิญญาณของ
ชุม (Spiritual Value) อีกด้วยซึ่งส่งผลระยะยาวยากต่อการแก้ไขให้กลับมาเป็นดังเดิม ทั้งนี้ยังรวมไป
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ถึงการเปลี่ยนบริบทหรือแม้กระทังการขาดการดูแล ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์และคุณค่าความส าคัญ
ของพื้นที่ทั้งสิ้น 

ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบทางกายภาพ  เช่น แนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางสถาปัตยกรรม จะพบเห็นได้มากขึ้นในการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
บ้านเรือนจากวัสดุธรรมชาติ คือ ไม้ ไม้ไผ่ มาเป็นวัสดุสมัยใหม่ คือ   ปูน กระจก ท าให้ลักษณะ
ภาพรวมของอาคารเปลี่ยนไปทิ้ง สี พื้นผิง และวัสดุ รวมไปถึงการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเชื่อดั้งเดิมเนื่องจากอาคารสมัยใหม่ไม่ได้ใช้หมอบ้านในการออกแบบอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพักอาศัยของคนในชุมชนมาเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวท าให้เกิดการ
แข่งขันของอาคารที่พัก การเลือกใช้วัสดุและสีสันที่สะดุดตา การสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่มีความสูง
มากกว่าความสูงโดยรวมของบ้านเรือนทั่วไปรวมไปถึงอาคารเหล่านี้จะไม่มีการสะท้อนความเชื่อที่
เป็นอัตลักษณ์ส าคัญของชุมชน เช่น (ฮ๊อยเนิงมะเงิย) อีกด้วย การลุกล้ าอาณาเขต จากการสัมภาษณ์
ชาวบ้านในชุมชนกล่าวว่าแต่เดิมชุมชนมีการควบคุมว่าอาคารจะต้องถอยร่นจากขอบถนนเป็นระยะ 1 
เมตร แต่อาคารที่สร้างใหม่น้ันไม่ได้ปฏิบัติตามและยื่นส่วนของอาคารชิดกบัขอบถนน รวมไปถึงร้านค้า
แผงลอยที่สร้างชิดขอบถนน บางครั้งยื่นล้ ามาในพื้นที่ถนนอีกด้วย ทั้งยังรวมไปถึงการตั้งร้านค้าต่างๆ
ในพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่ริมน้ ารวมไปถึงการขาดการดูแลรักษาและการจัดระเบียบท าให้
สุนทรียภาพมุมมองภาพรวมของพื้นที่ลดลง  

 
 

 
 

ภาพที ่ 64 หอระฆังวัดวงัก์วิเวการามเก่าถูกน้ ากดัเซาะผิวปูนจนเห็นเหล็กก่อสรา้ง 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและสัดส่วนของอาคารบริเวณหน้าสะพานอตุตมานุสรณ์ แบ่งตามประเภท
การใช้งาน 

 

ประเภทอาคาร จ านวน 
อาคารพักอาศัยทัว่ไป 132 
อาคารเพื่อการพาณิชย ์ 44 
อาคารเพื่อการพกัอาศัยเชิงพาณิชย ์(โรงแรม) 18 
รวม 194 
 

 
ภาพที ่ 65 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของอาคารบริเวณหน้าสะพานอุตตมานุสรณ์ แบ่งตามประเภท 

   การใช้งาน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและสัดส่วนของอาคารบริเวณหน้าสะพานอตุตมานุสรณ์ แบ่งตามวัสดุหลัก 
 

ประเภทวัสดุ จ านวน 
อาคารไม้เน้ือแข็ง 103 
อาคารคอนกรตี 62 
อาคารไม้ไผ ่ 30 
รวม 195 
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ภาพที ่ 66 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของอาคารบริเวณหน้าสะพานอุตตมานุสรณ์ แบ่งตามวสัดุหลัก 
    (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

ตารางและแผนภูมิข้างต้นแสดงถึงจ านวนและสัดส่วนของอาคารที่ได้จากการส ารวจพื้นที่
จะเห็นว่าชุมชนมอญสังขละบุรีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้สอยพื้นที่จากเดิมตาม
วัตถุประสงค์ของหลวงพ่ออุตตมะคือให้ชาวมอญได้มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งในแผ่นดินไทย ปัจจุบัน
ได้มีการขยับขยายน าพื้นที่ที่ได้รับมาเปิดเป็นที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวและการพาณิชย์มากขึ้น 
นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าการเลือกใช้วัสดุในการปลูกสร้างอาคารได้เปลี่ยนเป็นการใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถึง 32% ตามเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในการจัดหาวัสดุที่ง่ายกว่าในอดีต ซึ่งมีผลต่อลักษณะ
ทางกายภาพของอาคารและภาพลักษณ์โดยรวมของชุมชน 
 

 
 

ภาพที ่ 67 การปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อการท่องเที่ยวท าให้คุณค่าของอาคารถูกลดทอน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ  เช่น แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต ในอดีตชาวมอญประกอบอาชีพรับจ้างและการเกษตร ปัจจุบันเมื่อการ
ท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ชาวบ้านได้มีการปรับตัวเพื่อให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น ปรับบ้านพัก
อาศัยของตนให้เป็นบ้านพักส าหรับนักท่องเที่ยว เปลี่ยนพื้นที่เพราะปลูกเป็นพื้นที่กางเต็นท์ เปลี่ยน
วัฒนธรรมให้เป็นรูปแบบการค้า เช่น การใส่บาตรข้าวสวยที่ชาวมอญจะปฏิบัติกันทุกเช้าน ามาเป็นจุด
ขายแก่นักท่องเที่ยวโดยรวมเข้ากับการแต่งกายแบบชาวมอญเพื่อใส่บาตรและถ่ายรูปเมื่อมองอย่าง 
ผิวเผินดูเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของพื้นที่ แต่กลับส่งผลกระทบต่อวีถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนในพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์นายไพโรจน์ มงคลตมะ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ซึ่งประกอบอาชีพซ่อม
รถจักรยานยนต์ ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่มากขึ้นท าให้ต้องขายบ้านริมสะพานมอญและย้ายขึ้นมา
อยู่บริเวณที่สูงข้ึนเน่ืองจากมีความวุ่นวายและลูกค้าไม่สามารถน ารถมาซ่อมได้สะดวกเนื่องจากรถของ
นักท่องเที่ยวที่จอดอยู่ริมถนน ส่วนการใส่บาตรตอนเช้าแต่เดิมนั้นใส่ทุกวัน ในช่วงหลังที่นักท่องเที่ยว
มากขึ้นจึงเลยใส่บาตรในวันที่มีนักท่องเที่ยวน้อยเพราะวุ่นวาย ทั้งนี้เมื่อท าการส ารวจในพื้นที่ที่ห่าง
ออกไปจากสะพานมอญยังคงพบการใส่บาตรแบบดังเดิมของชาวมอญอยู่ จึงเห็นได้ว่านั้นการ
ท่องเที่ยวมีทั้งผลดีและผลเสียต่อวิถีชีวิตของชุมชน และมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการ
เปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากวิถีชีวิตของผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนไปแล้วยังมีผลต่อเด็กอีกด้วย เช่นกัน ซึ่งคือปัญหา
การน าเด็กมาเพื่อท ากิจกรรมโชว์นักท่องเที่ยว เช่น การกระโดดน้ าจากสะพาน การเดินขายของ เชิญ
ชวนให้นักท่องเที่ยวปะแป้ง หรือนั่งเรือท่องเที่ยว การเล่าประวัติของพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้
รางวัลหรือเงิน โดยเด็กเหล่านี้อาจเต็มใจหรือถูกบังคับ ซึ่งบางครั้งอยู่ในเวลาเรียน ท าให้เกิดปัญหาไม่
เข้าเรียน ไม่ได้เรียนหนังสือ 

 

 
 

ภาพที ่ 68 บรรยากาศการใส่บาตรยามเช้าของนักท่องเที่ยว 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 69 บรรยากาศการใส่บาตรยามเช้าของชาวมอญ 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 
 
ภาพที ่ 70 เด็กในชุมชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและขายของให้กับนักท่องเที่ยว 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

การสิ้นผู้น าและผู้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน คือ การมรณภาพของหลวง
พ่ออุตตมะ ซึ่งชาวมอญให้ความเคารพนับถือเสมือนเป็นพระเจ้าของชาวมอญในสังขละบุรี หลวงพ่อ
เป็นผู้จัดสรรที่ดินของวัดวังก์วิเวการามและเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้แก่ชุมชน ชาวบ้านต่างมีความเกรงใจ
และเชื่อฟังหลวงพ่อทั้งสิ้น โดยหลวงพ่อมีความประสงค์ให้พื้นที่ในชุมชนเป็นเพียงที่ส าหรับอยู่อาศัย
ของชาวมอญเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้สร้างโรงแรมที่พักนักท่องเที่ยว โดยหลวงพ่อกล่าวไว้ว่าโรงแรม
ให้อยู่ในส่วนของฝั่งไทยเท่านั้นก็พอ ทั้งรู้เพื่อต้องการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญให้สืบ
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ต่อไป และค านึงถึงผลในระยะยาว แต่เมื่อสิ้นหลวงพ่อชาวมอญหลายคนลักลอบสร้างอาคารเพื่อเป็น
โรงแรมโดยไม่เกรงกลัวกฎเกณฑ์ดั้งเดิม รวมไปถึงเจ้าอาวาสองค์ใหม่ไม่สามารถเป็นศูนย์รวมใจของ
ชาวบ้านได้อย่างหลวงพ่ออุตตมะจึงไม่สามารถบังคับใช้กฎชุมชนที่ตั้งข้ึนมาได้ 

นอกจากความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเศรษฐกิจการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมของ
มนุษย์แล้ว ภัยคุกคามจากธรรมชาติยังเป็นอักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่าง เช่น 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้เกิดน้ าป่าไหลหลากเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน 
ท าให้เกิดน้ าป่าพัดพาเศษไม้จากป่าทุ่งใหญ่นเรศวรลงมาตามแม่น้ าซองกาเลียมาปะทะกับเสาสะพาน
ท าให้สะพานพังลงมา หรือการจมอยู่ในน้ าเป็นเวลานานของวัดเก่าของชุมชนนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงใน
การพังเสียหายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่เช่นกัน 

ภัยคุกคามเหล่าล้วนสร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งสิ้น ผู้คนในชุมชน
ตระหนักถึงและรวมป้องกันภูมิทัศน์จากภัยคุกคามและความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดการสูญสลาย
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งยากต่อการน ากลับคืนมา 

4.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 
แต่เดิมนั้นชุมชนมอญสังขละบุรีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยการพึ่งพาตัวเองและ

ปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งอยู่พื้นที่เทือกเขาความล าบากในการคมนาคม เทคโนโลยี และการ
เข้าถึงท าให้ล าบากจึงใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการด ารงชีวิต รวมไปถึงการหาของป่ายังไม่เข้มงวด
เท่าในปัจจุบัน การอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพจึงเป็นลักษณะพึ่งพาธรรมชาติและมีความรักในความ
เป็นชาตินิยมอย่างสูงเนื่องจากต้องผลัดถิ่นที่อยู่เดิมเข้ามาอยู่ในประเทศไทยท าให้มีความเคร่งครัดและ
ร่วมมือร่วมใจในการสร้างถิ่นที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่ง รวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาให้มีความเข็มแข็งไม่สูญหายไป เป็นจิตวิญญาณที่ชาวมอญยึดถือไว้เพื่อ
ระลึกถึงความเป็นชนชาติและถ่ินที่มาของตนเอง 

ปัจจุบันเมื่อการพัฒนาประเทศมีมากขึ้นและได้เข้าถึงถิ่นทุรกันดารอย่างอ าเภอสังข
ละบุรีท าให้การขนส่งคมนาคมท าได้ง่าย รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีการพัฒนาท าให้การ
เปิดรับข้อมูลและการส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้นเป็นการเปิดชุมชนให้สาธารณะได้รับรู้มากขึ้นจากทั้งข่าวสาร
และโลกออนไลน์ท าให้ผู้คนอยากสัมผัสถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ จึงเกิดกระแสการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน จากเดิมชาวบ้านอยู่กันเองอย่างเงียบสงบ มีนักท่องเที่ยวบ้างพอสมควร กลับมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อย่างมากมายท าให้เกิดการจราจรติดขัดในทางที่จะเข้าสู่อ าเภอสังขละบุรี 
การรองรับที่ไม่เพียงพอ ทั้งน้ ามันส าหรับรถยนต์ ที่พัก ร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเทศกาล
วันหยุด ท าให้ทางอ าเภอและจังหวัดต้องจัดหามาตรการรองรับอย่างเร่งด่วน เมื่อมีผู้คนเข้ามา
ท่องเที่ยวอย่างมากมายชาวบ้านจึงปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยการปรับที่อยู่อาศัยของตนให้
เป็นที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว เปลี่ยนรูปแบบการขายอาหารจากเดิมขายชาวบ้านกันเองเป็นการขาย
เพื่อนักท่องเที่ยว เกิดการแข่งขันทางการค้า การปรับเปลี่ยนหรือสร้างอาคารใหม่ให้มีความทันสมัย
มากขึ้น มีการเสนอขายสินค้า แพคเกจท่องเที่ยวกันอย่างมาก เรียกได้ว่าวิถีชีวิตส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนไป
จากเดิมอย่างมาก 
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ภาพที ่ 71 สภาพการจราจรทางเข้าสังขละบุรี 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์. จัดระเบียบสังขละบุรี รับมือท่องเที่ยวก่อนเมืองแตก . เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 
2558. เข้าถึงได้จาก http://www.posttoday.com/local/scoop/345121 
 

 
 

ภาพที ่ 72 บรรยากาศสะพานอุตตมานุสรณใ์นชว่งเทศกาล 
ที่มา: โพสต์ทูเดย์. จัดระเบียบสังขละบุรี รับมือท่องเที่ยวก่อนเมืองแตก. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 
2558. เข้าถึงได้จาก http://www.posttoday.com/local/scoop/345121 
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เมื่อมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แล้วหากยังไม่ได้รับการจัดระเบียบแนวทางที่
ถูกต้องนั้นอาจจะท าให้ให้เกิดการสูญสลายของคุณค่าและความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนไป
ทั้งด้านกายภาพและทางด้านที่ไม่ใช่กายภาพ แต่หากมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมแล้วภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่มีอยู่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป   
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บทที่ 5 
แนวทางการจัดการภูมทิัศน์วัฒนธรรม 

เมื่อได้ทราบถึงภูมิทัศน์ที่ยังคงเหลือในพื้นที่แล้วน ามาประเมินคุณค่าและความส าคัญ 
รวมถึงทราบปัจจัยสนับสนุนและภัยคุกคามต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมในบทที่ 4 แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ใน
บทที่ 5 จะกล่าวถึงการประเมินความส าคัญและการจัดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) ตามความเหมาะสม 
การวางแผนงาน (Planning) และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Protection tools) 
เพื่อน าเสนอและพิจารณาในการน าไปเป็นแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชน
มอญสังขละบุรีต่อไป 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความส าคัญในหลาย ๆ ด้าน และเป็นเอกลักษณ์

ของพื้นที่ เปรียบได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนความเป็นมา และความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชุมชนหากถูก
ท าลายลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ จนด้อยหรือสูญเสียคุณค่าไปจะไม่สามารถสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ จึง
ต้องมีการจัดท าแผนหรือแนวทางขึ้นเพื่อรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้ด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อรักษาคุณค่าความส าคัญและคุณภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
2. เพื่อให้แผนในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ

พัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแก่คนในชุมชน

และประชาชนทั่วไป 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมถึง

บุคคลภายนอกในการร่วมกันรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 

2. การก าหนดขอบเขตความเข้มข้นของการอนุรักษ์ (Zoning) 
เมื่อได้ท าการศึกษาถึงคุณค่าและความส าคัญด้านต่าง ๆ ของพื้นที่และสถานการณ์ใน

ปัจจุบันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินผลเพื่อน ามาก าหนดขอบเขตความเข้มข้นในพื้นที่ โดยท า
การประเมินถึงล าดับความส าคัญของคุณค่าด้านต่าง ๆ ความต้องการของคนในชุมชน และเรื่องที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อก าหนดขอบเขตและแผนในการจัดการต่อไป 

2.1 ล าดับความส าคัญของคุณค่าด้านต่างๆของพื้นที่ 
เมื่อค านึงความเป็นชุมชนชาติพันธุ์ของพื้นที่แล้วจึงได้ก าหนดให้คุณค่าด้านจิต -

วิญญาณของชุมชน (Spiritaul Value) มีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง เน่ืองจากชุมชนนี้ได้อพยพมาจาก
ถิ่นฐานเดิม คือ รัฐมอญซึ่งมีอารยธรรมที่เก่าแก่มากในอาณาเขตใกล้เคียงกัน มีเอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรม 
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ประเพณี เมื่อชาวมอญส่วนหนึ่งต้องอพยพเนื่องจากแรงกดดันทางการเมือง การ -
แสดงออกถึงความเป็นชาตินิยมในการตั้งถิ่นฐานใหม่และความร่วมมือร่วมใจกันได้สะท้อนออกมาทาง
กายภาพเป็นพื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value) 
เป็นอย่างมาก พื้นที่เหล่านี้มีผลต่อจิตใจ ความภาคภูมิใจ และการแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของคนใน
ชุมชนอย่างมาก หากเกิดการเสื่อมสลายไปหรือเปลี่ยนแปลงท าให้คุณค่าลดลงจะมีผลต่ออัตลักษณ์
และจิตใจของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

ล าดับต่อมาคือคุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่  (Rarity and 
Unique Value) และคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetic Value) เป็นคุณค่าที่มี
ล าดับความส าคัญรองลงมา 

2.2 ความต้องการของชุมชน 
ปัจจุบันนี้ชาวมอญส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้รับการรับรองให้ถือสัญชาติไทยแล้ว มีเพียง

บางส่วนที่อพยพมาในช่วงหลังที่ยังมีสถานะผู้หลบหนีเข้าเมือง หรือ ต่างด้าวอยู่ ดังนั้นคนในชุมชนจึง
มีสิทธิ์เหมือนประชาชนไทย สามารถประกอบอาชีพหรือด าเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าอดีต แต่ชาวมอญ
ในสังขละบุรีไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองจึงไม่สามารถท าอาชีพเกษตรได้อย่างเต็มที่ส่วนใหญ่จึงมี
อาชีพรับจ้างและค้าขาย เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นในพื้นที่ ชาวช้านจึงเห็นโอกาสในการค้าขาย 
หรือบริการ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร รับจางขับเรือชมวัดจมน้ า ความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายจึง
มากขึ้นในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังต้องการความสงบและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนอดีต ทั้งนี้ ความ
ต้องการของชุมชนสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็น คือ  

1. ความต้องการฝนการประกอบอาชีพและรายได้ เช่น พื้นที่ในการขายสินค้าที่
ระลึก ร้านอาหาร พื้นที่ ให้หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าเรือ พื้นที่ ให้บริการที่พักส าหรับ
นักท่องเที่ยว   

2. ความต้องการในการด ารงชีวิตหรือวิถีชีวิตที่สงบแบบในอดีต 
2.3 เรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

เมื่อได้ท าการส ารวจภาคสนามในพื้นที่แล้วพบปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนดังนี้ 

1. การดูแลรักษาภาพลักษณ์ของพื้นที่ทางด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่มีมากขึ้น สิ่งที่ ตามมา คือ ขยะที่มากขึ้น การจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพพอท าให้ไม่สามารถรักษาความสะอาดในพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมหลาย ๆ แห่งได้ ปละมี
ผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย 

2. การควบคุมดูแลการให้บริการด้านการท่องเที่ยว คือ ในส่วนของการให้บริการมี
การแข่งขันราคา การขึ้นราคาสินค้ารวมไปถึงการน าเสนอสินค้า หรือ การแย่งลูกค้ามากเกินไป ท าให้
ไม่มีมาตรฐาน และอาจเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้ให้บริการ รวมไปถึงการลดความประทับใจต่อผู้
ที่มาเย่ียมชมพื้นที่ และมีการใช้เด็กเพื่อเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวสนใจและให้รางวัล เช่น การกระโดน้ า
จากสะพาน การปะแป้ง การขายดอกไม้ ซึ่งเด็กอาจถูกบังคับไม่ได้ไปโรงเรียน หรืออาจได้รับบาดเจ็บ 

3. การจัดระเบียบพื้นที่หรือการจัดโซนนิ่ง (Zoning) เพื่อให้ภูมิทัศน์มีระเบียบและ
ความสวยงาม รวมไปถึงการควบคุมดูแลพื้นที่และบริการที่ง่ายข้ึนด้วย 
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4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมทางด้านอาชีพ เช่น การ
อบรมการให้บริการหรือการจัดตั้งสมาคมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว การคิดสินค้าท้องถิ่นจากภูมิ
ปัญญาของชุมชนแทนการรับสินค้ามาขาย เช่น การทอผ้าแบบมอญ การท าเครื่องจักรสาน งานปูนป้ัน 
อิฐมอญ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและช่วยในการอนุรักษ์ไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป 

3. ขอบเขตการอนุรักษ์หรือระดับความเข้มข้นของการควบคุมสภาพแวดล้อม 
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ แล้วจึงน ามาสรุปเป็นขอบเขตหรือพื้นที่ส าหรับการ

อนุรักษ์ ซึ่งมีระดับความเข้มข้นการควบคุมสภาพแวดล้อมที่แตกต่ างกันไป และจะต้องค านึงถึง 
บรรยากาศ (Atmoshere) คือในส่วนของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมควรส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน โดยแบ่งระดับความเข้มข้นของการควบคุม ดังนี้ 

1. แหล่งอันควรอนุรักษ์ (Nucleas) คือ พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ส าคัญและควรท าการ
อนุรักษ์ไว้ ในกรณีศึกษานี้คือ สะพานอุตตมานุสรณ์ วัดเก่าจมน้ า วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยา 

2. พื้นที่สงวน (Preservation Area) คือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลายห้ามท า
การเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด หรือมีคุณค่าความส าคัญอย่างมาก ซึ่งคือพื้นที่บริเวณวัดเก่าจมน้ าทั้ง 3 
วัด และ สะพานอุตตมานุสรณ์ 

3. พื้นที่อนุรักษ์ (Conservation Area)  คือ พื้นที่โดยรอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถ้าท าลาย
จะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยพื้นที่สามารถท ากิจกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
วัฒนธรรมมากนัก ได้แก่ พื้นที่บริเวณชุมชนบ้านวังกะ พื้นที่ริมน้ าบริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์  

4. พื้นที่บริการและจัดการหรือพัฒนา (Serice and Management Area) คือ พื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมน้อย มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องควบคุม เช่นพื้นที่ริมน้ าบริเวณ
สะพานอุตตมานุสรณ์สามารถท าเป็นท่าเทียบเรือให้บริการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว หรือจัดเป็นพื้นที่
ขายสินค้าอย่างมีระเบียบและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม พื้นที่ตลาดวังก์วิเวการาม พื้นที่
ร้านค้าบริเวณลานเจดีย์พุทธคยา เป็นต้น 

4. แผนงานในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ในการวางแผนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากศึกษาข้อมูล

เชิงลึกในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ความเกี่ยงข้องและความสัมพันธ์กันในพื้นที่แล้ว  ยังต้อง
ค านึงถึงแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการจัดการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยอาศัยหลักการดังนี้ 

1. รักษาคุณค่า  จะต้องค านึงถึงการรักษาคุณค่าด้านต่าง ๆ ที่ได้รับประเมินมาแล้วว่ามี
ความส าคัญทั้งองค์ประกอบทางกายภาพ  และองค์ประกอบที่ไม่ใช่ทางกายภาพ   

2. รักษาคุณภาพ  โดยเมื่อต้องท าการเปลี่ยนแปลงใดๆในพื้นที่  จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นหลัก 

3. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลถึงปริมาณและคุณภาพขององค์ประกอบที่ส าคัญต่อ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

4. พิจารณาองค์รวมของบริบทในพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  ทั้งความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ครอบคลุมทั้งทางกายภาพและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  
รวมถึงผู้ที่เข้ามาเยือน 
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โดยแผนงานนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนตามระยะเวลาคือ  แผนงานระยะสั้นและแผนงาน
ระยะยาว  ในการจัดท าแผนงานหรือโครงการต่าง  ๆ จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานซึ่งควรเป็นผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อท าหน้าที่การประสานงานในขั้นตอน
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  เพื่อการท างานที่เป็นระบบและลดความซ้ าซ้อนของการท างาน  ทั้งนี้แผนงาน
จะต้องครอบคลุมทั้งแผนงานด้านกายภาพและแผนงานด้านวัฒนธรรม 

แผนงานระยะสั้น  คือแผนงานที่สามารถด าเนินการได้เองภายในชุมชน  โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากส่วนกลาง  เช่น 

1. การดูแลรักษา (Maintenance)  เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการภูมิทัศน์และเป็น
ขั้นตอนที่ง่ายที่สุด  คือการดูแลเฝ้าระวังไม่ให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเสื่อมสภาพ  เมื่อมีการผุพังเสียหายจึง
ท าการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที  เช่น  การปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าบ้าน  การรักษาความสะอาดใน
พื้นที่  การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  น าสิ่งแปลกปลอมออกจากบริเวณ เช่น ป้ายโฆษณา  
การจัดระเบียบร้านค้าไม่ให้ยื่นล้ าเข้ามาในเขตถนน  การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งบ้านเรือนที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเดิมของชุมชน  เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที ่ 73 ลักษณะรั้วบ้านที่เลือกใช้วัสดุไม้ไผ่ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 
2. การรักษาให้คงสภาพ (Presevation)  ใช้กับภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ เป็นแหล่ง

โบราณสถานซ่ึงไม่ได้มีการใช้สอยในปัจจุบัน  ไม่ต้องการให้สิ่งแปลกปลอมสร้างต่อเติมข้ึนมาเพราะจะ
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บิดเบือนไปจากลักษณะเดิม  ในการศึกษานี้จึงเลือกใช้กับพื้นที่วัดเก่าจมน้ าทั้ง 2 แห่ง  คือวัดวังก์วิเว-
การามเก่า  และวัดศรีสุวรรณารามเก่า  เพราะไม่มีการใช้งานในปัจจุบัน  และไม่คุ้มค่าในการปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือสร้างสิ่งใดขึ้นใหม่  เน่ืองจากผลจากธรรมชาติคือเกิดน้ าท่วมอยู่เป็นประจ าทุกปี  ท าให้
การซ่อมบ ารุงมีความยากล าบากและไม่สามารถดูแลรักษาได้  ซึ่งเป็นหลักฐานที่ส าคัญในการแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  โดยมีผลการเปลี่ยนแปลงผ่านการเวลาและผลจากการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่สะท้อนผลกระทบต่อมนุษย์ 

3. การปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ (Adaptation)  คือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของอาคาร
หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยใหม่  โดยมีการควบคุมไม่ให้ลดทอนคุณค่า
ด้านต่างๆของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  โดยเป็นความต้องการของชุมชน  ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ใช้สอยของอาคารภายในชุมชนไปบ้างจากเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัย  ซึ่งยังขาดการควบคุมที่
ชัดเจน  ท าให้การเปลี่ยนรูปแบบอาคารนั้นมีลักษณะและพื้นที่ตั้งที่ไม่สอดคล้องกับบริบทเดิมของ
พื้นที่  และขัดต่อเจตนารมของเจ้าของที่ดินซึ่งคือ  วัดวังก์วิเวการาม  ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ใช้สอยอาคารจึงต้องมีการควบคุม  ทั้งขนาด  ปริมาณ  และลักษณะของอาคาร  เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทโดยรวมของชุมชน  เช่น  การเปลี่ยนโรงสีเดิมของชุมชนเป็นที่พักนักท่องเที่ยว  
การเปลี่ยนโรงละครเดิมเป็นพื้นที่ขายของ  เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที ่ 74 รา้นค้าของฝากเมื่อจัดระเบียบตามระยะถอยร่นที่ก าหนด 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 



96 
 

 

4. การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ (Development and Creation)  คือ  การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ข้ึนในพื้นที่  เป็นแนวทางที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์มากที่สุด  ควรได้รับการพิจารณาจากหลาย ๆ ฝ่าย
ร่วมกันและระดมความคิดจากผู้รู้ในหลายสาขา  ทั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม  การสร้างสรรค์ใหม่นี้ควรจะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้สูงสุด  ใน
กรณีศึกษานี้จะพบเห็นการสร้างสิ่งใหม่ในหลายส่วน  เช่น  อาคารที่พักนักท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่
โดยขาดการค านึงถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรวมของพื้นที่  ซึ่งท าให้คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกิด
ความเสียหาย  นอกจากนี้ยังมีอาคารห้องน้ าสาธารณะบริเวณริมน้ า  ถึงจะเป็นอาคารที่มีประโยชน์ใช้
สอยร่วมกันแต่ขาดการออกแบบที่ค านึงถึงบริบทของพื้นที่เช่นกัน  ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่นี้
ควรมีการวางผังและการออกแบบที่เหมาะสมกับบริบท  ช่วยส่งเสริมและไม่ท าลายคุณค่าด้านต่าง  ๆ 
ของพื้นที่  เช่น  ท่าเรือส าหรับบริการนักท่องเที่ยวบริเวณริมน้ า  จุดบริการนักท่องเที่ยว  ศูนย์ให้
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน  เป็นต้น 

 
 

 
 
ภาพที ่ 75 การใชว้ัสดุไมไ้ผ่ในการท าโป๊ะท่าเรือทอ่งเที่ยว 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 76 แผนผังแสดงแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ 

   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 
 จากภาพแสดงถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิ
ทัศน์ที่ได้ศึกษามาในบทที่ 4 โดยพื้นที่ที่ 1 บริเวณริมน้ าควรท าการปรับภูมิทัศน์ให้มีระเบียบสวยงาม 
ก าหนดแนวทางของสิ่งปลูกสร้างตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้ นที่ จัดตั้ง
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ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านค้า ท่าเรืออย่างมีระบบ เพราะพื้นที่บริเวณริมน้ านี้เป็นภูมิทัศน์ที่แสดงถึง
ภาพรวมของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในบริบทของสะพานอุตตมานุสรณ์ซึ่งถือว่าเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
ส าคัญของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ที่ 2 บริเวณเจดีย์พุทธคยาจ าลอง ในวันส าคัญต่างๆทางพุทธศาสนา
และวันส าคัญตามความเชื่อของชาวมอญจะมีการจัดกิจกรรมมากมายหลากหลายบริเวณนี้ โดย
ส่วนมากจะจัดบริเวณลานหน้าเจดีย์ และมีกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณริมน้ า ซึ่งปัจจุบันถูกกั้น
ไว้ด้วยอาคารแถวที่เป็นร้านค้าของฝากนักท่องเที่ยว หากย้ายอาคารแถวนี้ออกไปจะเป็นการเปิดภูมิ
ทัศน์ลานกว้างหน้าเจดีย์กับพื้นที่ริมน้ าเข้าด้วยกัน และสามารถจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่พักผ่อนนันทนาการให้กับชุมชน และสร้างท่าน้ าท่าเรือท่องเที่ยวเพิ่มอาชีพได้
อีกด้วย นอกจากนี้บริเวณเจดีย์พุทธคยายังมีอาคารของชุดพฒันามวลชนที่ 1201 กอ.รมน. ซึ่งเก่าและ
ทรุดโทรม แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของอาคารพื้นถิ่น ควรน ามาพัฒนาปรับปรุงเป็นศูนย์แสดง
วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้ทราบและตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของชุมชนและชนชาติมอญต่อไป 

แผนงานระยะยาว  คือ  แผนงานที่ใช้เวลาในการด าเนินการและงบประมาณในการ
จัดท าโครงการมาก  จะต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและมักมีผลในระยะยาว  ในการจัดท า
แผนงานระยะยาวนั้นควรเริ่มต้นจาก 

1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วัฒนธรรม 
2. ประกาศเขตอนุรักษ์ภมูิทัศน์วัฒนธรรม 
3. อบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วฒันธรรม 
4. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการอนุรกัษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ทั้งนี้แผนงานระยะยาวนั้นอาจเป็นแผนงานระดับกว้างซึ่งรวมทั้งการรักษาคุณค่าและ

คุณภาพของชุมชนไว้  เช่น  แผนการบ ารุงรักษาพื้นที่  แผนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  
แผนการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน  เป็นต้น 

5. เครื่องมือในการปกปอ้งภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Protection tools)   
1. การก าหนดกฎควบคุม (Legal Restrictions)  คือการก าหนดข้อจ ากัดต่างๆเพื่อใช้

ควบคุมให้พื้นที่มีระเบียบแบบแผนโดยการขึ้นทะเบียนภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความส าคัญ  การออกกฎ
ควบคุมลักษณะอาคาร  เช่น  ระยะถอยร่น    ความสูงอาคาร  การก าหนดพื้นที่การใช้สอยประโยชน์
ที่ดิน  เช่น  พื้นที่การเกษตร  พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์  พื้นที่เพื่อการค้า  เป็นต้น 
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ภาพที ่ 77 การก าหนดกลุ่มสีของอาคารภายในชมุชน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

2. การจัดพื้นที่อนุรักษ์โดยกฎหมาย (Preservation through Zoning, by Law and 
Ordinances) โดยการใช้กฎหมายช่วยในการปกป้องภูมิทัศน์วัฒนธรรม การออกกฎหมายนั้นจะต้อง
ได้รับการพิจารณาและลงมติในที่ประชุมร่วมกับการท าประชามติ เช่น การจัดพื้นที่ใช้สอยร่วม การ
สร้างหรือขยายถนน การก าหนดพื้นที่ประวัติศาสตร์ 

3. การพจิารณาในเป็นส่วนหน่ึงในแผนงาน (Consideration as part of  
Comprehensive Planning Processes) การบรรจุเรื่องการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้อยู่ใน
แผนงานการพัฒนาจังหวัดหรือชุมชนท าให้แน่ใจว่าการรักษาดูแลภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นจะได้รับการ
พิจารณา เช่น แผนผังชุมชนรวม แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน 
สัญญาประชาคม เป็นต้น 

4. การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและเงินทุน (Application for Technical Assistance 
and Funding) ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นจะต้องอาศัยเงินทุนและการ
สนับสนุนทางด้านเทคนิค เช่น กรณีสะพานอุตตมานุสรณ์พังเสียหายในพี พ.ศ. 2556 นั้น ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณในการซ่อมแซมจากจังหวัดและเงินบริจาคจากนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมจากทหารช่าง กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ 

 

กลุ่มสีศาสนสถาน 

กลุ่มสีเรือนพื้นถ่ิน 
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ภาพที ่ 78 สะพานลูกบวบสร้างโดยชาวบ้านเพื่อใช้แทนสะพานอุตตมานสุรณ์ที่พังลง 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

6. การน าเสนอแหล่งทรพัยากรภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
การเผยแพร่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและรู้ถึงคุณค่าความส าคัญด้าน

ต่าง ๆ นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ เป็นการช่วยส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนและบุคคลภายนอกเข้าใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมถึงสร้างความรักความภาคภูมิใจในพื้นที่
และตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยวิธีการ
น าเสนอน้ันมีหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้ 

1. แผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape map) เป็นแผนที่ที่แสดงจุดที่เป็น
พื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมท าให้สามารถเห็นภาพรวมของชุมชน รวมถึงอาจประกอบด้วยข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้น 

2. ถนนสายวัฒนธรรม (Cultural road) เป็นเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนที่โดดเด่นให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง 
ฯลฯ และแสดงออกถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยถนนสายที่มีความ
เหมาะสมในการจัดให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมคือ ถนนอุตตมานุสรณ์ 5 ซึ่งเชื่อมต่อกับสะพานอุตตมา
นุสรณ์ซึ่งเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความส าคัญ และเป็นถนนที่มีบ้านเรือนเก่าแก่และลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของเรือนไทยมอญอยู่มาก จึงเหมาะสมในการจัดให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยป้ายบอกความส าคัญของสถานที่หรือบ้านเรือน กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการ
น าเสนอวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ สินค้าพื้นถ่ิน เป็นต้น 

3. องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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ในชุมชนมอญแห่งนี้มีลักษณะหลายอย่างที่ เป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาและมี
ลักษณะเฉพาะซึ่งมีความสวยงามและน่าสนใจรวมทั้งสามารถช่วยส่งเสริมให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมี
คุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยเป็นการดึงสิ่งที่มีอยู่เดิมในชุมชนมาใช้งาน ยกตัวอย่างคือ การน าไม้ไผ่มาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตตั้งแต่สิ่งของเล็กน้อยจนถึงที่อยู่อาศัย เมื่อน าองค์ประกอบเล็กๆเหล่านี้มา
รวมกันจะท าให้เกิดภาพรวมที่น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

รั้ว บริเวณชุมชนมักมีการใช้รั้วซึ่งท าจากไม้ไผ่มาขัดกันท าเป็นรั้วเพื่อบอกอาณาเขตและ
บังสายตาจากผู้คนภายนอกเพื่อความเป็นส่วนตัว รั้วจึงเป็นสิ่งแรก ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปใน
พื้นที่ การใช้รั้วไม้ไผ่นั้นมีความกลมกลืนกับบริบทโดยรอบของพื้นที่เน่ืองจากเป็นวัสดุธรรมชาติและไม่
แข็งกระด้างจนเกินไป เป็นภูมิปัญญาที่มีความสวยงามสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเพื่อ
การรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี 

ผนังไม้ไผ่สาน หรือ ฝาขัดแตะ ในชุมชนนี้จะสามารถพบเห็นเรือนไม้ไผ่อยู่เป็นจ านวน
มาก องค์ประกอบหนึ่งที่จะพบเห็นได้มากก็คือผนังที่ใช้ไม้ไผ่มาตีและสานให้เป็นแผ่นขนาดใหญ่ โดย
จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปตามความช านาญของช่าง นอกจากนั้นยังมีการสลับหน้าไม้ไผ่หรือการ
ย้อมสีเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาอย่างหน่ึงที่มีความสวยงามและหา
ได้ยากในปัจจุบัน แต่เดิมนั้นจะมีลวดลายที่หลากหลาย แต่ปัจจุบันพบเห็นเพียง 1 -2 ลายเท่านั้น 
นอกจากการน ามาใช้ท าผนังแล้ว แผ่นไม้ไผ่ที่สานกันนี้ยังสามารถน ามาเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ได้อีก 
เช่น แผงบังแดดแทนผ้าใบ ฝ้าเพดาน หรือน ามาประยุกต์ตกแต่งกับงานสถาปัตยกรรม ซึ่งหากน าภูมิ
ปัญญานี้มาพัฒนาจะสามารถน ามาเป็นสินค้าของชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรวมถึง
ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาของชนรุ่นก่อนต่อไป 
     

 
 

ภาพที ่ 79 ลักษณะรัว้ไมไ้ผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 80 ลายผนังไม้ไผ ่
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
โต๊ะ, แผงขายของ, หน้าร้าน การขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่

ส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยสามารถพบเห็นร้านขายของที่ระลึก สินค้าจากประเทศพม่า
ตั้งอยู่เรียงรายบริเวณปลายสะพานอุตตมานุสรณ์และต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงในชุมชน ซึ่งแต่ละร้านจะมี
การจัดตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป แต่มีลักษณะที่น่าสนใจคือร้านค้าที่ใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้าง 
คือ ไม้ไผ่ ใบจาก เป็นการใช้วัสดุที่กลมกลืนเข้ากับบริบท ทั้งนี้ยังรวมไปถึงองค์ประกอบอื่น  ๆ เช่น 
โต๊ะ แผงขายของ และการตกแต่งหน้าร้าน ร้านค้าบางส่วนที่เป็นลักษณะการขายกันเองกับคนใน
ชุมชนจะจัดหน้าร้านโดยการเปิดหรือตัดรั้วบางส่วนออกแล้ววางโต๊ะหรือแผงขายของไม้ไผ่คร่อมกับรั้ว
เป็นลักษณะคล้ายเคาร์เตอร์และวางสินค้าบนนั้น มีแคร่ส าหรับนั่งอยู่ภายนอก ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์และมีความเป็นกันเองอย่างมากสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น โดยสามารถน า
ลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการรักษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ เช่น การท าแคร่
เป็นที่นั่งพักใต้ต้นไม้หรือสร้างเพิงประกอบ เป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนโดยใช้วัสดุและ
ภูมิปัญญาที่มีและใช้งบประมาณน้อยสามารถด าเนินการได้เองในชุมชน 
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ภาพที ่ 81 ลักษณะหน้าร้านของร้านคา้ในชุมชน 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 

 
 

ภาพที ่ 82 การใช้แพลกูบวบเป็นท่าจอดเรือท่องเที่ยว 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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ภาพที ่ 83 ใช้ไม้ไผ่ตีเป็นแผ่นปูทับรางน้ า 
   (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 



 

105 

บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนมอญสังขละบุรี   
จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นค าถามหลักอยู่ 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนมอญ สังขละบุรี มีลักษณะอย่างไร ประเด็นที่สอง สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของชุมชนมอญ สังขละบุรี เป็นอย่างไร และประเด็นที่สาม แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของชุมชนมอญ    สังขละบุรี ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี  
มี 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งปลูกสร้าง รูปแบบการ

ตั้งถิ่นฐาน คือ 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นลักษณะทิวเขาขนาบกับผืนน้ าของอ่างเก็บน้ าเข่ือนวชิราลงกรณ์ 

มีความอุดมสมบูรณ์จากป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ ท าให้มีทัศนียภาพที่สวยงามในมุมมอง
ของเส้นขอบฟ้าขอบน้ า รวมถึงภาพมุมกว้างที่รวมเข้ากับชุมชนมอญ 

พืชพรรณ ประกอบไปด้วย 2 ลักษณะ คือพืชพรรณที่เกิดขึ้นเองเป็นพืชท้องถ่ินส่วนมาก
จะเป็นป่าไผ่ ป่ารวก และป่าเบญจพรรณ และพืชพรรณที่เลือกปลูก มี 2 ลักษณะคือพืชพรรณที่ปลูก
เพื่อการค้า ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา พืชสวนครัวอื่นๆ และพืช-
พรรณที่ปลูกตามความเชื่อความศรัทธา ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นสาละ บริเวณวัดวังก์วิเวการามตามความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้นกล้วย มะพร้าว มะตูม พุทรา มะม่วง มะขามป้อม บุณฑริก ดอกรัก 
ขนุน ที่ปลูกตามทิศตามความเชื่อเรื่องส่งเสริมดวงชะตา 

สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือสิ่งปลูกสร้างตามประเพณี ได้แก่ วัดวังก์วิเว -
การาม เจดีย์พุทธคยา และวัดเก่าจมน้ าทั้ง 3 วัด จะมีศิลปกรรมแบบมอญปรากฎอยู่ในการประดับ
ตกแต่งเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงอารยธรรมของชนชาติมอญ เช่น ฉัตรบนยอดเจดีย์ การประดับหงส์ 
ลายฝาผนัง ฯลฯ และสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยและการด าเนินชีวิต ได้แก่  เรือนพื้นถิ่นแบบไทย -
มอญ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตนปรากฏอยู่ในองค์ประกอบต่าง ๆ สะพานอุตตมานุสรณ์ ซึ่งเป็นสะพาน
ไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญของชุมชน โดยสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ได้แสดง
ถึงภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญในศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ของชุมชน 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน แต่เดิมเป็นการตั้งถ่ินฐานกันเองโดยชุมชนมอญ ซึ่งเป็นชุมชนชาติ
พันธุ์ที่มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกันตั้งถิ่นฐานจนเป็นชุมชนที่พร้อมทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จนเมื่อมีการสร้างเขื่อนจึงได้ย้ายถิ่นฐานจากเดิมไปพื้นที่ปัจจุบัน ได้รับการปรับพื้นที่
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ลักษณะผังชุมชุมจึงมีความเป็นระเบียบ มีระบบถนนแบบกริด และมีล าดับ
ตามความเชื่อทางพระพทุธศาสนา คือ วัดอยู่บริเวณที่สูงที่สุด และพื้นที่เกษตรอยู่บริเวณริมน้ า รวมถึง
การสร้างบ้านเรือนให้สอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อมของเนินเขา ระดับน้ าขึ้นน้ าลง และการปลูก
เรือนแทรกไประหว่างต้นสักของบ้านดงสักโดยไม่ท าการตัดต้นไม้
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2. สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี  
จากการศึกษาท าให้ทราบถึงคุณค่าและความส าคัญของพื้นที่ทางด้านคุณค่าทางด้าน

ประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์และความงาม ด้านความเป็นเอกลักษณ์ และด้านจิตวิญญาณของ
ชุมชน ซึ่งคุณค่าด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พื้นที่นี้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม เป็นต้น 

รวมไปถึงการศึกษาถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งต่อองค์ประกอบ
ทางกายภาพและที่ไม่ใช่กายภาพ โดยมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอาคารเรือนพื้นถิ่น
ไทยมอญเดิมที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยของชาวมอญเป็นที่พักนักท่องเที่ยวท าให้มีผลต่อลักษณะทาง
กายภาพของเรือนและภูมิทัศน์โดยรวม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไปจากการเข้ามา
ของบุคคลภายนอกที่มากขึ้น รวมถึงการสิ้นผู้น าคือหลวงพ่ออุตตมะท าให้ชุมชนมีความหละหลวมใน
การปฏิบัติตามกฎของชุมชน ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคต 

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้นจะมีการพัฒนาที่มากขึ้นโดยเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์
ที่ทันสมัย ท าให้การท่องเที่ยวในพื้นที่มีมากขึ้น ผลดีคือ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน
ดีขึ้น ผลเสียคือคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่อาจเสื่อมหรือสูญหายไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งนี้จึงควรมีการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ 

3. แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี 
แนวทางการจัดการที่เหมาะสมมี 2 ระยะ คือ แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว 
แผนระยะสั้น สามารถด าเนินการได้เองโดยคนในชุมชนร่วมมือกัน คือ  
1. การดูแลรักษา (Maintenance) เช่น การปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าบ้าน การรักษา

ความสะอาดในพื้นที่ การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย น าสิ่งแปลกปลอมออกจากบริเวณ เช่น 
ป้ายโฆษณา การจัดระเบียบร้านค้าไม่ให้ยื่นล้ าเข้ามาในเขตถนน การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่ง
บ้านเรือนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเดิมของชุมชน เป็นต้น 

2. การรักษาให้คงสภาพ (Presevation)  ในการศึกษานี้จึงเลือกใช้กับพื้นที่วัดเก่าจมน้ า
ทั้ง 2 แห่ง  คือวัดวังก์วิเวการามเก่า  และวัดศรีสุวรรณารามเก่า  เพราะไม่มีการใช้งานในปัจจุบัน 
และเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

3. การปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ (Adaptation)  ต้องมีการควบคุม  ทั้งขนาด  ปริมาณ  
และลักษณะของอาคาร  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโดยรวมของชุมชน 

4. การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ (Development and Creation ในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ใหม่นี้ควรมีการวางผังและการออกแบบที่เหมาะสมกับบริบท  ช่วยส่งเสริมและไม่ท าลาย
คุณค่าด้านต่าง ๆ ของพื้นที่  เช่น  ท่าเรือส าหรับบริการนักท่องเที่ยวบริเวณริมน้ า  จุดบริการ
นักท่องเที่ยว  ศูนย์ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน  เป็นต้น 

แผนงานระยะยาว  เริ่มต้นจาก 
1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
2. ประกาศเขตอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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3. อบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
4. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
และรวมไปถึง แผนการบ ารุงรักษาพื้นที่  แผนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

แผนการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน  เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการน าเสนอภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนและบุคคลภายนอกโดยการจัดท าแผนที่ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และใช้องค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการออกแบบและ
ช่วยส่งเสริมภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

4. ข้อเสนอแนะการศึกษาในอนาคต 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์ของพื้นที่

กรณีศึกษา ชุมชนมอญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหา
องค์ประกอบของชุมชนซึ่งเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ เพื่อเสนอ
แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยมีขอบเขตอยู่ที่พื้นที่ชุมชนมอญบ้านวังกะ ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาองค์ประกอบทางด้านกายภาพ 
และไม่ใช่กายภาพ เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางในการจัดการภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมเพียงเท่านั้น การศึกษานี้สามารถขยายขอบเขตสู่การศึกษาที่มีวัตถุประสงค์  ทฤษฎี 
โครงสร้าง และองค์ประกอบที่แตกต่างออกไป รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และสื่อด้าน
ต่างๆ เช่น การท าแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ ในแง่มุมที่แตกต่างออกไปได้  เพื่อท าให้
เกิดความหลากหลายและชัดเจนในการศึกษาพื้นที่ หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมมากขึ้น 

การศึกษาถึงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญนั้นยังสามารถจ าแนก
ประเภทได้อีกหลากหลาย และใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก จ าแนกประเภท และระบุองค์ประกอบที่ ยัง
เหลืออยู่ได้แตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ โดยการเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ หรือนโยบายที่ท าการ
เสนอเผยแพร่ของแต่ละหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละ
พื้นที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับการน าไปปรับใช้ 

การประเมินคุณค่าความส าคัญของภูมิทัศน์ในด้านต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย และตัว
แปร และการให้ค่าน้ าหนักกับคุณค่าด้านใดด้านหนึ่งที่ผู้ท าการศึกษาเลือกใช้ ทั้งนี้หากปัจจัยหรือตัว
แปรด้านต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากแง่ของเวลา ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือใน
ด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจท าให้คุณค่าด้านใดด้านหนึ่งมีศักยภาพมากขึ้นหรือเสื่อมสลายไป ล าดับความส าคัญ
หรือคุณค่าด้านต่างๆของพื้นที่อาจต้องเปลี่ยนไป  ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ท าการศึกษา 

การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ผู้ศึกษาได้ตั้ง
ประเด็นหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของการท่องเที่ยวท าให้เกิดการปรับตัวของคนในชุมชนเพื่อตอบสนอง
กับความเปลี่ยนแปลงนี้ ท าให้เกิดการพัฒนาที่ขาดแนวทางในการรักษารูปแบบและลักษณะของ
สถาปัตยกรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้ท าให้คุณค่าความส าคัญด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ค่อย ๆ เสื่อมสลาย
ไป ทั้งนี้ยังมีปัจจัยหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ควรท าการศึกษาอยู่
มากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้น าชุมชน ซึ่งแต่เดิมหลวงพ่ออุตตมะเปรียบเสมือนผู้สร้างชุมชนแห่งนี้
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ขึ้นมา เมื่อหลวงพ่อได้มรณภาพท าให้ชุมชนขาดผู้น าที่เป็นแรงศรัทธาท าให้เกิดผลอย่างไรต่อการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน เป็นต้น 

การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นนอกจากที่ได้เสนอไปใน
แผนระยะสั้นและแผนระยะยาวแล้ว ยังมีประเด็น องค์ประกอบ วิธีการ และโครงสร้างด้านต่างๆอีก
มากมายที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่คงอยู่และมีคุณค่าสืบไปอย่างยั่งยืน 
ขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะหยิบยกมาท าการพัฒนา เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งล้วนมีผลต่อคุณค่าและคุณภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
พื้นที่ 

ทั้งนี้ การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางที่ได้เสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการจัดการ      
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนมอญ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น ซึ่งยังขาดการน าไปใช้ปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ หากมีการน าไปศึกษา ปฏิบัติ และประเมินผลต่อไปจะท าให้ทราบว่าแนวทางที่ได้เสนอไป
นั้นประสบความส าเร็จจริงตามทฤษฎีและข้อสมมติฐานนี้หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อที่ควรน าไปศึกษาต่อเป็น
อย่างยิ่งในอนาคต 
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