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54112324: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ค าส าคัญ:  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 สุนิสา  ประดับราช: ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์.  173 หน้า. 
 

 การศึกษา “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (Cultural Landscape) นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งส ารวจรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานองค์ประกอบ
ต่างๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือ
หาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) 
รวมทั้งเป็นการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ผล การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม การประเมิน
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม และจัดท าแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ถนน
เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบชุมชนเมือง มี
องค์ประกอบทางกายภาพที่โดดเด่น ได้แก่ บ้านเก่า และเรือนแถวค้าขายที่มีรูปแบบดั้งเดิมอยู่เป็น
จ านวนมากเรียงรายไปตามสองฝั่งถนน สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของย่านชุมชนเก่าทาง
การค้า อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จนได้ชื่อว่า เมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม ได้แก่ 
ศาสนาพุทธ และคริสต์ วัฒนธรรม ไทย จีน และญวน ผลการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ของถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุงนี้ 
พบว่ามีค่าคะแนนครบถ้วนทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพ ด้านคุณภาพ และ
ด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม และความพร้อมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้วย ส่วนความเสี่ยงและภัยคุกคามพบว่า 
ยังไม่พบความเสี่ยงมากนัก เนื่องจากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นกลไกทางกฎหมายก ากับดูแล รวมทั้งมี
ภาคประชาคมจากตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างดี อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
หลายภาคส่วนควรพยายามรักษาคุณค่าโดยรวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่ให้มี
ความสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป 
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 This cultural landscape studying aimed to study history, culture, lifestyle, 
and livelihood, including to accumulate basic cultural landscape components in 
Khlung City (Thetsaban Sai 1 Road, Khlung Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi 
Province) to find the appropriate cultural landscape managements for the above 
mentioned area that were useful for development. The study consisted of qualitative 
research, survey research, and applied research; in addition, the processes of 
researching comprised of cultural landscape accumulation, interview, analysis, 
evaluation of cultural landscape, risk and exposure assessment, and creating a 
guideline of cultural landscape managements. The results revealed that the cultural 
landscape of Khlung City (Thetsaban Sai 1 Road, Khlung Sub district, Khlung District, 
Chanthaburi Province) was classified as the urban cultural landscape with the 
distinguished physical components, such as; old houses, many ancient retail shops 
were settled along both sides of the streets. These showed the old identity of the 
area that was the old commercial community. Moreover, many diversities of tradition 
were indicated “City of Two Religions and Three Cultures”, e.g. Buddhism and 
Christianity (for two religions), including Thai, Chinese and Vietnamese cultures (for 
three cultures). Assessment by using quality cultural environment standard for the 
old community of Thetsaban Sai 1 Road, Khlung Subdistrict, Khlung District, found all 
of three aspects, e.g. the physical importance, quality, and old community 
managements. The aspects reported the abundances of cultural landscape and 
readiness for managements of local administration. However, risk and exposures were 
not harmful because of local administration’s law; furthermore, the representatives 
from 11 local communities had coordinated together well. Because of fast 
developments and changes, many sectors should maintain the overall of cultural 
landscape value that was distinguished in that area permanently. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์และก าลังใจจากหลายๆ ท่านด้วยกัน 
ท่านแรก คือบุคคลส าคัญและมีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ เร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ตรวจแก้ไข ลงพ้ืนที่
จริงด้วยกัน ตลอดจนคอยผลักดัน กระตุ้น และให้ก าลังใจยามที่ท้อ จนท าให้งานนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ใน
ที่สุด ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์อย่างสูงสุด มา ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณ 
ศาสตราจารย์พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์ และรองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
กรรมการส าหรับการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับการจัดท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวเจริญผล คุณพ่อสุภัทร คุณแม่สุนีย์ 
พี่สุกัญญา ทองค าวัน พี่ณัฐิยา ลาภเลิศสุข จากประสิทธิ์โอสถ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่
ท าให้เกิดแรงบันดาลใจส าหรับเลือกพ้ืนที่ศึกษา ทั้งยังให้ความอนุเคราะห์ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 
การติดต่อประสานงาน การศึกษาพ้ืนที่ เอ้ือเฟ้ือที่พักพิง คอยรับส่ง อ านวยความสะดวกให้ทุกๆ ครั้ง
ทุกโอกาสที่ไปพ้ืนที่ จนไม่รู้ว่าจะตอบแทนได้อย่างไรดี  ขอขอบคุณพ่ีชิดชนก พุทธประเสริฐ ที่ให้ค า
ชี้แนะในการศึกษา ติดตามสอบถามความก้าวหน้า รวมทั้งให้ก าลังใจดีๆ เสมอมา ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ 
น้องๆ ทุกคนจากกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ที่ให้การสนับสนุน และให้โอกาสส าหรับการท าวิจัย รวมทั้งให้ก าลังใจมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณเพ่ือนๆ CRM 4 สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ได้ช่วยเหลือ และร่วมกันฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคต่างๆ มีก าลังใจให้กันและกัน อยู่เคียงข้าง
กันมาตลอดจนมาถึงวันนี้ ได้ ในที่สุด รวมทั้ง พ่ีๆ เ พ่ือนๆ จากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนจากเกษตรศาสตร์ เพ่ือนจากมัธยมศึกษา เพ่ือนๆ จาก
หลากหลายหน่วยงาน ที่คอยถามไถ่ ให้ก าลังใจกันเสมอ รวมทั้งทุกๆ คนในครอบครัวส าหรับก าลังใจ 
และการสนับสนุนทุกๆ อย่างมาด้วยดี 

ท้ายสุด ขอขอบคุณผู้บริหารจากส านักงานเทศบาลเมืองขลุง คุณลุง คุณป้า พ่ีๆ และทุกๆ 
คนในเมืองขลุง เจ้าของพ้ืนที่ ส าหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และความเอ้ือเฟ้ือด้วยไมตรีจิตตลอด
ระยะเวลาการวิจัยที่ผ่านมา วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายๆ ท่าน
อาจจะเอ่ยนามได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
และหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการน าไปเพ่ือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชน และ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว และ
ยินดีที่จะรับฟังค าข้อชี้แนะจากทุกท่าน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการศึกษาประวัติของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ พบว่ามีลักษณะของการ
ตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค เมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการพัฒนา
เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการของการตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากเกิดการขยายตัว
จากชุมชนเล็กๆ และเป็นหมู่บ้านต่างๆ เริ่มเจริญเติบโตเข้าสู่ความเป็นเมือง พ้ืนที่ของชุมชนได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เส้นทางคมนาคม โครงข่ายสัญจรมีการเชื่อมโยง
เมืองต่างๆ เข้าหากัน จากแต่เดิมการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะพ่ึงพาสภาพธรรมชาติเป็นหลัก อาศัย
แม่น้ า คู คลอง เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ต่อมาเมื่อมีการสร้าง หรือตัดถนนใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก จึงเกิดการย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ตามเส้นทางคมนาคมหลักดังกล่าวแทน ชุมชนมี
การสร้างบ้านเรือนเพ่ือค้าขายขึ้น ตรงบริเวณที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้คนและสินค้า เช่น บริเวณท่าเรือ 
ท่ารถ และสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเรือนแถวค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าคู่กับตลาดสดด้วย 
เนื่องจากแผงค้าขายไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดเก็บสินค้าและการอยู่อาศัย จึงมีการก่อสร้างเรือนแถวอยู่
ล้อมรอบตลาด ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นเรือนแถวไม้ชั้นเดียว ต่อมาจึงสร้างเป็นสองชั้น และเมื่อการคมนาคม
และอุตสาหกรรมขยายตัว ท าให้วัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้มีการสร้าง
เรือนแถวค้าขายเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเวลาต่อมา1 สภาพเรือนแถวค้าขายที่มีอายุการ
ก่อสร้างมากกว่า 30 ปีขึ้นไปจะเป็นทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้นบางแห่งสร้างขนาบข้างทางเดินกลางมี
หลังคาคลุมทางเดิน ซึ่งเรือนแถวบางแห่งมีองค์ประกอบตกแต่งที่ประณีตบรรจง เช่น ช่องลมฉลุลาย 
และระเบียงมีลวดลายตกแต่งสวยงาม2 บ่งบอกความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
แต่ละถ่ิน และควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง 

แต่ในปัจจุบัน ย่านชุมชน หรือถนนเก่าแก่สายส าคัญต่างๆ  ได้ประสบกับปัญหาจากการถูก
พัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง ให้กลายเป็นย่านธุรกิจสมัยใหม่จนลืมความเป็นของดั้งเดิมไป
เกือบทุกแห่ง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารร้านค้าที่เป็นเรือนแถวให้เป็นตึกสมัยใหม่ รวมทั้งมีการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ ที่เป็นการท าลายความเป็นเอกลักษณ์เดิมของเมืองเหล่านั้นท าให้ย่านชุมชน
ดั้งเดิมเสื่อมสภาพ และบางแห่งก าลังสูญสลาย ย่านชุมชนดั้ งเดิมที่มี พัฒนาการเกี่ยวข้องกับ

                                                        
1เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551), 64. 
2อรศิริ ปาณินท์ และสมคิด จิระทัศนกุล , เรือนค้ำขำยพื้นถิ่นในชุมชนเมือง ในชุด

โครงกำรควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมภำคกลำง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เจ. พริ้น 94, 2544), 3. 
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง  มีความส าคัญเพราะนอกจากเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็น
สถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท าให้เมืองแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์แตกต่าง
กันไป 

ซ่ึงการศึกษาเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ Cultural Landscape เป็นการศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการศึกษาภาพรวมของชุมชน และมรดกวัฒนธรรม ในส่วนที่เป็นพัฒนาการ
เกี่ยวข้องกันระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ด้านกายภาพ
กับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของถิ่นนั้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ของพ้ืนที่ ทั้ งสิ่งแวดล้อมและการ
ด าเนินไปของกิจกรรมต่างๆ ผ่านกาลเวลา สามารถสื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี คุณค่าและความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมตัวกัน ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 
ผู้คนในชุมชน อาคารบ้านเรือน ตลาด วัด ต้นไม้  พืชพรรณต่างๆ แม่น้ า ล าคลอง ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ กิจกรรม รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม การด ารงชีพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะบ่ง
บอกถงึลักษณะเฉพาะตัว หรือเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่างๆ จึงมี
ความส าคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าความส าคัญของสภาพการตั้งถิ่น
ฐานและความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นองค์รวมของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการความ
เป็นมา จากองค์ประกอบทั้งด้านกายภาพของพ้ืนที่ และองค์ประกอบทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
การศึกษาดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนในพ้ืนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ
ประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน และมีแนวทางส าหรับการอนุรักษ์ การปกป้องคุ้มครองภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชน ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือสูญหายไปจากผลของการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน
สภาวะปัจจุบัน ส าหรับพื้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เห็นความส าคัญของพ้ืนที่ เนื่องจากมีลักษณะ
ทางกายภาพที่โดดเด่น ในทางสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน   

พ้ืนที่เป้าหมายส าหรับศึกษาในครั้งนี้ คือ พ้ืนที่ในต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งถือได้ว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ  ทั้งกลุ่มชาวญวน ชาวไทย และชาวจีน มี
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป จะแสดงออกให้เห็นจากมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงตก
ทอดมาให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ โบสถ์คริสต์ ที่มาจากความเชื่อและศรัทธาในศาสนาคริสต์ของชนชาติ
ญวนในพ้ืนที่  วัดไทยที่เป็นศูนย์กลางการนับถือศาสนาพุทธของชาวไทย รวมทั้งได้แก่ โรงเจ ขลุงมูลนิธิ
ศาลเจ้าหลักเมือง บ่งบอกถึงความศรัทธา ความเชื่อของชนชาติจีน ส่วนการประกอบอาชีพดั้งเดิมของ
พ้ืนที่ จะสะท้อนให้เห็นจากสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏ ได้แก่ อาชีพหลักจากการค้า เนื่องจากมีเรือนแถว 
บ้านเรือนส าหรับค้าขายต่างๆ ที่ยังคงสภาพแบบเหมือนแบบดั้งเดิม ตั้งเรียงรายรอบถนน รวมทั้งวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ที่สืบทอดมาจากสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  ชาวขลุง มีอาชีพหลักคือการท าสวน
ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงส าคัญได้แก่ เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุด และสละ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ขลุงยังมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องความเป็นเมืองสะอาด เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญ
เป็นอันดับแรก จนกระทั่งได้รับรางวัลเรื่องความสะอาดเกือบทุกปี  น าความภูมิใจมาให้ชาวขลุงเป็น
อย่างมาก  
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ในพ้ืนที่ต าบลขลุง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองขลุง ได้เข้าสู่การพัฒนาเป็นเทศบาล
เมืองเนื่องจากมีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่หนาแน่น มีแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ บริเวณถนนเทศบาล
สาย 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนสายหลักที่มีความส าคัญของเทศบาลขลุงแห่งหนึ่ง  จากการมองเห็นด้วย
สายตา มีสภาพบ่งบอกว่าน่าจะเป็นย่านชุมชนเก่าแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าความส าคัญทางประวัติความ
เป็นมาจากในอดีต เนื่องจากที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมของความเป็นย่านเก่าที่เป็นการค้า เพราะมี
ลักษณะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวไม้  หรือห้องแถวค้าขายที่กระจุกตัวอยู่ทั้งสองฝั่ง
ถนน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนยังคงความเรียบง่าย บรรยากาศโดยทั่วไปสงบ การสัญจร
ไม่พลุกพล่านถึงแม้จะเป็นย่านที่ เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งของเทศบาล และเป็นถนนสายที่ มี
องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ครบถ้วน ทั้งองค์ประกอบด้านกายภาพ ได้แก่ สถานที่ส าคัญๆ 
ทางด้านการปกครอง อาทิ ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ  องค์ประกอบที่สะท้อนออกทางวัฒนธรรม 
ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางศาสนา วัดไทย ขลุงมูลนิธิของคนเชื้อสายจีน ย่านการค้า  แต่ภาพรวมของ
ชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแบบดั้งเดิมที่เป็นชุมชน
ด้านการค้า  และยังมีเรือนแถวไม้ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยู่เป็นจ านวนมาก
เป็นแนวยาวตลอด 2 ฝั่งถนน บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นย่านเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นมาของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการค้าขายมานาน เมื่อได้พิจารณาถึงสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
ของความเป็นเมืองหลักของต าบล ในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามโดยการขยายตัวของความเป็นเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมีการ
พัฒนาโดยไม่ค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การ
ขยายถนน การรื้อถอนบ้านเก่าเรือนแถวค้าขายเก่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าตามแบบสมัยใหม่ การ
ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือขาดความเอาใจใส่เนื่องจากเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนความ
เป็นเจ้าของบ้านมาเป็นการเช่าอาศัย หรือแม้แต่ขาดการดูแลรักษาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ท า
ให้สภาพบ้านเรือนผุพังไปตามกาลเวลา จากข้อมูลในผังภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2600 ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ที่ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดท าไว้ ได้ก าหนดแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
กระจายความเจริญระหว่างเมืองและชนบท ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงคือ 5 ปี  
(พ.ศ.2551-2555) ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551- 2565) และระยะ 30 ปี (พ.ศ.2551-2580) กลุ่มพ้ืนที่
ภาคตะวันออกตอนล่างกลุ่มที่ 2 ได้แก่จันทบุรี และตราด จะถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
ส่งออกผลไม้พ้ืนที่ค้าขายชายแดน เป็นประตูสู่อินโดจีนทางทะเล ซึ่งอ าเภอขลุง เป็นเมืองล าดับ 4 ที่มี
ศักยภาพการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ถูกก าหนดกรอบการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางระดับ
อ าเภอขนาดเล็ก หรือศูนย์กลางชนบทภายในปี พ.ศ. 2600 ด้วย3 จึงควรพึงระวังไว้หากว่าหากการ
พัฒนาดังกล่าว มุ่งเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจการบริการ สาธารณูปโภคต่างๆ มิได้ค านึงถึงคุณค่า
ความส าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต ภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วยแล้ว ย่อมจะท าให้ส่งผลให้
เอกลักษณ์คุณค่าความเป็นเมืองสูญหายไปในที่สุด  

                                                        
3กรมโยธาธิการและผังเมือง, ผังภำคตะวันออก ปี พ.ศ. 2600 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550). 
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 ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะได้มีการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบล ขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อย่างละเอียด เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่และความ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต รวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่มีความส าคัญต่อชุมชน เพ่ือให้หาแนวทางที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนา และบริหารจัดการอย่างถูกต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าและความส าคัญ
ของประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ด้อยค่าหรือต้องสูญหายไปตามกาลเวลา 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่รวมทั้งส ารวจรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน องค์ประกอบต่างๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่มีความส าคัญของเมืองขลุง ในบริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 2.2 เพ่ือหาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เหมาะสมในย่านถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 

 
3. เป้ำหมำยในกำรวิจัย 

 เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล และแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่
ศึกษาท่ีเหมาะสม น าไปใช้ประกอบการอ้างอิงส าหรับด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
อาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านพื้นที่ศึกษาดังกล่าว 

 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางกายภาพบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ทั้งสองฝั่งถนนเทศบาลสาย 1 เริ่มตั้งแต่ต้นสายจากบริเวณแยกถนนเทศบาลสาย 4 มาจนถึงสี่แยกตัด
ถนนเทศบาลสาย 3 และถนนจิรวงค์รังสฤษด์ิ ระยะประมาณ 950 เมตร เนื่องจากมีสภาพบ้านเรือน 
ที่ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คือ เรือนแถวไม้ตามแบบย่านชุมชนการค้าแบบดั้งเดิมอยู่เป็น
จ านวนมาก รวมทั้งมีองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ค่อนข้างครอบคลุมสมบูรณ์ทั้งบ้านเรือน 
ชุมชน วัด ขลุงมูลนิธิ ที่ว่าการอ าเภอ ต้นไม้ใหญ่ประจ าถิ่น 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, เข้าถึงได้จาก
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=65 
 

4.2 ขอบเขตด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทั้งของส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

4.3 ขอบเขตด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานส่วนราชการ ร้านค้า เจ้าของเรือนแถวค้าขาย ชุมชน และประชาชน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล และความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 5.1 ได้ทราบความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยย่านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน 
บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี         
 5.2 ทราบแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ส าหรับน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&
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บทที่ 2 
 

แนวทำงกำรศึกษำและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาทั้งพ้ืนที่ศึกษา แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้
ประกอบการศึกษา การวิเคราะห์ พร้อมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดตามขั้นตอน
ต่อไป ซึ่งวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 

เนื่องจากในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะศึกษาในหลากหลายแขนงสาขาที่
เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดที่ประกอบกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการศึกษาในสหสาขาวิชา ดังนั้น 
ในที่นี้จะแสดงถึงรายละเอียดของแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมตาม
กรอบแนวคิดของนักวิชาการจากหลากหลายสาขา มีรายละเอียดดังนี้   

1.1 แนวคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
      1.1.1  ควำมหมำย และควำมเป็นมำเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
      ควำมหมำยของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
   จากการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม พบว่า ได้มีการให้
ความหมายจากนักวิชาการ และจากหลายๆ หน่วยงาน โดยจะเห็นได้ จากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ ค าว่า “ภูมิ” เป็นค านาม ได้แก่ แผ่นดิน ที่ดิน 
ส่วนค าว่า “ทัศน์” มีความหมายว่า การเห็น เครื่องรู ้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง1 ส่วนค าว่า 
“วัฒนธรรม” มีการให้นิยามและความหมายไว้หลากหลาย อาทิ จากพระราชบัญญัติวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 นิยามว่า “วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม จารีตประเพณีพิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสม ปลูกฝัง 
สืบทอดเรียนรู้ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่าง
สันติสุขและยั่งยืน2 ส่วนค าว่า วัฒนธรรม มีที่มาจากตะวันตก ใช้ค าศัพท์ว่า “culture” หมายถึง 

                                                        
 1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมอิเล็คทรอนิกส์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542, 

เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html. 
 2ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระรำชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2553, เข้าถึง 

เมื่อ 18 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C701/% 
C701-20-2553-a0001.pdf. 

http://web.krisdika.go.th/
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องค์รวมแห่งผลผลิตของสังคมมนุษย์ โดยผู้ที่ให้ค านิยามดังกล่าว ได้แก่นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ 
ชื่อ Edward B. Tylor ถือได้ว่า เป็นคนแรกที่ใช้ค าว่าวัฒนธรรม และต่อมาในปี พ.ศ. 2475 พลตรี 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงแปลความหมายของค าว่า culture นี้ ให้
ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า การเพาะปลูกให้งอกงาม ซ่ึงเปรียบได้กับการเพาะปลูกพันธุ์
ไม้ให้เจริญเติบโต งอกงาม และออกผลให้เกิดประโชน์แก่ผู้คน3  
   ดังนั้น เมื่อรวมค าว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” เข้าด้วยกัน จะท าให้มีความหมาย
คือ ทุกสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่กลุ่มคนได้กระท าร่วมกันต่อสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ เพื่อสร้าง
ความเจริญงอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุษย์4 แต่อย่างไรก็ตามค าจ ากัดความ และความหมาย
ต่างๆ ของค าว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมนี้ จะปรากฏออกมาหลากหลาย ตามลักษณะของการตีความ 
และการให้ความหมายของนักวิชาการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีที่มาและล าดับความเป็นมา ดังนี้ 
   ควำมเป็นมำของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ “Cultural landscape” ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
(ประมาณ พ.ศ. 2445) นักภูมิศาสตร์ชื่อ ออตโต ชลูเทอร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นคนแรกที่ใช้
ค าว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” อย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดงให้เห็นของรูปแบบภูมิทัศน์มีอยู่ 2 แบบ 
ได้แก่ “ภูมิทัศน์ธรรมชาติ” เป็นภูมิทัศน์ที่มีมาก่อนแต่ดั้งเดิมก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ 
และ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” หรือภูมิทัศน์ที่ที่เกิดจากวัฒนธรรมของมนุษย์5 ต่อมา คาร์ล ออร์ตวิน ซอ
เออร์ (Carl Ortwin Sauer) นักภูมิศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์(University of 
California, Berkeley) เป็นผู้น าค าว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมมาใช้กันจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยได้
ให้ค าจ ากัดความของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นการท าภูมิทัศน์ทางธรรมชาติให้เกิดเป็นรูปเป็น
ร่างด้วยกลุ่มทางวัฒนธรรม โดยมีวัฒนธรรมเป็นผู้กระท า ตัวกลางคือพ้ืนที่ธรรมชาติ ส่วนผลลัพธ์ 
ได้แก่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นการขยายขอบเขตของการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมไม่ให้จ ากัดเฉพาะอาคาร แต่ให้ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย เป็นลักษณะการ
กระท าของมนุษย์ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติจนกลายเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมขึ้นมา6 ต่อมา
ภายหลังได้มีหลายองค์กรให้ค าจ ากัดความของค าว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้หลากหลายมากขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองกระแสการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่แพร่หลายไปทั่วโลก คาร์ล ออร์ตวิน ซอเออร์ หรือ 

                                                        
 3ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์กรมหาชน), 2554), 13. 
 4กระทรวงวัฒนธรรม, ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์พลับบลิชชิง, 2549), 15. 

 5วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภูมิทัศน์วัฒนธรรม. 

 6Wikipedia the free encyclopedia. Carl O. Sauer, accessed June 17, 2013, 
available from https://en.wikipedia. org/wiki/Carl_O._Sauer. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2445
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Carl O. Sauer ได้เขียนในวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อ “รูปร่างของภูมิประเทศ” (The Morphology of 
landscape)  ในปี ค.ศ. 19257 (พ.ศ. 2468)  มีเนื้อหาสาระเป็นการศึกษาเรื่องราวของลักษณะภูมิ
ประเทศ ได้แก่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural landscape) ได้แก่ พ้ืนผิวดิน การระบายน้ า ทะเล 
ชายฝั่ง ภูมิอากาศ พืชพันธุ์ธรรมชาติ และลักษณะภูมิประเทศทางวัฒนธรรม (Cultural landscape) 
ได้แก่ ประชากร ที่พักอาศัย ผลิตผลต่างๆ และการคมนาคมขนส่ง โดยสรุปตอนท้าย ได้เขียนว่า “การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเรือน แสดงออกมาให้เห็นลักษณะภูมิ
ประเทศทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นขอบข่ายของสิ่งที่จะศึกษา โดยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความส าคัญ
ของที่ตั้งที่มีผลต่อมนุษย์ และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ตั้งด้วย การเข้าไปสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่ม
ชนหรือกลุ่มวัฒนธรรมและที่ตั้ง จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของภูมิประเทศทางด้านวัฒนธรรมของโลกท่ี
ต่างกัน”8 
   นอกจากนี้มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลากหลาย โดยนักวิชาการหลายสาขา และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวถึง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ว่า “ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่ผู้คนในกลุ่มถือร่วมกัน 
(ค่านิยม) และได้กระท าต่อสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ เพื่อสร้างความเจริญงอกงาม และพัฒนาสังคม
ของมนุษย์”9 เกรียงไกร เกิดศิริ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ค าจ ากัด
ความของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ดังนี้  ค าว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”  เป็นค าแปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่า  “Cultural Landscape” ซึ่งเกิดจากการรวมกันของค าศัพท์สองค า คือ ค าว่า “Culture” 
แปลว่า “วัฒนธรรม”  และค าว่า  “Landscape”แปลว่า “ภูมิทัศน์” ซึ่งหมายถึง “การรับรู้สภาพ
ทางกายภาพของพ้ืนที่”10 สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ที่เกิดจากการจัดการของมนุษย์เพ่ือให้ด ารงชีวิต
อย่างปกติสุขในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นๆ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเข้าไปด าเนินการของ
วัฒนธรรมมนุษย์บนธรรมชาติที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม คือ ความหมายของ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” 
นอกจากนี้ จาก “Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention” “แนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก”ขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO) ค าว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) (ในย่อหน้าที่ 47 ของแนวทางการ
อนุวัตฯ)  ได้มีนิยามก าหนดไว้ ดังนี้  

                                                        
 7Carl O. Sauer, The Morphology of landscape, accessed April 14, 2016, 

available from http://geog.uoregon.edu/amarcus/geog620/readings/sauer_1925_ 
morphology_of_landscape.pdf. 

 8วิชัย เทียนน้อย, ภูมิศำสตร์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา, 2520), 38. 
 9กระทรวงวัฒนธรรม,  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิง, 2549), 15. 

10เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551), 12. 

http://geog.uoregon.edu/amarcus/geog620/readings
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 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม Cultural Landscapes) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นทรัพย์สินทาง 
วัฒนธรรมและเป็นตัวแทนของการผสมผสานกันระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
ผลงานจากมนุษย์ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 1 ของอนุสัญญาฯ นี้ ทั้งนี้ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ภายใต้อิทธิพลของข้อจ ากัดทางกายภาพและ/หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และแรงผลักดันภายในและภายนอกทางด้านสังคมเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามมา11 

นอกจากนี้ ความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรม ยังมีการให้ความหมายไว้อีกมากมายหลากหลายสาขา 
โดยเฉพาะในระดับสากล อาทิ National Parks Service สภายุโรป หรือ Council of Europe 
ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น12 จากตัวอย่างแนวความคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความหมายและ
ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ท าให้สรุปในภาพรวมได้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะมีองค์ประกอบด้วย
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และการกระท าหรือกิจกรรมของมนุษย์ ท าให้สามารถรับรู้ได้ถึง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้นๆ และเชื่อมโยงได้ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์นั้นๆ ทั้ง
ที่เป็นรูปธรรม และที่เป็นนามธรรม ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ โดยเน้นที่การเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ มีปฏิสัมพันธ์กันและ
กันมาอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับประเทศไทยมีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องที่ชัดเจนเริ่มจาก ในปี พ.ศ. 2549 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ด าเนินโครงการส ารวจภูมิทัศน์วัฒนธรรม และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นท่ีน าร่อง 12 จังหวัด ในส่วนของ
สถาบันการศึกษา ได้มีการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เห็นเด่นชัด คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด าเนินโครงการภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพ่ือให้
ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐ ตระหนักและเห็นคุณค่าในทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นตน ก่อให้เกิดการร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้
ในปี พ.ศ. 2553 การเคหะแห่งชาติ ได้มีการจัดท าโครงการศึกษาวิจัยมาตรฐานที่อยู่อาศัยและชุมชน
เพ่ือคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่าของเมือง โดยการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาในลักษณะการส ารวจ ระบุ รวบรวมและบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

                                                        
 11ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก เล่มที่ 3 กำรเตรียมกำรขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก (กรุงเทพฯ : 
บริษัท โมโนกราฟ สตูดิโอจ ากัด, 2556), 4. 

 12หัทยา สิริพัฒนากุล, “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม,” จุลสำรอิโคโมสไทย no 10 (April – July 
2007), เข้าถึงเมื่อ 11มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.icomosthai.org/ iTH_news/ 
download/Newsletter10-1.pdf.      . 

http://www.icomosthai.org/%20iTH_news/%20download/Newsletter10-1.pdf.
http://www.icomosthai.org/%20iTH_news/%20download/Newsletter10-1.pdf.
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ประเพณี ทั้งสิ้น 140 แห่ง13 แนวคิดเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีการน ามาปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อของ “สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม” (Cultural Environment) จาก
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม TCEP (Thailand Cultural Environment Project) 14 
ด าเนินการโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส ารวจแหลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Environment Survey)  ส าหรับอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  ด้วยเทคนิคกระบวนการ ที่พัฒนา
มาจากประเทศเดนมาร์ก และน ามาปรับใช้ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เรียกว่า 
“ระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม” (Cultural  Environment Conservation  System) 
หรือ CECS วิธีการคือส ารวจและท าแผนที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ สภาพแวดล้อมทางทางธรรมชาติและศิลปกรรมที่ ส่งผลต่อการ
ด ารงอยู่ของวัฒนธรรมนั้นๆ แล้วท าการวิเคราะห์ จัดท าแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป 
 และในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดท าโครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชน
เก่า ในพ้ืนที่ภาคต่างๆ และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแนวคิด การน า
มาตรฐานไปปรับใช้ในระดับท้องถิ่น  นอกจากนี้พบว่า ในภาคเอกชนก็ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดการด้าน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละชุมชน เช่น บางกอกฟอรั่ม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม ท างานด้านส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพฯ สร้างสรรค์ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หน่วยงาน องค์กร หลายภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการ
ด าเนินการด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะย่านชุมชนเก่าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมที่ถึงแม้สภาพทางกายภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่ยังคงความเป็นต้นก าเนิดไว้ทั้งใน
เรื่องของการตั้งถิ่นฐาน และองค์ประกอบด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม สังคม วัฒนธรรม จึงถือ
ได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น   
 ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
ประเทศไทย โดย สรรค์ เวสสุนทรเทพ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สรุป
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภท
ต าราภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับภูมิทัศน์

                                                        
 13ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิจัยมำตรฐำนที่อยู่
อำศัยและชุมชนเพื่อคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และคุณค่ำของเมือง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2553). 

 14ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบเพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม CULTURAL ENVIRONMENT CONSERVATIONSYSTEM (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท., 2548). 
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วัฒนธรรม ทั้งในระดับสากลและระดับในประเทศไทย ให้สามารถเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
ดังกล่าว 2. ประเภทเพ่ือการวิจัย จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ส าหรับใช้ศึกษากิจกรรมในพ้ืนที่ จึงมักมีโครงสร้างประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ การศึกษา
พ้ืนที่ และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม  3.ประเภทเพ่ือการจัดการ วัตถุประสงค์คือ
การศึกษาเพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืน จะมีโครงสร้าง
เช่นเดียวกับการศึกษาเพ่ือวิจัย แต่เพ่ิมการวิเคราะห์พ้ืนที่และมีแนวทางการจัดการเพ่ิมเข้ามา 4. 
การศึกษาเพ่ือกระบวนการชุมชน เป็นการศึกษาเพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชนด้านความรู้ความเข้าใจ จะมี
โครงสร้างการศึกาประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม กระบวนการชุมชน 
รวมถึงกรณี และผลการลงพ้ืนที่ ประเภทที่ 5. ได้แก่ การศึกษาประเภทพิเศษ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์
แตกต่างไปจากประเภททั้ง 4 ผลการศึกษาแนวโน้มของ สรรค์ ไดใ้ห้ข้อสรุปว่า การศึกษาที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด คือ การศึกษาประเภทเพ่ือการวิจัย โดยกลุ่มที่ศึกษาสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น และมีการเผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจุดเริ่มต้นในสมัย พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา 
และได้รับความนิยมในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 ต่อมามีการเผยแพร่ลดลงจนกระทั่งปัจจุบัน15  
 ดังที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น จะเป็นการก าหนดนิยาม หรือให้ความหมายของ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศไทย  ซึ่งปัจจุบันแนวความคิดเรื่องภูมิทัศน์
วัฒนธรรมได้มีการแพร่หลายอย่างมาก ในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานหลายแห่งเริ่มมีการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น 
 จากความหมายและความเป็นมาของการศึกษาเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม ท าให้เกิ ดการ
จ าแนกประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมขึ้น เพื่อก่อให้เกิดต่อการจัดหาวิธีการ หรือแนวทางส าหรับการ
จัดการที่มีความเหมาะสมต่อลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
               1.1.2 กำรจ ำแนกประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
  การจ าแนกประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็นประเภทต่างๆ จะมี
ลักษณะการแบ่งตามเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในระดับสากล สามารถ
จ าแนกออกตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ หรือ อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ที่ได้ถือก าเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความร่วมมือในหมู่รัฐภาคีในการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือสงวนรักษา คุ้มครองและ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติให้คงอยู่ต่อไป และต่อมา
ในปี พ.ศ.2519 องค์การยูเนสโก ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ดูแลแหล่งวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่มีความส าคัญระดับโลกโดยมีชื่อว่า “คณะกรรมการมรดกโลก”(The World Heritage 
Committee) จ าแนกภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ภูมิทัศน์ที่ได้รับการ

                                                        
 15สรรค์ เวสสุนทรเทพ, “แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วัฒธรรมในประเทศไทย ,” (การ
ค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556) , เข้าถึง เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , เข้าถึงได้จาก http://www. 
thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Son_Vessoontornthep/ fulltext.pdf 
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ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจโดยฝีมือของมนุษย์ รวมสวน สวนสาธารณะ ประเภทที่สอง ได้แก่ 
ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการ หรือพัฒนาการทีมี่ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
ศาสนา และความเชื่อ ประเภทที่สาม ได้แก่ ภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ เช่น ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกท่ีแสดงออกซ่ึงเกิดจากแรงบันดาลใจ ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิลักษณ์ทางธรรมชาติ ส่วนการแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามระดับที่
มนุษย์เขาไปจัดการเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ ส าหรับการพัฒนาสังคม จะแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ หนึ่ง ภูมิทัศน์ที่ได้รับการจัดการ (Managed Landscape) ได้แก่ พวกทุ่งหญ้า ปศุสัตว์ 
ป่าที่ปลูกขึ้น เป็นต้น สอง คือ ภูมิทัศน์เกษตรกรรม (CultivatedLandscape) สาม คือ ภูมิทัศน์นอก
ศูนย์กลางเมือง (Suburban Landscape) ได้แก่ เมืองขนาดเล็ก มีร้านค้า ไร่ สวน พ้ืนที่ธรรมชาติ 
และสี่ คือ ภูมิทัศน์ในเมือง (Urban Landscape) คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้าง
หนาแน่น มีอาคาร สวนสาธารณะแบบที่สร้างขึ้น  ด้านวิชาการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ (Landscape 
Conservation) แบ่งภูมิทัศน์ในประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ภูมิทัศน์ธรรมชาติ และ
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนสวยงาม ด้านนักมานุษยวิทยา แบ่งวัฒนธรรมออกเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม หากน ามาแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ด้านรูปธรรม 
จะประกอบไปด้วย ศาสนสถาน บ้านเรือน ลักษณะชุมชน การตั้งถิ่นฐาน พ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วน
ด้านนามธรรม จะประกอบด้วย ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระท าต่อสภาพภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน  ดังนั้น จากการแบ่งประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่างๆ ที่
กล่าวไปแล้ว อาจสรุปประเภทส าหรับใช้ในการจัดการได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนึ่ง ภูมิทัศน์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์ เดิมเพ่ือการตั้งถิ่นฐาน ชุมชน สังคม มี
พัฒนาการจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ความเชื่อ สอง ภูมิทัศน์ซึ่งเกิดจากการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ตั้งใจ เพื่อความสวยงาม16  
  ส าหรับในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรมและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จ าแนกประเภทของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท  โดยใช้เกณฑ์ที่มนุษย์เข้าไปจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในระดับความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง ภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม 
หรือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบชนบท ได้แก่ การยึดเอาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักส าหรับ
การด ารงชีวิตของพ้ืนที่นั้นๆ  ยังคงอาศัยความใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม และการพ่ึงพาระบบเครือญาติ
เป็นหลัก รวมทั้งยังคงมีการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติด้วย  ประเภทที่สอง ภูมิทัศน์ที่มี
ลักษณะเด่นร่วมกัน หรือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นลักษณะของชุมชนที่มีพัฒนาการ
มากขึ้นทั้งทรัพยากร แรงงาน เทคโนโลยี ความรู้ต่างๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงพ่ึงพาระบบ
นิเวศน์วิทยาอยู่ด้วย ประเภทที่สาม วัฒนธรรมน าภูมิทัศน์ หรือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบเมือง ลักษณะ

                                                        
 16ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปัตย 

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 19-24. 
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ของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ได้มีการปรับสภาพภูมิประเทศให้สนองกับการด าเนินชีวิตมากขึ้น มีการ
พยายามที่จะเอาชนะสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ
ของตอ่กิจกรรมต่างๆ ทีม่ีความหลากหลายมากขึ้นด้วย 
  จากความจ ากัดความข้างต้น ไดแสดงใหเห็นวา ภูมิทัศนวัฒนธรรม มีสาระส าคัญคือ 
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระท าระหว่างวัฒนธรรมของมนุษยกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
สะท้อนออกมาให้เห็นพัฒนาการของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการแสดงออก
ให้เห็นลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่นั้น หากมีการด าเนินการหรือการจัดการกับภูมิทัศนวัฒนธรรม
อย่างดี ก็จะสงผลใหสังคมนั้นมีวิถีชีวิต และการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข ในสภาวะแวดล้อมที่ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต ดังนั้น แนวคิดในการด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
จึงมีความส าคัญมากในการพัฒนาและบริหารจัดการในแต่ละท้องถิ่น และมีผลต่อทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 
  เมื่อมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภูมิทัศน์วัฒนธรรม ผู้ศึกษา
ได้ศึกษาแนวคิดเรื่องกรอบแนวทางส าหรับเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งแนวทางส าคัญๆ ประกอบการศึกษา มีดังนี้  
  1.1.3 คุณค่ำ และเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   การประเมินคุณค่า (Value)  ด้านต่างๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นขั้นตอนที่
มีความส าคัญมากเพ่ือที่จะตัดสินว่า ทรัพยากรดังกล่าวมีความส าคัญ และมีคุณค่าในแง่ต่างๆ ต่อ
ชุมชน หรือท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ควรจะอนุรักษ์ สงวนรักษา หรือฟ้ืนฟู ซึ่งจะเป็นปัจจัยก าหนด
ทิศทางของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วย การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
สามารถแบ่งได้เป็นคุณค่าด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ การประเมินคุณค่าจะต้องผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความส าคัญ แต่บางคุณค่าสามารถประเมินได้จากการเห็นในทันที ในระดับสากล 
การแบ่งคุณค่าตามเกณฑ์การประเมินความโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ของ 
“Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention”  
“แนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก” ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Criteria) ย่อหน้าที่ 77 ใน “แนวทางการ
อนุวัตฯ” ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงการมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ดังนี้ 
 

 คณะกรรมการจะพิจารณาว่าทรัพย์สินมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (ดูย่อหน้า 49-53) 
ถ้าหากทรัพย์สินคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ดังต่อไปนี้ โดยทรัพย์สินที่น าเสนอต้องเป็น 
1.  เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงามและ
เป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดท าขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดยิ่ง 
2.  แสดงถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือใน
พื้นที่วัฒนธรรมใดๆ ของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี อนุสรณ์
ศิลป์ การวางแผนบ้านเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ 
3.  เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม 
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4.  เป็นตัวอย่างของลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้าน
วัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม 
5.  เป็นตัวอย่างลักษณะอันเด่นชัด หรือของขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือเสื่อม
สลายได้ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
6.  มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่มีความส าคัญหรือ
ความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์ 
7.  เป็นแหล่งที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเห็นได้ชัด หรือเป็นพื้นที่ที่มี
ความงามตามธรรมชาติหาพื้นที่อื่นเปรียบเทียบไม่ได้ 
8. เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของโลกในช่วงเวลาต่างๆ 
กัน ซึ่งรวมไปถึงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ ส าคัญอันท าให้เกิด
รูปลักษณ์ของแผ่นดินหรือลักษณะธรณีสัณฐาน หรือลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญ 
9.  เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงกระบวนการนิเวศวิทยา และชีววิทยาซึ่งก่อให้เกิด 
และ มีพัฒนาการของระบบนิเวศทางบก หรือระบบนิเวศน้ าจืด หรือระบบนิเวศชายฝั่งและ
ทางทะเล และสังคมสัตว์และพืช 
10.  เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความส าคัญสูงสุดส าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ถิ่นก าเนิด ซึ่งรวมไปถึงถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่น
เชิงวิทยาศาสตร์ หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก17 
 

    ส าหรับการใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่า เพ่ือรับรองการเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม จะใช้เกณฑ์ข้อ 1 - 6 ส่วนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จะใช้หลักเกณฑ์ข้อ 7 - 10 
พิจารณา ถ้าเป็นแหล่งมรดกโลกแบบผสมมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว จะต้องเข้า
หลักเกณฑ์ทั้งสองส่วนอย่างน้อยส่วนละหนึ่งข้อ ดังนั้น การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะ
ใช้เกณฑ์ข้อ 1 - 6 พิจารณา 
  ส าหรับการก าหนดคุณค่าของหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษ หรือ English Heritage 
ได้เสนอว่า มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าส าหรับสังคมปัจจุบัน สามารถน ามาพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืนคุณค่าดังกล่าว มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงคุณค่าของมรดก/ทรัพยากรวัฒนธรรม 
 

 คุณค่ำ ค ำอธิบำย 
คุณค่าทางวัฒนธรรม ทรัพยากรวัฒนธรรมให้ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานท่ี ชีวิตประจ าวัน และความเป็นอยู่ของ

คน สะท้อนให้เห็นรากฐาน ความเป็นมาของสังคมมนุษย์ และเป็นหลักฐานยืนยัน
วัฒนธรรมของมนุษย์ 

                                                        
 17ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุดควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก เล่มท่ี 3 กำรเตรียมกำรขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก, 13-15. 
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ตารางที่ 1 แสดงคุณค่าของมรดก/ทรัพยากรวัฒนธรรม (ต่อ) 
 คุณค่ำ ค ำอธิบำย 

คุณค่าด้านการศึกษา ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับบรรพบุรุษของมนุษย์ วิวัฒนาการ
ของสังคมมนุษย์ ลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นเสมือนแหล่งความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจ
อดีตและวัฒนธรรมของพวกเขา/เรา (ผ่านการศึกษาด้านโบราณคดี) ถึงผลกระทบระยะ
ยาวจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต ที่อาจเป็นบทเรียนและเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนต่างๆ ในอนาคต 

คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรวัฒนธรรมเอื้อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ-พาณิชย์ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชาติได้ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงเป็นแรงหนุนให้สังคมมีความสุข ผู้คน
อยู่ดีกินดี ในสภาพแวดล้อมท่ีดีด้วย 

คุณค่าด้านความเป็น
ทรัพยากร 

ทรัพยากรวัฒนธรรมบางอย่างมีประโยชน์ในแง่การใช้สอย เช่น สิ่งก่อสร้างที่มีอายุยืน
ยาว แสดงว่าใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพ เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และไม่ควรรื้อ
ท าลาย 

คุณค่าดา้นการ
พักผ่อนพักผ่อนหย่อน
ใจ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและให้ความสุขแก่มนุษย์ ยิ่งในปัจจุบัน
แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมนับวันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและประสบการณ์ของ
ผู้คนมากยิ่งข้ึน 

คุณค่าด้านความงาม ทรัพยากรวัฒนธรรม เช่น แหล่งโบราณคดี และสิ่งก่อสร้างโบราณ อาทิ ปราสาท ราชวัง 
เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่สวยงามของสังคม บ้านเมือง ช่วยเติมเต็มบรรยากาศและภูมิ
ทัศน์ของเมืองให้งดงามยิ่งขึ้น 

 

ที่มา: ดัดแปลงจาก English Heritage, Sustainable The Historic Environment: New  
Perspectives on the Future (London:  Englisg Heritage, 1997), อ้างถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2554), 54. 
 
  ส าหรับในประเทศไทย ที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยตรง 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ก าหนดคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  และ
มรดกทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 10 ด้าน18 ได้แก ่    
  1. ด้านสุนทรียศาสตร์ หรือความงดงาม (Aesthetic Value) 
  2. ด้านเอกลักษณ์เฉพาะท้องที่ (Rarity and Uniqueness Value) 
  3. ด้านจิตวิญญาณของชุมชน (Spiritual Value) 
  4. ด้านประวัติศาสตร์ (Historic Value) 
  5. ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Value) 
  6. คุณค่าทางสังคม (Social Value) 
  7. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) 
  8. ด้านอรรถประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน (Contemporary Functional Value) 
                                                        

 18กระทรวงวัฒนธรรม, ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 64. 
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  9. ด้านการศึกษา (Education Value) 
  10. ด้านอ่ืนๆ (Others)  
 ทั้งนี้ ในการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแล้ว จะมีการวางแผนการจัดการอย่าง
ถูกตอ้งโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ ที่ท าให้คุณค่าด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ลดน้อยลงไป 
 การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีภารกิจด าเนินการเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
แนวทาง มาตรฐาน และมาตรการการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม พ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
และพ้ืนที่มรดกโลก รวมทั้งการจัดท าแผนแม่บท แผนบูรณาการ และแผนปฏิบัติการที่ค านึงถึงการ
อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จากภารกิจดังกล่าว จึงได้ให้นิยาม
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ว่า “สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural Environment)” หมายถึง สิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศที่อยู่โดยรอบแหล่งศิลปกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องและมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ศิลปกรรม คือ สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างหรือก าหนดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน และได้รับการยก
ย่องว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เทคโนโลยี ได้แก่ พระราชวัง วัง วัด ศาสนสถาน ศาล 
อนุสาวรีย์ ป้อม คูเมือง ก าแพงเมือง อาคารที่มีคุณค่าทาง สถาปัตยกรรม สะพาน ท่าน้ า และแหล่ง
ชุมชนโบราณ เป็นต้น19 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดว่า สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ยังหมายถึง พ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บอกเ ล่าเรื่องราว
พัฒนาการของสังคมและมนุษย์ผ่านประวัติศาสตร์อันเป็นผลและเกี่ยวเนื่องจากวัฒนธรรม องค์ความรู้ 
และการให้คุณค่า (การให้ความหมาย) ของสังคม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จึงมี
ความหมายรวมถึง 
  1.  แหล่งศิลปกรรม และสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ 
  2.  พ้ืนที่ที่มีการด ารงอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) 

3.  พ้ืนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มิได้มีคุณค่าสูง เมื่อพิจารณาโดดๆ แต่มี
คุณค่าสูงเมื่อรวมตัวกัน (Collective Value) เช่น ชุมชนริมน้ า ชุมชนชนบทอ่ืนๆ  
 จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะมี
ความหมายแบบเดียวกัน ส่วนค าว่า “ย่านชุมชนเก่า” มีนิยาม ดังนี้ 
 

  ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่น
ฐาน/ก่อก าเนิดที่แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม ทั้งที่ เป็นเมืองหรือในพื้ นที่ชนบท มี
พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดดังกล่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น โครงสร้างของชุมชน ลักษณะรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์แวดล้อม และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

                                                        
 19ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กำรพัฒนำกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, 

พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คุ้มครองมรดกไทย, 2541), 9-10. 
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ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน ประกอบควบคู่กันอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้าง (Built Environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment)20 

 

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนิน
โครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า เป็นการศึกษาเพ่ือหา
แนวทางรักษา ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนประชาชนในบริเวณย่านชุมชนเก่า
ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรมควบคู่กันไป มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมิน
คุณค่าไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่า หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

    ประเภทย่านชุมชนเก่าซึ่งก าหนดไว้ 3 ด้าน 
 

ดัชน ี ตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
1. มำตรฐำนด้ำนคุณค่ำควำมส ำคัญและกำยภำพ 
ด้านคุณคา่
ความส าคญั
และ
องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

1. คุณค่าความส าคญั 
(Significance) และ
บูรณภาพ (Integrity) 
ของย่านชุมชนเก่า 

มี/ไม่ม ี
ลักษณะของการด ารงอยู่ของคุณคา่ทั้งมรดกวัฒนธรรมกายภาพ
และมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ เป็นบูรณภาพ (Integrity) ใน
เชิงระบบองค์รวม สามารถอ้างอิงการด ารงอยู่ของมรดกวัฒนธรรม
ดังกล่าวได้ในชุมชนนั้น 
 

 2. ลักษณะเด่นทาง
โครงสร้างชุมชน 
(Developed Structure) 
ของย่านชุมชนเก่า 

มี/ไม่ม ี
ลักษณะโครงสร้างของชุมชนในการตั้งถิ่นฐาน เช่น กลุ่มอาคาร 
เส้นทาง ถนน ตรอก ซอย ล าน้ าหลัก ลาน ท่าน้ า สะพาน เป็นต้น 

3. องค์ประกอบและ
ลักษณะเด่นทาง
สถาปัตยกรรม 

มี/ไม่ม ี
ลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฎใหเ้ห็นทั้ง
รูปลักษณ์ภายนอก และพื้นท่ีว่างภายใน ท่ีแสดงออกมาในลักษณะ
กลุ่มอาคาร โครงสร้าง ปริมาตรทีว่่าง สัดส่วน วัสดุ สี และ
องค์ประกอบตกแต่ง 
 

 4. เทคนิคและวัสดุใน
การก่อสร้าง 

มี/ไม่ม ี
การคงไว้ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม วิธีการก่อสร้าง และรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
 

                                                        
 20ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,  คู่มือกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำโครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ ในพื้นที่ภำคกลำง และภำคตะวันออก (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 
2555), 5. 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่า หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
    ประเภทย่านชุมชนเก่าซึ่งก าหนดไว้ 3 ด้าน (ต่อ) 

 

ดัชน ี ตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 5. องค์ประกอบและ

ลักษณะเด่นทางภมูิทัศน์ 
มี/ไม่ม ี
ลักษณะทางภมูิทัศน์ท่ีแสดงออกถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เช่น 
ลาน กลุ่มต้นไม้ใหญ่ ทางน้ า บ่อน้ า ป่าชุมชน หรือภูมิทัศน์
วัฒนธรรม เช่น ทุ่งนา นาเกลือ เปน็ต้น 

6. องค์ประกอบและ
ลักษณะเด่นทางภมูิ
สัญลักษณ์ (Landmark) 

มี/ไม่ม ี
องค์ประกอบชุมชนที่เป็นภูมสิัญลกัษณ์ ท้ังที่มนุษย์สร้างและ
ธรรมชาติ เช่น หอคอย หอนาฬิกา สะพาน อาคารส าคญั ต้นไม้ 
เนินสูง เป็นต้น  

7. องค์ประกอบและ
ลักษณะเด่นดา้นมุมมอง 

มี/ไม่ม ี
ลักษณะส าคญัด้านมุมมอง กรอบภาพ เส้นขอบฟ้า ที่เน้นให้เห็นถึง
ภาพรวมของชุมชน 

2. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ 
1.ด้านวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต 

1. องค์ประกอบและ
ลักษณะเด่นทาง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Intangible aspects) 

มี/ไม่ม ี
กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับอัตลักษณ์ของชุมชนและมี
กิจกรรมทีต่่อเนื่องมาตั้งแต่อดตี และยังคงกิจกรรมนั้นอยู่ ถึงแม้ว่า
มีการปรับเปลีย่นไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 

2. สถานท่ีในการด ารง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

มี/ไม่ม ี
พื้นที่รองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พ้ืนท่ีการผลติ พื้นที่
ทรัพยากร พ้ืนท่ีแสดงออกทางวัฒนธรรม พ้ืนท่ีค้าขาย พ้ืนท่ีพบปะ 
เป็นต้น 

3. ผู้สืบทอดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม 

มี/ไม่ม ี
“คน” ซึ่งเป็นเจ้าของและผูส้ืบสานวัฒนธรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพนั้นๆ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือ ครู 
พระ เป็นต้น 

4. ความหมายและความ
ทรงจ าของย่านชุมชน
เก่า 

มี/ไม่ม ี
ความหมายและความทรงจ าอยู่ในส านึกของผู้คนในชุมชน และ
อาจมีการถ่ายทอดถึงคนรุ่นใหม่  

5. กิจกรรมที่สนับสนุน
ชีวิตประจ าวัน 

มี/ไม่ม ี
กิจกรรมทีต่อบสนองการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในชุมชน เช่น 
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม พ้ืนที่พักผ่อน พื้นที่เกี่ยวกับการ
สัญจร ท่ารถ ท่าเรือ เป็นต้น 

 6. การใช้พื้นที่สาธารณะ 
(Public space) 

มี/ไม่ม ี
การเปิดโอกาสใหผู้้คน ได้ใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
รวมไปถึงการเอื้อให้เกิดพื้นที่/กิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่า หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
    ประเภทย่านชุมชนเก่าซึ่งก าหนดไว้ 3 ด้าน (ต่อ) 

 

ดัชน ี ตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 7. องค์ประกอบและ

ลักษณะเด่นทาง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Intangible aspects) 

มี/ไม่ม ี
กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา และสิ่ง
เกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและมี
กิจกรรมทีต่่อเนื่องมาตั้งแต่อดตี และยังคงกิจกรรมนั้นอยู่ ถึงแม้ว่า
มีการปรับเปลีย่นไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 

2. ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
สภาพ แวดล้อม
ภายนอก 

1. ประโยชน์ใช้สอย 
(Functions) ของย่าน
ชุมชนเก่าต่อเมือง 

มี/ไม่ม ี
ประโยชน์ใช้สอยและบทบาทต่อเมือง เช่น ยังมีความเป็นตลาด 
กิจกรรมคา้ขาย ย่านพักอาศัยของผู้คน ย่านที่เป็นจดุรวมของการ
สัญจร เป็นต้น 

2. ความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

มี/ไม่ม ี
เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐานและการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนายังอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีแหล่งผลิต
และแหล่งท ากินร่วมอยู่กับสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

3. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. ด้านความ
พร้อมของ
ท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนของ
ท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู

มี/ไม่ม ี
การจัดท าแผนอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่าในระดับท้องถิ่น 
โดยอาจไม่เป็นแผนโดยตรงต่อการอนุรักษ์ แต่เป็นแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพคณุภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนก็ได ้

2. แผนงานทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม 

มี/ไม่ม ี
แผนการจดัการที่เกีย่วข้องกับฟ้ืนฟู ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชน รวมไปถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน 

3. แผนพัฒนาเมือง/
ท้องถิ่น 

มี/ไม่ม ี
การจัดท าผังเมือง ผังชุมชน ท่ีให้ความส าคญัต่อคณุค่าของย่าน
ชุมชนเก่า 

4. แผนการป้องกัน
ความเสีย่ง/ภัยพิบตั ิ

มี/ไม่ม ี
แผนการป้องกันความเสี่ยงและภยัคุกคามต่อการสูญสลายของ
คุณค่าของชุมชน ท้ังจากธรรมชาตแิละจากมนุษย ์

5. การจัดท าข้อมูล 
ของย่านชุมชนเก่า 

มี/ไม่ม ี
การส ารวจ จัดท าทะเบียน จัดท าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของย่าน
ชุมชนเก่า 
 

2. ด้านการมี
ส่วนร่วม 

1. การจัดตั้งองค์กร
ชุมชน 

มี/ไม่ม ี
องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้คนในชุมชน 

 2. การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม 

มี/ไม่ม ี
การจัดกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพและ
สังคมโดยการมีประชาคมเข้าไปมสี่วนร่วม 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่า หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประเภทย่านชุมชนเก่าซึ่งก าหนดไว้ 3 ด้าน (ต่อ) 
 

ดัชน ี ตัวช้ีวัด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 3. การสร้างความ

ตระหนักรู้ 
(Awareness raising 
activities) 

มี/ไม่ม ี
การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า
ของชุมชน  

4. การน าข้อเสนอของ
ชุมชนไปใช้ในการ
วางแผนท้องถิ่น 

มี/ไม่ม ี
การใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอของชุมชนในการจัดท าแผน/
งบประมาณในการพัฒนาชุมชน 

 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประเภท ย่ำนชุมชนเก่ำ โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ ในพื้นที่ภำคกลำง และภำคตะวันออก (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555) 
   

จากการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า 
ดังกล่าว มีการแบ่งประเภทย่านชุมชนเก่าในประเทศไทยไว้ ดังนี้ 

1. ชุมชนริมน้ า เป็นย่านชุมชนที่ยึดเอาล าน้ าในการตั้งถิ่นฐาน อาจจะประกอบไป
ด้วยตัวตลาดและส่วนบ้านเรือนพักอาศัย มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพที่ตั้งและ
ประโยชน์ใช้สอย รวมไปถึงองค์ประกอบในเชิงระบบนิเวศล าน้ า พืชพันธุ์ และระบบการผลิตเข้ามา
เกี่ยวเนื่องด้วย 

2. ชุมชนรถไฟ เป็นย่านชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟ หรือการขยายตัว
ของย่านชุมชนเดิมที่เกิดจากการเข้ามาของสถานีรถไฟ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นย่านการค้า หากเป็น
สถานีที่ผ่านชุมชนขนาดใหญ่หรือเป็นชุมทาง มักจะมีกลุ่มสถาปัตยกรรมเกี่ยวเนื่องกับรถไฟที่มี
ลักษณะเฉพาะ 

3. ชุมชนตลาด/การค้า เป็นย่านชุมชนที่มีกิจกรรมหรือเคยมีกิจกรรมด้านการค้าเป็น
หลัก มีลักษณะความเป็นย่านตลาดของเมือง หรือของชุมชนในละแวก อาจประกอบไปด้วยพ้ืนที่
ค้าขายรวม เช่น ตลาดสด และส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวหรือห้องแถวค้าขาย 
  4. ชุมชนหมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่หมู่บ้านในบริเวณชนบท มีลักษณะเป็นชุมชนพ้ืนถิ่น 
ประกอบไปด้วยกลุ่มบ้านเรือนที่สะท้อนลักษณะของท้องถิ่น มีบริเวณบ้าน ลาน และเส้นทางสัญจร 
เป็นองค์ประกอบของชุมชน และมีความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมในเชิงระบบวิถีชีวิต มีลักษณะการ
ปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูง 
  5. ชุมชนประมง/เกษตร เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท ามาหากิน แหล่งท า
การผลิต ซึ่งพ้ืนที่เหล่านั้นอาจอยู่ไกลจากพ้ืนที่ของชุมชนออกไป มีพ้ืนที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่าย เช่น แพ
ปลา ท่าเรือ หรือพ้ืนที่ที่ต้องใช้เพื่อจัดการผลผลิตนั้น เช่น ลานตากข้าว ที่ตากปลา ที่แกะหอย เป็นต้น
  6. ชุมชนชาติพันธุ์ เป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มการตั้งถิ่นฐานจากการที่มีความเป็น
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ชาติพันธุ์ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศข้างเคียง โดยน าเอา
สัมภาระทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภาษา ประเพณี ความเชื่อต่างๆติดตัวมาด้วย แต่มีรูปแบบของ
การปรับตัวทั้งลักษณะกายภาพของชุมชน และทางด้านสังคมกับบริบทที่ใหญ่กว่าแต่ยังคงเอกลักษณ์
เฉพาะบางอย่างเอาไว้ ชุมชนลักษณะนี้จะมีความโดดเด่นในเชิงองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ21 

ดังนั้น สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหมาย ความเป็นมา
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งจากในระดับสากล และระดับประเทศ ผู้ศึกษา ได้พิจารณาสภาพแวดล้อม 
และองค์ประกอบต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมายแล้ว จะเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า มาประกอบการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาล
สาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีเหตุผลประกอบการคัดเลือก ดังนี้ 

1. เกณฑ์การประเมินคุณค่าตามหลักสากล ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของคณะกรรมการ
มรดกโลก สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอังกฤษ อาจถือได้ว่า คุณค่าความส าคัญของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม จะต้องมีคุณค่าที่โดดเด่นในระดับสากล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของพ้ืนที ่
และส าคัญอย่างยิ่ง จึงควรจะมีการด ารงคุณค่าไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของสากล แต่หากน าเกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าดังกล่าว มาใช้ประเมินคุณค่าของพ้ืนที่ศึกษา อาจจะยังไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากเห็น
ว่า คุณค่าความส าคัญภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังกล่าว จะบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ในระดับท้องถิ่น 
ทั้งเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐาน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ยังคงรักษาไว้มาตั้งแต่ดั้งเดิม และท าให้
ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ อาจจะยังไม่ถึงโดดเด่นในระดับสากล จึงเห็นควรมีการประเมินคุณค่าโดย
ใช้เกณฑใ์นระดับประเทศเป็นหลักจึงจะเหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้อง 

2. เกณฑ์การประเมินคุณค่าของระดับสากล และของกระทรวงวัฒนธรรมตาม
แนวทางของสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีลักษณะการให้คุณค่าโดยการวิเคราะห์ ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เฉพาะทาง และมีความช านาญเพียงพอ หากไม่เช่นนั้นแล้ว
อาจจะท าให้ผลคลาดเคลื่อนได้ 

3. โดยสรุป ผู้วิจัย เลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภท
ย่านชุมชนเก่า มาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่า มีการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม รวมทั้งมีความครอบคลุมถึงด้านการบริหาร
จัดการขององค์กรในพื้นทีด่้วย เนื่องจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์มีการพัฒนาขึ้นมายังไม่
นาน และยังไม่ได้มกีารน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จึงเห็นควรน ามาปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่เพื่อเป็นการ
ขยายผลให้แพร่หลายในทางการศึกษาเพิ่มเติมด้วย ประกอบกับเป็นการประเมินคุณค่าไม่ใช่เป็น
วิธีการให้คะแนน เพราะการให้คะแนนต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
หากวิเคราะห์และให้คุณค่าไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน อาจจะท าให้ค่าที่ได้ไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็น

                                                        
 21ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ, โครงกำร
จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำในพื้นที่ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก, 15-21. 
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ธรรมต่อเจ้าของพ้ืนที่ได้ การใช้เกณฑ์ฯ ดังกล่าวนี้เป็นการตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่างๆ ในพ้ืนที่  
“มีหรือไม่มี” เท่านั้น หากข้อใดขาดไป แสดงว่าจะต้องมีการจัดหาแนวทางเพ่ือน ามาปรับปรุงในส่วน
ที่ขาดหายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพ้ืนที่ และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมได้จริง รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
และพัฒนาต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ โดยไม่ส่งผลต่อ
การลดคุณค่าความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านต่างๆ ด้วย 
  1.1.4   ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภูมิทัศน์วัฒนธรรม  

ผู้ศึกษาได้รวบรวมขั้นตอนการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม ที่
มีหน่วยงานต่างๆ หรือนักวิชาการหลากหลายสาขา ได้ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถน ามาเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินงานด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ ตัวอย่างจาก แนวทางการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม22  ของรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ได้เรียบเรียงเสนอขั้นตอนการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ ดังนี้  

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนผังขั้นตอนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ที่มา:  Comer, D.C., The SPAFA Unified Culturalv Resource Management  Guidelines for 
Southeast Asia (Bangkok SPAFA, 1994), อ้างถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร), 2554, 84.  

                                                        
 22ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม, 84. 

กำรตัดสินในว่ำมีทรัพยำกรอะไร 
 การระบ ุ
 การประเมิน 
 การเก็บข้อมูล 
 การบันทึก 

กำรตัดสินใจวำ่จะสงวนรักษำ
ทรัพยำกรอย่ำงไร   

 การอนุรักษ ์

กำรตัดสินใจวำ่จะน ำเสนออย่ำงไร 
 การตีความ 
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ของสำธำรณชน 

การวิจยั 

ก่อนการน าเสนอ 

ก่อนการอนุรักษ ์



23 
 

  

 ส่วนระบบเพื่อการอนุรักษสิ ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment 
Conservation System) ที่ได้ก าหนดไว้ว่า สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
หมายถงึพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาการที่ส าคัญของประวัติศาสตร์มนุษยชาติในทุกระดับ 
อันมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมและชุมชน บอกเล่าเรื่องราว
ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติผ่านช่วงเวลา ซึ่งจากความหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มีความหมายเช่นเดียว หรือสอดคล้องกับค าว่า “ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม”นั่นเอง  

 วิธีการส ารวจแหล่งสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Survey) เป็น
ส่วนหนึ่ง ในการด าเนินการอนุรักษ์แหลงมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้ระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) จากโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเดนมารก (DANIDA)  มีส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร วมกันกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานในระดับทองถิ่น เพ่ือให้ระบบมีความครอบคลุมและมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกันกับบริบทของประเทศไทย   

 ระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในผลผลิตที่ส าคัญภายภายใต้
โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (TCEP) เกิดจากการน าระบบเพ่ือการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมของเดนมาร์กไดแก SAVE (Survey of Architecture Value in the Environment) 
และระบบการบูรณาการแหล่งรดกวัฒนธรรมสูกระบวนการวางแผน หรือ CHIP (Cultural  
Heritage in Planning)  มาปรับใช้ และปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสม ระบบนี้ถูกพัฒนาเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม บนฐานความคิดของการอนุรักษ์เชิงบูรณาการที่เน้นการดูคุณค่า
อย่างรอบด้าน และพิจารณาร่วมกันมิได้ให้คุณค่าเฉพาะด้านความสวยงาม หรือเฉพาะองค์ประกอบ
ย่อยเหมือนเช่นวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในอดีต แบ่งข้ันตอนออกได้เป็น 2 ระยะ คือ  

 ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาระดับกว้าง จะเป็นการศึกษาเน้นภาพรวมของพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตหลักที่ส าคัญ คือ ทะเบียนแหลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และผังกายภาพแหล่ง
แวดล้อมทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ รวมถึงล าดับความส าคัญเร่งด่วนของแตละพ้ืนที่ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการด าเนินการในขั้นตอนในระดับรายละเอียดต่อไป สามารถแบ่งย่อยออกได้เปน 6 
ขั้นตอน แตละขั้นตอนมีผลผลิตส าคัญที่แตกต่างกันไป ซึ่งระบบได้น าเสนอทางเลือกของรูปแบบ
กิจกรรมในการด าเนินการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่ได้รวมถึงได้
น าเสนอถึงแหล่งของข้อมูลที่อาจได้มาเพ่ือประกอบการด าเนินการในแตละขั้นตอนให้มีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น เป้าหมายหลักของการศึกษาในระดับกว้างนี้ คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  เพ่ือรวบรวม
ประเด็นองค์ความรูที่มีอยูอยางมากมายและกระจัดกระจาย มาด าเนินการให้เป็นหมวดหมู่และ
สัมพันธกันกับผังกายภาพ 6 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสรุปคุณลักษณะส าคัญ การระบุแหล่งสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรม การส ารวจจัดท าเอกสารข้อมูล การประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์ การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน และการบูรณาการเข้าสู่แผนระดับกว้าง  
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ขั้นตอนที่สอง การศึกษาระดับรายละเอียด การศึกษาระดับรายละเอียดนี้ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  การก าหนดวัตถุประสงค์  การเก็บขอมูลเชิงลึกเพ่ือการวางแผน  
และการน าไปสู่การปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนมีผลผลิตส าคัญที่แตกต่างกันไป โดยเป้าหมายหลักของ
การศึกษาในระดับรายละเอียด  คือ แผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นซึ่งได้ผานกระ
บวนการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ แผนดังกลาวจะประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกทั้งในส่วนกายภาพ
และสังคมที่จะได้น ามาใช้ในการก าหนดมาตรการและแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง ตรงกับความตองการ
และวิสัยทัศนของคนในพ้ืนที่ และมีความสอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 การศึกษาในระดับกว้าง ระบบได้น าเสนอทางเลือกของรูปแบบ
กิจกรรมในการด าเนินการ ที่จะช่วยส่งเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในพ้ืนที่รวมถึง
การน าเสนอแหล่งของข้อมูลประกอบ ที่อาจได้มาเพ่ือประกอบการด าเนินการในแตละขั้นตอน23 
  อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะมีวิธีการที่คล้ายคลึงกัน 
เนื่องจากประเด็นหลักคือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานในพ้ืนที่ทั้งจากทางเอกสาร จากการลงส ารวจ
พ้ืนทีเ่พ่ือน ามาสรุปประเด็น วิเคราะห์ประเด็น น ามาประเมินคุณค่า และน าเสนอแนวทางการจัดการ
ต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาจะได้น าขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไป 
              1.1.5 แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
   การจัดท าแนวทางเพื ่อการจัดการภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม นั ้น สามารถน า
แนวทางหลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่ คุณค่าด้านต่างๆ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการ และความต้องการใช้สอยพ้ืนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง การน ามาปรับใช้
หลายๆ แนวทางเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนว
ทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรมสามารถแบ่งเป็นแนวทางหลักๆ ได้ 6 แนวทาง ดังนี้ 

1.  การดูแลรักษา (Maintenance) เป็นวิธีการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คง
อยู่ในสภาพที่มั่นคง สมบูรณ์และเรียบร้อย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดการ
เสื่อมสภาพ สามารถท าได้ด้วยการดูแล ตรวจตราอย่างสม่ าเสมอ  และซ่อมแซมได้อย่างทันการณ์ 
และยังช่วยไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ ในกรณีที่ทรัพยากรนั้นเสื่อมสภาพไปแล้วและจะต้อง
มาท าการบูรณะกนัใหม่ด้วย 

2.  การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) เป็นแนวคิดที่น ามาจากการอนุรักษ์
โบราณสถานของโลกตะวันตก โดยการจัดการโบราณสถานที่ไม่ได้มีการใช้สอยในปัจจุบันแล้ว แต่มี
คุณค่าส าหรับการศึกษาที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  วิธีการคือไม่ต้องการให้น าสิ่งแปลกปลอม

                                                        
 23ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , โครงกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทยและเดนมำร์กด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรม. ระบบเพื่อกำรอนุรักษสิ่งแวดลอมทำงวัฒนธรรม Cultural  Environment  
Conservation System (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548). 
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สร้างต่อเติมในตัวโบราณสถานเพราะจะท าให้หลักฐานบิดเบือนไปจากความเป็นดั้งเดิม จึงท าได้ใน
กรณีเสริมความแข็งแรงให้แก่ตัวโบราณสถานเท่านั้น 

3.  การบูรณะ (Restoration) คือ การซ่อมแซมให้สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
วัฒนธรรมกลมกลืนกับของเดิมมากที่สุด เพ่ือให้คุณค่าและรูปทรงเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการรักษาบรรยากาศโดยรวมของพ้ืนที่และชุมชนไว้ด้วย ย่อมจะช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจ และสร้างจินตนาการถึงคุณค่าต่างๆของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ 
จะรวมถึงการรื้อถอนสิ่งแปลกปลอมที่ท าให้คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นลดลงออกไปด้วย 

4.  การสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบเดิม (Reconstruction) หรือการปฏิสังขรณ์ 
ได้แก่ การท าภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เคยสูญเสียรูปร่างไปให้กลับมาอยู่ในรูปแบบที่เคยเป็นมาแต่ดั้งเดิม 
การจัดการในลักษณะนี้ จะต้องมีข้อมูล หลักฐานที่เพียงพอส าหรับการสร้างใหม่ เช่น มีภาพถ่ายเก่า 
หรือข้อมูลการบันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีทัศน์ เป็นต้น เนื่องจากจะต้องมีการจัดท าให้สภาพ 
รูปแบบเหมือนเดิมให้มากที่สุด 

5.  การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation) เป็นวิธีการท าให้ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิมปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ เป็นการปรับให้พ้ืนที่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นๆ กลับมา
มีชีวิตชีวาด้วยการน ากิจกรรมใหม่เข้าไปแทนที่ใหม่ แต่ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้สอยดังกล่าว
จะต้องค านึงถึงคุณค่าด้านต่างๆ เพราะกิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือท าให้เกิดการ
ลดทอนคุณค่าด้านต่างๆ ลงไป และควรเคารพต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมเดิม หรือกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ ทั้งประเภท ขนาด รูปแบบ สัดส่วน สี และพ้ืนผิว ควรจะให้คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่เดิมด้วย 
เนื่องจากหลักการส าคัญของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ การใช้สอย หรือการใช้ประโยชน์ 
ดังนั้น ความต้องการที่จะด าเนินการดังกล่าว จะต้องเป็นความต้องการที่เกิดจากชุมชนหรือเจ้าของ
พ้ืนที่นั้นๆ อย่างแท้จริงด้วย 

6.  การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ (Development and Adaptation) เป็น
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ 
เป็นการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการดังกล่าว
ไม่ได้ปฏิเสธ หรือเป็นขัดขวางการพัฒนาใหม่ๆ  แต่ระบุว่าการพัฒนาใหม่นั้นต้องมีคุณค่า ไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของพ้ืนที่ ดังนั้นจึง
ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้จากหลากหลายสาขา 
เพ่ือให้การจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการใช้สอย และต้องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
น้อยที่สุด และควรออกแบบด้วยความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มี อยู่
ดั้งเดิมในพื้นที่24 

                                                        
 24กระทรวงวัฒนธรรม, ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 39 - 50. 
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   ส่วนกรณีของแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หรือการเลือก
ทางเลือกส าหรับการจัดการ พบว่า ลักษณะของแนวทางการจัดการจะคล้ายคลึงกัน และสามารถ
น ามาปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ได้ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้ 

1.  การบันทึกข้อมูล (documentation) เป็นสิ่งแรกที่ต้องด าเนินงานก่อน
การปฏิบัติงานใดๆ  

2.  การเสริมความแข็งแรง (stabilization) เพ่ือป้องกันการผุพัง การเสื่อม
สลายของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมทั้ง การเสริมความแข็งแรงด้วย 

3.  การสงวนรักษา (preservation) เพ่ือรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ในสภาพ
เดิมๆ ในปัจจุบัน 

4.  การอนุรักษ์ซ่อมแซม (restoration) คือ การน าทรัพยากรกลับไปสู่สภาพ
เดิมจากท่ีเคยเป็นมาก่อน หากทรัพยากรนั้นๆ มีความส าคัญส าหรับการบอกเล่าเรื่องราวในอดีต 

5.  การสร้างจ าลอง (reconstruction) คือ การพยายามในการสร้างสิ่งใหม่
ขึ้นมาแทนที่ทรัพยากรในส่วนที่หายไป หรือทั้งหมดที่หายไปด้วยการสร้างใหม่ ซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่แล้ว
มักไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร 

6.  การน ากลับมาใช้ใหม่ (rehabilitation) คือ การน าทรัพยากรกลับมาใช้
ใหม่อีกครั้งหนึ่งในปัจจุบัน หรือลองเลือกใช้ทางอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ถ้าท าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
และไม่สูญหายไป 

7.  การฟ้ืนฟู (revitalization) ได้แก่ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม หรือภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมให้มีสภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

8.  การย้ายถิ่นที่ตั้งเดิม (relocation) หากต าแหน่งเดิมของทรัพยากรนั้นๆ ไม่
ส าคัญหรือไม่มีทางเลือกอ่ืน อาจจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายทรัพยากรนั้นออกไปที่อ่ืนได ้

9.  การรื้อท าลาย (demolition) กรณีที่ทรัพยากรนั้นอยู่ ในสภาพที่ ไม่
ปลอดภัย เป็นอันตรายต่อผู้คนโดยรอบ หรือไม่มีประโยชน์ใช้สอยแล้ว และไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนใน
การจัดการ อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการรื้อท าลายออกไป25 

จากกรณีทางเลือก หรือแนวทางการจัดการดังที่กล่าวไปทั้งหมดทั้งแนวทางตาม
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จึงเห็นว่า จะต้องมีการ
ส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์หรือประเมินคุณค่าด้านต่างๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาก่อน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ปัจจัย ปัญหาอุปสรรค และความเสี่ยงด้านต่างๆ ขององค์ประกอบทั้งหลายของ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แล้วจึงจะน ามาหาทางเลือก หรือจัดท าแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป 
  ล าดับต่อไปของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่างๆ หรือที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว และสามารถน าประเด็นที่เกี่ย วข้องมา
ประกอบการศึกษาวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ในครั้งนี้ โดยจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีส าคัญ และเก่ียวข้อง ดังนี้  

                                                        
 

25ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม, 76 -79. 
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1.1.6 กรณีศึกษำ 
 1.1.6.1  การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านเก่า และย่านประวัติศาสตร์ 
 ความเป็นย่านเก่าหรือย่านประวัติศาสตร์ เริ่มเกิดขึ้นจากการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนต่างๆ เมื่อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง เกิดการย้ายถิ่นฐานของชุมชน
สร้างเป็นเรือนแถวเพ่ือค้าขายขึ้นตรงย่านที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้คนและสินค้า เช่น บริเวณท่าเรือ ท่ารถ 
และสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเรือนแถวค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าคู่กับตลาดสดด้วย ต่อมาแผง
ค้าขายไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดเก็บสินค้าและการอยู่อาศัย จึงได้มีการก่อสร้างเรือนแถวอยู่ล้อมรอบ
ตลาด ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นเรือนแถวไม้ชั้นเดียว ต่อมาจึงสร้างเป็นสองชั้น และเมื่อการคมนาคมและ
อุตสาหกรรมขยายตัว ท าให้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้มีการสร้างเรือนแถว
ค้าขายเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเวลาต่อมา ซึ่งสภาพเรือนแถวค้าขายที่มีอายุการก่อสร้าง
มากกว่า 30 ปีขึ้นไปจะเป็นทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้นบางแห่งสร้างขนาบข้างทางเดินกลางมีหลังคา
คลุมทางเดิน ซึ่งเรือนแถวบางแห่งมีองค์ประกอบตกแต่งที ่ประณีตบรรจง บ่งบอกความเป็น
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของแต่ละถิ่น และควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง 26  ย่านเก่า 
หรือ ย่านประวัติศาสตร์ในบางท้องที่  ถือว่าเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง 
ยกตัวอย่างเช่น ย่านถนนถลาง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นย่านชาวจีนที่มีการตั้งถิ่นฐานอย่าง
ยาวนาน การที่เมืองภูเก็ตเป็นเมืองท่าท าการค้าทางทะเลที่ส าคัญกับเมืองอ่ืนๆ ท าให้ภูเก็ตรับเอา
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมจีน จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมและภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีคุณค่าส าหรับการค้นคว้าประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
หรือย่านกาดกองต้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เป็นย่านชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายผ่านเส้นทางแม่น้ า
วัง กลายเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่ เอกลักษณ์ส าคัญคือ การเป็นชุมชนค้าไม้สัก ท าให้อาคาร
บ้านเรือนที่ก่อสร้างในย่านนี้ใช้ไม้สักก่อสร้างอาคารและประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม  ตัวอย่าง
ของการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นย่านเก่า ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เกิดเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าต่อ
ชุมชน รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้เกิดแก่ชุมชนเมื่อมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนนั้นๆ 
 ตัวอย่างของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านชุมชนเก่า ที่ผู้วิจัยใช้เป็น
กรณีศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประเภทย่านชุมชนเก่า27  ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่ม
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ได้ด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค

                                                        
 26เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 64. 
 27ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำในพื้นที่ภำคกลำง
และภำคตะวันออก (กรุงเทพฯ: บริษัทพรอพเพอร์ตี้พรินท์ จ ากัด, 2555).  
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และด าเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2557 จัดท าโครงการศึกษา ส ารวจ จัดท า
ทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่าในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคใต้ จากผลการศึกษาทั้งหมด ท าให้ได้
นิยามย่านชุมชนเก่า และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ที่
สามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกภาคของประเทศ  รวมทั้งทะเบียนย่านชุมชนเก่าท่ีได้ส ารวจไว้ในทุกภาค
ทั่วประเทศด้วย จากโครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเสนอย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็น
พ้ืนที่ตัวอย่าง เนื่องด้วยมีความโดดเด่นด้านคุณค่าและด้านกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า มี
คุณค่าความส าคัญในด้านความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น อาคาร
รูปแบบ Sino Portuguese สายช่างฝรั่งเศสผ่านชาวเวียดนาม เรือนไทญ้อ และบ้านดิน โดยย่าน
ชุมชนเก่าท่าอุเทน เป็นตัวแทนของย่านชุมชนเก่าริมแม่น้ าโขงที่มีบทบาททางการค้า ศูนย์กลางทาง
ความเชื่อ ความหลากหลายของชาติพันธุ์และความทรงจ า ได้มีการจัดท าแผนที่วัฒนธรรมชุมชนท่าอุ
เทนขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของเทศบาลต าบลท่าอุเทน ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสาธารณะที่จะน าไปสู่
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการอนุรักษ์จากทุกภาคส่วน  ผลการศึกษาที่ผ่านมา ได้มี
ข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายสุดท้ายควรเป็นการส่งต่อกลับไปสู่กลไกการ
ด าเนินงานในระดับท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ เพ่ือฐานที่มั่นคงในการด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2558  จึงได้มีการด าเนิน “โครงการน า
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าไปสู่การปฏิบัติ : แผนจัดการการ
อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม”  โดยมี
การจัดท าแผนการจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน และถือได้ว่าเป็นการสร้างชุมชนต้นแบบการด าเนินการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า
ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่า ความส าคัญ และเตรียมพร้อมส าหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาต่างๆ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  ผลจากการ
ด าเนินงาน มีผลผลิตคือแผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 16 โครงการ แนวทางการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางพัฒนาด้านกายภาพ แนวทางการใช้กลไกกฎหมาย แนว
ทางการใช้กลไกทางการเงิน และแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน  ได้โครงการต้นแบบ ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง 5 โครงการ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอาคารเก่าและเรือนพ้ืนถิ่น การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การสร้างสื่อออนไลน์  และ
การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน28  

                                                        
 28ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงกำรน ำมำตรฐำน

คุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำไปสู่กำรปฏิบัติ : แผนจัดกำรกำรอนุรักษ์
และปรับปรุงสภำพแวดล้อมย่ำนชุมชนเก่ำท่ำอุเทน อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม  (กรุงเทพฯ: 
พรอพเพอร์ตี้พริ้น, 2558).   
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 การจัดท าโครงการดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นโครงการน าร่องในระยะแรกของการ
ด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ไปเป็น
แนวทางประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และได้ต่อยอดจัดท าแผนการจัดการของ
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนให้เกิดผลในทางรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าเอาทรัพยากรของพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ ซ่ึงสามารถน าไปปรับ
ใช้เพื่อด าเนินการในพ้ืนที่ที่มีย่านชุมชนเก่าทั่วประเทศ โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละท้องถิ่น รวมทั้งศักยภาพของพ้ืนที่ด้วย  
 ดังนั้น จากกรณีศึกษาดังกล่าว นับได้ว่าเป็นโครงการตัวอย่างที่ผู้วิจัยเห็นควร
น ามาศึกษาเป็นต้นแบบ ประกอบการศึกษาวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่เป้าหมายต่อไป 
 1.1.6.2  การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเนื่องในวัฒนธรรมข้าวของ
ชาวล้านนา: บ้านยางหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่29  
   เป็นตัวอย่างของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม 
ตามการจ าแนกประเภทของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พ้ืนที่
แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน การสัญจรไปมาต้องใช้เส้นทางอ้อมผ่านทางอ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความลาดชันและคดเคี้ยว ความห่างไกลจากศูนย์กลางพัฒนาในทุกๆ ด้าน ท า
ให้แม่แจ่มยังคงรักษามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเอาไว้ได้ในทุกวันนี้ ท่ามกลางความล่มสลาย
ของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในท้องที่อ่ืนๆ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องที่แห่งนี้เป็นรูปแบบ
ของหมู่บ้านล้านนา  สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการต่อสู้ของมนุษย์กับ
แรงบีบจากธรรมชาติส าหรับการด ารงอยู่ที่เหมาะสมกับการเป็นชุมชนชนบทล้านนา มีการตั้งถิ่นฐาน
รวมกลุ่มกันเป็นเครือญาติ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่น เรือนยกพ้ืนสูง ท า
ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ใต้ถุนเรือนเป็นพ้ืนที่ใช้สอยท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทอผ้า เตรียมการเกษตร 
ภายในบริเวณบ้านมียุ้งข้าว หรือเรียกว่า “หลองข้าว” ถัดออกไปเป็นล าเหมืองไหลผ่านบ้านเรือน
ต่างๆ รวมทั้งผ่านเรือกสวนไร่นาสร้างความชุมชื้นและความสมบูรณ์ให้แก่หมู่บ้าน มีการจัดการน้ าตาม
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยระบบ “เหมืองฝาย” ซึ่งเป็นการจัดการน้ าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่สั่ง
สมมานานนับพันปี นอกเหนือจากมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมแล้ว ในพ้ืนที่ยังประกอบด้วย
วัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกมากมาย ได้แก่วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าว 
เช่น พิธีเลี้ยงผีขุนน้ า และเลี้ยงผีฝาย เพื่อแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติผ่านการเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
พิธีแรกนา พิธีแรกเกี่ยว เป็นต้น สิ่งต่างๆ ท าให้กลายเป็นคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเนื่องใน
วัฒนธรรมข้าวซึ่งมีอยู่มากมายและมีความส าคัญยิ่งต่อชุมชน 

 สรุปได้ว่า ถึงแม้การตั้งถิ่นฐานของชุมชน จะสะท้อนออกมาในรูปแบบใดก็
ตามการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือใน

                                                        
 29ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 108-129. 
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ชนบทก็ตาม วิถีชีวิต หรือแนวทางการด าเนินชีวิตก็ยังต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม และ
ยังคงมีความส าคัญและผูกพันกับการใช้ชีวิตของผู้คนมาอย่างช้านาน และกรณีศึกษานี้ ถือได้ว่าเป็น
ตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม หรือเป็นภูมิ
ทัศน์แบบชนบทที่ยังด าเนินไปอยู่ในท่ามกลางกระแสการพัฒนาในปัจจุบัน 

 1.1.6.3 ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจต่อการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม 
และภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนประวัติศาสตร์  
 1.1.6.3.1 การด าเนินงานในเมืองมรดกโลกฮอยอัน ประเทศ
เวียดนาม30 เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2542 
เนื่องจากเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในอนุภูมิภาคที่มีการผสมผสานศิลปะ และสถาปัตยกรรมของชาติ
ตะวันตกกับท้องถิ่นเวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์ อาคารต่าง ๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ใน
สภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะภาวะสงคราม และผ่านอุทกภัยมากกว่า 400 ปี ซึ่งภายหลังจาก
ได้รับการยกสถานะเป็นเมืองมรดกโลกแล้ว เมืองฮอยอันมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลด้าน
นโยบายในการอนุรักษ์เมืองโบราณแห่งนี้ มีชื่อว่า “ศูนย์การอนุรักษ์เมืองฮอยอัน (Hoi An 
Conservation Centre) ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเมือง และมีหน้าที่ในการระดมทุนเพ่ือ
สนับสนุนการอนุรักษ์ เนื่องจากมรดกทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้อยู่ในความครอบครองของประชาชน 
รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้น นโยบาย วิธีการด าเนินการจึงต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเมือง
การระดมทุนท่ีด าเนินการ คือ การเก็บค่าเข้าเมืองจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส าหรับสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ แต่เกิดจากการบริหารภายใน
ชุมชนเอง มีการจัดท าโครงการประกาศเกียรติคุณเจ้าของบ้านเรือนที่ท าการอนุรักษ์ด้วยตนเอง 
รวมถึงอาคารอนุรักษ์ดีเด่น สร้างแรงจูงใจให้เจ้าของบ้านเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่รบกวนเงินของศูนย์ 
และสร้างแรงจูงใจให้บรรดาช่างฝีมือท าการอนุรักษ์ด้วยภูมิปัญญาฝีมือช่างแบบดั้งเดิม น าความ
ภาคภูมิใจมาให้ชาวเมืองแล้ว ยังท าให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูฝีมือช่างดั้งเดิม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนด้วย 
 1.1.6.3.2 การด าเนินงานของกองทุนระดับประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
ญี่ปุ่น (Japan National Trust for Cultural and Natural Heritage Conservation) หรือ Japan 
National Trust31  ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่จะมีการระเบิดภูเขาแห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ ท าให้ชาวญี่ปุ่นช่วยกันระดมเงินซื้อภูเขาและป่าผืนหนึ่งที่ไว้ ประกอบกับกระแสการอนุรักษ์
หลังจากประเทศเดินเข้าสู่ความทันสมัยมาระยะหนึ่ง ผู้คนเกิดการตื่นตัวขยายการระดมทุนเพ่ื อ
ปกป้องป่าและพระพุทธรูป มาจัดตั้งเป็นกองทุนฯ ดังกล่าว ในประเทศญี่ปุ่นมีกองทุนฯ ที่ด าเนินการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ธรรมชาติ หรือดูแลสิ่งที่มีค่าทางวัฒนธรรมอยู่มาก แต่ต้องมีการแบ่งขายเพราะสู้ภาษี

                                                        
 30เกรียงไกร เกิดศิริ. ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 134-137 
 31พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และครรชิต จูประพัทธศรี , กระบวนกำรฟื้นฟูเมืองเก่ำ 

(Machizukuri) ในโตเกียว และเกียวโต บทเรียนส ำหรับกำรฟื้นฟูย่ำนเมืองเก่ำในประเทศไทย  
(กรุงเทพฯ: บางกอกฟอรั่ม, 2552), 9-14. 
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มรดกไม่ไหว การท างานของกองทุนฯ ใช้ระบบอาสาสมัครเป็นหลัก ส่วนการบริจาคมีในรูปแบบทั้งใน
เรื่องเงิน หรือความคิด หรือแม้แต่เป็นที่นา ที่ดินด้วย กองทุนฯ นี้ ตั้งมามากกว่าประมาณ 40 ปีแล้ว 
แต่มีเจ้าหน้าที่น้อย คนท างานเป็นอาสาสมัครที่เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม มาจาก
หลากหลายกลุ่มด้วยกัน รวมทั้งบุคลากรเชิงวิชาชีพจากในมหาวิทยาลัยด้วย รายได้ไม่ได้มาจากทางรัฐ 
แต่มาจากเงินเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่กองทุนฯ ดูแล และค่าสมาชิก รวมทั้งเงินบริจาค
รายใหญ่ แต่ก็ยังมีไม่มากนัก กิจกรรมหลักของกองทุนฯ คือ ส ารวจหาสถานที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เพ่ือท าการอนุรักษ์ โดยมีหลักการท างานเป็นเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ ที่ท างานด้านการอนุรักษ์เช่นกัน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน และมีบ้านเก่าได้มาจากการบริจาคเพราะเจ้าของไม่
สามารถดูแลได้แล้วเพราะต้องเสียภาษีสูงมาก กับบ้านที่กองทุนฯ ซื้อมาแล้วซ่อมบ ารุงเอง โดยมีอยู่ 2 
หลัง เพ่ือเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผลที่ได้คือ ท าให้ย่านนั้นมีการพัฒนาและคงคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ กองทุนฯ จึงได้รับการยกเว้นภาษีจากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นนั้นด้วย  นอกจากนี้ 
กองทุนฯ ได้มีการวิจัยเพ่ือศึกษาสถานที่ที่ควรแก่การอนุรักษ์มากว่า 200 เรื่อง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
ดูแลอยู่ทั้งหมด 11 แห่ง ตัวอย่างบ้านที่กองทุนฯ ดูแล คือบ้านขุนนางเก่า ชื่อ Zenshiro Yasuda มี
อายุกว่า 90 ปี ซึ่งได้ตกทอดมาสู่บุตรชาย ต่อมาบุตรชายเสียชีวิตลง ปัจจุบันกองทุนฯ เป็นผู้ดูแล บ้าน
เป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดใหญ่แบบญี่ปุ่น ชั้นล่างยกพ้ืนปูเสื่อทาทามิตลอดทั้ งหลัง ภายในบ้านมีสวน
จ าลองทางธรรมชาติแบบสวนญี่ปุ่น ในมุมบ้านมีมุมท าพิธีชงชา โดยมีอาสาสมัครแต่งกายพ้ืนเมืองมา
ท าหน้าที่ชงชาให้  นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีชงชาจะต้องจ่ายเงินคนละ 500 เยน  ส่วน
ค่าเข้าชมบ้านก็เก็บคนละ 500 เยนเช่นกัน ซึ่งในบ้านดังกล่าวมีอาสาสมัครคอยท าหน้าที่ต่างๆ รวมทั้ง
ดูแล 5-6 คน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดนิทรรศการต่างๆ ด้วย 

 จากกรณีตัวอย่างของการด าเนินงานของประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่า เป็นตัวอย่าง 
หรือเป็นต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้แรงจูงใจทางด้านเศรษฐศาสตร์มา
ด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์ให้มรดกทางวัฒนธรรมไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ทั้งยังเป็นการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าของแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนร่วมด าเนินการกับองค์กรอิสระ 
บริหารงานในรูปแบบของกองทุนฯ สร้างความม่ันคงในการบริหารจัดการด้วย  

 ตัวอย่างของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้ยกมาให้เห็น เป็น
รูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด และส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนา คือ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน การด าเนินงานต่างๆ ควรตั้งอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นเจ้าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของตนเอง 

 นอกจากกรณีศึกษาแล้ว การด าเนินงานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม จ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  ประโยชน์ของการศึกษาทฤษฎีก็เพ่ือเสริมความ
เป็นเหตุผล และเป็นพื้นฐานให้แก่ข้อมูลต่างๆ ที่จะค้นพบในภาคปฏิบัติจริงด้วย 

1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีทีม่ีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่ควรน ามาประกอบ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
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 ทฤษฎีนิเวศวิทยำวัฒนธรรม 
 การศึกษาเรื่องการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดทาง

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ดังนี้ ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยา
ตอบโต้กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จูเลียน สจ๊วต (Julian H. Steward) เป็นนักนิเวศวิทยาที่ให้
ความสนใจในเรื่องธรรมชาติเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และขยายความคิดออกไปว่า 
วัฒนธรรมซึ่งถูกก าหนดโดยสิ่งแวดล้อมนั้น สัมพันธ์กับกายภาพของมนุษย์ แต่ธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมนั้นจะต้องแยกออกจากธรรมชาติในทางชีวภาพของมนุษย์ เพราะเป็นธรรมชาติ
ต่างชนิดกัน สจ๊วต สนใจศึกษาความสนใจของสภาพแวดล้อมในการพัฒนาวัฒนธรรม จึงได้เสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการหลายสาย (Multilinear evolution) และกล่าวถึงความคล้ายคลึง
กันทางประวัติศาสตร์ ผลกระทบของจุดก าเนิดอารยธรรมในหุบเขาที่ราบลุ่มแม่น้ า ล้อมรอบด้วย
ดินแดนหลังเมืองท่าที่แห้งแล้ง โดยเชื่อว่าสภาพ แวดล้อมจะก าหนดลักษณะทางนิเวศวิทยา และ   
วิว ัฒนาการที ่ดีด้วย ผลงานดังกล่าว ท าให้ จูเลียน สจ๊วต ได้รับการยกย่องให้เป็น ผู้น าทฤษฎี
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม32  

 สจ๊วต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรม
นั้น สจ๊วตเห็นว่า การอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ศึกษาได้จากการปรับตัวของสังคม
ในสภาพแวดล้อมนั้น ข้อสมมติฐานส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมอาจจะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพล
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็เป็นได้ ความมุ่งหวังของ สจ๊วตคือ เพ่ือหาค าตอบมาแก้ปัญหาวิธี
ศึกษาวิจัยวัฒนธรรม โดยการส ารวจเก็บ ข้อมูล จนน ามาพิสูจน์แนวความคิดส าคัญได้ สจ๊วตเห็นว่า 
ควรศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมแยกจากนิเวศวิทยาชีวภาพ (Biological ecology) และนิเวศวิทยา
กายภาพ (Physical ecology) นิเวศวิทยาชีวภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์กับ
สภาพแวดล้อม ที่มีชีวิตทั้งหลาย ส่วนนิเวศวิทยากายภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์กับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตทั้งหมด ในขณะที่นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเท่านั้น สจ๊วตศึกษาวิวัฒนาการวัฒนธรรม มากกว่า ไม่สนใจศึกษา
วัฒนธรรมส่วนรวมทั่ว ๆ ไป ประการส าคัญ สจ๊วตศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม สรุปว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมีอิทธิพลในการพัฒนากฎเกณฑ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วย  

 กลุ่มนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ได้ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎวิวัฒนาการ โดย
แนวความคิดของ เลสลี ไวท์ นักมานุษยวิทยาอเมริกัน (Leslie White) อธิบายกฎวิวัฒนาการใน
ลักษณะทั่วๆ ไป คือ วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการเป็นล าดับ มนุษย์จะสร้างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้น และใช้
พลังงานที่คุ้มค่ามากขึ้น ไวท์เชื่อว่า สังคมคือระบบของการใช้เทคโนโลยี รวทั้งกล่าวว่าวัฒนธรรมแต่
ละอย่างมีหนึ่งเดียว ส่วนสจ๊วตเสนอแนวความคิดประเด็นส าคัญคือ วัฒนธรรมแต่ละสังคมมีการ
ปรับตัวต่าง ๆ กัน เมื่อได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ใดสภาพแวดล้อมหนึ่ง เป็นวิวัฒนาการเฉพาะ
วัฒนธรรม นักมานุษยวิทยากลุ่มที่คัดค้านแนวความคิดนี้ คือ กลุ่มที่ศึกษาวิวัฒนาการอารยธรรมใน

                                                        
 32สุชีพ กรรณสูต, ทฤษฎีนิเวศวิทยำวัฒนธรรม Cultutal ecology, เข้าถึงเมื่อ 27 

กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/cultutal-ecology.html 
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ชุมชนเมือง เห็นว่า พัฒนาการอารยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เกิดจากสังคม
ดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปแบบวิวัฒนาการเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่ เรียกว่า วิวัฒนาการชุมชนแบบ
คล้ายคลึงกัน ไม่มีลักษณะเฉพาะตัวตามแนวความคิดของสจ๊วต อันเป็นความคิดหนึ่งของกลุ่ม
นิ เวศวิทยาวัฒนธรรม ไม่ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมใด
สภาพแวดล้อมหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น สจ๊วตได้เสนอบทสรุปกฎวิวัฒนาการวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยพื้นฐาน ส าคัญ 3 ประการ เพ่ืออธิบายนิเวศวิทยาวัฒนธรรมคือ  

 ข้อแรก ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อม ควรต้อง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัฒนธรรม ที่สามารถน าเอาทรัพยากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น มา
ใช้ให้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสังคม  

 ข้อสอง ศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีวัฒนธรรม โดย
วิเคราะห์วิธีการที่มนุษย์ใน แต่ละสังคม สร้างวัฒนธรรม ก าหนดพฤติกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งศึกษาวิถีการท างาน เพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด ได้หรือไม่ เพียงใด  

 ข้อสาม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพฤติกรรม และระบบวัฒนธรรม วิเคราะห์
พฤติกรรมและกิจกรรมคนในสังคม ว่ามีส่วนท าให้สังคมอยู่รอดได้หรือไม่เพียงใด  

 สจ๊วต เสนอระเบียบวิธีวิจัยนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่าง
ระเบียบวิธีวิจัยตามทฤษฎีหน้าที่นิยม และการวิจัย ตามแบบสังคมศาสตร์สมัยใหม่ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับวัฒนธรรม ประการส าคัญก็คือ ศึกษาระบบวัฒนธรรม
ของสังคมส่วนรวมทั้งหมด โดยไม่เน้นศึกษาปัจเจกบุคคลในระบบวัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
หมายถึงการศึกษาการปรับตัวของวัฒนธรรม ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น จุดมุ่งหมายประการต่อมา 
คือ ศึกษาระบบวัฒนธรรมในฐานะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดความสัมพันธ์ ประการสุดท้าย
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมพยายามชักน า ให้มนุษย์หันไปสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม กับ
องค์ประกอบวัฒนธรรมด้วย กล่าวโดยสรุป นักมานุษยวิทยากลุ่ม ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
พยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสังคม ศึกษาวิธีการที่วัฒนธรรมแต่ละชนิด ปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพหนึ่งโดยเฉพาะ และหรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม
นั้น การประยุกต์แนวความคิดทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ก็เพ่ืออธิบายระบบสังคมที่เป็นอยู่ นัก
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมต้องยอมรับค าวิจารณ์ ข้อบกพร่องหลายสิ่ง เหมือนดังที่นักทฤษฎีโครงสร้าง 
และนักทฤษฎีหน้าที่นิยมถูกวิจารณ์มาแล้วหลายประการ กล่าวคือ นักทฤษฎีหน้าที่นิยมและนักทฤษฎี
โครงสร้าง ไม่สามารถแสดงให้ เห็นเด่นชัดว่า ประเพณีและวัฒนธรรมใดมีหน้าที่ส าคัญ ใน
สภาพแวดล้อมนั้น เหมือนกับที่นักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า ในสังคมหนึ่ง 
ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถปรับตัวได้อย่างไร ไม่สามารถก าหนดชี้ชัดลงไปว่า ลักษณะประเพณี
วัฒนธรรมแบบใด มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของสังคมอย่างแท้จริง33   

                                                        
 33นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, มำนุษยวิทยำสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: เอ็กซ
เปอร์เน็ท, 2550). 
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 นักมานุษยวิทยากลุ่ม ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม พยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในสังคม ศึกษาวิธีการที่วัฒนธรรมแต่ละชนิด ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หนึ่งโดยเฉพาะ และหรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้น การประยุกต์แนวความคิด
ทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ก็เพ่ืออธิบายระบบสังคมที่เป็นอยู่ ในการปรับตัวด้านต่างๆ ของระบบ
วัฒนธรรมนั้น นักมานุษยวิทยาที่ใช้ทฤษฎีนี้สามารถแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อและการปฏิบัติต่างๆ ที่ดู
เหมือนไม่มีเหตุผล อาจมีผลในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลได้ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงระดับของ
เทคโนโลยีที่เฉพาะด้วย แต่เน้นตรงการปรับตัวของระบบสังคมมากกว่า หนทางต่างๆ ที่ระบบนั้นๆ 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา34 

 ดังนั้น กล่าวโดยสรุป คือ แนวคิดทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อว่าหากมนุษย์เมื่อมีความเชื่อ และ
ระบบความคิดดี ก็จะมีความสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่ดีได้เช่นกัน  
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ความคิดของมนุษย์ดีขึ้น และสามารถ
สร้างวัฒนธรรมให้ดีขึ้นด้วย ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม จึงถือได้ว่า เป็นปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ และธรรมชาติกับวัฒนธรรม จึงสอดคล้องกับแนวคิดของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่จะ
ได้ท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

1.3 กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  เนื่องจากการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะต้องค านึงถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้งองค์รวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องที่นั้นๆ อย่างรอบด้าน ทั้งที่จับต้องได้ 
และสิ่งที่จับตองไมไดคือ แต่ ณ ที่นี้ จะขอยกตัวอย่างถึง กฎหมาย และระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ หรือ ที่เป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นหลัก โดยสรุปมีดังนี้ 

 1. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ .  2504 แก้ ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253535 เป็นกฏหมายที่เกี่ยวกับการจัดการตัวบานเรือน ที่
พักอาศัย สิ่งกอสราง รวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน การอนุรักษ์
การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน จะเป็นหลักการส าคัญที่จะคุ้มครองควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน
ดังกล่าว มีกรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งค าว่า “โบราณสถาน” นั้น ปรากฏในค านิยามตามมาตรา 
4 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ว่า“อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์ หรือ
                                                        

34วิชัย เทียนน้อย. ภูมิศำสตร์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา, 2520). 
 35บ้านจอมยุทธ , โบรำณสถำน, เข้าถึงเมื่อ28กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.baanjomyut. com/ library_2/historic_site/02.html.  
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โบราณคดี ทั้งนี้  ให้รวมถึงสถานที่ที่ เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย”  ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอ านาจก าหนด
เขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถานโดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศ
ดังกล่าวนี้อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้กระท าได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการก าหนดเขตที่ดินให้
เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีค าสั่งคดีถึง
ที่สุดให้ยก ค าร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีด าเนินการขึ้นทะเบียนได้”  

จากบทบัญญัติมาตรา 7 ดังกล่าวสามารถน ามาสรุปเป็นหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนได้ 
ดังนี้ 

อสังหาริมทรัพย์ที่จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นโบราณสถานตาม บทนิยามของค าว่า 
“โบราณสถาน” ตามกฎหมาย 

การข้ึนทะเบียนโบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้
อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้มีอ านาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและมีอ านาจก าหนดเขตที่ดิน
ตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน ซึ่งเขตของโบราณสถานนี้ให้ถือเป็นโบราณสถานด้วยการ
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมศิลปากรต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองทราบ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจก็ให้ใช้สิทธิ
ร้องต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งให้ทราบ หากศาลมีค าสั่งให้อธิบดี
ระงับการขึ้นทะเบียนหรือก าหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานก็ให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนหรือ
ก าหนดเขตที่ดินนั้น ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ได้ร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันก็ต้องถือ
ว่าสละสิทธิ์ และกรณีที่ศาลมีค าสั่งคดีถึงที่สุดให้ยก ค าร้องของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อธิบดีกรม
ศิลปากรย่อมมีอ านาจขึ้นทะเบียนได้ 

อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  ส าหรับการประกาศขึ้นทะเบียน หรือประกาศเพิกถอน หรือประกาศ
แก้ไขเพ่ิมเติมการขึ้นทะเบียนโบราณสถานต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โบราณสถานที่อธิบดี
กรมศิลปากรได้จัดท าบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ า
เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ส่วนผลของการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
โบราณสถานใดที่กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนแล้วจะมีผล ดังนี้ 

ต้องมีการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 
เนื่องจากการปลูกสร้างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต่อโบราณสถาน หากไม่มีการควบคุมปล่อยให้ปลูก
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สร้างกันได้อย่างเสรีย่อมท าให้สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานเสียไป เกิด “ทัศนอุจาด” ในแง่ของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ  มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว ได้แก่ มาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ โดยสรุป ดังนี้  

1.  ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารภายในเขต
ของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  

2.  กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งระงับการ
ก่อสร้าง และให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  

3.  ผู้ที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารตามค าสั่งอธิบดีมีความผิดฐานขัด
ค าสั่งเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

4.  กรณีที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร ให้อธิบดีด าเนินการรื้อถอน
อาคารนั้นได้โดยเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือด าเนินคดีแก่
ผู้รื้อถอน 

5.  สัมภาระท่ีรื้อถอนแล้ว ถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่รื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขาย หักค่าใช้จ่าย
ในการรื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของสัมภาระ  

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องแจ้งการช ารุด หักพัง 
หรือเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใดเป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
โบราณสถานนั้นช ารุด หักพังหรือเสียหาย  

เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องยินยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับค าสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าท าการซ่อมแซม หรือกระท าด้วย
ประการใดๆ เพื่อเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มีการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ผู้ขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา 
138 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

หากมีการโอนโบราณสถานให้บุคคลอ่ืน เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองซึ่งเป็นผู้โอนมี
หน้าที่ต้องแจ้งการโอนเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วัน นับแต่วันโอน โดยหนังสือต้อง
ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนด้วย  

เจ้าของโบราณสถานที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหน้าที่ต้อง
แจ้งการได้รับกรรมสิทธิ์ต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หากมีผู้ได้รับ
กรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน ให้มอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการ
รับกรรมสิทธิ์แทน ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้  

หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จัดให้มีการเรียกเก็บค่า
เข้าชมหรือค่าบริการอ่ืนเป็นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากโบราณสถานดังกล่าว 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามท่ีอธิบดีกรมศิลปากรก าหนด  
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 อัตราโทษของการบุกรุก ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้เสีย
ประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแล้ว มีอัตราโทษที่หนักกว่า การบุกรุก ท าให้เสียหาย ท าลาย 
ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้เสียประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานที่ไม่ข้ึนทะเบียน  

ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ก าหนด และใช้แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่า
โบราณสถานจาก “คู่มือการจัดล าดับความส าคัญโบราณสถาน”36 เป็นเกณฑ์ตัดสินการประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน แต่ยังมีแนวทางในการประเมินคุณค่าโบราณสถานซึ่ งอาจพิจารณาจากคุณค่า
ทางด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไร
ส าคัญเพียงไหน จ าเป็นเพียงไรที่จะต้องสงวนรักษาไว้ ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ
โบราณสถานนั้นแสดงถึงยุคสมัยของสังคมวัฒนธรรมในยุคนั้นเพียงไร และเหตุการณ์นั้นส่งผลถึง
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันแค่ไหน อย่างไร 

2. คุณค่าด้านการก่อสร้าง ด้านรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรม เทคนิคการก่อสร้าง 
รูปแบบการก่อสร้าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโบราณสถานแห่งนั้น 

3. คุณค่าด้านอายุ มิได้ก าหนดเป็นหลักการตายตัว แต่โดยทั่วไปควรจะมีอายุมากกว่า 
50 ปีขึ้นไป 

อย่างไรก็ดี อสังหาริมทรัพย์แห่งนั้น จะต้องประกอบด้วยคุณค่าที่โดดเด่นต่อศาสตร์
แขนงใดแขนงหนึ่ง  หรือท้ัง 3 แขนงนี้ จึงเหมาะสมที่เป็น “โบราณสถาน” ตามกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดขอบเขตโบราณสถานดังนี้ 
1. อาคารสถาปัตยกรรมประเภทสิ่งก่อสร้างเดี่ยวที่ยังใช้สอยในปัจจุบัน เช่น บ้านเรือน 

พระอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาหอระฆัง ฯลฯ  
2. กลุ่มของสิ่งก่อสร้างซากวัดร้างในพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์วัดร้างมีเขต

ติดต่อกัน   
3. ย่าน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร์เนื่องจากเมืองและย่านประวัติศาสตร์มี

องค์ประกอบของอาคารเป็นกลุ่ม และหลายเจ้าของหรือผู้ครอบครองทั้งกลุ่มอาคาร เป็นองค์ประกอบ
ร่วมกันที่จะท าให้บริเวณพ้ืนที่นั้นมีความส าคัญ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตามยุค
สมัยที่ผ่านมา และมีเทคนิคแห่งการก่อสร้างที่ไม่เหมือนกัน การประกาศขึ้นทะเบียนและแนวทางการ
บ ารุงรักษา หรือการซ่อมแซมย่อมกระท าเป็นกลุ่ม ฉะนั้นในการประกาศขึ้นทะเบียนจะต้องเตรียม
เอกสารเหล่านี้ให้ชัดเจน 

4. แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น ภาพเขียนบนเพิงผา ภาพแกะสลักบนผนัง
ถ้ าหรือ โบราณสถานที่ตั้งอยู่บนภูเขา 

                                                        
 36กรมศิลปากร, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ควำมรู้ด้ำนกำรขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน, 
เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก : http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/204/ 
Default.aspx. 

http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/204/%20Default.aspx
http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/204/%20Default.aspx
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โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า บ้านเรือน อาคารใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่มีการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน จะได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย แต่ในปัจจุบันพบว่า เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ประสงค์
จะขึ้นทะเบียน เนื่องจากถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลบางอย่าง แต่ถ้ามีการชี้แจง
ให้เหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการปกป้องโบราณสถาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าต่อประชาชน ประเทศชาติ และไม่สามารถจะสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ จะท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญมากขึ้น 

 4.2 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 251837   
กฎหมายฉบับนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเรื่องการอนุรักษ์พ้ืนที่ของ

เมือง โดยในมาตรา 4 ก าหนดความหมายว่า “การผังเมือง” ไว้ว่า เป็นการวาง จัดท า และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพ่ือ
สร้างหรือพัฒนาเมือง สวนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง หรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย
เพ่ือให้มีสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ 
สิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การส่งเสริมสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงสภาพ 
แวดล้อมด้วย วัตถุประสงค์ของการผังเมืองจึงเป็นการด ารงรักษา สถานที่ และวัตถุที่มีคุณคาในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี รวมทั้งบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศท่ีมีคุณคาในทางธรรมชาติด้วย ส่วน “ผังเมืองรวม” จะมีหมายความวา แผนผัง นโยบายและ
โครงการ รวมไปถึงมาตรการควบคุมโดยทั่วไป วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการ
ด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวของรวมทั้งชนบทในด้านการใชประโยชน การคมนาคม และการ
ขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้วย และยังมี 
“ผังเมืองเฉพาะ” ซ่ึงได้แก่ แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษาในบริเวณเฉพาะ
แหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ส่วนค าว่า“อาคาร” ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ จะหมายถึง อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการกอสรางอาคาร รวมทั้ง
สิ่งปลูกสรางทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดท่ีวางบน ใต้ หรือ ผานเหนือพ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ า 

ผู้มีบทบาทด าเนินการตามกฏหมายฉบับดังกล่าวนี้ ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ให้
คณะกรรมการผังเมือง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไว ในพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีหนาที่แนะน าเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง 
โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ  

ต่อมามีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีก 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งในพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2558 สาระส าคัญในมาตรา 6 ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม “คณะกรรมการผังเมือง” ได้แก่ 
เพ่ิมเติมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและการ

                                                        
37กรุงเทพมหานคร, ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, รวมกฎหมำยที่ควรรู้และเกี่ยวข้อง

กับกำรผังเมือง (ม.ป.ท., 2548), 1-26. 
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ลงทุน ปรับเปลี่ยนกรรมการและเลขานุการ จาก ผู้อ านวยการส านักผังเมือง เป็น อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง เป็นต้น โดยเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ (ฉบับที่ 4) ขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองได้ รวมทั้งไม่
สามารถบังคับใช้กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีขั้นตอนและ
รายละเอียดมาก อาจจะเป็นเหตุให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ในระยะที่ยังไม่มีผังเมืองรวม
ฉบับใหม่บังคับใช้ได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจในการผังเมืองด้วย รวมทั้งมีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองให้มี
ความเหมาะสมด้วย 

พระราชบัญญัติดังกล่าว มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
โดยตรง เนื่องจากเป็นการควบคุมบรรยากาศของเมือง การใช้ที่ดิน อาคาร การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่มีคุณคาในทางธรรมชาติ เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในภาพรวมจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ แนวทางการป้องกันดังกล่าวเป็นไปในแนวทาง
เชิงควบคุมเป็นหลัก จึงยังไม่มีมาตรการในทางจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ใน
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบเมือง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะต้องน าพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับนี้มาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดวางผังเมือง และควบคุมสภาพแวดล้อมของเมืองด้วย 

 4.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 253538 
มาตรา 43 
ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหรือมีระบบนิเวศน์ตาม

ธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจ
ได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ส่วนการคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์อยู่แล้ว 
เช่น กฎหมายผังเมือง แต่ยังมีปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าขั้นวิกฤติที่ต้องแก้ไขโดยด่วน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถออกมาตรการคุ้มครองเพ่ิมเติมได้ โดยออกเป็น
กฎกระทรวงภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด (มาตรา 45) ตัวอย่างเช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ก าหนดให้ย่านพานิชยกรรมใจกลางเมืองภูเก็ต เป็นเขตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่านอาคารเก่า  

                                                        
 38กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ พ.ศ. 2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 13. 
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4.4 ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาได้มีนโยบายกระจายอ านาจการด าเนินงานจาก

ส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและออกเป็นกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ว่า 

 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีรายได้จากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
(3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย39 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินการใดๆ ในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆ ในฐานะเป็นผู้ดูแลท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งสามารถออกเป็นเทศบัญญัติ
ส าหรับด าเนินการรักษา ฟ้ืนฟู ดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ได้เอง  

 ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองขลุง ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ดังนี้ 

 “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี พ.ศ. 2555”40 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการ
ก าหนดห้ามก่อสร้างที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา ได้แก่บริเวณถนนเทศบาลสาย 
1 ด้วย พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่
มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในบริเวณ 1 – 4 ตามภาพ ดังนี้ 

 

                                                        
39กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2556,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.dla.go.th/work/planlocal/กฏหมาย%20ระเบียบ/พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่%20อปท.%20พ.ศ.2542%20pdf. 

40สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, เทศบัญญัติเทศบำลเมืองขลุง, เข้าถึง
เมื่อ 23 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://download.asa.or.th/03media/04law/cpa/mb/ 
mb55-ctb-03.pdf. 
 

http://download.asa.or.th/%2003media/04
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ภาพที ่3 แผนที่แสดงท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  
           หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง  
           จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 
ที่มา:  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เข้าถึงได้จาก http://download.asa.or.th/03media/04law/  
 
 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง
จังหวัดจันทบุรี ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 
2.  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 งำนวิจัยและบทควำมท่ีเกี่ยวข้องกับต ำบลขลุง อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

  ในการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เป้าหมาย คือ บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ซึ่งได้มีการด าเนินการใน
ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน และมีข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงในทางศึกษาร่วมกันได้ ดังนี้ 

 2.1.1 โครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า 
ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

http://download.asa.or.th/03media/04law/
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สิ่งแวดล้อม41  ด าเนินการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้มีการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า 
โดยใช้มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า  
มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลข
ลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ จากนั้นได้ท าการส ารวจและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทะเบียนย่าน
ชุมชนเก่าไว้  การด าเนินงานโครงการนี้ ได้มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพ้ืนที่ภาค
กลางและภาคตะวันออกทั้งหมด และจัดท าทะเบียนไว้ มีย่านชุมชนเก่าด าเนินการส ารวจ และจัดท า
ข้อมูลย่านชุมชนเก่าในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในภาคกลาง 18 
จังหวัด รวม 146 ชุมชน และภาคตะวันออก 7 จังหวัด รวม 48 ชุมชน ซึ่งส าหรับจังหวัดจันทบุรี มี
การจัดท าทะเบียนย่านชุมชนเก่าไว้ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตลาดท่าใหม่ ชุมชนตลาดพลิ้ว ชุมชน
ตลาดบางกะจะ ชุมชนท่าแฉลบ ชุมชนหนองบัว ชุมชนริมน้ าจันทรบูร โดยในพ้ืนที่อ าเภอขลุง ได้
จัดท าเป็นทะเบียนไว้ 2 แห่ง ได้แก่ย่านชุมชนเก่าตลาดขลุง ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 และสาย 2 ดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงย่านชุมชนเก่าตลาดขลุง ที่มีการจัดท าเป็นทะเบียนย่านชุมชนเก่าไว้ 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำร 
จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำในพื้นที่ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก (กรุงเทพฯ: พรอพเพอร์ตี้พรินท,์ 2555). 
 

แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท าข้อมูลทะเบียนย่านชุมชนเก่าของโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏ
รายละเอียดของการประเมิน และรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ในพ้ืนที่ตลาดเก่าขลุง  จะแสดง
เพียงแผนที่แสดงขอบเขตที่ครอบคลุมบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 และถนนเทศบาลสาย 2 และ

                                                        
 

41
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำในพื้นที่ภำคกลำง
และภำคตะวันออก (กรุงเทพฯ: พรอพเพอร์ตี้พรินท์, 2555). 
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รายละเอียดความส าคัญตามท่ีปรากฏในภาพด้านบนเท่านั้น เพราะการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจะ
แสดงรายละเอียดของการประเมินคุณค่าเฉพาะพ้ืนที่น าร่องไม่กี่แห่ง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ด าเนินการศึกษาในรายละเอียดของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในพื้นที่ถนนเทศบาลสาย 1 อย่างละเอียด
มากขึ้น  

   2.1.2  โครงการจัดท าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง 
จังหวัดจันทบุรี โดยนราธิป ทับทัน จากสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ เทนถวาย ในปี 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 นราธิป ได้ด าเนินการวิจัยโดยส ารวจอาคารเก่าในเขตเทศบาลเมืองขลุง 
บริเวณย่านตลาดเก่าขลุง  (ถนนเทศบาลสาย 1 สาย 2 สาย 5 และสาย 6) และย่านบ้านล่าง (ถนน
เทศบาลสาย 2 และบริเวณเกาะลอย)  ด้วยวิธีการส ารวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ 
และสัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองขลุง มีการบันทึก
ข้อมูล ประเมินสภาพอาคาร และสุดท้ายจัดท าทะเบียนและระบุคุณค่าของอาคารที่ส ารวจ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 133 หลัง ซึ่งการศึกษาดังกล่าว เป็นการอ้างอิงเกณฑ์ของ “คณะกรรมการด าเนินโครงการ
จัดท าทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2547)” 
องค์ความรู้จากการวิจัยดังกล่าว จะเน้นที่การจัดท าฐานข้อมูลที่ตัวอาคารที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และ
สังคมโดยรวม และเป็นอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ42  

ข้อมูลจากการศึกษาที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างทั้งหมด  ถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณค่า ทั้ง
ต่อการศึกษา และประโยชน์ต่อการพัฒนาของท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้มีการประสานน ามาใช้ประกอบการจัดท า
แผนงาน โครงการแต่อย่างใด ตัวอย่างของการศึกษาแสดงรายละเอียด ดังภาพต่อไปนี้ 

 

                                                        
 42นราธิป ทับทัน,  “การจัดท าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง 

จังหวัดจันทบุรี THE PRESERVATION DATABASE OF THE WORTHY BUILDINGS”, วำรสำร
สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 16, 1 (2557), เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tcithaijo.org/dex.php/jica/article/view/30523. 
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ภาพที่ 5:  ฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยการศกึษาของ  
  นราธิป ทับทัน  

ที่มา:  นราธิป ทับทัน,  “การจัดท าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง จังหวัด 
จันทบุรี THE PRESERVATION DATABASE OF THE WORTHY BUILDINGS”, วำรสำรสถำบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ, 16, 1 (2557), เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tcithaijo.org/dex.php/jica/article/view/30523. 

 
 กล่าวโดยสรุปคือ การด าเนินการโครงการนี้ จะมุ่งเน้นส ารวจ ระบุ และให้คุณค่าต่อ
อาคารเก่าที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ และเป็นการด าเนินงานในเชิงของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึง
ไม่ได้เน้นที่การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ การศึกษาความสัมพันธ์ของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งทาง
รูปธรรม และนามธรรมของชุมชน ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศในลักษณะองค์
รวม  แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวมีการระบุอาคารต่างๆ ที่ส าคัญและเป็นแหล่งมรดกของ
ชุมชน รวมทั้ง ยังเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการอนุรักษ์เมือง การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ จะ
เกิดประโยชน์ทั้งชุมชนและท้องถิ่น เพราะเป็นฐานข้อมูลส าคัญ สามารถน าไปประกอบการศึกษา การ
อ้างอิงต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ของเมืองขลุงต่อไปได้อย่างดี 
 2.2 งำนวิจัยและบทควำมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่อื่นๆ 
  2.2.1. แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนริมน้ าจันทรบูร 
จังหวัดจันทบุรี โดยนายภาสกร ค าภูแสน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชาออกแบบและวางผัง
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ชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร  งานดังกล่าวเป็นการค้นคว้าอิสระ ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2552 
โดยศึกษากระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยการระบุองค์ประกอบ ประเภทของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ซึ่งใช้รูปแบบวิธีการศึกษาข้อมูลโดยประยุกต์จากการด าเนินการอนุรักษแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม  โดยใช้เทคนิคกระบวนการที่เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในประเทศเดนมาร์ก มาปรับใช
เรียกว่าระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment  Conservation 
System) หรือ CECS โดยการส ารวจและท าแผนที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรมที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมนั้นๆ แล้วน ามาวิเคราะห์และจัดวางแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ภาสกร ใช้เกณฑ์การประเมินคุณค่าตามแนวทางการประเมิน
คุณค่าโดย UNESCO แนวทางการจัดการจะประยุกต์ใช้รูปแบบคล้ายคลึงกัน เช่น การศึกษาและ
การวิจัย แนวทางการดูแลรักษา แนวทางการบูรณะและการปฏิสังขรณ์ แนวทางการฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามบริบทของพ้ืนที่คือ ชุมชนริมน้ าจันทรบูร ซึ่งลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ แต่ในแง่ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
อาจจะคล้ายคลึงกันเนื่องอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเดียวกัน ข้อมูลน ามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ได้43 
   2.2.2 ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ าเภอบางใหญ
จังหวัด นนทบุรี (CULTURAL LANDSCAPE OF OMNON WATER-BASED COMMUNITY, 
AMPHOE BANG YAI, NONTHABURI PROVINCE)  โดยนางสาวพัชรี อาจสาลี จากภาควิชาการวาง
ผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท โดยเป็นการศึกษา เกี่ยวกับ
เรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนบริเวณคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม แบบภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม เนื่องจากยังคงพ่ึงพาและยึดถือระบบนิเวศน์เป็นส าคัญ วิธี
การศึกษาจะเป็นการส ารวจ การศึกษาคุณค่า และการประเมินคุณค่าความส าคัญของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมริมคลองออมนนท จากนั้นจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือเก็บรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ดังกล่าว ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัยจะมีลักษณะคล้ายกันกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แต่พัชรี 
อาจสาลี จะใช้เกณฑ์การประเมินคุณค่าของตามเกณฑ์การประเมินความโดดเด่นของมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติของ “Operational Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention” “แนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก” ของ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นหลักเนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศทั่วโลก และเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และมุ่งส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่เน้นแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ โดยเสนอแนวทางการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรม องค์ประกอบ

                                                        
 43ภาสกร ค าภูแสน, “แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนริมน้ า

จันทรบูร จังหวัดจันทบุรี”. (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004074. 
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ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวทางการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้ง แนวทางการสนับสนุนความร่วมมือ
ของชุมชนในการอนุรักษ์ด้วย44 
  2.2.3 การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษ์คลอง
บางพระ จังหวัดตราด โดย นางสาวศศิธร โตวินัส สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจมรดกทางสถาปัตยกรรมของชุมชนบางพระในจังหวัด
ตราดที่ยังคงมีอยู่มากในพ้ืนที่ ส าหรับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการอนุรักษ์ การศึกษาของศศิธร จะเน้น
การส ารวจพ้ืนที่ และวิธีการสนทนา พูดคุยและสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก ร่วมกับการสังเกตการณ์ทั้ง
อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับการศึกษาเอกสารข้อมูลทั้งทางวิชาการ จากจดหมาย
เหตุ และจากชุมชน จากนั้นท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ร่วมกับชุมชน เนื่องจากเห็นว่า กระบวนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมีหลากหลาย แต่วิธีการจัดท าแผนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวจะท าให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้ าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหน น าไปสู่การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์
ผ่านการจัดท าแผนที่วัฒนธรรมด้วยกระบวนการก าหนดคุณค่าความส าคัญร่วมกันของคนในชุมชน 
งานศึกษามีจุดเด่นที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง มิใช่ด าเนินการจากคน
ภายนอก จะท าให้ผลการศึกษามีข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา และพัฒนาการของท้องถิ่นอย่าง
ละเอียด ครบทุกมิต ิและเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากคนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง ทุกกลุ่มคน ทุกระดับ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของวิทยานิพนธ์ที่โดดเด่นโดยใช้กระบวนการ หรือวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เป็นส าคัญ สามารถน าวิธีการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานวิจัยอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี45 
   2.3 งำนวิจัยอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
  2.3.1 ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชน ลุ่มน้ าท่าจีน  โดยรองศาสตราจารย์สุภาภรณ ์
จินดามณีโรจน์  อาจารย์สุภาภรณ์ ได้ท าการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของชุมชนลุ่มน้ าท่าจีน 
โดยท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2530 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมวัฒนธรรมของ
ผู้คนบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนก าลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากที่ได้รับทุนศึกษาวิจัยเบื้องต้นเรื่อง 
“การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ าท่าจีน” จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การด าเนินงานเป็นการเก็บข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และ
สืบค้นร่องรอยหลักฐานทุกรูปแบบ ตั้งแต่ต้นแม่น้ าจนถึงปากอ่าวที่แม่น้ าท่าจีนไหลลงสู่ทะเล การ

                                                        
 44พัชรี อาจสาลี, “ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ าเภอบางใหญ จังหวัด 

นนทบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก thesis.grad.chula. ac.th/ 
readfile1.php?fn=ab4974138125.pdf. 

 45ศศิธร โตวินัส, “การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษ์คลอง
บางพระ จังหวัดตราด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Sasithon_Towinus/ fulltext.pdf 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Sasithon_Towinus/
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ด าเนินงานระยะที่สองในช่วงปี พ.ศ. 2529 - 2530 จึงได้สนใจศึกษาในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สังคม
ของชุมชนลุ่มน้ าท่าจีน” ขึ้น โดยเน้นศึกษาพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทตอนใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมและสังคมของกลุ่มคนต่างๆ บริเวณริมน้ าสองฝั่งลุ่มน้ าท่าจีนตอนบน
และตอนล่าง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อาจารย์สุภาภรณ์ สรุปให้เห็นอย่างน่าสนใจ ว่า 
การศึกษาประวัติศาสตร์ดังกล่าว เป็นการศึกษาจากภายในที่มีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสาร
ชั้นต้น และชั้นรอง และให้ความส าคัญต่อการลงพ้ืนที่ ศึกษาพ้ืนที่ สืบค้นและเก็บข้อมูลทุกรูปแบบ
ก่อนที่จะสูญหายหรือถูกละเลยไปพร้อมกับผู้รู้ในท้องถิ่น ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อาจารย์
สุภาภรณ์ ได้ท าการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ คือ เอกสำรชั้นต้น ได้แก่
เอกสารราชการ มักเป็นหนังสือตราตั้ง ใบบอก ประกาศ รายงานการตรวจราชการ ซึ่งถูกบันทึกโดย
หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมราชเลขา เอกสารจะปรากฏอยู่ในห้องวชิรญาณ 
หอสมุดแห่งชาติ และกองจดหมายเหตุแห่งชาติ มักเป็นเรื่ องเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง  ส่วน
เอกสารท้องถิ่น  เป็นเอกสารชั้นต้นค่อนข้างหายาก เช่น เอกสารสมุดข่อย หรือสมุดไทยด า-ขาว สมุด
ใบลาน เป็นต้น  และยังมีเอกสารที่เขียนบันทึกโดยชาวต่างชาติ เช่น บันทึกของบาทหลวงที่เดินทาง
มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์  เอกสำรชั้นรอง ได้แก่ บทความ หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ใน
สาขาวิชาต่างๆ ในหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆกำรส ำรวจ ออกส ารวจพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพ
ภูมิศาสตร์ แหล่งชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนกลุ่มต่างๆ โดยการค้นคว้าหลักฐานทุก
รูปแบบ เช่น ศึกษาวัด ศาลเจ้า บ้านเรือน ตลาด ท่าเรือ พาหนะ รูปภาพเก่า เครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ 
ต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรื้อฟ้ืนภาพอดีตของสังคมท้องถิ่นจากมุมมองของท้องถิ่นเอง กำรสัมภำษณ์  
ท าการสัมภาษณ์ผู้รู้ประจ าถิ่นหรือผู้เฒ่าผู้แก่ ที่อายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ได้แก่ ผู้มีบทบาททาง
เศรษฐกิจ ผู้น าชุมชน หรืออดีตผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) พระภิกษุ ผู้ประกอบพิธีความเชื่อ หรือ
ผู้เคยเข้าร่วมพิธีกรรม ชาวเมือง ชาวนา ชาวบ้านทั่วไป  ทั้งนี้ อาจารย์สุภาภรณ์ ได้ให้ข้อคิดส าคัญ 
จากการด าเนินงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า 
 

 ข้อมูลท้องถิ่นจากการลงพื้นที่ ส ารวจ และเก็บข้อมูลทุกรูปแบบ นับเป็นข้อมูลหลักฐาน
ส าคัญและมีประโยชน์มากต่อการวิจัยนี้ เพราะสามารถให้มุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสังคมของชุมชนต่างๆ ในลุ่มน้ าท่าจีนอย่างที่หาไม่ได้จาก
หลักฐานเอกสารส่วนกลาง เป็นความพยายามที่จะมองประวัติศาสตร์จากภายในหรือจาก
ท้องถิ่น46 
 

  ดังนั้น เ พ่ือให้ ได้ข้อมูลทั้ งองค์รวมของพ้ืนที่  สามารถน ากระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการด าเนินงานของการวิจัยดังกล่าว มาใช้ประยุกต์ใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
ประกอบศึกษาวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใน
ครั้งนื้ได้อย่างดี 

                                                        
 46สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ประวัติศำสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ ำท่ำจีน (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์สร้างสรรค์ จ ากัด, 2554), 11 
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   2.4.3.2  งานที่เกี่ยวข้องของ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(สวช.) โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้ด าเนินโครงการส ารวจภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่น าร่อง 12 จังหวัด ในส่วนของ
สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึ่งได้ด าเนินโครงการภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของภาครัฐ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าในทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน ส่งผลให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นตน ก่อให้เกิดการร่วมมือใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่  
   นอกจากนี้ยังมีการด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก 
เช่น  การเคหะแห่งชาติก็ได้จัดท าโครงการศึกษาวิจัยมาตรฐานที่อยู่อาศัยและชุมชนเพ่ือคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์และคุณค่าของเมือง47 ภาคเอกชนก็ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดการด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่
ละชุมชน เช่น บางกอกฟอรั่ม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม ท างานด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนากรุงเทพฯ สร้างสรรค์ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เป็นต้น  
   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สรุปมาข้างต้น จะแสดงเห็นได้ว่า 
หน่วยงาน องค์กร หลายภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการด าเนินการด้านภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะย่านชุมชนเก่าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ถึงแม้สภาพ
ทางกายภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่ยังคงความเป็นต้นก าเนิดไว้ทั้งในเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน 
และองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม สังคม วัฒนธรรม จึงถือได้ว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และการ
ด าเนินงานวิจัยเพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า เพื่อจัดท าแนวทางการด าเนินการต่างๆ ในพื้นที่ 
ควรได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางรูปธรรม ด้วยการบูรณาการข้อมูล และด าเนินงานร่วมกันในทุก
ระดับของหน่วยงาน และชุมชน สถานศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน  

    
ผลสรุปจำกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า วรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ท าให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ รวมทั้งกรอบแนวทางการด าเนินการ
วิจัยในเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่จะน ามาใช้ในการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญประกอบการ
จัดท ากระบวนการการวิจัย รวมถึงขั้นตอนของการวิจัย ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และ
มีประเด็นการวิจัยที่ครบถ้วนต่อการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป 

                                                        
47ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิจัยมำตรฐำนที่อยู่อำศัย
และชุมชนเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่ำของเมือง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.ม., 2553). 
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บทที่ 3 
 

กำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 
 

ในบทนี้จะเป็นรายละเอียดของวิธีที่จะด าเนินการวิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนน
เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดพ้ืนที่
วิจัย ประชากรที่ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

 
1. พื้นที่ศึกษำ 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เป็นพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากเห็นว่าเป็นย่านชุมชนเก่าตลาดหรือย่านการค้า  มีลักษณะ
เด่นทางสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวไม้  หรือห้องแถวค้าขาย ชุมชนยังคงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม
และความเป็นอยู่เหมือนเช่นในสมัยก่อน  บรรยากาศของชุมชนโดยทั่วไปมีความสงบไม่พลุกพล่าน มี
ชื่อเสียงในเรื่องของความสะอาด พร้อมทั้งมีองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ครบถ้วน ทั้ง
สถานที่ส าคัญๆ ทางด้านการปกครอง ศาสนา การค้า  ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแบบดั้งเดิม ที่เป็นชุมชนด้านการค้าและยังมีเรือนแถวไม้ที่ มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่มีคุณค่าของความเป็น
เมือง ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยู่เป็นจ านวนมากเป็นแนวยาวตลอด 2 ฝั่งถนน   

เนื่องจากได้ข้อมูลจากชุมชนบางส่วนเห็นว่า พ้ืนที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคาม
โดยการขยายตัวของเมือง  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การขยายถนน การรื้อถอน
บ้านเก่าเรือนแถวค้าขายเก่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าแบบสมัยใหม่ การขาดการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หรือขาดความเอาใจใส่เนื่องจากเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนความเป็นเจ้าของบ้านมาเป็น
การเช่าอาศัย หรือแม้แต่ขาดการดูแลรักษาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ท าให้สภาพบ้านเรือนผุ
พังไปตามตระหนักถึงความส าคัญขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ของตน และมี
การบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ประชำกรที่ศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่      
 2.1 ประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ ด าเนินการส ารวจในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
เป้าหมายที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการ ร้านค้า เจ้าของบ้านเรือน
และเรือนแถวค้าขายที่อยู่สองฝั่งถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และ
ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือทรัพยากรวัฒนธรรม 

2.2 ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประเภทข้อมูล 
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 การรวบรวมข้อมูลจะเป็นสองส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการส ารวจ
องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ในทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลที่สองคือข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย แผนที่ ภาพถ่ายเก่า  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เนื่องจากการวิจัยดังกล่าว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น เมื่อได้ข้อมูล

มาแล้วจะด าเนินการ ดังนี้  
1. ตรวจสอบข้อมูล จะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา  

สถานที่ และบุคคล 

2. วิเคราะห์โดยการจ าแนก และจัดระบบข้อมูล จากนั้นหาความสัมพันธ์ 
ของข้อมูล ความหมาย และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรม บนหลักการการมองภาพองค์รวม การอธิบายเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรมของปรากฏการณ์ รวมทั้ง น าเอาทัศนะของผู้ให้ข้อมูลมาอธิบายปรากฏการณ์  
โดยให้ความส าคัญต่อมุมมองของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งถือเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย 

3. จัดท ารายงานเพ่ือเสนอผลงานที่ได้ศึกษามาแล้วโดยการจัดท า 
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที ่
 
3. กระบวนกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยวิธีการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) การสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน การ
สังเกต หรือการจัดประชุมกลุ่มย่อย พร้อมทั้งเป็นการวิจัยประยุกต Applied Research)1 โดยมี
วัตถุประสงค์น าผลที่ได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางการการพัฒนาต่อไป 
 
4. ขั้นตอนในกำรศึกษำวิจัย 

ส าหรับขั้นตอนการวิจัยผู้วิจัยได้น าระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 
(Cultural Environment Conservation System) มาปรับใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
ศึกษา และกระบวนการศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะส าคัญ คือ  

3.3.1 การศึกษาระดับภาพกวาง   
ขั้นตอนการด าเนินการของระยะที่ 1 จะเป็นการศึกษาเน้นภาพรวมของพ้ืนที่ เพ่ือ

รวบรวมประเด็นองคความรูที่มีอยูอยางมากมายและกระจัดกระจาย  มาด าเนินการใหเปนหมวดหมู

                                                        
 1สุวิมล ติรกานนท์, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์:แนวทำงสู่กำรปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 6 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549). 
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และสัมพันธกันกับผังกายภาพ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก (ปรับปรุงจากระบบ CECS ที่มี 6 
ขั้นตอน) ไดแก  

1. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล : หรือเรียกว่าการสรุปคุณลักษณะส าคัญเป็น
การสรุปภาพรวมและคุณลักษณะที่ส าคัญขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ศึกษา 
และคัดกรองข้อมูลที่มีอยู่มากมายให้กระชับขึ้น หัวข้อคุณลักษณะที่ส าคัญที่ท าการสรุป คือ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สภาพทางธรรมชาติและภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและชุมชน  จากนั้นระบุ
สาระส าคัญของกลุ่มข้อมูลต่างๆ แหล่งข้อมูลได้มาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารวิชาการ 
รายงานการวิจัย แผนที่ ภาพถ่ายเก่า เป็นต้น 

2. การระบุแหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรม : ได้แก่ การระบุพื้นท่ีที่มีความส าคัญใน 

พ้ืนที่ศึกษาตามสาระส าคัญ จัดท าผังกายภาพระบุหาพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในแต่ละด้าน ซึ่งพ้ืนที่ที่
ได้รับการระบุดังกล่าวจะได้ถูกน ามาจัดท าเป็นรายชื่อแหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในเบื้องต้น 
ซึ่งจะน าไปเก็บบันทึกข้อมูลและตรวจสอบเพ่ิมเติมต่อไป สิ่งที่ได้ในขั้นตอนนี้ คือผังแสดงต าแหน่ง
พ้ืนที่ส ารวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมเบื้องต้น 

3. การส ารวจจัดท าเอกสารขอมูล : ได้แก่การเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ิมเติมเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการก าหนดการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ การระบุขอบเขต
เบื้องต้นเพ่ือการส ารวจ ข้อมูลการก าหนดต าแหน่งองค์ประกอบส าคัญ ส่วนที่สองคือ การส ารวจ
ภาคสนามอย่างคร่าวๆ ร่วมกับคนในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพทางกายภาพโดยรวม อาจใช้เป็นรายการ
Check list เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้นเช่น โบราณสถาน อาคารเก่าแก่ อาคารทางประวัติศาสตร์ 
ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้พ้ืนถิ่น พ้ืนที่เกษตร สถานที่ หรือร้านค้าเก่า เป็นต้น 

4. การประเมินคุณคาและการวิเคราะห : ข้อมูลที่ได้จากองค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดจากภาคสนาม จะน ามาประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ ใน 3 ด้าน เพ่ือให้
ได้รายงานภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเบื้องต้น ได้แก่  การประเมินคุณค่าความส าคัญ การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ภัยคุกคาม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และการเสนอแนวทางการจัดการ 

5. การจัดล าดับความส าคัญเรงดวน : รายงานภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเบื้องต้นที่
ได้จะน ามาประเมินความส าคัญเร่งด่วน และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน ทั้งคุณค่าความส าคัญ สภาพทางกายภาพ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ จะคัดกรองให้เป็น
เป้าหมายหลักท่ีจะน าไปด าเนินการศึกษาในรายละเอียดในขั้นต่อไป  

3.3.2 การศึกษาระดับรายละเอียด  
 สืบเนื่องจากผลการด าเนินการข้ันตอนที่  1  การศึกษาในระดับกวาง ผลจาก

การจัดล าดับความส าคัญเรงดวน จะเปนตัวบงชี้ถึงประเด็นทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความจ าเปนที่
จะตองมีการด าเนินการเพ่ิมเติม ทั้งนี้การเลือกดังกลาวอาจจะหรือควรจะสัมพันธกันกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

 การศึกษาระดับรายละเอียด (ขั้นตอนที่ 2) สามารถแบ งออกได เปน 3 
ขั้นตอน ไดแก  

1. การก าหนดวัตถุประสงค : เริ่มต้นจากการระบุประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ 
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ภาวะแวดล้อม แล้วน ามาแปลงเป็นวัตถุประสงค์ย่อยให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสามารถด าเนินการ
ได้ทันที หรืออาจวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ขององค์ประกอบ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเหล่านั้น 

2.  การเก็บขอมูลเชิงลึกเพ่ือการวางแผน : จากผลการวิเคราะห์ในข้อ 1. 
จะต้องน ามาเก็บข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนแรกเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกทาง
สถาปัตยกรรมในระดับรายละเอียด จัดท าผังวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญใน
พ้ืนที่ หรือทางวิชาการ ส่วนที่สองการวิจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ผ่านการบันทึกประวัติศาสตร์บอก
เล่าจากคนในพื้นท่ี หรือการประชุมกลุ่ม 

3.  การน าไปสูการปฏิบัติ : เป็นขั้นตอนของการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง 

การจัดการ การวางแผน ผ่านการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม มี
เนื้อหา 3 ส่วน คือ การสังเคราะห์เชิงลึกเพ่ือประกอบการจัดท าแนวทาง การก าหนดมาตรการหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการจัดท าแผนผังการอนุรักษ์ หรือ แผนที่ทาง
กายภาพเพ่ือจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนมีผลผลิตส าคัญที่แตกตางกันไป โดยเปาหมาย
หลักของการศึกษาในระดับรายละเอียด  คือ การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ แผนดังกล าวจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึก ทั้งในสวนกายภาพและสังคมที่จะไดน ามาใชเปนตัวก าหนด มาตรการ
และแนวทางที่ปฏิบัติไดจริง ตรงกับความตองการและวิสัยทัศนของคนในพ้ืนที่ และมีความสอดคล
องกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่  

 ดังนั้น สรุปขั้นตอนการด าเนินงานในภาพรวมของการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 6 แผนภูมิสรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  5.1 แบบเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาเช่น ข้อมูลที่ตั้งองค์ประกอบ
ทั้งท่ีเป็นอาคาร และไม่ใช่อาคาร คุณลักษณะ บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  

  5.2 การสัมภาษณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือหาข้อมูลความคิดเห็นประกอบทั้งจากคนนอก 
ได้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และคนในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู 
อาจารย์ เยาวชน หรือคนในชุมชน ผู้รู้ผ่านประวัติศาสตร์บอกเล่าเพ่ือให้ได้ข้อมลูที่ครอบคลุม 
  ดังนั้น สามารถแสดงรายละเอียดของเครื่องมือประกอบการด าเนินการวิจัย ในครั้ง
นี้ ดังตารางที่ปรากฏ ดังนี้ 
  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดของการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย  
 

รายละเอียด รูปแบบ/จ านวน เครื่องมือ 
1. การเก็บข้อมูลภูมิทัศน์ 
วัฒนธรรม 

แบบส ารวจ 
54 ชุด 

1. แบบส ารวจ 
2. ภาพถ่ายประกอบ 

2. การสัมภาษณ ์ ไม่มีแบบ 1. บันทึกเสียง 
2. จดบันทึก 

3. การวิเคราะหผ์ล เชิงคุณภาพ 1. วิเคราะห์จากแบบส ารวจเบื้องต้น 
2. วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์การสังเกต 

4. การประเมินคณุค่า 
     ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

ใช้เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ศิลปกรรมย่านชุมชนเก่า 

5. การประเมินความเสีย่ง ภัย
คุกคาม 

วิเคราะหจ์ากข้อมูล 1. SWOT ของเทศบาลเมืองขลุง 
2. จากผลการประเมินจากแบบส ารวจ  
3. จากการสอบถาม สัมภาษณ์ 

  
6. ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
  จากการด าเนินงานในภาพรวม อาจจะมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานในส่วนของการ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับสัมภาษณ์ อาจจะได้ไม่ครอบคลุมในทุกระดับ เนื่องจากในบริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ เช่น กลุ่มครู เยาวชน เป็นต้น 
อาจท าให้ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นได้อย่างครบถ้วน และจากข้อจ ากัดของระยะเวลาในการลง
พ้ืนที่ส ารวจ ซึ่งไม่ตรงกัน อาจจะท าให้ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน เจ้าของบ้าน หรือผู้
เช่าอาศัยบ้าน เนื่องจากบางหลังปิดเนื่องจากการออกไปประกอบอาชีพข้างนอกพ้ืนที่ หรือปิด
ปรับปรุงซ่อมแซม นอกจากนี้ข้อมูลองค์ประกอบด้านต่างๆ ของอาคาร บ้านเรือน อาจจะมีไม่
ครบถ้วนตามหลักการของสถาปัตยกรรม เนื่องจากความไม่ช านาญในทางสถาปัตยกรรมของผู้ศึกษา 
เป็นต้น 
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บทที่ 4 
 

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของพื้นที่ศึกษำ 
 

 ในบทนี้ จะแสดงรายละเอียดของประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของพ้ืนที่ศึกษา โดย
จะล าดับจากระดับภาพกว้าง ก่อนที่จะเชื่อมโยงไปจนถึงบริเวณพ้ืนที่ที่ท าศึกษา ได้แก่ บริเวณถนน
เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆทั้งลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางสังคม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1. กำรตั้งถิ่นฐำนและพัฒนำกำรของพื้นที่ศึกษำ 
   ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมาก  เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และแหล่งอัญมณี
ที่ส าคัญของประเทศอัญมณีที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดจันทบุรีมีหลายชนิด เช่น ไพลิน สตาร์บุษราคัม 
แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ทับทิมสยาม ซึ่งมีชื่อเสียงมากในระดับโลก 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงที่ตั้งของภาคตะวันออกของไทย 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, แผนที่ภำคตะวันออก ก ำหนดตำมสภำพเศรษฐกิจและสังคม โดย 
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/ wiki/ภาคตะวันออก_(ประเทศไทย). 
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การแบ่งภูมิภาคตามราชบัณฑิตยสถาน แบ่งภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดสระแก้ว1 ส่วนการตั้งถิ่นฐานของภูมิภาคตะวันออก จะมีลักษณะสัมพันธ์กับความอุดม
สมบูรณ์ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก ท าให้บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ
มนุษย์มานานนับหมื่นปีแล้ว การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก จะมี
การจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ตามถ้ าและเพิงผา กลุ่มที่อยู่ตามเนินดินหรือบริเวณที่ราบ
เชิงเขา และกลุ่มสุดท้ายจะอยู่ตามเนินดินที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง2  

ส าหรับล าดับพัฒนาการจะขอกล่าวถึงที่มาและการตั้งถิ่นฐานของจังหวัดจันทบุรีก่อน
เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะแสดงรายละเอียดของพ้ืนที่เป้าหมายที่ศึกษาได้แก่ 
ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในล าดับต่อไป 

1.1  พัฒนำกำรกำรตั้งถิ่นฐำนจังหวัดจันทบุรี 
 จากข้อมูลการตั้งถิ่นฐาน  ได้มีการกล่าวถึงเมืองจันบุรีว่า เป็นชุมชนโบราณเก่าแก่มี

อายุมากกว่า 1,000 ปี และยังคงมีร่องรอยอารยธรรมโบราณของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุไม่
น้อยกว่า 6,000 - 4,000 ปี หลักฐานที่ปรากฏ มีทั้งด้านมานุษยวิทยา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ 
แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน การเติบโต และการขยายตัว การติดต่อค้าขายกับต่างถิ่น การรับและ
ถ่ายทอดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการพัฒนาการยาวนานต่อมาจนกระท่ังเป็นเมืองจันทบุรีใน
ปัจจุบัน การศึกษาในทางโบราณคดีแยกศึกษาได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ยุคสมัย คือ 

 1.1.1 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  (Prehistoric Archaeology)  เป็นช่วงที่จะ
มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ปรากฏออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจึงถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะยึดเอาหลักฐานทางวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด และเนื่องจากในแต่ละภูมิภาค
ต่างๆ ในโลกจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน สาเหตุมาจากการตั้งถิ่นฐานการอพยพ โยกย้าย ตลอดจน
วิวัฒนาการต่างๆ ของมนุษย์ หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจันทบุรี เริ่มต้นตั้งแต่มีการพบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นร่องรอยของคนในอดีตที่อาศัยและด ารงชีวิตอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ ได้แก่
เครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุราว 10,000 - 6,000 ปีมาแล้ว ต่อเนื่องมาถึง
ยุคหินใหม่ตอนปลาย มีอายุประมาณ 4,000 - 2,000 ปีมาแล้ว รวมถึงยุคโลหะที่คนได้รู้จักวิธีการท า
เครื่องมือเครื่องใช้จากส าริดและเหล็ก คือ เมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว เมื่อเข้าสู่สมัยพุทธศวรรษที่ 
12 ไดม้ีการค้นพบจารึกเพนียด (หลักท่ี 52) จึงถือไดว้่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจันทบุรีได้สิ้นสุดลง
และเริ่มเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ 

                                                        
 1วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ภำคตะวันออก (ประเทศไทย), เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคตะวันออก_(ประเทศไทย). 
 2ภารดี มหาขันธ์. กำรตั้งถิ่นฐำนและพัฒนกำรของภำคตะวันออกยุคต้น (ยุคก่อน

ประวัติศำสตร์ – รัตนโกสินทร์ตอนต้น), สำขำวิชำไทยศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ชลบุร ี(กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด องศาสบายดี, 2554). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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1.1.2 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ (Historic Archaeology) เป็นช่วงเวลาที่มี
ประวัติศาสตร์ปรากฏออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน สิ่งที่ค้นพบต่าง ๆ เหล่านั้น แสดงให้เห็นว่า
เป็นหลักฐาน จะเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Historical Evidences) ได้แก่ ต านาน 
พงศาวดาร จารึก บันทึกการเดินทาง จดหมายเหตุ เป็นต้น เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนต่าง ๆ 
ของโลกเริ่มมีการจด บันทึก ในช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่พร้อมกัน การสิ้นสุดของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
หรือเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนต่าง ๆ ของโลกจึงปรากฏขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ยังมีสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ (Proto History) ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ของบางแห่งจะเป็นช่วงที่มีการค้นพบหลักฐานทางตัวหนังสือ
ทางภาษาแต่ไม่สามารถอ่านหรือน ามาเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ 

ล าดับการตั้งถิ่นฐานในยุคประวัติศาสตร์ของเมืองจันทบุรี ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 11 - 18 กล่าวได้ว่า เริ่มจากได้พบหลักฐานชุมชนสมัยประวัติศาสตร์ในจันทบุรี เป็นเมือง
โบราณเก่าแก่ซึ่งน่าจะมีอายุถึงปลายสมัย ฟูนัน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นชุมชนที่ได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมศิลปะศาสนาจากขอมโบราณ ซึ่งปรากฏหลักฐานในหนังสือฝรั่งเศส ชื่อ "แคมโบช" (Le 
Cambodge) เขียนโดยมองสิเออร์ เอเตียนน์ เอโมนิออร์ (Etienne Aymonier) ปี พ.ศ. 2444 ว่ามี
บาทหลวงองค์หนึ่งพบศิลาจารึก ภาษาสันสกฤตที่ต าบลเขาสระบาป ในศิลาจารึกมีข้อความว่ า เมื่อ
พันปีล่วงมาแล้วมีเมือง ๆ หนึ่งชื่อว่า "ควนคราบุรี" เป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวาง  ตั้งอยู่บริเวณ
บ้านเพนียด บ้านสระบาป ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของ
ชุมชนโบราณในจังหวัดจันทบุรีในสมัยยุคประวัติศาสตร์นั้นปรากฏชัดเจน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 
แต่อาจจะมีชุมชนตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนแล้ว และขยายตัวขึ้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่ระดับเมือง หลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานนั้นอยู่บริเวณวัดทองทั่ว  และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง ต าบลคลอง
นารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ภูมิประเทศเป็นที่ราบหน้าเขาสระบาปที่มีล าน้ าคลอง
นารายณ์ไหลลงมาจากเขาสระบาปทางตอนเหนือ ผ่านไปออกสู่แม่น้ าจันทบุรีทางตะวันออกเฉียงใต้ 
บริเวณที่พบแหล่งโบราณสถานมี 4 แห่ง คือ 1. เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) 2. โบราณสถาน
เพนียด 3. เนินโบราณสถานใกล้วัดทองทั่ว 4. เนินโบราณสถานวัดสมภาร (ร้าง) จากภาพถ่ายทาง
อากาศพบว่าตัวเมือง มีผังเมืองเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวถนนสุขุมวิทพาดผ่านในแนวเฉียงเนิน
โบราณสถานที่เก่าท่ีสุดตามหลักฐานที่พบคือ จารึก ทับหลัง เสาประดับ กรอบประตู เคยเป็นที่ตั้งของ
วัดเพนียดที่ปัจจุบันเหลือเพียงเนินขนาดใหญ่ฐานล่างก่อด้วยอิฐ ลึกจากพ้ืนดินปัจจุบันลงไปประมาณ 
4 เมตร เนินดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของแนวศิลาแลงยาวประมาณ 15 
เมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบท าให้สันนิษฐานได้ว่า บริเวณนี้  คงมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น
พอสมควรในราวพุทธศตวรรษที่ 11 และเมื่อมีการขยายชุมชนออกไปพร้อมกับสภาพทางการเมืองที่
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมโบราณตั้งแต่สมัยแคว้นเจนละเป็นต้นมาปรากฏว่าสอดคล้องกับ
หลักฐานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งได้แก่ ทับหลังแบบถาลาบริวัตร และทับหลังแบบสมโบร์ไพรกุก 
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ทับหลังแบบไพรกเมง ราวพุทธศวรรษที่ 13 เสาประดับกรอบประตูในศิลปะ
ขอมสมัยก่อนเมืองพระนครจารึก 2 หลัก ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ภาชนะดินเผาเป็น
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กระปุกทรงลูกจัน รูปแบบอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 ไหเท้าช้าง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในพุทธ
ศตวรรษที่ 17 - 18 เป็นต้นมา เนินโบราณสถานบริเวณวัดสมภาร (ร้าง) ได้แสดงให้เห็นถึงการขยาย
ชุมชนออกไป บริเวณนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศาสนสถานเช่นกัน เนื่องจากได้พบประติมากรรมขนาด
เล็กในอิทธิพลของศิลปะขอมแบบนครวัด ราว พ.ศ. 1650 - 1725 ประติมากรรมที่พบมีทั้งสลักจาก
ศิลา และท าด้วยส าริด นอกจากนี้ยังได้พบหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่น้อย ได้ถูก
เคลื่อนย้ายมาไว้ที่บริเวณวัดสระบาปที่อยู่ใกล้เคียงกัน โบราณสถานบริเวณใกล้กับวัดทองทั่ว ในพ้ืนที่
นี้ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ในบริเวณนี้ยังได้พบเศียรประติมากรรมรูปเคารพขนาดเล็ก
สลักจากศิลาทรายสีแดง ก าหนดได้ว่าเป็น ศิลปะร่วมในศิลปะขอมแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 
หลักฐานที่หลงเหลืออยู่อย่างชัดเจนก็คือโบราณสถานเพนียด ซึ่งใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง
ทั้งหมดการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้างนั้น เป็นรูปแบบการก่อสร้างที่ส าคัญในศิลปะขอมแบบบายน 
ซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ดังเช่น ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น โบราณสถาน
เพนียดนี้แต่เดิมมี ๒ แห่ง สร้างคู่กันในแนวเหนือใต้ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว ต่อมาได้มีการย้าย
เมืองมายังบริเวณบ้านหัววัง เรียกกันว่า เมืองพุงทะลาย แต่ท าเลบริเวณนี้ไม่เหมาะสม น้ าท่วมเป็น
ประจ า จึงท าให้มีการย้ายเมืองอีกครั้งมายังบริเวณบ้านลุ่ม ริมแม่น้ าจันทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมือง
ในปัจจุบัน   

ดังนั้น จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า ชุมชนบริเวณนี้คงจะมีการตั้งถิ่นฐานอย่าง
ค่อนข้างหนาแน่นราวพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ในรูปแบบสังคมเกษตรกรรม ได้รับอิทธิพล
ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับขอมคติความเชื่อทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์ ศาสนา
พุทธ การนับถือผีของชนพ้ืนเมืองที่เรียกว่า “ชาวชอง” มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในระดับ
หนึ่ง อาจได้รับการถ่ายทอดจากชุมชนอ่ืนสมัยเดียวกัน เป็นชุมชนเปิดที่มีการคมนาคมสะดวกทั้งทาง
บกและทางทะเล สามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกได้ รวมทั้งมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญคือ 
เขาสระบาปและแม่น้ าจันทบุรี พ้ืนที่ลุ่มเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของชุมชนจนกระทั่งเป็นเมือง ซึ่งในต านานพ้ืนเมืองเรียกกันว่า เมือง
เพนียด หรือ เมืองนางกาไว มีระบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นเจ้าเมือง 
  1.1.3    ล าดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี 
   สมัยอยุธยา เมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น ในปี พ.ศ. 
1893 มีชื่อของเมืองจันทบุรี ในนาม จันตะบูร หรือ จันทบูร เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาด้วย ส่วนที่ตั้ง
ของเมืองสันนิษฐานว่าย้ายจากเมืองเพนียด ตั้งแต่ขอมหมดอ านาจ มาตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ า
จันทบุรี บริเวณบ้านหัววัง ต าบลพุงทะลาย (ปัจจุบันคือ ต าบลจันทนิมิต) ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
ชุมชนกระจายตัวไปตามลุ่มแม่น้ าจันทบุรี ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ คือ ชอง (ชนพ้ืนเมือง) คนไทย 
(มาในลักษณะของผู้ปกครอง ลาว เขมร ซึ่งถูกกวาดต้อนมาเนื่องจากสงคราม) จะตั้งถิ่นฐานกันเป็น
กลุ่มๆ จึงปรากฏชื่อของ บ้านลาว บ้านขอม เป็นต้น สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 -
2231) เขมรเกิดจลาจล ทั้งไทย และญวนต่างเข้าไปแทรกแซง จันทบุรีกลายเป็นเมืองหน้าด่านทาง
ตะวันออกที่คอยป้องกันการรุกรานของเขมรและญวน สมัยกู้อิสรภาพกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 
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2310 จันทบุรีเป็นเมืองที่มีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้ง รวมพลของพระเจ้าตาก จน
สามารถต่อสู้กับพม่า ได้กู้อิสรภาพกรุงศรีอยุธยาจนส าเร็จ 
   สมัยกรุงธนบุรี เมืองจันทบุรี ยังคงตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านลุ่ม และค่อนข้างสงบ
สุขไม่มีศึกสงครามใดๆ เป็นเมืองท่าหลักชายฝั่งตะวันออกที่มีชัยภูมิเหมาะสมต่อการตั้งรับข้าศึก
ทางด้านญวนและเขมร ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองจันทบุรียังคงตั้งอยู่ที่เดิม จนกระทั่งถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประเทศไทยเกิดพิพาทกับญวน รัชกาลที่ 3 เกรงว่า
ญวนจะมายึดเอาเป็นที่มั่น จึงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองมาสร้างป้อมค่าย
และเมืองใหม่ท่ีบ้านเนินวง ต าบลบางกะจะ และสร้างวัดขึ้น ชื่อ “โยธานิมิต” แต่เนื่องจากอยู่บนที่สูง 
และห่างจากคลองน้ าจืด ท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อพยพไปตั้งถิ่นฐาน 
ยังคงอยู่ที่เดิม สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองกลับไปตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิม 
ต่อมาไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ท าให้จันทบุรีตกเป็นเมืองประกันของฝรั่งเศส แต่ไทยก็
เตรียมการต่อสู้ป้องกัน โดยให้กองทหารเรือย้ายจากตัวเมืองและป้อมที่ปากแม่น้ าแหลมสิงห์ ไปตั้งอยู่
ที่เกาะจิก และ อ าเภอขลุง เมื่อรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสได้ท าสัญญาตกลงกันจะยอมยกเมืองตราด 
เมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 ฝรั่งเศสจึงยอมถอนทหาร
ออกไปจากจันทบุรีจนหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ไทยจึงได้ย้ายกองทหารเรือทั้ง
สองแห่งมาอยู่ที่เมืองจันทบุรีตามเดิม3 

 2. อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ประวัติศาสตร์ของเมืองขลุง เริ่มจากมีการค้นพบศิลาจารึกขลุง เป็นหินทรายสีแดง 

ใช้อักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษ 12 (อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 1101 ถึง พ.ศ. 1200) การก าหนดอายุ ศาสตรา
จารย ยอรช เซเดส (George Coedes) ได้สรุปรูปแบบอักษรไว้พอสังเขปว่า เป็นอักษรที่ใช้กัน
โดยทั่วไปใน คริสต์ศตวรรษที่ 7 หรือ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกันกับจารึกวัดสระ
บาป และจารึกวัดทองทั่ว ซึ่งทางหอสมุดแห่งชาติได้ก าหนดอายุตามตัวอักษรเป็นอักษรปัลลวะ อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นภาษาสันสกฤต จ านวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด ลักษณะวัตถุเป็นชิ้นส่วน
จารึกแตกหักมาจากแท่งหินทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า ขนาดกว้างด้านละ  18 ซม. ค้นพบเมื่อ  ปี 
พ.ศ. 2461 ใกล้ที่ว่าการอ าเภอขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานว่าเก็บ
รักษาอยู่ที่ใด ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ได้รายงานเกี่ยวกับจารึกพบใหม่ที่มณฑลจันทบูร (ปัจจุบัน
คือ จังหวัดจันทบุรี) จ านวน 3 ชิ้น ในบทความชื่อ กัมพูชาศึกษา (Etudes Cambodgiennes) หัวข้อ
ที่ 18 เรื่อง “การขยายตัวของอาณาจักรกัมพูชา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่  7 (ราว
พุทธศตวรรษที่ 13) (จารึกหลักใหม่พบที่จันทบูร)” จารึกดังกล่าว พบที่อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบูร 
กล่าวกันว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ขุดพบโดยบังเอิญในขณะที่ก าลังท าสวนพริกไทย ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ โรงเจ 

                                                        
 

3คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ 
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญำ จังหวัดจันทบุรี, จัดพิมพ์เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 6 รอบ 5 ธันวำคม 2542 (ม.ป.ท., 2542), 29-39. 
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ใกล้กันกับที่ว่าการอ าเภอขลุง ต่อมาหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) ซึ่งมีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่
หอพระสมุดวชิรญาณทราบเรื่อง จึงได้แจ้งให้ ศ. ยอร์ช เซเดส์ ทราบเมื่อปี พ.ศ. 2461 เรื่องราว
เกี่ยวกับจารึกขลุงนี้ และคาดว่าจะมีกการกล่าวถึงอยู่แต่ในวารสารฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศ เท่านั้น 
เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าทางหอสมุดแห่งชาติได้มีการอ่านและแปลจารึกหลักดังกล่าวแต่
อย่างใด เนื่องจากศิลานี้จารึกช ารุดมาก จึงทราบแต่เพียงว่าเป็นจารึกที่กล่าวถึงการท าบุญ โดย
พระราชาพระองค์หนึ่งไม่ทราบพระนาม เนื่องจากตรงท่ีเป็นพระนามช ารุดหายไป ซึ่งอาจมีนามว่า ศรี
จานทรายณนาถะ อันเป็นนามท่ีปรากฏในอีกบรรทัดต่อมา ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง 

 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การค้นพบจารึกดังกล่าว อายุราวศตวรรษที่ 12 
เช่นเดียวกับจารึกท่ีพบในจังหวัดจันทบุรี จึงท าให้สันนิษฐานได้ว่า ชาวเมืองขลุง และชาวจันทบุรีจะมี
การตั้งหลักแหล่งในบริเวณใกล้เคียงกัน และระยะเวลาใกล้เคียงกันด้วย 

 อ าเภอขลุง  ปัจจุบันเป็นอ าเภอที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดจันทบุรี  
เดิมอ าเภอนี้เป็น "เมือง" มีเจ้าเมืองปกครองเรียกกันว่า "เมืองขลุง"  ต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 มีการจัดระเบียบการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองขลุง 
จึงมีฐานะเป็น อ าเภอ เรียกว่า “อ าเภอขลุง” ต่อมาเมื่อฝรั่งเศส ได้ย้ายมาจากเมืองจันทบุรีไปอยู่
จังหวัดตราด อ าเภอขลุง จึงได้ยกฐานะเป็นเมืองอีกวาระหนึ่ง มีฐานะเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “เมือง
ขลุง” ต่อมา ได้มีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ สั่งการว่า อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอขลุง รวม 2 
อ าเภอนี ้ สมควรยกเป็นเมืองหนึ ่งได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมอ าเภอ ทุ ่งใหญ่ กับ 
อ าเภอขลุง ยกเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “เมืองขลุง” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รวมเป็นเมือง
จันทบุรี เมืองระยอง เมืองขลุง เป็นมณฑลเทศาภิบาลเรียกว่า “มณฑลจันทบุรี” โปรดเกล้า ฯ ให้
พระยาวิชยาบดี เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี  

ในราว พ.ศ. 2451 เมื่อฝรั่งเศสได้ย้ายออกจากเมืองตราดแล้ว เมืองตราดได้มี
ฐานะเป็นจังหวัดขึ้นตามเดิม โดยมีอ าเภอบางพระ อ าเภอเกาะช้าง อ าเภอทุ่งใหญ่ (อ าเภอเขาสมิง
ปัจจุบัน) รวมอยู่ในเขตการปกครองจังหวัดตราด “เมืองขลุง” จึงได้ยุบเป็นอ าเภอ ขึ้นกับเมืองจันทบุรี 
เป็นต้นมา ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ.117) ในช่วงแรกเช่าบ้านของราษฎรเป็นที่ว่าการอ าเภอ
ชั่วคราว โดยเช่าบ้านของ นายเขียว บางอย่าง (หรือปัจจุบันคือบ้านเลขที่ 75 ถนนจิรวงค์รังสฤษดิ์) 
และทางการได้ส่งหลวงศรีรองเมือง (ม่วง) มาด ารงต าแน่งนายอ าเภอคนแรกของขลุง ในปี พ.ศ. 2442 
(ร.ศ. 118) – พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) 
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ภาพที่ 8 เอกสารที่แสดงถึงการปกครองของเมืองขลุง สมัย ร.ศ. 125 ในช่วงการเป็นมณฑลเทศาภิบาล 
 คือ มณฑลจันทบุรี (ประกอบด้วย เมืองจันทบุรี เมืองระยอง เมืองขลุง) ซึ่งเมืองขลุง มีผู้ว่า   
 ราชการเมืองขลุงปกครอง 
 (ภาพจากเทศบาลเมืองขลุง ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 
 

  ในส่วนของชื่อนั้น มีผู้กล่าวว่า ขลุง เป็นภาษา “ชอง”4 ซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณเผ่าหนึ่ง 
มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ าเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี (ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอมะขาม) ซึ่งมี
ความหมายว่า ที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ น้ าท่วมถึง เนื่องจากภูมิประเทศของขลุงเป็นที่ ที่มีภูเขา แม่น้ า และ
ทะเล ติดต่อกัน จึงสอดคล้องกับความหมายที่ได้เรียกกันมา จากข้อมูล คุณวิกิจ สุขส าราญ (ไต้ฝุ่นเว้) 
ลูกวัดขลุง โดยก าเนิด ให้แนวคิดความหมายของอ าเภอขลุงว่ามาจากค าว่า “โขลง” หรือ “โขลง
ช้าง” เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่อ าเภอขลุง น่าจะมีช้างอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และเมืองขลุงนี้น่าจะ
เป็นเมืองขึ้นของของอาณาจักรขอม (เขมร) ซึ่งจะต้อนช้างไปที่เมืองเพนียด จันทบูร แล้วคัดช้างส่งไป
ใช้แรงงานในอาณาจักร สาเหตุส าคัญที่ท าให้เชื่อว่า เมืองขลุง มาจากค าว่า โขลง (โขลงช้าง) ก็คือ 
ต าบล หมู่บ้าน ต่างๆ ในพ้ืนที่ของอ าเภอขลุงหลายแห่ง มีชื่อที่สอดคล้องกับกับถิ่นที่อยู่ของช้าง ซึ่งกิน
ไผ่เป็นอาหาร เช่น บ้านเวฬุวัน (เวฬุ แปลว่า ป่าไผ่), บ้านช้างข้าม, บ่อเวฬุ เป็นต้น และในปัจจุบันก็
ยังคงมีช้างอยู่ในบริเวณต าบลบ่อเวฬุ ปัจจุบันยังพบซากบ้านเมืองเก่าบริเวณโรงเจขลุง ซึ่งพบก้อนอิฐ
โบราณมากมาย จากค าบอกเล่าของผู้ดูแลว่าภายใต้พ้ืนดินซึ่งทางโรงเจ ก่อผนังปูนล้อมไว้นั้น เป็น
สิ่งก่อสร้างจากอิฐ และมีของเก่าโบราณมากมาย แต่ยังไม่อนุญาตให้ใครขุดขึ้นมา 

                                                        
 4Sorn, ประวัติเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, blogspot.com วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 
2557, เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2558 , เข้าถึงได้จาก http://khlunghistory.blogspot. com/ 
2014_09_01_archive.html. 

http://khlunghistory/
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 อ าเภอขลุง เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีค าขวัญประจ าอ าเภอว่า “ผู้คนสามัคคี 
เมืองมีความสะอาดธรรมชาติเขียวขจี มากมีกุ้งหอยปูปลา นานาผลไม้ยิ่งใหญ่ ป่าชายเลนลุ่มน้ า เวฬุ 
เขื่อนคีรีธารแสนส าราญน้ าตกตรอกนอง” จากค าขวัญดังกล่าว จะแสดงให้เห็นภาพของอ าเภอขลุง
ได้เป็นอย่างดี ว่าเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศที่เ อ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร ทั้งการเพาะปลูก และการประมง   ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดจันทบุรี5 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 26.45 กิโลเมตร มี
พื้นที่ทั ้งหมด 756.038 ตารางกิโลเมตร หรือ 742,523.75 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับอ าเภอโป่งน้ าร้อน  ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอบ่อไร่และอ าเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด  ทิศใต้ ติดกับอ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอ
แหลมสิงห์ อ าเภอเมืองจันทบุรี และอ าเภอมะขาม ในปัจจุบัน อ าเภอขลุงแบ่งเขตการปกครองย่อย
ออกเป็น 12 ต าบล 90 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

   

ภาพที่ 9 แสดงอาณาเขตต าบลต่างๆ ภายในอ าเภอเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภออ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, เข้าถึงได้จากhttp://www.amphoe. 
com/view.php?file=map1227670184&path=picture/6  
                                                        
 5วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อ ำเภอขลุง, เข้าถึงเมื่อ 1 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอขลุง. 

   

 1.  ต าบลขลุง -  
2.  ต าบลบ่อมี 10 หมู่บ้าน 
3.  ต าบลเกวียนหัก มี 10 หมู่บ้าน 
4.  ต าบลตะปอน มี 6 หมู่บ้าน  
5.  ต าบลบางชัน มี 6 หมู่บ้าน  
6.  ต าบลวันยาว มี 8 หมู่บ้าน  
7.  ต าบลซึ้ง  มี 11 หมู่บ้าน  
8.  ต าบลมาบไพ ม ี6 หมู่บ้าน  
9.  ต าบลวังสรรพรส มี 9 หมู่บ้าน 
10. ต าบลตรอกนอง มี 6 หมู่บ้าน  
11. ต าบลตกพรมมี 11หมู่บ้าน  
12. ต าบลบ่อเวฬุ มี 7 หมู่บ้า  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สภาพภูมิประเทศของอ าเภอขลุง มีลักษณะเป็นรูปเรียวยาว ประกอบด้วยส่วนที่เป็น
ภูเขา ที่ราบ และบริเวณป่าชายเลน บริเวณทางตอนเหนือเป็นที่ดอน และเป็นป่าเขาเหมาะแก่การท า
อาชีพสวนยาง และสวนผลไม้ ส่วนตอนกลางและตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะส าหรับท าสวน ท านา ฝั่ง
ตะวันตกเป็นที่ราบเหมาะแก่การท าสวน ส่วนตอนใต้มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ าติดชายฝั่งทะเล เหมาะแก่
การท าอาชีพประมง ภูเขำ อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ต าบลบ่อเวฬุ ต าบลตรอกนอง มีลักษณะเป็นที่ดอนสูง มีป่า
และภูเขาอยู่ทั่วไป 

ที่รำบ อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ต าบลวังสรรพรส ต าบลมาบไพ ต าบลตะปอน ต าบลซึ้ง ซึ่ง
บริเวณต าบลบางชัน และต าบลบ่อจะติดชายฝั่งทะเล (อ่าวไทย) แม่น้ ำ อ าเภอขลุงมีแม่น้ าที่ส าคัญ 
คือ แม่น้ าเวฬุ ซึ่งไหลจากทิศเหนือของอ าเภอลงสู่ทะเลที่บ้านเกาะจิก ต าบลบางชัน นอกจากนี้ ยังมี
คลองน้ าจืดไหลผ่านหลายต าบล เช่นคลองขลุง คลองตะปอน คลองเกวียนหัก คลองซึ้ง คลองเขาอ่าง 
คลองมะกอก คลองตรอกนอง คลองมาบไพ เป็นต้น 

สภาพภูมิอากาศ อ าเภอขลุง มีสภาพอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น แบ่งออกได้เป็น 
3 ฤดู ได้แกฤ่ดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ส่วนฤดูหนาว จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
– มกราคม และฤดูฝนอยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 

ในท้องที่อ าเภอขลุง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ น้ าตกตรอกนองเป็นน้ าตกที่มี
ชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวสายหนึ่งในเขตเทือกเขาสระบาป ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกพลิ้ว (มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอขลุง และอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี) น้ าตกตรอกนองอยู่ที่ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง เป็นน้ าตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของ
จังหวัดจันทบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอขลุงประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามถนนสายขลุง - มะขาม  ท าการ
เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ“น้ าตกตรอกนอง” มีความสวยงามตามธรรมชาติ
มาก มีน้ าไหลตลอดปีในบริเวณนี้มีสัตว์ป่าชุกชุม โดยสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ าตาม
ล าธาร เช่น หมี หมูป่า ชะมด หมูหริ่ง พังพอน และเก้ง ฯลฯ และมีนกอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน  

ลักษณะทางเศรษฐกิจและชุมชน  
1. อาชีพหลัก ได้แก่ท าสวนผลไม้  ท าสวนยางพารา  และการประมง  

 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอขลุง ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ 
ยางพารา ข้าว ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง พบว่า รายงานสถิติการปลูกพืชในอ าเภอขลุง ดังนี้ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AC%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1


63 

  

 

36,864 

13,977 

24,392 
12,879 

1,946 

38,550 

5,919 

ตำรำงแสดงพื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ อ ำเภอขลุง (ไร่)

ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลองกอง
สละ
ยางพารา
ข้าว

 
 

 

ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ของอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, พืชเศรษฐกิจของอ ำเภอ, เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม  
2557, เข้าถึงได้จาก http://khlung.chanthaburi.doae.go.th/PDF/pedsattakit.pdf. 
 

2. อาชีพเสริม ได้แก่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแปรรูปผลไม้ ที่ขึ้นชื่อ คือ ทุเรียนทอดกรอบ
สละลอยแก้ว จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดเกวียนหัก  การแปรรูปอาหารทะเลที่ส าคัญ เช่นผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านฯ และวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อของอ าเภอขลุง ได้แก่ผลิตภัณฑ์น้ าปลาเกวียนทองจาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ าปลาคุณภาพต าบลเกวียนหักเป็นต้น 

ข้อมูลด้านชุมชน: ประชากรของอ าเภอขลุง ข้อมูลประชากรในปี พ.ศ. 2556 มี
จ านวน 56,560 คน หรือคิดเป็นความหนาแน่น 74.81 คน/ตร.กม. 

ข้อมูลด้านสังคม: ด้านสถานศึกษา ซึ่งในอ าเภอขลุง มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง เป็น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนบ่อวิทยาคาร โรงเรียนศรีหฤทัย 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาลขลุง 2 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของอ าเภอขลุง: ชนชาติกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดจันทบุรีเมื่อครั้งอดีต ได้แก่ ชำวชอง ถือได้ว่าเป็นชนพ้ืนเมืองของจังหวัด
จันทบุรี จะอาศัยอยู่ทางแถบตอนเหนือของจันทบุรีส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยู่ในบริเวณเชิงเขาสอยดาว
และเขาคิชฌกูฏในพ้ืนที่อ าเภอโป่งน้ าร้อนอ าเภอมะขาม และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ โดยเฉพาะในเขต
ต าบลตะเคียนทองคลองพลูและปัจจุบันนี้ชาวชองยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
ชนเชื้อสายอ่ืน ๆ นอกจากชองคือ ชำวจีน ชุมชนชาวจีนดั้งเดิมอยู่ตามชายฝั่งทะเลหลายแห่ง ทั้งใน
เขตอ าเภอขลุง แหลมสิงห์ และท่าใหม่ ส่วนใหญ่ท าอาชีพประมงและค้าขายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนชาติ
ต่าง ๆ ที่มาอาศัยในจังหวัดจันทบุรี เมื่อครั้งอดีตกาล จากการอพยพจากที่ต่าง ๆ ด้วย  ได้แก่ ชำว
ญวน เขมร และกุหล่ำ  ซึ่ ง เป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่าที่ เข้ามาอาศัยอยู่ ในจันทบุรีช่วงสมัย

http://khlung.chanthaburi.doae.go.th/PDF/pedsattakit.pdf
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว6 แต่คนไทยจะเรียกว่า "ไทยใหญ่" ส่วนในพ้ืนที่อ าเภอขลุง 
ซึ่งได้ชื่อว่า เมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาส่วนใหญ่ที่อยู่ในอ าเภอประกอบด้วย คน
ไทย ญวน และคนจีน  การอพยพของคนญวน (เวียดนาม) 7 ที่มาอยู่ในอ าเภอขลุง แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) ได้มีพวกเวียดนามลี้ภัย
การเมืองและศาสนาอาศัยอยู่ในไทยเป็นจ านวนมาก พวกเวียดนามลี้ภัยทางศาสนาส่วนมากอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศเวียดนามเดินทางโดยทางเรือเลียบมาทางชายฝั่งเขมรมายังบริเวณชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือใต้ของไทยและได้กระจายกันอยู่เป็นกลุ่มตามเมืองส าคัญ เช่น จันทบุรี ขลุง 
ตราด ระยอง ชลบุรี สมุทรสงคราม ส่วนพวกที่เข้ามาตามล าน้ าเจ้าพระยาได้ข้ึนบกที่กรุงเทพฯ อยุธยา 
และนครสวรรค์ (ปากน้ าโพ) จ านวนผู้ลี้ภัยคราวนี้มีประมาณ 5,000 คน  

ประเพณีและวัฒนธรรม 
ในอ าเภอขลุง มีประเพณีส าคัญที่ยังคงสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ได้แก่ 

ประเพณีชักคะเย่อเกวียนพระบาทหรือเรียกอีกชื่อว่า “พิธีฉุดพระบาท” เป็นประเพณีส าคัญที่จัด
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดตะปอนใหญ่ อ าเภอขลุง และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี
แล้ว ภายในงานมีการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และมีการแข่งขันการชักคะเย่อเกวียน (ชักพระบาท) โดยมี
ม้วนภาพเขียนรอยพระพุทธบาท อยู่ตรงกลาง พิธีดังกล่าว มีการอัญเชิญผ้าพระบาทจากวัดตะปอน
ใหญ่ (ตามต านานกล่าวว่า เป็นของวัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนา
เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้
อิสรภาพคืนกลับมาจากประเทศพม่าแล้ว จึงได้อัญเชิญพระไตรปิฎกมาไว้ที่กรุงธนบุรี และอัญเชิญผ่า
พระบาทนี้มาไว้ที่วัดตะปอนน้อยเพ่ือรอการบรรจุในพระเจดีย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมา แต่ยังไม่ได้ท า
การสมโภช มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินก่อน) ผ้าพระบาทจ าลองนั้นเป็นของชาวต าบลตะปอนมาหลาย
ร้อยปี หมู่บ้านใดน ารอยพระพุทธบาทไปท าบุญเพ่ือบูชาหลังจากนั้นจึงขึ้นเกวียนที่ตกแต่งประดับ
ประดาอย่างงดงาม แล้วท าการแห่ไปยังหมู่บ้านของตน โดยม้วนผืนผ้าพระบาทแล้วน าไปประดิษฐาน
บนเกวียน ซึ่งประกอบด้วยกลองอีก 1 ใบ จะไปทางไหนก็ช่วยกันลากจูงไปและตีกลองกันไปตลอด
ทาง หมู่บ้านใดจะน าไปท าบุญบูชาก็จะพากันไปทั้งหญิงและชายพร้อมทั้งลูกหลานเพ่ือช่วยกัน ลากจูง
เกวียนพระพุทธบาทซึ่งชาวบ้านเรียกว่าไปรับพระ ซึ่งจะท าให้เกิดความสนุกสนาน เพราะว่าผู้ที่มารับ
พระนั้นต้องลากจูงเกวียนพระพุทธบาทกลับไปยังหมู่บ้านของตนคนในสมัยก่อนเชื่อว่ารอยพระบาทนี้
สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ปีใดเกิดภัยธรรมชาติ ข้าวยากหมากแพงหรือมีโรคระบาดก็จะน า
พระบาทนี้ใส่เกวียนประดับตกแต่งไปแห่แหน มีการตีกลอง ฆ้อง โหม่ง เป็นจังหวะเพลงเชิด ขึ้นกับ
ความเข้มข้นของการฉุด ดังสนั่นไปทั้งหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านเห็นขบวนแห่ผ่านมาก็ยกมือสาธุด้วย

                                                        
 6ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, วิถีชำวจันท์,  เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/life1.html#life_chan1. 
 7หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ, ประวัติศำสตร์กำรอพยพของชำวเวียดนำม, 

เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://haab.catholic.or.th/history/history06 
/vietnam6/vietnam6.html. 



65 

  

ความปิติยินดี น าพวงมาลัย ดอกไม้ ข้าวสารมาถวาย ภายหลังจากท่ีมีพิธีแห่ปัญหาที่ชาวบ้านประสบก็
บรรเทาเบาบางลง ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธารอยพระพุทธบาทกันมากจึงให้มีการสืบทอดประเพณี
ติดต่อกันมาทุกปี ปัจจุบันพิธีฉุดพระบาทเสื่อมความนิยมลง และผ้าพระบาทวัดตะปอนน้อยมีอายุมาก
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ทางวัดตะปอนน้อยจึงเก็บรักษาไว้เพ่ืออนุรักษ์เป็นสมบัติแก่คนรุ่นหลัง 
บางหมู่บ้านก็เลิกพิธีนี้ไปโดยปริยาย ฝ่ายวัดตะปอนใหญ่เห็นว่า พิธีฉุดพระบาทเป็นพิธีเก่าแก่ของ
จังหวัดหากไม่รักษาไว้จะไม่มีใครรู้จักในภายภาคหน้า  จึงได้มีการจัดท าผ้าพระบาทจ าลองขึ้นในปี 
พ.ศ. 2519 และได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมาช่วยกันทุกปี ก าหนดเริ่มงานวันที่ 17 – 24 เมษายน
ของทุกปี ผ้าพระบาทจ าลองเป็นผ้ากว้าง 5 ศอก ยาว 21 ศอก ประกอบไปด้วยรอยพระบาท 4 รอย 
(รอยที่ 1 เป็นรอยของ "พระกุตสันโธ" รอยที่ 2 เล็กลงมาเป็นรอยของ "พระโคนาดม" รอยที่ 3 เป็น
รอยของ "พระกัสสปะ" และรอยที่ 4 เป็นรอยเล็กที่สุดเป็นรอยของ "พระพุทธโคดม" (พระพุทธเจ้า)) 
ทั้งนี้รอยพระบาท 4 รอย ซ้อนกันอยู่บนผ้าผืนเดียว 

ความเชื่อในการจัดพิธีกรรมนั้นถือเป็นพ้ืนฐานหนึ่งที่ชาวตะปอนยึดให้เป็นแบบแผน
และขนบธรรมเนียมให้ประชาชนถือปฏิบัติสืบจวบจนปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 11 ประเพณีชักคะเย่อเกวียนพระบาท ที่อ าเภอขลุงได้มีการพยายามอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูไว้ 
ที่มา:  Chanthaboon.net.  ประเพณีเกวียนพระบำท, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2558, เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.chanthaboon.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=226: yior-kwien-
prabat. 

 เมื่อได้ข้อมูลทั่วไปโดยรวมของอ าเภอขลุงแล้ว ในล าดับต่อไปจะเป็นรายละเอียดของพ้ืนที่
ที่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองขลุง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2. ลักษณะและสภำพทั่วไปของเทศบำลเมืองขลุง ต ำบลขลุง อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี8 

 เทศบาลเมืองขลุง  มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 3.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,987.5 ไร่ สภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ลุ่มๆ ดอน ๆ และเป็นพ้ืนที่ตะแคงเทลาด ระยะทางจากเทศบาลจนถึง

                                                        
 8ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, แผนพัฒนำสำมปี 2555-2557, เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 

2557. เข้าถึงได้จาก http://www.khlungcity.go.th/attachments/463_%E0%B8%AA%E0 
%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201-4.pdf 

http://www.chanthaboon.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=226
http://www.khlungcity.go.th/attachments/463_%E0%B8%AA%E0
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จังหวัดจันทบุรีมีระยะห่าง ประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 269 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลซึ้ง  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี ส่วนทิศใต้และ
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลเกวียนหัก  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  และทิศตะวันออก  
ติดต่อกับเทศบาลต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาลเมืองขลุง ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง,  ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, ปรับปรุงครั้งที่ 2,  เข้าถึง

เมื่อ 6 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th/close_plan/chanthaburi/ 
klungแผนที่แสดงขอบเขต.pdf. 

 

 
 
ภาพที่ 13 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศต าบลขลุงอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ทีม่า : Gisagro GIS for Agriculture,  ภำพถ่ำยทำงอำกำศอ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,  เข้าถึงเมื่อ 
8 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  http://gisagro.gistda.or.th/gisagro.jsp#. 
 สภาพโดยทั่วไปของเมืองขลุง ลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ไม่ร้อน
จัด ไม่หนาวจัด และเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีฝนตกเกือบตลอดปี มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 

http://www.dpt.go.th/close_plan/chanthaburi/%20klungแผนที่แสดงขอบเขต.pdf
http://www.dpt.go.th/close_plan/chanthaburi/%20klungแผนที่แสดงขอบเขต.pdf
http://gisagro.gistda.or.th/gisagro.jsp
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เมษายน ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - 
ตุลาคม  การคมนาคมขนส่ง  เขตเทศบาลเมืองขลุง เป็นทางผ่านที่จะไปสู่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นจังหวัด
ตะวันออกสุดของประเทศ  โดยทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท นอกจากนี้สามารถเดินทางจาก
เทศบาลเมืองขลุงไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ โดยทางหลวงสายขลุง - มะขาม ได้ด้วยถนนในเขต
เทศบาลมีถนนสายหลักทั้งหมด 11 สาย ได้แก่ ถนนเทศบาลสาย 1-11 ซึ่งมีสภาพพ้ืนผิวจราจรเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนที่มาตรฐานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และมี
ถนนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตัดผ่านเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดตราด ส่วนที่ตั้งส านักงาน
เทศบาลเมืองขลุงตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 4 เทศบาลเมืองขลุงมีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านอยู่ 4 สาย 
คือ  1.คลองขลุง มีต้นน้ าอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาล มีความยาวประมาณ 4,310 เมตร 2. คลองหัว
ชะเนียง (คลองยายจู) มีต้นน้ าอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลเช่นกัน ซึ่งไหลผ่านเทศบาลด้านทิศ
ตะวันออกลงสู่คลองเวฬุ มีความยาวประมาณ 3,350 เมตร  3. คลองตาแก เป็นคลองท่ีไหลผ่านกลาง
เมือง ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและใช้เป็นแหล่งน้ าในการดับเพลิง มีความยาวประมาณ 810 เมตร 4. 
คลองเวฬุ เป็นคลองที่เกิดจากการรวมตัวกันของคลองตาแกและคลองหัวชะเนียง (คลองยายจู) ซึ่ง
ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกตอนใต้ของเทศบาลลงสู่ทะเล 
 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองขลุง เทศบาลเมืองขลุง มีการ
ด าเนินการควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518 และผังเมืองรวม มี
รูปแบบการใช้ที่ดินที่เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและบริการ กระจุกตัวอยู่ภายในพ้ืนที่เทศบาลเมืองขลุง 
โดยมีที่อยู่อาศัยกระจายไปตามเส้นทางคมนาคม และพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งในปี พ.ศ. 2557 อยู่ใน
ระหว่างการจัดท าผังเมืองรวม ฉบับใหม่  ในด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่เทศบาลเมืองขลุง ขึ้นอยู่กับการ
เกษตรกรรม ได้แก่ การท าสวนผลไม้  รองลงมาคือ การค้าขาย การประมงขนาดเล็ก และการเจียระไน
พลอย ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุด  และสละ เป็นต้น 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 14 สวนผลไม้ท่ีมีโดยทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลขลุง จังหวัดจันทบุรี 
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ตลาดสดของเทศบาลเมืองขลุง มีอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 มีเนื้อที่
กว้างขวางประมาณ  4,875 ตารางเมตร มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีปี 2557 มีแผงไว้ให้
ประชาชนขายของ จ านวน 607 แผง โดยแบ่งเป็นแผงขายของที่มีสัญญา 265 แผง แผงขายของที่ไม่มี
สัญญา 342 แผง ร้านค้ามีหลากหลายประเภททั้งประเภทอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ ได้แก่ 
อาหารทะเลที่มีหลากหลายชนิด อาทิ ปู ปลา กั้ง แมงกะพรุน อาหารแห้ง กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม ที่มีชื่อ
ได้แก่ ปลาอินทรี ปลากุเลา เป็นต้น ตลาดสดเปิดขายตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่ม และเป็นตลาดที่
ได้รางวัลในเรื่องความสะอาดเป็นประจ า น าชื่อเสียงมาให้แก่เมืองขลุงเป็นอย่างมาก 

 
 

  

  
 

 

 

ภาพที่ 15 ตลาดสดของเทศบาลเมืองขลุง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 
   

ตลาดขลุง มีอาหารขึ้นชื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ได้แก่ แมงกะพรุนแช่น้ าปูนใส 
กินกับน้ าจิ้ม  ปลากุเลา ปาท่องโก๋ จิ้มน้ าจิ้ม 
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ภาพที่ 16 แมงกะพรุนแช่น้ าปูนใส กินกับน้ าจิ้ม และปาท่องโก๋ กินกับน้ าจิ้ม อาหารขึ้นชื่อของเมือง 
            ขลุง ที่มีขายภายในตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง  
นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องความสะอาด เรื่องอาหารที่มีเอกลักษณ์แล้ว การค้าขายบริเวณตลาดสดยัง
มีสภาพคึกคัก ผู้คนมาซื้อหาอาหารกันตลอดวัน บริเวณตลาดยังมีการให้บริการรับส่ง บริการลูกค้า 
โดยรถสกายแล็ป ที่มีการปรับสภาพมาจากรถเก่า ท าให้มีเอกลักษณ์ สวยงาม สร้างสีสันให้กับเมือง
ขลุงเป็นอย่างมาก 

 
 

  
 

 
ภาพที่ 17 รถสามล้อ ประยุกต์ หรือสกายแล็ป ยานพาหนะขนส่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างสีสัน 

  ให้แก่เมืองขลุงอีกอย่างหนึ่ง 
 

เทศบาลเมืองขลุง ได้มีการตั้งชุมชนย่อยขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งเทศบาลได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
และได้มีการประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2556 รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชนประกอบด้วย 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งสิ้น  
             11 ชุมชน 
ที่มา : ปรับปรุงจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2557 เทศบาลเมืองขลุง 
 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองขลุง  ในปี 2557 เดือน มกราคม 2557 มีประชากร
ในทะเบียนราษฎร จ านวน 11,141 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,335 คน หญิง 5,806 คน คิดเป็ นความ
หนาแน่นประชากรในเขตเทศบาล 3,503 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน จ านวน 4,013 ครัวเรือน
เนื่องจากประชากรในเขตเทศบาลเมืองขลุง ส่วนใหญ่มี พ้ืนที่เป็นของตนเอง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประชากรสร้างครอบครัวและอาศัยอยู่ในที่ของตนในลักษณะชุมชนครอบครัวใหญ่ท าให้
ประชากรในพ้ืนที่มีอัตราการเพ่ิมแบบต่อเนื่อง และมีการประมาณการว่าปี พ.ศ. 2570 เทศบาลเมือง
ขลุง มีประชากร 17,759 คนชุมชนเมืองขลุง เป็นชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นอ าเภอที่มีส่วนผลไม้มากที่สุดอ าเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี  รองลงมาคือ 
พาณิชยกรรมและบริการ ในเขตเทศบาลเมืองขลุงมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) แห่งที่ 1  ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 และโรงเรียนเทศบาล
เมืองขลุง แห่งที ่2 ตั้งอยู่ต าบลวันยาว  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี และมีโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง คือ 

1. ชุมชนรุ่งเรือง 
2. ชุมชนร่วมใจ  
(พ้ืนท่ีเป้าหมายอยู่ในชุมชน 
นี้ด้วย) 
3. ชุมชน 777 ร่วมใจพัฒนา 
4. ชุมชนเจริญสุข 
5. ชุมชน 621 ร่วมใจพัฒนา 
6. ชุมชนจัดสรร 
7. ชุมชนเกาะลอย 
8. ชุมชนสันติสุข 
9. ชุมชนประชาร่มเย็น 
10. ชุมชนแสนสุข 
11. ชุมไร่อ้อยรวมใจ 
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โรงเรียนศรีหฤทัย และโรงเรียนอ านวยศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ จะกระท ากันในวัน
ส าคัญทางศาสนา ประเพณีท าบุญตักบาตร เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา วันลอย
กระทง วันคริสต์มาส  และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองขลุง มี นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน เป็นนายกเทศมนตรี วิสัยทัศน์
การพัฒนาของเทศบาลเมืองขลุง คือ “ขลุงเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา ประสานความร่วมมือ ยึดถือความโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” 
เทศบาลเมืองขลุง  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลขลุงเมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2488  และได้ด าเนินการ
บริหารงานมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน  2489  มีเนื้อท่ี 2.6 ตารางกิโลเมตร  ขณะนั้นไม่มีส านักงานเป็น
ของตนเองต้องเช่าห้องแถวเอกชนเป็นส านักงานต่อมาใน ปี พ.ศ. 2497 ได้ก่อสร้างส านักงานเทศบาล
เป็นอาคารไม้  ชั้นเดียวในบริเวณที่ดินที่เรียกว่า “ทุ่งเวฬุ” ถนนเทศบาลสาย 4 ปี พ.ศ. 2516 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล โดยได้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีก 0.58  ตารางกิโลเมตร 
รวมพ้ืนที่เขตเทศบาลทั้งสิ้น  3.18  ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 เห็นว่าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลขลุงหลังเดิมมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถท่ีจะใช้เป็นที่ท างานได้  จึงได้ขออนุมัติรื้อ
ถอนส านักงานเทศบาลหลังเก่าและด าเนินการก่อสร้างส านักงานหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น พร้อมรั้วรอบบริเวณ ปี พ.ศ. 2538  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากเทศบาลต าบลข
ลุงขึ้นเป็น  เทศบาลเมืองขลุงเมื่อวันที่ 24 กันยายน  2538 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 
112  ตอนที่ 40  ลงวันที่  24  กันยายน พ.ศ. 2538) ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  ได้ต่อเติมอาคารเพ่ิมอีก 
1 ชั้น  เป็นอาคารในปัจจุบัน 

ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง ถนนสายหลักทั้งหมด 11 สาย ได้แก่ ถนนเทศบาลสาย 
1 -11 ซึ่งมีสภาพพ้ืนผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งรวมความ
ยาวทั้งหมด 19,937 กิโลเมตรจากการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลว่า เดิมมีชื่อเรียกถนนสายต่างๆ ดังนี้ 

ถนนเทศบาลสาย 1 เดิมคือ ถนนจิรวงศ์รังสฤษดิ์ 
ถนนเทศบาลสาย 2 เดิมคือ ถนนคริสต์อุดม 
ถนนเทศบาลสาย 3 เดิมคือ ถนนบรรณาการด ารง 
ถนนเทศบาลสาย 4  เดิมคือ ถนนรัตตรมย์รังสรรค์ 
ถนนเทศบาลสาย 5  เดิมคือ ถนนอนันตสมบูรณ์ 
ถนนเทศบาลสาย 6  เดิมคือ ถนนอนุกูลประชา 
เดิมถนนแต่ละสาย จะมีชื่อเฉพาะตัวและเมื่อออกเสียงจะมีส าเนียงสอดคล้องกันอย่าง

ไพเราะ จากการสอบถามผู้คนในพ้ืนที่ พบว่าจะมีชื่อสอดคล้องกับนามสกุลของผู้ที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม 
และมีการบริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการ อาทิ ถนนเทศบาลสาย 1 เดิมชื่อ ถนนจิรวงศ์รังสฤษด์ิ จาก
การบริจาคที่ดินให้แก่ทางการของครอบครัวจิรวงศ์ รวมทั้ง นายไสว จิรวงศ์ ยังเป็นนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองขลุงด้วย9 ส่วนถนนเทศบาลสาย 4  (บริเวณที่ตั้งตลาดสดเทศบาล และบริเวณที่ตั้ง
ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง) เดิมชื่อ ถนนรัตตรมย์รังสรรค์ เนื่องจากครอบครัวรัตตรมย์ได้บริจาคท่ีดิน

                                                        
 9สัมภาษณ์ พิศวง สว่างไสว, อายุ 82 ปี, 15 พฤษภาคม 2559. 
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ให้แก่ทางราชการส่วนหนึ่ง ถนนสายนี้10  จึงได้ชื่อว่า รัตตรมย์รังสรรค์ ทางด้านถนนเทศบาลสาย 2 เดิม
ชื่อ ถนนคริสต์อุดม เนื่องจากอยู่ในที่ดินของวัดคริสต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของวัดคริสต์ด้วย คือ วัดพระ
หฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวญวน ปรากฏหลักฐาน
ให้เห็นในลักษณะการตั้งครัวเรือนอยู่โดยรอบๆ โบสถ์คริสต์ โดยมีข้อมูลดังนี้ ชาวญวน 11 หรือ ชาว
เวียดนาม มีการอพยพจากเวียดนามมาสู่ประเทศไทย ในช่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรงกับรัชสมัยพระ
นารายณ์มหาราช ด้วยการหนีภัยทางศาสนาจากประเทศเวียดนาม เนื่องจากสมัยนั้นการเขารีต หรือ
การนับถือศาสนาคริสตในเวียดนาม ถือเปนความผิดรุนแรงถึงประหารชีวิต ตอมาชาวเวียดนาม 130 
ครอบครัวแรกไดเขามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองจันทบุรีราว พ.ศ. 2242 ที่บานลุมหรือชุมชนริมน ้าจันทบูร
ในปจจุบัน ได้สรางอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือวัดโรมันคาทอลิกขึ้น ตอมาเมื่อ
ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมจ านวนมากขึ้น  จึงได้มีการอพยพเขาสูเมืองขลุง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรหรือ
เมื่อราว 100 กวาปมาแลว ส าหรับการตั้งถิ่นฐานที่เมืองขลุงชาวญวนนิยมสรางบ้านและชุมชนรอบศา
สนสถาน เพ่ือใหสะดวกตอการเขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงอยู่บริเวณโดยรอบวัดพระหฤทัย
แห่งพระเยซูเจ้า (บริเวณถนนเทศบาลสาย 2) และยังคงมีการสืบทอด รักษาประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาวญวน ในด้านอาหาร การประกอบอาชีพ และการใช้ภาษามาจนปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ประกอบอาชีพมิซซา จะมีการสวดโดยใช้ภาษาญวน รวมทั้งบทเพลงภาษาเวียดนามก็ได้รับการฟ้ืนฟู
ขึ้นโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับคณะครูโรงเรียนศรีหฤทัย นอกจากนี้ในสมัยก่อนมีการตั้งโรงเรียน
สอนภาษาญวนเวียดนามที่โรงเรียนพระหฤทัย ในเมืองขลุง แต่ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
โรงเรียนได้ปิดตัวลง เนื่องจากภัยสงคราม  

ปจจุบันชุมชนชาวญวน หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในบริเวณเทศบาลเมืองขลุง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ยังคงสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณความเปนญวน จากคนรุ่นก่อน และมีการ
รวมกลุ่มคิดค้นหาวิธีการฟ้ืนฟูภาษา วัฒนธรรมของกลุ่มขึ้น12 ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เทศบาลเมืองขลุง และโรงเรียนศรีหฤทัย มีการจัด
นิทรรศการเล็กๆ บริเวณชุมชนเกาะลอยซึ่งเป็นท่าเรือเก่าในอดีต เป็นการรวบรวมภาพเก่าเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของญวนเมืองขลุง รวมทั้งในช่วงสงกรานต์ ชุมชนญวน จะเข้าร่วมประเพ ณี
สงกรานต์สองศาสนา สามวัฒนธรรม ของเมืองขลุงทุกปี ประเพณีดังกล่าว เป็นการน าเอาวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ วัฒนธรรมชาวไทย ชาวญวน และชาวจีน น ามาอนุรักษ์ และ
สืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองขลุงเพ่ือให้คงไว้ ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูภาษา และ
วัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก่ชุมชน อีกด้วย 

                                                        
 10สัมภาษณ์ พูลมี รัตตรมย์, อายุ 72 ปี, 15 พฤษภาคม 2559. 
 11ชยาภา อานามวัฒน์ และเชษฐ์เดชรัช พงษ์สุวรรณ์, วิถีญวน : วัฒนธรรม ภาษา ศรัทธา 

สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน, จดหมำยข่ำวส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ฝ่ำยวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน 2557, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://vijai.trf.or.th/news/files/archives/Year15_Issue3.pdf. 

 12ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2557 (ม.ป.ท., /2557). 
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ภาพที่ 19 แสดงต าแหน่งที่ตั้งวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า บริเวณถนนเทศบาลสาย 2  
ที่มา : google earth, วัดพระหฤทัย, เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://www. 
google.co.th/maps/place/วั ดพระหฤทั ย /  @12.4423787,102.2248196,1253a,20y,349. 
99h,47.62t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x139f258aa7404db3!8m2!3d12.4489033!4d102
.2214192 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 20 ภาพวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ตั้งอยู่ ณ ถนนเทศบาลสาย 2  

https://www/
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3. พัฒนำกำรของพ้ืนที่บริเวณถนนเทศบำลสำย 1 ต ำบลขลุง อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
สมัยก่อนการคมนาคมในสมัยก่อนชาวบ้านจะใช้ม้า และใช้เกวียนเป็นพาหนะ

เดินทางไปมาหาสู่กันภายในต าบลและระหว่างต าบลใกล้เคียง ประมาณ พ.ศ. 2467 นายซองกุ่ย สีบุญ
เรือง คหบดีจังหวัดจันทบุรี ได้น ารถโดยสารรุ่นที่สามารถบรรทุกสิ่งของบนหลังคาได้ด้วยมาวิ่งรับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างตัวเมืองจันทบุรี ต าบลบางกะจะ ต าบลท่าใหม่ เป็นครั้งแรก จึงเกิดการสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2469 หมื่นอนุสรณ์ พลิ้วพิทักษ์ (แดง ปราศไพริน) และนายปรีชา พงษ์
พานิช (เทียนเป้า) คหบดีต าบลพลิ้ว เห็นว่าระยะทางระหว่างตลาดพลิ้วกับอ าเภอขลุง  ระยะทาง
ประมาณ 12 กิโลเมตร มีราษฎรไปค้าขายกันมาก จึงได้ชวนญาติมิตรมาประกอบธุรกิจหุ้นส่วนซื้อรถ
โดยสารมารับ-ส่ง รวม 3 คัน พร้อมกับขอสัมปทานรถ 2 สายพร้อมกัน ต่อมาได้โอนกิจการให้เป็นของ
นายปรีชา พงษ์พานิช เป็นผู้ด าเนินการแต่ผู้เดียว การสัมปทานเดินรถไปยังหมู่บ้านคลองยายด าและ
อ าเภอขลุง ด าเนินการมาถึง พ.ศ. 2485 ก็เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา เจ่าของกิจการได้เลิกกิจการ
เนื่องจากอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ขาดแคลน ในพ.ศ. 2491 ถนนหนทางเริ่มสะดวกขึ้น รถยนต์และ
พาหนะอ่ืนๆ สามารถสัญจรไปมาระหว่างจันทบุรี และอ าเภอขลุง ได้ แต่การสร้างสะพานข้ามคลอง
ต่างๆ มีบางแห่งไม่เสร็จเรียบร้อยมาจนถึงปลายปี พ.ศ. 2493 ถนนสุขุมวิท ได้เริ่มเปิดใช้ ท าให้
ยานพาหนะต่างๆ สามารถสัญจรได้สะดวกมากข้ึนจนถึงปัจจุบัน  

ในอดีตมีผู้เล่าว่าจะใช้การเดินเท้าเป็นเหลัก มีการใช้เกวียนเป็นพาหนะเดินทาง
ส าหรับผู้มีฐานะเท่านั้น ส่วนชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ าล าคลองอาจมีการใข้เรือเป็นพาหนะใน
การเดินทาง โดยเรือในสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นเรือแจวและเรือใบ ต่อมาเริ่มมีเรือโดยสารเป็นเรือยนต์
วิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างอ าเภอแหลมสิงห์ถึงตัวจังหวัดจันทบุรีวันละ  2 เที่ยว คือ เที่ยวไปในช่วงเช้า
และเที่ยวกลับในช่วงเย็น หากจะเดินทางไปจ่ายตลาดในอ าเภอเมืองจันทบุรี จะต้องเดินทางโดยเรือ
ยนต์โดยสารจากอ าเภอแหลมสิงห์ไปถึงท่าแฉลบ อ าเภอเมืองจันทบุรี จากนั้นจะต้องบโดยสารรถยนต์
ต่อไปยังตลาดอีกทอดหนึ่งเป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร  สภาพสังคม และวิถีชีวิตโดยทั่วไปใน
สมัยก่อน ชาวบ้านเล่าว่าภายในชุมชนจะมีตลาดเป็นศูนย์กลางการค้าขาย เพ่ือกระจายสินค้าไปยัง
ต าบลหมู่บ้านโดยวิธีการหาบ ใช้เกวียน และรถยนต์ตามล าดับ สภาพตลาด เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน 
เป็นเรือนไม้ มีเสาสูง หลังคามุงจาก ไม่มีการวางแผงขายเหมือนตลาดทั่วไป แต่ชาวบ้านจะหาบของ
จ าเป็นในแต่ละวันมาขายตามบ้าน และต้องใช้ตะเกียง13 จากการศึกษาภาพถ่ายในสมัยอดีต การ
สัมภาษณ์ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 พบว่า เริ่มแรกผู้คนในชุมชนมีการตั้งถิ่นฐาน
ตามเส้นทางการเดินทางโดยทางเกวียน14 และบริเวณริมน้ าเป็นหลัก เนื่องจากสะดวกต่อการสัญจร

                                                        
 

13คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, ควำมเป็นมำของอ ำเภอ
ส ำคัญในประวัติศำสตร์ภำคตะวันออกและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ , จดหมำยเหตุใน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จัดพิมพ์เนื่องใน
โอกำสพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ 5 ธันวำคม 2542 (ม.ป.ท., 2542), 60-61. 

 14สัมภาษณ์ สุภัทร และสุนีย์ เจริญผล , เจ้าของร้านประสิทธิ์โอสถ เลขที่ 77-79, 4 
พฤษภาคม 2556. 
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ติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ เมื่อมีการตัดถนนสายหลัก มีการก่อตั้งตลาดขึ้นแห่งแรก ท าให้บริเวณริม 2 ฝั่ง
ถนนมีการก่อสร้างร้านค้าขายรายรอบ หรือหากเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มักจะเปิดเป็นที่ค้าขายด้วย
ส่วนหนึ่ง หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ก็จะเปิดชั้นล่างเป็นบริเวณค้าขายด้านบนเป็นที่พักอาศัย หากเป็นบ้าน
ชั้นเดียว จะเปิดด้านหน้าที่เป็นที่ค้าขาย ที่อยู่อาศัยจะอยู่ด้านหลังบ้าน 
 ปัจจุบันเทศบาลเมืองขลุงได้สร้างตลาดสดเทศบาลแห่งใหม่ขึ้นที่ถนนเทศบาลสาย 4 
ท าให้บริเวณสาย 1 ลดบทบาทของศูนย์กลางการค้าขายลงไป บ้านเรือนค้าขายบางหลังปรับเปลี่ยน
เป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว และส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดให้เช่า เจ้าของบ้านจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนๆ 
เป็นส่วนมาก ท าให้บ้านเรือนขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ขาดการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ท าให้บาง
หลังมีสภาพเสื่อมโทรมไป ดังนั้น  
 จึงอาจกล่าวได้ว่า ตลาดแห่งแรกของชุมชนบริเวณนี้ ซึ่งเรียกกันว่า “ตลาดวันยาว” จึง
น่าจะเป็นตลาดที่ได้ท าการรื้อถอนไปแล้ว และมีต าแหน่งที่ตั้งบนถนนเทศบาลสาย 1 อยู่ในบริเวณดังนื้ 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 21 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งตลาดแห่งแรก “ตลาดวันยาว” 
ที่มา: ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, แผนที่ดำวเทียม, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558,  เข้าถึงได้จาก http://    
www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=65. 
 

http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=65
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ภาพที่ 22 ภาพแสดงตลาดเก่าตลาดแห่งแรก ในช่วงก าลังรื้อถอนเมื่อวันที่วันที่ 3 มิถุนายน 2555 
ที่มา:  Facebook ขลุงนิยม, รูปภำพ, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.      
facebook.com/KhlungNiyom/photos/a.353854984680175.80578. 271756256223382/     
353855178013489/?type=3&theater. 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 23 สภาพบริเวณท่ีตั้งตลาดแห่งแรก ช่วงตลาดถูกรื้อถอนแล้ว กลายเป็นลานโล่ง  
             (ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556) 
 

 ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2559) ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้สถานที่เป็นที่จอดรถและใช้เป็น
เส้นทางตัดผ่านไปยังถนนเทศบาลสาย 5 ได้อย่างสะดวก 
 



77 

  

 

 
 

 
ภาพที่ 24  แสดงต าแหน่งที่เคยเป็นตลาดแห่งแรก ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นที่จอดรถ  
             (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559) 
 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ยังเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส่วนราชการด้วย เนื่องจากอยู่
ใกล้บริเวณตลาดท าให้เดินทางไปมาสะดวกสบาย ได้แก่ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ ที่ตั้งวัดวันยาว
บน รวมทั้งมีที่ท าการไปรษณีย์ขลุงด้วย ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในบริเวณถนน
เส้นนี้ ก็มีจัดสร้างขลุงมูลนิธิ และโรงเจขลุง เพ่ือสืบสานประเพณีของชาวจีนด้วย เนื่องจาก “ศาลเจ้า” 
เป็นศาสนสถานที่มีความส าคัญ ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์จีนที่ปรากฏในทุกสังคม และอยู่ควบคู่กับชาวจีนตลอดมา“วัดจีนและศาลเจ้าจีน”ในประเทศไทย
ปรากฏขึ้นพร้อมกับชาวจีนที่อพยพมาอยู่ ในประเทศไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง ช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 การเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในยุคแรก 
นอกเหนือจะเป็นการอพยพเพ่ือหลีกหนีภัยธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการหนีจากความยากจนแร้นแค้น 
รวมทั้งความยุ่งยากวุ่นวายทางการเมืองด้วย ส่วนการเดินทางจะเป็นการเดินทางโดยทางเรือจึงเป็นไป
ด้วยความล าบาก และเสี่ยงภัยอันตราย ดังนั้น ในการเดินทางจะต้องมีการเซ่นไหว้เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ 
เพ่ือให้เดินทางอย่างปลอดภัย เนื่องจากชาวจีนเป็นกลุ่มชนที่มีความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในศาสนา 
และมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ และเทพเจ้า ที่ส าคัญคือยึดมั่นในค าสอนของบรรพบุรุษ
เป็นอย่างยิ่ง ตามแนวคิดของขงจื้อ ดังนั้น เมื่อชาวจีน ได้ไปอาศัยอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ก็ยังคงรักษาความ
เชื่อ รวมทั้ง รักษาการปฏิบัติตนตามแบบแผนต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เมื่อชาวจีนได้อยู่รวมกลุ่ม
กันเป็นชุมชน จะมีการสร้างศาลเจ้าจีน ไว้ประจ า ณ ที่แห่งนั้น มีการอัญเชิญรูปเคารพ เทพเจ้าที่นับ
ถือหรือน าขี้ธูปจากกระถางธูปที่แท่นบูชามาประดิษฐานในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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เพ่ือให้ศาลเจ้าที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ ส าหรับการมาอยู่ ณ สถานที่ใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ ยัง
เป็นศูนย์รวมส าหรับการพบปะสังสรรค์ของชาวจีนด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ สมาคม โรงพยาบาล
ต่างๆ เป็นต้น15 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงสภาพการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในอดีตภายในบริเวณเทศบาลเมืองขลุงจังหวัดจันทบุรี 
ที่มา:  ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองขลุง, เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม  
       2557, เข้าถึงได้จาก http://khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=  
       article&id=1&Itemid=4  

 
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาได้ว่า เมือง

ขลุง มีการผสมผสานวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการตั้งถิ่นฐาน แสดงออกให้เห็นว่า เป็น เมืองสอง
ศาสนา สามวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ วัฒนธรรมชาวไทย ชาวญวน และชาวจีน ซึ่ง
มีการตั้งถิ่นฐาน ตามการรวมตัวกันของชุมชน โดยกลุ่มชาวญวน จะตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบศานสถานที่
ตนเองศรัทธา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ซึ่งศาสนสถานคือ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ซึ่ งตั้งอยู่บริเวณ
ถนนเทศบาลสาย 2 ส่วนคนไทย และคนจีน จะตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือน อยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวันยาวบน ขลุงมูลนิธิ โรงเจขลุง และศาลหลักเมืองขลุง ท าให้ลักษณะทางกายภาพ 
หรือที่แสดงให้เห็นเป็นหลักฐานได้ชัดเจน จะท าให้มองเห็นภาพรวมของภูมิทัศน์วัฒธรรมของชุมชนใน
เมืองขลุงได้  

ส าหรับรายละเอียดขององค์ประกอบด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ปรากฏ ในพ้ืนที่เป้าหมาย
หรือพ้ืนที่ศึกษาท่ีก าหนด ได้แก่ ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จะแสดง
รายละเอียดในผลการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในบทต่อไป 

                                                        
15เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ, ควำมต่อเนื่องและกำรเปลี่ยนแปลงของศำลเจ้ำจีนในจังหวัด

ส มุทรสงครำม , เ ข้ าถึ ง เมื่ อ  3 มกราคม 2559, เ ข้ าถึ ง ได้ จ าก  http://eprints.utcc.ac.th 
/1816/3/1816fulltext.pdf, 1, 2, 18.  

http://khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view
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บทท่ี 5 
 

ผลกำรศึกษำภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบำลสำย 1 ต ำบลขลุง อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
 ในรายละเอียดของบทนี้ จะเป็นผลจากการส ารวจ วิจัย ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ หรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการด าเนินการพบว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ โดยมีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานจากการประยุกต์ใช้
ระบบเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System: 
CECS) จากที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 คือ การส ารวจในภาพกว้าง และในระดับรายละเอียด  
 ต่อมาจากการส ารวจในพ้ืนที่พบว่า การใช้แบบส ารวจเพ่ือส ารวจองค์ประกอบทาง
กายภาพต่างๆ ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นถนน
เส้นเดียวมีระยะทางเพียง 950 เมตรข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีเพียงส่วนหนึ่ง ไม่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของพ้ืนที่เมืองขลุงอย่างชัดเจน รวมทั้งเอกสารข้อมูล
ต่างๆ อาทิ หนังสือ บทความ งานวิจัยต่างๆ ยังไม่แสดงให้เห็นชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น จึงต้องอาศั ย
วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์บอกเล่า จากผู้คนทั้งใน
บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 และที่อ่ืนๆ ประกอบกัน ได้แก่ การศึกษาแหล่งชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของผู้คนกลุ่มต่างๆ โดยการค้นคว้าหลักฐานทุกรูปแบบ เช่น ศึกษาวัด ศาลเจ้า บ้านเรือน 
ตลาด ท่าเรือ พาหนะ รูปภาพเก่า เครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ ต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรื้อฟ้ืนภาพอดีต
ของสังคมท้องถิ่นจากมุมมองของท้องถิ่นเอง ท าการสัมภาษณ์ผู้รู้ประจ าถิ่นหรือผู้เฒ่าผู้แก่ ที่อายุ
ประมาณ 60 ปีขึ้นไป ผู้น าชุมชน ชาวบ้านทั่วไป  ในระยะแรกผู้ศึกษา ได้มีการสรวจพ้ืนที่ศึกษาใน
ภาพกว้างก่อน เพ่ือส ารวจลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานทั่วไปของถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบของทรัพยากรทางวัฒนธรรม และแผนที่
แสดงทางกายภาพ และองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ จากนั้น ได้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจ
ในขั้นตอนการลงรายละเอียดอีกครั้ง เพ่ือสืบค้นรายละเอียดขององค์ประกอบทางกายภาพที่ได้จัดท า
เป็นรายชื่อเบื้องต้นไว้ในตอนแรก รวมทั้งสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนที่ ลักษณะ
ทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมของชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญประกอบการวิเคราะห์ถึง
คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย ต่อไป 
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ภาพที่ 26 แสดงขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ ถนนเทศบาลสาย1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี  
ที่มา : ดัดแปลงจากระบบสืบค้นสารบัญข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง , เข้าถึงได้จากh 
ttp://www.dpt.go.th/suphanburi/ajax/gisweblocation.html 
 

1. ผลกำรศึกษำภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะท าการส ารวจองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์

ถึงคุณค่าความส าคัญของพ้ืนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ทางกายภาพ และวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ที่แสดงออกให้เห็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อการตั้งถิ่นฐานและ
ยังคงอยู่ จึงแบ่งตามประเภทขององค์ประกอบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 องค์ประกอบด้านกายภาพ ประกอบด้วย 
 อาคารส าคัญ สถานที่ สถาปัตยกรรม ศาสนสถาน สถานที่ทางความเชื่อ 
 องค์ประกอบด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ พืชพันธุ์ธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลอง  
 1.2 องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
 ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนถิ่น การประกอบอาชีพ อาหารพื้นถิ่น 
 1.3 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
 การจัดท าแผนของท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การสร้างความตระหนักรู้ ข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 จากการส ารวจพื้นที่เป้าหมายข้างต้น สามารถน ามาสรุปภาพรวมของรายละเอียดภูมิทัศน์
วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แบ่งออกตามประเภทของ
องค์ประกอบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.1 องค์ประกอบด้ำนกำยภำพ 
  จากผลการส ารวจ  สามารถสรุปองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ ที่
ส าคัญของถนนเทศบาลสาย 1 มีรายละเอียด ดังนี้  
  1.1.1 สถำนที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรปกครอง ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอขลุง และสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอขลุง  
  ที่ว่ำกำรอ ำเภอขลุง  
  ศูนย์กลางการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล ซึ่งที่ตั้งของที่ว่า
การอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่บริเวณเลขที่ 98 ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ได้มีจัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอขลุง ในปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) โดยในระยะแรกนั้น ได้เช่า
บ้านของประชาชนในอ าเภอ ให้เป็นที่ว่าการอ าเภอชั่วคราวก่อน ได้แก่บ้านของนายเขียว บางอย่าง 
(ปัจจุบันคือบ้านเลขท่ี 75 ถนนจิรวงค์รังสฤษดิ์) นายอ าเภอคนแรกของอ าเภอขลุง ได้แก่ หลวงศรีรอง
เมือง (ม่วง) ด ารงต าแหน่งเป็นอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2442–2444 นายอ าเภอคนที่สอง ได้แก่หลวง
ทองพลมหาดไทย (สุข) ด ารงต าแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2444–2446 และนายอ าเภอคนที่สามคือ หลวง
ประสิทธิ์ พลรักษ์ (อ๊อด สาณะเสน) ด ารงต าแหน่ง ในระหว่าง พ.ศ. 2447–2450 
  ในปี พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ. 112 เกิดกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส และท าให้ไทยต้อง
เสียดินแดนบริเวณชายฝั่งแม่น้ าโขงให้กับฝรั่งเศส  ในระหว่างนั้นมีการท าสัญญาว่าฝรั่งเศสจะยึด
จันทบุรีไว้เป็นหลักประกัน ท าให้ใช้เวลาถึง 11 ปีเศษ เมื่อฝรั่งเศสคืนเมืองจันทบุรีให้แก่ไทย ในปี พ.ศ. 
2449 (ร.ศ. 125) อ าเภอขลุงได้มีการรวมกันกับอ าเภอทุ่งใหญ่ (หรือปัจจุบัน ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง) 
ยกระดับจากอ าเภอ เป็น“เมืองขลุง”ในปี พ.ศ. 2448 ฟ้าผ่าลงเสาธงและตัวอาคารของที่ท าการ
อ าเภอขลุง ท าให้เกิดความเสียหาย จึงได้มีการย้ายที่ว่าการอ าเภอไปอยู่ทุ่งเวฬุที่เป็นสถานที่ของทหาร 
(ทุ่งเวฬุ ปัจจุบันเป็นเทศบาลเมืองขลุง) ส่วนกองทหารถูกย้ายกลับไปตั้งอยู่ที่มณฑลจันทบุรีในช่วงที่
ยกระดับ อ าเภอขลุงเป็น “เมืองขลุง” นั้น เมืองขลุง มีหลวงเสนาราชภักดีเป็น “ผู้ว่าราชการเมือง
ขลุง” ได้ท างานร่วมกับอ าเภอขลุงโดยมีการแบ่งอาคารท าการกันคนละส่วนกับหลวงประสิทธิ์พลรักษ์ 
ในปีถัดมาเมืองขลุง ได้ถูกยุบเป็นอ าเภอตามเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ทางราชการเห็นว่าที่ท าการ
อ าเภอขลุงตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ท าให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการเกิดความไม่สะดวกจึงได้ซื้อ
บ้านของหลวงเสนาราชภักดี ที่ตั้งอยู่หน้าวัดวันยาวบน และเป็นที่อยู่ในชุมชนให้เป็นที่ท าการอ าเภอ
แทน  
  นายอ าเภอคนที่สี่ พระพิศลศรีขรคุณ (มิ่ง ปริชญานนท์) ซึ่งด ารงต าแหน่งระหว่าง 
พ.ศ. 2451- 2452 ได้ท าการรื้อถอนที่ว่าการอ าเภอ และสร้างขึ้นใหม่ในที่เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใช้
ปฏิบัติงานมาจนถึงสมัยนายอ าเภอคนที่สิบสี่ นายธ ารง ถึงสุข มาด ารงต าแหน่ง (ในระหว่าง พ.ศ. 
2499–2508) และในปี พ.ศ.2505 ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ เป็นจ านวน 150,000 
บาท จึงได้ท าการก่อสร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้นแทน ซึ่งได้งบประมาณจากประชาชนร่วมสมทบอีก 
จ านวน 250,000 บาท ที่ว่าการอ าเภอดังกล่าว ท าการสร้างเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
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วันที่ 12 มกราคม 2506และใช้เป็นที่ท าการอ าเภอขลุงมาจนจวบจนปัจจุบันนี้1 ในปัจจุบันปี พ.ศ. 
2559 นายบัญชา วัฒนวงศ์ ด ารงต าแหน่งเป็นนายอ าเภอขลุง 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 27 ที่ว่าการอ าเภอขลุงในปัจจุบัน 
   
 สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอขลุง 

  เป็นสถานที่ราชการในท้องถิ่นด้านความปลอดภัยที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในถนน
เทศบาลสาย 1 การที่สถานส าคัญๆ ตั้งอยู่รวมกันในบริเวณถนนเส้นนี้ เกิดเป็นลักษณะเด่นทางด้าน
ภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ ในด้านการเป็นศูนย์รวมสถานที่ราชการที่ส าคัญของเมืองขลุง เนื่องจากถนน
เทศบาลสาย 1 เป็นถนนส าคัญของการก่อสร้างตลาดแห่งแรก จึงมีการก่อสร้างสถานที่ค้าขาย การตั้ง
หลักแหล่งของผู้คน รวมทั้ง การก่อสร้างสถานที่ส าคัญๆ ทางการปกครอง เพ่ือเกิดความสะดวกในการ
เดินทาง การติดต่อประสานงานต่างๆ ด้วย  

 

                                                        
 1khlung2550,  ประวัติอ ำเภอขลุง ,  เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 
http://iam. hunsa.com/khlung2550/article/8601  
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ภาพที่ 28 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอขลุง 
             (ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556) 
 

 

 
 

ภาพที่ 29 แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอขลุง และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอขลุง 
ที่มา:  ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง,  แผนที่ดำวเทียม,  เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558,  เข้าถึงได้จาก  
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid 
=65. 

 1.1.2 สถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำ 
 ในพ้ืนที่บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีสถานที่
ส าคัญทางศาสนา และความเชื่อของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งนี้ ได้แก่ วัดวันยาวบน ขลุงมูลนิธิ และ
ศาลเจ้าหลักเมืองขลุง (ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 4 แต่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน จึงน ามาส ารวจครั้งนี้ด้วย) 
รายละเอียด มีดังนี้ 
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  วัดวันยำวบน  
  เป็นศาสนสถานที่ส าคัญของชุมชนที่นับถือพุทธศาสนา ตั้งอยู่เลขที่ 34 ถนนเทศบาล
สาย 1 ต าบลขลุง จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 22 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา มีธรณีสงฆ์ จ านวน 4 แปลง เนื้อที่ 
174 ไร่ ประกอบด้วย พระอุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร  ศาลาการเปรียญ กว้าง 24 เมตร 
ยาว 52 เมตร กุฏิสงฆ์ จ านวน 6 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 24 เมตร ยาว 42 เมตร 2 มีเรื่องเล่า
ว่า ค าว่า “วันยาว” มีที่มาโดยเล่ากันว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้น าไพร่พลมาตี
เมืองจันทบูร เพ่ือยึดไว้เป็นที่รวบรวมไพร่พลส าหรับกู้เอกราช แต่มีชาวบ้านบางส่วนที่รักความสงบไม่
ชอบสงคราม โดยมีตากับยายซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวบ้าน ชักชวนชาวบ้านออกเดินทางมุ่งหน้ามา
ทางทิศบูรพา เพ่ือหาที่ท ากินและตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยสมัยนั้นใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกข้าวของ
เครื่องใช้บางส่วนมาจากเมืองจันทบูร (หรือเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน) เส้นทางระหว่างวัดวันยาวบน
จนถึงวัดวันยาวล่างในสมัยนั้น เป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ เช่น ยางเนิน ยางนา ยางแดง และ
ต้นไม้อ่ืนๆ อีกหลายชนิดและบริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่ติดทะเล เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวมีชาวบ้านเชื้อสาย “ชอง” อาศัยอยู่บ้างบางส่วนด้วย ในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกป่านี้ว่า 
"วนะ หรือ วนา" ซึ่งแปลว่า "ป่า" ความยาวของป่าทึบที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางนั้นไม่สะดวก ท า
ให้ชาวบ้านในสมัยนั้นได้เรียกขานบริเวณป่าที่ทึบและยาวนี้ว่า "วนะยาว หรือ วนายาว" ต่อมาเรียก
ผิดเพ้ียนจากเดิม "วนะยาว หรือวนายาว" เป็น "วันยาว"3  วัดวันยาวบน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2100 มี
ชื่อเดิมว่า วัดมรคาราม ที่มีความส าคัญอีกประการคือ โบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว
ได้แก่ ธรรมมาสน์ ชนิดลงรักปิดทอง เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ สูง 520 เซนติเมตร กว้าง 170 
เซนติเมตร บันไดยาว 120 เซนติเมตรกว้าง 52เซนติเมตร ซึ่งในอ าเภอขลุง มีธรรมาสน์ที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมศิลปากรเพียงสองแห่งเท่านั้น คือที่วัดวันยาวบนแห่งนี้และอีกแห่งจะอยู่ทีว่ัดเกวียนหัก 
ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ที่วัดวันยาวบน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนปี พ.ศ. 2504ปัจจุบันนี้ 
มีกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมทุกเย็นวันพุธ ในช่วงเวลา19.00-21.00 น.วันส าคัญของพุทธศาสนิกชนใน
บริเวณนี้ ได้แก่ วันเข้าพรรษา ซึ่งจะมีความศรัทธามาก จะมารวมตัวกันในวันส าคัญนี้ที่วัดวันยาวบน
เป็นประจ าทุกป ี
 

                                                        
2ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง,ศำสนำและวัฒนธรรมชำวพุทธ, เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 

2557, เข้าถึงจาก http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic/picpic/watpuutt.pdf 
3เทศบาลต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, ประวัติควำมเป็นมำ, เข้าถึงเมื่อ 14 

เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.wanyouw.go.th/index.php?mode=preview&lay 
=show&ac=article&Ntype=10&Id=539296359 
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ภาพที่ 30 วัดวันยาวบน 

 

 
 

ภาพที่ 31 ธรรมมาสน์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุโดยกรมศิลปากรแล้ว  
             ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญ วัดวันยาวบน 
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  ขลุงมูลนิธิ (พ่งไล้ย่ีเซียวเกำะ)  
  อาคารขลุงมูลนิธิ  เดิมชื่อโรงเรียนน่ าเอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 69 ถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบลขลุง อ าเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี ขลุงมูลนิธิ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน พ.ศ. 2510 ทะเบียนเลขท่ี 305 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง คือ 1. จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพ่ือ
ช่วยเหลือรับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน – อุบัติเหตุ ส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่คิดมูลค่า  2. 
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสพอัคคีภัย อุทกภัย ตลอดจนผู้ประสพภัยธรรมชาติอันร้ายแรงต่าง ๆ  3. 
ช่วยเหลือน าส่งผู้เสียชีวิต บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ พร้อมเก็บศพไร้ญาติ จัดการตามประเพณีโดยไม่
จ ากัดเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่า  4. เพ่ือด าเนินการร่วมมือกับทางราชการ พร้อมองค์กรการกุศล
อ่ืน ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ 5. ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

ส าหรับประวัติความเป็นมา คือ ในปี พ.ศ. 2500 โดยพ่อค้าไทยและจีนในพ้ืนที่  
ประชุมกันและมีมติให้ไปอัญเชิญ ท่านฮุดโจ้วโป๊ยจุนเซี๊นฮุดที่ (เซียวพ่งไล้เช็งฮงตั่ง) ต าบลหนองกะขะ 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มาประกอบพิธีล้างป่าช้าและขุดศพไร้ญาติ เมื่อประกอบพิธีล้างป่าช้า
เสร็จเรียบร้อย  พ่อค้าประชาชนจึงได้ขอจากท่านฮุดโจ้ว เพ่ือขอตั้งกระถางธูปทอง พร้อมหล่อรูปองค์
ไว้ให้เป็นที่กราบไหว้ขอพรจากประชาชนโดยทั่วไปโดยมีองค์ท่านฮุดโจ้วที่ประชาชนมากราบไหว้ขอพร 
และยังมี 1. ยูไล้ฮุดโจ้ว คือ องค์พระศากยมุณีพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาแห่งพุทธศาสนา 2. ไท้เสียง
เล่ากุน คือ ปรมาจารย์แห่งศาสนาเต๋า 3. หลี่ไท้แป๊ะฮุดโจ้ว คือ เทพแห่งการสื่อกามเทพ 4. ฮ้อเฮ๊ียฮุ้น
ฮุดโจ้ว เป็นผู้หยั่งรู้ฟ้าดินมีความเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย 5. ซ ากวงฮุดโจ้ว เป็นขุนพลทหารเอกแห่งองค์
เง็กเซียนฮ่องเต ้6. ไต้ฮงกงฮุดโจ้ว คือ ภิกษุที่มีเมตตาช่วยเหลือในการเก็บศพไร้ญาติสร้างสะพาน แจก
ทานแก่ผู้ยากไร้ 7. ฮ่ัวท้อฮุดโจ้ว ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องยารักษาโรค หรือมีชื่อว่า หมอฮู่โต้ว ที่รักษากวน
อูและโจโฉ 8. โจวไซเอ๊ียฮุดโจ้วเป็นพระพิสัตว์ ที่ช่วยเหลือมนุษย์ที่ประสบเคราะห์กรรมล าบากให้พ้น
จากทุกข์ ฮุดโจ้วทุกพระองค์มีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยและเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของประชาชนโดยทั่วไป และทางขลุงมูลนิธิ  (พ่งไล้
ยี่เซียวเกาะ)  ยังมีหน่วยกู้ชีพที่ช่วยเหลือประชาชนในการน าส่งผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
น าส่งโรงพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย 
ตลอดจนผู้ประสบภัยอันร้ายแรงต่างๆ4   

โครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของมูลนิธิฯ มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการมูลนิธิ  จ านวน  25 คน มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้ค าแนะน า 

 ปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะท างานของขลุงมูลนิธิปัจจุบันประธานมูลนิธิคือ 
คุณกมล ครูเจริญกิจ  

2. ผู้บริหารส านักงานมูลนิธิ  จ านวน 35 คน มีหน้าที่บริหารองค์กรงานภายในขลุง 

                                                        
4ขลุงมูลนิธิ พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ,ประวัติควำมเป็นมำ, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557, เข้าถึง

ได้จาก http://khlungmooniti.org/about/ประวัติความเป็นมา. 
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มูลนิธิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และรวมถึงการน านโยบายของคณะกรรมการมาบริหารจัดการสู่
ภาคปฏิบัตปิัจจุบัน ผู้จัดการคือ คุณศิริ แซ่เล้า 

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ประมาณ 8 คน 
(ปัจจุบันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ส านักงาน 3 คน เป็นเสมียน 2 คน และคนเฝ้า 1 คน

ส่วนกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพ จะอยู่ที่โรงเจขลุง (ซึ่งตั้งอยู่ถนนจิรวงศ์รังสฤษดิ์ เลยจากขอบเขตส ารวจ
ไป จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด) (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิ คุณเก่ง, วันที่ 12 มีนาคม 2558) 

ขลุงมูลนิธิ ได้มีการจัดท า website เพ่ือประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล กิจกรรมต่างๆ 
ได้โดยมีหน้า Homepage ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 32 ภาพแสดง website ของ ขลุงมูลนิธิ ได้แก่ http://www.khlungmooniti.org 
ที่มา : ขลุงมูลนิธิ พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ, ประวัติควำมเป็นมำ,  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557, เข้าถึง 
ได้จาก http://www.khlungmooniti.org. 
 
 
 

http://www.khlungmooniti.org/
http://www.khlungmooniti.org/
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ภาพที่ 33 บริเวณขลุงมูลนิธิที่ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 1 ในปัจจุบัน และรูปเคารพฮุดโจ้วองคต์่างๆ ที่ 
             ประชาชนนิยมมากราบไหว้เพ่ือขอพร 
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ศำลเจ้ำหลักเมืองขลุง 
    ศาลหลักเมืองขลุง หรือ เฉิง หวง กู่ เหมี่ยว เป็นทรงเก๋งจีน ภายในมีศาลหลักเมืองตั้งอยู่ 2 

หลัก มีประติมากรรมเจ้าพ่อหลักเมืองขลุง มีอักษรจีนก ากับว่า กง เชิง  หวูซี่อ - คนซื่อสัตย์ และมี
สัญลักษณ์ศาสนาเต๋าอยู่ด้านหลัง ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมศาสนาเต๋า และวรรณกรรมศาสนาพุทธ
นิกายมหายานและวรรณกรรมเลียดก๊กมีอักษรจีนก ากับอยู่   เดิมเป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างต้น
ตะเคียนใหญ่ 2 ต้น  และเคยเป็นค่ายทหารมาก่อน  ต่อมาปีพ.ศ.2448  ทางราชการได้มาสร้างเป็นที่
ท าการอ าเภอ และท าเป็นที่ท าการเมืองขลุง (สมัยก่อนมีการยกระดับจากอ าเภอ เป็น “เมืองขลุง” 
โดยได้มีการรวมกันกับอ าเภอทุ่งใหญ่ หรือ อ าเภอเขาสมิง) โดยสร้างอยู่ด้านหน้าศาลเจ้า  เป็นอาคาร
ก่อสร้างด้วยไม้ (โดยในปัจจุบัน  คือ  อาคารส านักงานเทศบาลเมืองขลุงหลังใหม่) ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ประชาชนทั้งชาวไทยและจีนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเป็นประจ า  ซึ่งใน
สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นศาลหลักเมือง  ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ขลุงมูลนิธิ (พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ) ได้ท า
พิธีขุดศพไร้ญาติ ในพ้ืนที่โรงเรียนเทศบาลขลุง ซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าช้า  เพ่ือน าพ้ืนที่มาสร้างเป็น
โรงเรียน  ซึ่งการด าเนินการประกอบพิธีโดยคณะทรงจากอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การเริ่มพิธี
จะต้องไปอัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่าง ๆ  มาร่วมพิธี และเมื่อคณะทรงองค์เทพฮุดโจ้ว  โป๊ยจุนเซี๊ย
ฮุด  ประทับทรงได้ แจ้ งแก่คณะกรรมการว่ ายั ง ไม่ ได้ เ ช ิญ เจ ้าหล ัก เม ือ งขล ุงมาย ังปะร า
พิธี คณะกรรมการก็ไม่ทราบว่าเจ้าหลักเมืองขลุงอยู่ที่ใด  ท่านฮุดโจ้ว จึงน าคณะกรรมการไปยังหลัง
ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง และแจ้งว่าศาลเจ้าหลังดังกล่าวคือศาลหลักเมืองขลุง  ประชาชน
โดยทั่วไปจึงทราบว่ามีศาลหลักเมืองอยู่ในเขตอ าเภอขลุงต่อมาปี พ.ศ. 2507 นายธ ารง ถึงสุข ซึ่งเป็น
นายอ าเภอขลุงและร้อยต ารวจเอกเชวง  ศรีทอง หัวหน้าสถานีต ารวจขลุง พร้อมพ่อค้าประชาชน ได้
ประชุมร่วมกัน จึงได้มีมติไปอัญเชิญท่านฮุดโจ้ว จากขลุงมูลนิธิ มาประทับทรงเพ่ือหาพ้ืนที่ที่เป็นศิริ
มงคลส าหรับสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ซ่ึงได้แก่พ้ืนทีใ่นปัจจุบัน     
  เริ่มแรกก่อสร้างเป็นอาคารไม้ 1 หลัง ต่อมาใน พ.ศ.2515 คณะกรรมการในสมัยนั้นเห็น
ว่าศาลเจ้าได้ทรุดโทรมลงมากจึงได้รื้อถอนแล้วสร้างหลังใหม่ซึ่งเป็นเป็นอาคารคอนกรีตหลังปัจจุบันนี้ 
ซึ่งศาลหลักเมืองขลุงแห่งนี้ เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มายาวนานมีพ่อค้าประชาชน มากราบ
ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ5 

                                                        
 5ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, เมือง 2 ศำสนำ 3 วัฒนธรรม, เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 

2557, เข้าถึงได้จาก http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content &view 
=article&id=187:2009-11-12-10-28-46&catid=2:2008-10-07-06-57-57&Itemid=71. 

http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content


90 
 

 

   

   
 

ภาพที่ 34 ศาลเจ้าหลักเมืองขลุง และบริเวณภายใน 
 

 
 

 

ภาพที่ 35 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ส าคัญทางศาสนา ได้แก่ วัดวันยาวบน ขลุงมูลนิธิ และ 
             ศาลหลักเมืองขลุง 
ที่มา:  ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง,  แผนที่ดำวเทียม,  เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid65. 

http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid65
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 1.1.3 สถำปัตยกรรมส ำคัญ ได้แก่ เรือนแถวไม้บ้านเก่า หรือร้านค้าเก่า 
  จากการส ารวจองค์ประกอบส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของถนนเทศบาล
สาย 1 ต าบลขลุง นี้ พบว่าองค์ประกอบหลัก หรือลักษณะเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ อาคาร
หรือบ้านเรือนเก่าแก่ ลักษณะเป็นเรือนไม้ค้าขาย เป็นองค์ประกอบหลักของสถานที่ เนื่องจากมี
จ านวนมากที่สุดริมสองฝั่งถนน ตลอดระยะทางถนนเทศบาลสาย 1 โดยพบว่า ที่ยังคงมีสภาพเป็น
บ้านเรือน อาคารร้านค้าเก่าที่ยังคงรักษาสภาพเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก จากการส ารวจ
ทั้งหมดใน54 หลัง (การคัดเลือกจ านวนบ้านที่จะส ารวจ จะเป็นการประมาณการโดยพิจารณาจาก
สภาพที่ปรากฏว่ามีลักษณะเป็นบ้านเก่า) ท าให้เกิดเป็นลักษณะเด่นทางด้านมุมมองของชุมชน ที่บ่ง
บอกถึงความเป็นย่านชุมชนเก่าทางการค้าซึ่งมีลักษณะส าคัญๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาคารเก่าที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ มีคุณค่าในความเป็นของดั้งเดิมโดยลักษณะการก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่น 
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และวิถีชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายมาแต่
ดั้งเดิม  
  ลักษณะของสถาปัตยกรรมเรือนค้าขายในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ส่วนใหญ่
จะเป็นเรือนแถวไม้สองชั้น มีการออกแบบที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกเป็น 
ชั้นล่างเป็นที่ส าหรับค้าขาย ชั้นบนจะเป็นที่อยู่อาศัย บริเวณครัวและพ้ืนที่ใช้สอยอยู่ด้านหลัง มีพ้ืนที่
เปิดโล่งอยู่ระหว่างกลาง มีชายคาที่ยื่นออกมาเพ่ือป้องกันแสงแดด และมีช่องระบายอากาศ ราว
ระเบียงบางหลังจะมีลวดลายฉลุ สวยงามหลังคามีความลาดชัน รูปทรงหลังคามีทั้งแบบจั่ว และแบบ
ปั้นหยา เรือนแถวไม้บางหลังยังคงรูปแบบของวัสดุมุงหลังคาเป็นแบบเดิม ได้แก่ กระเบื้องว่าว หรือปู
พ้ืนด้วยกระเบื้องแบบโบราณ แต่ก็มีอาคารบางหลังที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุประกอบอาคารบางอย่าง 
ตามสภาพของยุคสมัย และตามศักยภาพในการซ่อมแซม ปรับปรุง 
 รายละเอียดของบ้านทั้ง 54 หลัง ที่ส ารวจมีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง 

 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

วันท่ีส ารวจ: วันท่ี 4 พฤษภาคม 2556, วันท่ี 13 กันยายน 2556, วันท่ี 11-13 มีนาคม 2558 
1 - 

 

- - บ้านหัวมุมถนนก่อน
เล้ียวไปเทศบาลสาย 
3 ทางไปถนนสุขุมวิท 
ปัจจุบันเป็นร้านค้า 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

2 7/1 

 

- - บ้านปิด สภาพได้รับ
การดูแลอยา่งดี มีการ
ทาสีใหม่และปรับ
สภาพบริเวณชั้นล่าง 
โดยการติดตั้งประตู
บานพับใหม ่

3 - 

 

- - ด้านล่างเป็นร้านรับ
ปะยาง ขาย
น้ ามันเครื่อง บริเวณ
ชั้นสองยังคงสภาพ
เป็นบ้านไม้ไว้ มีการ
ดูแลรักษาทาสีใหม ่
แต่มีสีกลมกลืน 

4 - 

 

บ.ตลาดไทย
พืชผล 

- เป็นอาคารชั้นเดียวมี
ประตูเลื่อนเป็นเหล็ก 
สภาพผนัง หลังคาเก่า 

5 60 
62 

 

บ้านสาณะเสน 
(เจ้าของบ้าน 

คุณอ าไพ สาณะ
เสน) 

 

>100 บ้านต้นแบบ (ตระกูล
สาณะเสน)บ้านหลัง
ใหญ่ติดกันสามห้อง
ติดกันยาวริมถนนต้น
ตระกูลพระยาวิสูตร 
สภาพบา้นข้างนอก
และภายในดูแลรักษา
เป็นอย่างดี สภาพยัง
เหมือนแบบดั้งเดิม
(สัมภาษณ์คุณวดี 
สาณะเสน ลูกสาว
หลวงพิทักษ์นันท
เขตต์ (พาส สาณะเสน) 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

6 64 

 

- - บ้านปิด สภาพดีมีการ
ทาสีใหม่กลมกลืนกบั
สภาพโดยรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ ประตู
ยังคงเป็นประตูไม้
ดั้งเดิมอยู่ 

7 78/1 

 

เจ้าของบ้านเอง >50 เป็นบ้านอยูอ่าศัย
ไม่ได้ขายของ ด้านบน
เป็นระเบียงมีฉลุ
สวยงาม 

8 82 

 

คุณบอล  
(บ้านเช่า) 

>50 เป็นร้านปักเส้ือโดย
เป็นบ้านเช่า เจ้าของ
อยู่ตัวเมืองจันทบุรี 
สภาพเกา่ 

9  

 

ร้านนมเต 
เจ้าของ Page 
Facebookขลุง

นิยม (เก็ต) 

- เป็นบ้านชั้นเดียวมี
การปรับปรุงหลังคา
แล้ว แต่ประตูยังคง
เป็นดั้งเดิม 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

10 110, 
112 

 

คุณลุงเชาวน์ >40 ร้านเช่า บ้านเกา่
นายอ าเภอร้านค้าตรง
ข้ามไปรษณีย์ ปูพื้น 
ด้วยกระเบือ้งแบบเก่า
สวยงามสีเขียว 

11 114, 
116 

 

คุณลุงบุญช่วย 
รวมทศ  

อาย ุ92 ปี 

ประมาณ
100 

ตึกแถวตรงข้าม
ไปรษณีย์ (ติดป้ายให้
เช่า) แต่สภาพได้รับ
การดูแลอยา่งดี มีการ
ทาสีใหม่ด้วยการใช้สี
กลมกลืนกับสภาพ
โดยรวม 
 

12 118 

 

เพ็ญศรี  
เหล่าตระกูล 

- เชิดชัยทัวร์ (สหมิตร) 
มีสระน้ ากลางบ้านใช้
งานอยู ่

13 122, 
124 

 

คุณภัสภูมิ 
(เช่า) 

>50 ร้านก๋วยเต๋ียวหลังร้าน 
สภาพตัวบ้านเกา่ แต่
ยังคงรูปแบบเดิมไว้  
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

15 132 

 

คุณอ าไพ 
รัตนวงค์ 

 

- มีประตูบานพับแบบ
โบราณ สภาพบ้าน
ได้รับการดูแลอย่างดี 
ทาสีใหม่ (สัมภาษณ์
หลานชาย แจ้งว่าเป็น
บ้านของยา่เอง) 

16 138, 
140 

 

คุณค าสัน 70-80 มีบ่อน้ ากลางบ้านบ้าน
เป็นไม้ประดู่ ไม้
ตะเคียน เร่ิมทรุด
โทรมบ้าง หลังริมสุด
เป็นของพี่ชายและ
เสียชีวิตแล้ว ก าลังจะ
รื้อทิ้งเพราะผุพังซ่อม
ไม่ไหว 

17 144, 
146, 
148, 
150 

 

- - เดิมเป็นร้านท าฟัน มี
การปรับปรุงใหม่ ทาสี
ใหม่ เน้นสีขอบประตู
ปัจจุบันที่อยู่อาศัย 

18 71, 
73, 
75 

 

น.ส.เสง่ียม 
ช านาญสวน 

น.ส.นวลจันทร์ 
ภูมิภักด ี

 

ระบุไม่ได้ บ้านเป็นปูนสลับไม้ 
แต่ประตู และโครง
ด้านล่างยังเป็นไม้
ดั้งเดิม 
อาชีพท าทอง 
(ในประวัติที่ว่าการ
อ าเภอขลุงระบวุ่าเคย
เป็นที่เช่าส าหรับเป็น
ที่ว่าการอ าเภอยุค
แรก) 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

19 77, 
79 

 

พ่อสุภัทร แม่
สุนีย์ เจริญผล 

>100 ร้านประสิทธิ์โอสถ มี
ประวัติวา่สร้างตั้งแต่
สมัยรุ่นก๋งมาจากเมือง
จีน ขายยาแผน
โบราณ อยู่มาตั้งแต่
ถนนยังเป็นทาง
เกวียน สภาพไม้
แบบเดิม ด้านล่างเป็น
ปูนแต่องค์ประกอบ
ยังเป็นไม้แบบดั้งเดิม 

20 154, 
152, 
150 

 

(บ้านเช่า) 3 หลัง
เจ้าของชื่อป้า
เล็ก 
 
1. เชิดชัยทัวร์ 
คุณดวงดาว  
เสนุทิศ 
2.คุณภิญโญ  
ข าวงษ ์
3.ร้านกาแฟ 

>79 หลังคาเป็นกระเบื้อง
แบบโบราณดั้งเดิม 
ระเบียงยาว  
1.เชิดชัยทัวร์ ทุกบ้าน
มีบ่อน้ ากลางบ้านแต่
บ้านนี้กลบไปแลว้ 
2.อยู่มาตั้งแต่เกิด 
เมื่อก่อนขายยา หมอ
ทหาร 

21 164, 
162, 
160 

 

บ้านปิด - สภาพด้านบนและล่าง
ยังคงรูปแบบดั้งเดิม 
ประตูบานพับยกเว้นมี
การปรับปรุงหลังคา 

22 85-87 

 

ขายของช า >80 เป็นร้านค้าหลังแรก
หัวมุม ขา้งตลาดเก่าที่
ถูกรื้อ ลักษณะเป็น
เรือนแถวยาวขนานไป
กับตัวตลาด 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

23 182, 
180, 
178, 
174, 
172, 
170 

 

(ส่วนใหญ่เป็น
เช่า) 

>80 อยู่ตรงข้ามตลาดเก่า
เป็นเรือนแถวยาว มี
ระเบียงติดกัน 
ด้านบนเป็นไม้ ชั้น
ล่างเป็นปูน บางหลัง 
ประตูเป็นบานพับไม้
แบบดั้งเดิม 

24 188, 
186, 
184 

 

- >80 ตรงข้ามตลาดเก่าชั้น
บนเป็นไม้มีลายประตู 
หน้าต่าง สวยงาม 
ระเบียงยาวติดกัน 
น่าจะอายุเฉลีย่เท่ากับ
การต้ังตลาดเก่า 
(ประมาณ 80 ปี) 

25 192, 
190 

 

จันทร์จิรา >50 ร้านจ าหนา่ยอปุกรณ์
ก่อสร้าง บ้านหลังคา
เป็นสังกะสีโบราณ
ด้านล่างถูกปรับปรุง 

26 202 

 

ลุงชาญชัย มวล
เทวัญ 

อาย ุ75 ปี 

>70 บ้านชั้นเดียวรับเยบ็
ผ้า 
อยู่ใกล้หลังที่ถูกรื้อ 
เป็นบ้านเช่า เจ้าของ
คือ คุณสมศรี มังกร 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

27 115, 
117 

 

- - มีการซ่อมแซมใหม่ 
ทาสีใหม่ แต่คงรูป
แบบเดิมๆ ไว ้

28 119, 
121 

 

ร้านศรีจันทร์
พาณิช 

- มีการทาสีใหม่ หลังคา
ทรงเดิม 

29 125, 
127, 
129 

 

คุณประมวล 
ร้านประมวล

ศิลป์ 
(บ้านเช่า) 

 

70 เป็นร้านค้ามีหลังคา 
ระเบียงทรงดั้งเดิม 
ตั้งแต่แรกสร้างที่แห่ง
นี้เป็นร้านขายทอง 
เจ้าของบ้านคือเจ๊แดง 

30 131, 
137 

 

บ้านเช่า 
ร้านพิบูลวัฒนา 

- ด้านล่างเป็นร้านค้า 
มีหลังคา ทรงดั้งเดิม 
ระเบียงสวยทาสีใหม่
ใช้สีกลมกลืนแบบเดิม 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

31 214, 
216, 
218 

 

- - ประตูบานพับแบบ
ดั้งเดิม รูปแบบ สี
กลมกลืนอยู่มุมถนน
ตัดไปสาย 2 

32 220, 
222 

 

ร้านธนาภัณฑ์ 
(เอี้ยงเฮงฮง) 
คุณปฐมรัตน์ 

>82 ร้านค้าเป็นบ้านเก่า
ทรงดั้งเดิมใช้
กระเบื้องปูพื้นแบบ
โบราณมีระเบียงยาว 
ด้านในมีบันไดไม้แบบ
เก่า มีที่เปิดปิด
ระหว่างด้านบนกับ
ล่าง 

33 232, 
230, 
228, 
226 

 

- - สภาพเร่ิมทรุดโทรม 
ริมขวาเป็นร้าน
ก๋วยเต๋ียวหมูเลียงสูตร
โบราณ 

34 139 

 

ตลาดจ่าย 100 เคยเป็นตลาดขายหม ู
ที่ดินเดิมเป็นของ
โบสถ์คริสต์มาก่อน 

(สมัยก่อนบริเวณแถว
นี้เป็นสุสาน) 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

35 234, 
236, 
238 

 

วีระ >50 ริมสุดซ้ายมือเป็นร้าน
เช่าวิดีโอ ชือ่ เมเจอร ์
บ้านเป็นของตัวเอง 
แต่ที่ดินเป็นของวัด 
(โบสถ์คริสต์) 

36 173, 
175 

 

ร้านเค้กน าไทย 
(เจ้าของเอง) 

- ขายขนมเค้ก ชั้นบน
เป็นไม้ดั้งเดิมมี
ระเบียงล้อมรอบมี
เคาท์เตอร์แบบสมัย
โบราณ 

37 177 

 

- - ด้านล่างประตูแบบ
ดั้งเดิม ด้านบนถูก
ปรับปรุงใหม่ 

38 240, 
242, 
244 

 

ร้านโรตีช้าง - ด้านบนเป็นแบบ
ดั้งเดิม มีระเบียงยาว 
และช่องระบายลมมี
ลายฉลุสวยงาม 
รวมทั้งบานหน้าต่าง 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

39 185, 
187 

 

- - เรือนแถวยาว สี่หลัง
ติดกัน มีระเบียงยาว
ด้านบนด้านล่างปรับ
สภาพบางส่วน  

      

40 250, 
252, 
254 

 

ร้านกาแฟ - บ้านไม้ประตูบานพับ
แบบดั้งเดิม แต่ทาสี
เหลือง 

41 258, 
256 

 

- - ยังคงรักษาสภาพ
ดั้งเดิมของบ้านไม้ริม
สุดซ้ายไม่มีคนอยู่ ถัด
มาเป็นร้านค้า ร้าน
เช่าชุดแต่งงาน (คุณ
กุ๋ย) มีปรับสภาพ
ด้านล่างเป็นกระจก 

42 203, 
205 

 

- - ถึงจะปรับสภาพ
ด้านบนเป็นปูนแล้ว 
แต่ด้านล่างยังคงเก็บ
รักษาประตูไม้ไว ้
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

43 260, 
262 

 

บ้านกาแฟ - ด้านล่างเป็นปูนแต่
ด้านบนเป็นไม้  

44 266, 
268, 
270 

 

บ้านจิรวงศ์ 
(ปัจจุบันเจ้าของ

คือ 
ลูกสะไภ้ คุณ
ปรานี จิรวงค์) 
สัมภาษณ์คุณ

พิศวง สว่างไสว 
ลูกสาวนายไสว 

อาย ุ82 ปี 

>77 บ้านของอดีต
นายกเทศมนตรีของ
เทศบาลเมืองขลุง คือ 
นายไสว จิรวงศ์ 
สภาพบา้นยังคงรักษา
รูปแบบดั้งเดิม ของ
บ้านไม้ทั้งหลัง มีการ
ดูแลรักษาอย่างดี 

45 278, 
276 

 

- - บ้านไม้ชั้นเดียวสภาพ
ทรุดโทรม 

46 251, 
253 

 

หมอตู่  
วิบูลย์ พงษ์

พาณิช 

>60 ร้านสมุนไพรหมอวิง 

(อยู่มาตั้งแต่สมัย
นายกไสว จิรวศ์)  

สืบทอดมารุ่นที่ 3 
แล้ว 

สภาพบา้นได้รับการ
ดูแลอย่างดี ประตู
ยังคงเป็นบานพับไม้
ดั้งเดิม 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

47 296, 
298 

 

- - ร้านซักรีด และร้าน
เส้ือชั้นเดียว มีการ
ปรับปรุงสภาพบ้าง
แล้วแต่ประตยูังเป็น
ไม้บานพับ 

48 265 

 

- - บ้านชั้นเดียวสภาพด ี
มีการปรับปรุงแล้ว 

49 310, 
312 

 

ร้านต่าย - ร้านขายน้ าชั้นเดียว 
ทาสีใหม่แต่กลมกลืน
กับสภาพทั่วไป 

50 271, 
273 

 

- - บ้านไม้สภาพเดิม เปิด
เป็นร้านค้าชั้นล่างมี
ซอยเล็กๆ ค่ันตรง
กลาง (ซอย 9) 

51 324 

 

- - ปรับสภาพเป็นปูน
แล้วแต่ด้านล่างใช้
ประตูบานพับไม ้
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการส ารวจอาคาร สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง (ต่อ) 
 

ล า
ดับ 

บ้าน 
เลขที่ 

ข้อมูลภาพถ่าย กรรมสิทธิ์ 
การครอบครอง 

(ชื่อ) 

อายุโดย 
ประมาณ 

คุณลักษณะอาคาร
และข้อมูลอื่นๆ 

52 279/1 

 

- - เป็นบ้านเก่าสภาพ
ทรุดโทรม ไม่ได้มีการ
ปรับปรุง 

53 328. 
326 

 

(328) บ้านปิด 
(326) นางจง
จินต์ ลึกซึ้ง 

>50 เป็นบ้านเก่าดั้งเดิม
เจ้าของเป็นปลัดเก่า 
ไม่ได้มีการปรับปรุง
สภาพเลยเป็นไม้
ตะเคียนชั้นบนเร่ิมจะ
พังบ้างแล้ว 

54 281 
280 

 

สุดารัตน์  
เฉลิมพงษ์ 

เจ้าของอยู่เอง 

>50 บ้านริมแยก ได้รับ
รางวัลบ้านน่าอยู่
สภาพบา้นได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี มีท า
หลังคาใหม่ กับประตู
เหล็กด้านล่าง 

  

  
จากผลการส ารวจบ้านที่บ่งบอกถึงสภาพเป็นบ้านเก่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้ง 54 หลัง สามารถ
จ าแนกออกเป็นแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 จ าแนกประเภทของอาคาร บ้านเก่า ที่ด าเนินการส ารวจ และตัวอย่างอาคารด้านต่างๆ  
 

ประเภท จ ำนวนบ้ำนที่ส ำรวจ
(หลัง) 

อาคาร บ้านชัน้เดียว 10 
อาคาร บ้านสองชัน้ 44 
อาคารกลุ่ม 10 
อาคารตัวอย่างทีป่รับสภาพได้กลมกลืน 11 
อาคารตัวอย่างทีป่รับสภาพแล้วแตกต่าง 10 
อาคาร บ้านตัวอย่างที่ควรแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่ 5 
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สีที่กลมกลืน สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบของย่านชุมชน ท่ีได้แสดงไว้ในคู่มืออนุรักษย์่านชุมชนเก่า 

 
 

 

 
ภาพที่ 36  แสดงอาคารตัวอย่างที่ปรับสภาพแล้ว แต่ยังคงมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
จ านวน 11 หลัง 
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เนื่องจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของอาคาร บ้านเก่าจากดั้งเดิม แต่มีการใช้สี หรือใช้วัสดุ ที่มี
ความแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมโดยรอบของย่านเก่า อาจท าให้ดูเกิดความแตกต่าง ขาดความกลมกลืน
ในบริเวณเดียวกัน 

   

   

 
   

 
ภาพที่ 37 แสดงอาคารตัวอย่างที่ปรับสภาพแล้วแตกต่าง จ านวน 9 หลัง 
 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ในจ านวนบ้านเก่าทั้ง 54 หลัง มีบ้านเก่าที่มีคุณค่าความส าคัญในพ้ืนที่ 
ได้แก่ บ้านที่มีความส าคัญทางประวัติการปกครองของพ้ืนที่ บ้านที่มีอายุเก่าแก่ มีคุณค่าด้านการรักษา
ความเป็นของดั้งเดิม รวมทั้ง มีประวัติความเป็นมากับเหตุการณ์ส าคัญๆ จึงควรน ามาเป็นต้นแบบของ
การรักษาคุณค่า รูปแบบ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของเมืองขลุง  

ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่างมาแสดง จ านวน 5 หลัง ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 อาคาร บ้านตัวอย่างที่ควรแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนที่ จ านวน 5 หลัง 
 

บ้ำนตัวอย่ำง คุณค่ำ ควำมส ำคัญ 

 

บ้ำนเลขที:่ 60–62 บ้านสาณะเสน (เจา้ของบ้านคุณ
อ าไพ สาณะเสน) 
อำยุ: ประมาณ >100ปี 
ควำมส ำคัญ: บ้านหลังใหญ่ติดกันสามห้องติดกันยาวริม
ถนน  เป็นบ้านต้นตระกูลสาณะเสน ตระกูลดั้งเดิมของ
พื้นที่ต้นตระกูลพระยาวิสูตร สภาพบ้านข้างนอกและ
ภายในดูแลรักษาเป็นอย่างดี สภาพยังเหมือนแบบดั้งเดิม 
ซ่ึงคุณวดี สาณะเสน ลูกสาว ได้กล่าวว่าบ้านเป็นบ้านเก่า 
ตั้ งแต่สมัย คุณพ่อ (หลวงพิทักษ์นันทเขต)  ยั งอยู่ 
ครอบครัวพยายามจะอนุรักษ์เอาไว้ ไม่ค่อยเปิดให้ใครดู
เท่าไร รวมทั้งเก็บรักษาของใช้ของคุณหลวงไว้ตามเดิม 
รวมทั้งมีการท าหนังสือระบบเครือญาติไว้ด้วย เพื่อให้
ลูกหลานได้มีการพบปะกัน และมีการสืบหาเครือญาติ
กันอยู่เสมอ 

 

บ้ำนเลขที:่ 77- 79 พ่อสุภัทร แม่สุนีย์ เจริญผล 
อำยุ: ประมำณ >100ปี 
ควำมส ำคัญ: ร้านประสิทธิโ์อสถ มปีระวัติว่าสร้างตั้งแต่
สมัยรุ่นก๋งมาจากเมืองจีน ขายยาแผนโบราณ อยู่มา
ตั้งแต่ถนนยังเป็นทางเกวียน 

 

บ้ำนเลขที:่ 266 - 268,บ้านจิรวงศ์ ปัจจุบันเจ้าของคือ 
ลูกสะไภ้ คุณปรานี จิรวงค์) สัมภาษณ์คุณพิศวง สว่าง
ไสว ลูกสาวนายไสว อายุ 82 ป ี
อำยุ: ประมาณ >77ปี 
ควำมส ำคัญ: บ้านของอดีตนายกเทศมนตรีของเทศบาล
เมืองขลุง คือ นายไสว จิรวงศ์ สภาพบ้านยังคงรักษา
รูปแบบดั้งเดิม ของบ้านไม้ทั้งหลัง มีการดูแลรักษา
อย่างดี 
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ตารางที่ 6 อาคาร บ้านตัวอย่างที่ควรแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนที่ จ านวน 5 หลัง (ต่อ) 
 

บ้ำนตัวอย่ำง คุณค่ำ ควำมส ำคัญ 

 

บ้ำนเลขที:่ 251- 253หมอตู่ วิบูลย ์พงษ์พาณิช 
อำยุ: ประมาณ >60ปี 
ควำมส ำคัญ: ร้านสมุนไพรหมอวิง(อยู่มาตั้งแต่สมัย
นายกไสว จิรวศ์) สืบทอดมารุ่นที่ 3 แลว้ 

 

บ้ำนเลขที:่ 280 - 281 สุดารัตน์ เฉลิมพงษ์ 
เจ้าของอยู่เอง 
อำยุ: ประมาณ >50 ปี 
ควำมส ำคัญ: บ้านริมแยก ได้รับรางวัลบ้านน่าอยู่สภาพ
บ้านได้รับการดูแลเป็นอยา่งดี มีท าหลังคาใหม่กับประตู
เหล็กด้านล่าง 

  
 จากข้อมูลการส ารวจอาคาร บ้าน ดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 
ยังคงมีอาคาร บ้าน ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมอยู่จ านวนมาก และมีการปลูกสร้างเกาะกลุ่มกันบริเวณถนน
ทั้งสองฝั่ง ส่วนใหญ่ด้านล่างยังคงเป็นเปิดเป็นร้านค้าขาย แต่ก็มีปรับเปลี่ยนเป็นเฉพาะอยู่อาศัยเป็น
บางส่วนสภาพที่ปรากฏให้เห็น แสดงและบ่งบอกถึงความเป็นย่านชุมชนเก่าการค้าดั้งเดิมมาจน
ปัจจุบัน และยังคงรูปแบบไว้ หรือมีการปรับเปลี่ยนสภาพไปน้อยมาก 
 ผู้วิจัยได้เสนอตัวอย่างอาคาร บ้านต้นแบบที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนที่จ านวน 5 
หลัง โดยพิจารณาจากความส าคัญทางด้านประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนใน
บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 หรือบ้านที่มีการอนุรักษ์คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของบ้านดั้งเดิมเอาไว้  
และสามารถสนับสนุนให้เป็นบ้านตัวอย่างส าหรับการพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ ต่อไป 
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ภาพที่ 38 อาคาร บ้านเรือน ที่แสดงให้เห็นเป็นลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ในภาพรวมของชุมชน 
 
  ดังนั้น จากข้อมูลการส ารวจอาคาร บ้าน ดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ในพ้ืนที่ถนน
เทศบาลสาย 1 แสดงต าแหน่งของอาคาร บ้าน ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมอยู่จ านวนมาก จากที่ส ารวจ
จ านวน 54 หลัง แสดงให้เห็นดังแผนที่ที่ปรากฎ ดังนี้  
 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 39 แผนที่แสดงต าแหน่งอาคาร บ้านเรือน หรือร้านค้าเก่าแก่ ที่แสดงให้เห็นลักษณะเด่นทาง 
              ภูมิทัศน์ของชุมชนย่านการค้าเก่าของถนนเทศบาลสาย 1 
ที่มา:   ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, แผนที่ดำวเทียม, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558,  เข้าถึงได้จาก  
http:// www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content& view =article&id=29 
&Itemid=65 
 

http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&%20view%20=article&id=29&Itemid=65
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&%20view%20=article&id=29&Itemid=65
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 1.1.4 องค์ประกอบทำงธรรมชำติ อาทิ ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้พ้ืนถิ่น พ้ืนที่เกษตร 
 เป็นองค์ประกอบส าคัญของภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง มีส่วน
ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชนและบริเวณโดยรอบ เช่น พืชพันธุ์พ้ืนถิ่นและ
ระบบนเิวศท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ถึงแม้จะเป็นลักษณะชุมชนเมืองแล้ว แต่ยังคง
มีต้นไม้ประจ าถิ่นที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของความเชื่อความศรัทธาดั้งเดิมของชาวขลุง ซึ่งเชื่อว่า
จะปกปักรักษาคุ้มครองชุมชนให้คงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไป 

 

 
 
 

ภาพที่ 40 ต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอขลุง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่ยังปรากฏอยู่ 
             ทุกวันนี้ ประมาณการอายุมากกว่า 100 ปี 
 
 1.2. องค์ประกอบด้ำนสังคม และวัฒนธรรม 
 เป็นคุณสมบัติด้านวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ด้านกายภาพจะมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศของ
ย่านชุมชน และการสร้างจินตภาพของพ้ืนที่ผ่านการแสดงออกในเชิงกิจกรรม และการใช้สถานที่ และ
อยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน ของผู้คนในย่านนั้นๆ เช่น ความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา อาหาร เป็นต้น 
 ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในเมืองขลุง ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ท าให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ที่ส าคัญได้แก่ วัฒนธรรมไทย จีน และญวน ซึ่งจากฐานข้อมูลส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จันทบุรี ได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากเมืองต่าง ๆ ทางแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกอยู่ในเส้นทางการค้าทาง
ทะเลระหว่างไทยและจีนมาแต่โบราณ จึงมีชุมชนของชาวจีนอยู่ในบริเวณนี้เป็นจ านวนมากเฉพาะที่
จันทบุรีมีชุมชนชาวจีนดั้งเดิมอยู่ตามชายฝั่งทะเลหลายแห่ง ทั้งในเขตอ าเภอขลุง แหลมสิงห์ และท่า
ใหม่ ส่วนใหญ่ท าอาชีพประมงและค้าขาย โดยมีศาลเจ้า  โรงเจ เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมและ
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วัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งปรากฏว่า ในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 จะมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเป็น
สัญลักษณ์ทางความเชื่อของชาวจีนอยู่ เพราะเป็นที่ตั ้ง“ขลุงมูลนิธิ”และอยู่ถัดไปทางถนนจิรวงค์
รังสฤษดิ์ เป็นที่ตั้งของโรงเจ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า จากหลักฐานที่ประจักษ์ได้ด้วยสายตา ในบริเวณ
ดังกล่าว อาจเป็นการรวมกลุ่มเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ 
วัดวันยาวบน เป็นสิ่งแสดงถึงความเชื่อ และวัฒนธรรมชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนา ดังนั้น จึงอธิบาย
เกี่ยวกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ได้ว่า จะประกอบด้วย
ชุมชนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธ เป็นส่วนใหญ่ 
 ส่วนชนชาติญวน ได้มีกล่าวไว้ว่า ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอน
ปลาย ซึ่งอพยพหนีภัยการบีบคั้นทางศาสนา ประมาณปี พ.ศ.2254 (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) ได้อพยพ
มาตั้งรกรากเริ่มแรกที่บริเวณริมแม่น้ าจันทบุรีประมาณ 130 คน จากนั้นชุมชนชาวญวนคริสต์ก็ค่อย ๆ 
ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยมีโบสถ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจ (โบสถ์วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมลต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี) ต่อมาเมื่อชุมชนญวนแถบริมแม่น้ า
จันทบุรีไม่สามารถขยายเขตออกไปได้อีกจึงได้แยกไปตั้งในถิ่นอ่ืนๆ เช่น อ าเภอขลุง อ าเภอท่าใหม่ 
และบ้านท่าแฉลบ6 ซึ่งในอ าเภอขลุง พบว่าชาวญวนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ จะตั้งรกรากอยู่บริเวณ
ถนนเทศบาลสาย 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า”  เมืองขลุงได้ชื่อว่า “เมืองสอง
ศาสนา สามวัฒนธรรม”โดยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองขลุง สถานที่ส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ คริสต์ และชาวจีน ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ได้
ศึกษา ได้แก่ บริเวณถนนเทศบาลสาย 1  
 1.3 องค์ประกอบด้ำนประวัติศำสตร์ 
 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 แห่งนี้ จากวิธีการ
ศึกษาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยคนเก่าแก่ในพ้ืนที่ พบว่า เดิมจะมีการ
สัญจรไปมาอาศัยทางน้ าเป็นหลัก โดยปกติเรือจะจอดที่ด่านขลุง เวลาที่จะมีการซื้อขายสินค้าจาก
กรุงเทพฯ จะไปขึ้นเรือที่บริเวณท่าราชวงศ์ กรุงเทพฯ แล้วมาลงที่ท่าแฉลบ จันทบุรี ก่อนจะลงเรือ
ต่อมาที่ด่านขลุง แถวตรอกนาวาวิถี หรือคลองเวฬุ เรือใหญ่เข้ามาบริเวณนี้ได้ การสัญจรจะคึกคัก 
สะดวกสบาย แต่สมัยนี้เรือเข้ามาไม่ได้แล้ว คลองเวฬุตื้นเขิน รวมทั้งมีการบุกรุกที่ริมคลองกันมาก 
(จิรภรณ์ บัวเผื่อน, 2558, สัมภาษณ์) ประกอบกับตั้งแต่มีการตัดถนนสุขมุวิทเป็นต้นมา (ปลายปี พ.ศ. 
2493 ถนนสุขุมวิทได้เริ่มเปิดใช้) การสัญจรต่างๆ จะเปลี่ยนมาใช้ทางถนนเป็นหลัก  
 ถนนเทศบาลสาย 1 เดิมเป็นทางเกวียนโบราณ การเดินทางใช้เวลานานมาก เมื่อมีการท า
ถนน และสร้างตลาดขึ้นแห่งแรกที่ถนนสาย 1 นี้ ท าให้เกิดเป็นบ้านเรือน เรือนแถวค้าขาย บริเวณ
โดยรอบตลาด การสัญจรในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังมีการให้บริการโดยรถยนต์ของเอกชน คือ 

                                                        
 6ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, กลุ่มชนชำติต่ำงๆ ของจันทบุรี,วิถีชีวิตชาวจันท์, 

เข้าถึงได้จาก http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/life1.html#life_chan1 
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รถตาซัน7 ปัจจุบันตลาดถูกรื้อไปแล้วเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม รวมทั้งได้มีการสร้างตลาดสดแห่ง
ใหม่ข้ึนบริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ท าให้มีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางค้าขายไปบริเวณตลาดสดแห่งใหม่
แทน ส่วนถนนเทศบาลสาย 1 บ้านเรือนค้าขายเก่าดั้งเดิมยังคงแสดงให้เห็นในปัจจุบันแต่การค้าขาย
จะไม่คึกคักแบบเดิม 
 
2. ผลกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 เมื่อด าเนินการส ารวจลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบลขลุง อ าเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี แล้ว ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากผลส ารวจมาประมวลภาพรวม เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการส ารวจต่อไป 
 ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการประเมินคุณค่า ได้พิจารณาเกณฑ์การจ าแนกประเภทของภูมิทัศน์ 
ตามค านิยามของ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมดังที่กล่าวไปแล้วใน
บทที ่2 มีการจ าแนกประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท โดยใช้เกณฑ์ของระดับความ
เข้มข้นของการที่มนุษย์เข้าไปจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ตาม
แนวคิดหลักของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ได้แก่ 1) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประเภทภูมิทัศน์น าวัฒนธรรม หรือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชนบท 2) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทภูมิทัศน์
ที่มีลักษณะเด่นร่วมกัน หรือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 3) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภท
วัฒนธรรมน าภูมิทัศน์ หรือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง 
 พบว่า สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมน าภูมิทัศน์” หรือ ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมเมือง คือ แสดงออกให้เห็นได้จากลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานที่ปรากฏให้
เห็นของชุมชน ที่มีการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ดังกล่าวจากการให้สัมภาษณ์ของผู้คนในชุมชน ว่า เดิมถนน
สายดังกล่าว เป็นถนนทางเกวียน มีการตั้งบ้านเรือนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ต่อมามีการสร้างถนน
สายหลัก ชุมชนจึงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยการสร้างบ้านเรือน
รายรอบถนนสายหลัก ต่อมาเมื่อมีการสร้างตลาดสดขึ้นเป็นแห่งแรก ลักษณะของการก่อสร้าง
บ้านเรือนต่างๆ จึงปรับเปลี่ยนที่สร้างเป็นที่พักอาศัยมาเป็นสร้างเพ่ืออยู่อาศัยร่วมกับประกอบการค้า
ด้วยลักษณะโครงสร้างของชุมชนจึงปรากฏให้เห็นในลักษณะของย่านการค้าและยังคงรูปแบบของ
อาคารบ้านเรือน ร้านค้า ให้เห็นมาจนถึงในปัจจุบัน 
 เมื่อจ าแนกประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ศึกษาจะประเมินคุณค่า
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ผลการศึกษา ประกอบการประเมินหาความเสี่ยง ภัยคุกคามต่างๆ เพ่ือจัดท าแนวทางในการจัดการ
ตามล าดับต่อไป ซึ่งจากเกณฑ์การประเมินคุณค่าที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอไปแล้วในบทที่ 2 ผู้ศึกษา
ได้วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เกณฑ์ที่ควรน ามาใช้ประเมินในพ้ืนที่เป้าหมายครั้งนี้ ควรจะเป็นเกณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมในระดับพ้ืนที่ เนื่องจากเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ถือได้ว่า เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล แต่ภูมิ
                                                        

 7สัมภาษณ์ พูลมี รัตตรมย์, อายุ 72 ปี, 15 พฤษภาคม 2559. 
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ทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ อาจจะมีคุณค่าโดดเด่นในระดับพ้ืนที่และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน และมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นเอง หากน าเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับ
ใช้ อาจจะท าให้ไม่ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
เอง รวมทั้งการให้คะแนนจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของผู้ประเมินที่มีมาตรฐาน 
จึงอาจจะท าให้ไม่สามารถได้ค่าคะแนนที่เป็นมาตรฐานได้  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ว่า จะใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่าน
ชุมชนเก่าเป็นเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เป็นเกณฑ์หลัก โดยเป็นการตรวจสอบในเรื่อง มี หรือไม่มี ไม่ได้เป็นการให้ล าดับ
คะแนน รวมทั้งจากสภาพแวดล้อมของภูมิทัศน์วัฒนธรรม จัดได้ว่าเป็น“ย่านชุมชนเก่า” แห่งหนึ่ง 
ตามท่ีก าหนดไว้จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากที่กล่าวไปแล้ว
ในข้างต้น ซ่ึงลักษณะเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรม จะจัดอยู่ในประเทภเป็นย่านชุมชนเก่าตลาด หรือ ย่าน
การค้า โดยย่านชุมชนเก่าประเภทนี้ จะเป็นย่านชุมชนที่มีกิจกรรมหรือเคยมีกิจกรรมด้านการค้าเป็น
หลัก มีลักษณะความเป็นย่านตลาดของเมือง หรือของชุมชนในละแวก โดยอาจประกอบไปด้วยพ้ืนที่
ค้าขายรวม เช่น ตลาดสด และส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวหรือห้องแถวค้าขาย  
มองเห็นได้อย่างเด่นชัด8 ชุมชนถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง ในปัจจุบัน ยังคงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
และความเป็นอยู่ไม่แตกต่างจากในสมัยก่อนมากนัก  เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนเริ่มแรกเป็นที่ตั้ง
ของตลาดแห่งแรกของเมืองขลุง จึงมีการสร้างบ้านเรือนตามเส้นทางถนนสายหลัก โดยรอบตลาด แต่
ในปัจจุบันตลาดดังกล่าว ได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว เนื่องจากเทศบาลเมืองขลุง ได้สร้างตลาดสดแห่งใหม่
ขึ้นบริเวณถนนเทศบาลสาย 4 แต่อย่างไรก็ตามบ้านเรือนในบริเวณนี้ยังคงบรรยากาศของเรือนแถว
ค้าขายอยู่เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ไม่คึกคักเหมือนกับถนนเทศบาลสาย 4 ที่เป็นที่ตั้งตลาดสดของ
เทศบาลในปัจจุบัน และเป็นถนนเส้นหลักที่ตัดมาจากถนนสุขุมวิทเข้าสู่เทศบาลฯ  บ้านเรือนบางส่วน
มีการปรับเปลี่ยนเป็นการให้เช่าส าหรับค้าขาย  เจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
หรือตัวเมืองจันทบุรี เป็นต้น ในภาพรวมบรรยากาศของชุมชนโดยทั่วไปยังมีความเป็นย่านชุมชนเก่าที่
เป็นย่านการค้า มีการก าหนดว่า ในขั้นตอนแรกของการประเมิน ควรท าการประเมินจากมาตรฐาน
ด้านกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่าก่อน เพราะจากคุณลักษณะทางด้านกายภาพ สามารถบ่ง
บอกได้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งนั้น เป็นย่านชุมชนเก่าหรือไม่ ซึ่งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการ
บ่งบอกแล้วว่า บริเวณตลาดขลุงเป็นย่านชุมชนเก่าแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี แต่ยังไม่มีรายละเอียด
ของการประเมิน และพ้ืนที่ที่เคยส ารวจไว้ในปี พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งเมืองขลุง ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงท าการศึกษาเฉพาะในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุงเท่านั้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการ
วิจัยในครั้งนี้ ผลการประเมินตามมาตรฐานทางด้านกายภาพ ปรากฏได้ดังตาราง ดังนี้ 

 

                                                        
 8ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คู่มือกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ , โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ ในพื้นที่ภำคกลำง และภำคตะวันออก (ม.ป.ท.ม., 2555), 18. 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
            ประเภทย่านชุมชนเก่า มาตรฐานหลักด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่าน 

 ชุมชนเก่า 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
มำตรฐำนด้ำนที่ 1.  มำตรฐำนด้ำนคุณค่ำควำมส ำคัญและกำยภำพของควำมเป็นย่ำนชุมชนเก่ำ 
ด้านคุณค่า
ความส าคัญและ
องค์ประกอบทาง
กายภาพ 

1. คุณค่า
ความส าคัญ 
(Significance) 
และบูรณภาพ 
(Integrity) ของ
ย่านชุมชนเก่า 

มี 
ยังคงมีการคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นทางกายภาพ 
ได้แก่ อาคารบ้านเรือน อาคารค้าขาย ศาสนสถาน ต้นไม้ใหญ่ และ
องค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ อยู่ร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ประเพณีส าคัญที่ เกี่ยวเนื่องของความเป็นเมือง 2 ศาสนา 3 
วัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์  และ 3 วัฒนธรรม 
คือ วัฒนธรรมไทย จีน ญวน ที่คงสืบทอดมาจากดั้งเดิม อยู่รวมกัน
อย่างเป็นองค์รวม 

 

   
ภาพที่แสดงถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นทางกายภาพ ได้แก่ อาคารบ้านเรือน อาคาร
ค้าขาย  ศาสนสถานตา่งๆ 

2. ลักษณะเด่น
ทางโครงสร้าง
ชุมชน 
(Developed 
Structure) 
ของย่านชุมชน
เก่า 

มี 
ลักษณะเด่นของโครงสร้างของชุมชนในการตั้งถิ่นฐาน ปรากฏให้
เห็นในรูปแบบของกลุ่มบ้านเรือนที่เป็นย่านการค้าดั้งเดิม ที่ตั้ง
อยู่สองข้างฝั่งถนน ตลอดเส้นทางของถนนเทศบาลสาย 1 ที่เคย
เป็นที่ตั้ งของตลาดแห่งแรก จึงมีการก่อสร้างเรือนแถวอยู่
ล้อมรอบตลาด และเรือนแถวส่วนใหญ่ จะมีอายุมากกว่า 30 ปี
ขึ้นไป และจะมีลักษณะฝีมือช่างที่มีลวดลายสวยงาม สะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของของชุมชนขลุง 

 

 

 
ลักษณะกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 ที่เป็นย่านการค้าดั้งเดิม 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
 ประเภทย่านชุมชนเก่า มาตรฐานหลักด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชน 
 เก่า (ต่อ) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 3.องค์ประกอบ
และลักษณะ
เด่นทาง
สถาปัตยกรรม 

มี 
ลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏให้เห็นทั้ง
รูปลักษณ์ภายนอก และพื้นที่ว่างภายใน แสดงออกมาในลักษณะ
กลุ่มอาคาร โครงสร้าง ปริมาตรที่ว่าง สัดส่วน วัสดุ สี และ
องค์ประกอบตกแต่ง มีลักษณะโดดเด่น สวยงามในฝีมือช่างใน
สมัยดั้งเดิม องค์ประกอบของช่องลมระบายด้านบน ซึ่งตกแต่ง
เป็นลวดลายฉลุสวยงาม 
 

 
ลักษณะลวดลายของช่องลม 

 
4. เทคนิคและ
วัสดุในการ
ก่อสร้าง 

มี 
อาคาร บ้านเรือน ร้านค้าเก่า ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังคงแสดง
ให้เห็นเป็นรูปแบบบ้านเรือนค้าขายในแบบดั้งเดิม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการตั้งหลักแหล่งของชุมชนการค้าของชาวจีน ลักษณะ
บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น การวางแปลนจะสร้าง
ติดกันเป็นแนวยาว ไปตลอดของ 2 ฝั่งถนน ถึงแม้วัสดุ และหา
ช่างฝีมือดั้ ง เดิมยาก แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพโดยรวมที่
สอดคล้องกลมกลืนกัน   
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินคณุค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
 ประเภทย่านชุมชนเก่า มาตรฐานหลักด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชน 
 เก่า (ต่อ) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 

 
 

 
การรักษาสภาพของวัสดุในการก่อสร้าง รูปทรง สี และวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิม 

 5.องค์ประกอบ
และลักษณะเดน่
ทางภูมิทัศน ์

มี 
ลักษณะทางภูมิทัศน์ที่แสดงออกถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนถนน
เทศบาลสาย 1 บ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมือง การ
สร้างบ้านเรือนจะยึดเอาถนนหรือทางสญัจรสายหลักเป็นที่ตั้ง  มี
ความเป็นเมืองมากกว่าชนบท จึงมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ
น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายดังกล่าวถือเป็นถนนสายหลัก
ของเมือง ชุมชน  มีการสร้างตลาดแห่งแรกของขลุง ท าให้มี
ร้านค้าขายกึ่งที่พักอาศัย ก่อสร้างรายล้อมตลาด และเกิดการ
ขยายตัวตามความสามารถในการประกอบการค้า และความ
คล่องตัวของการขนส่งสินค้า สภาพทางกายภาพของเรือน
ค้าขายและตลาดพื้นถิ่น  
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
 ประเภทย่านชุมชนเก่า มาตรฐานหลักด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชน 
 เก่า (ต่อ) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

  ซึ่งมีอายุเกิน 50 ปี มาแล้ว ยังพบเรือนแถวไม้ทั้งชั้นเดียวและ
สองชั้น ลักษณะห้องแถวไม้แบบนี้ แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าชั้น
บนจะใช้เป็นที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่มีระเบียงพักผ่อนยื่น
ออกมาด้านหน้าของตัวเรือน ภายในจะมีความลึกของห้องมาก 
เพราะด้านหน้าเปิดเป็นที่ค้าขาย ด้านหลังและด้านบนใช้พัก
อาศัย ชั้นล่างนิยมเปิดเป็นบานเฟี้ยมไม้เปิดได้ตลอดช่วงเสา 
เรือนค้าขายนี้บางแห่งมีองค์ประกอบตกแต่งที่ประณีตบรรจง 
เช่น ช่องลมฉลุลาย และระเบียงมีลวดลายตกแต่ง และลักษณะ
เด่นของพื้นที่แห่งนี้อีกประการคือ แต่ละหลัง จะมีบ่อน้ าส าหรับ
ดื่มกินหรือใช้ อยู่ในบริเวณตัวเรือนพักอาศัยที่กลางบ้าน ไม่ได้อยู่
นอกเรือนเหมือนเช่นที่อื่นๆ ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของเมืองขลุง บ่อน้ าดังกล่าว บางหลังยังคงใช้อยู่ บางหลังไม่ได้
ใช้แล้วก็อาจมีการใช้ปูนโบกทับไว้ 
 

 

 
ลักษณะเด่นของร้านค้าขายกึ่งที่พักอาศัย 

 

 
ลักษณะเด่นประตรู้านค้าขายกึ่งทีพ่ักอาศัย 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
 ประเภทย่านชุมชนเก่า มาตรฐานหลักด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชน 
 เก่า (ต่อ) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 

   
บ่อน้ าส าหรับดื่มกินหรือใช้ อยู่ในบริเวณตัวเรือนพักอาศัยในบริเวณลานกลางบ้าน เป็น
ลักษณะเด่นเฉพาะตัวของชุมชน 

 6.องค์ประกอบ
และลักษณะ
เด่นทางภูมิ
สัญลักษณ์ 
(Landmark) 

มี 
องค์ประกอบของชุมชนบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ที่เป็นภูมิ
สัญลักษณ์ที่มนุษย์สรา้งขึ้น และมีลักษณะโดดเดน่ บ่งบอกถึงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ของเชื้อชาติจนี ไทย และญวน ได้แก่  ขลุง
มูลนิธิ  ศาลหลักเมืองขลุง  วัดวนัยาวบน (ส่วนวัดพระหฤทัยเยซู
เจ้า ซึ่งเป็นภูมิสัญลักษณ์การนบัถือคริสต์ของชาวญวนที่ตัง้หลัก
แหล่งรวมกันบริเวณบ้านลา่ง หรือถนนเทศบาลสาย 2 จะอยู่
ถัดไปอีกสายหนึง่) รวมทั้งอาคาร เรือนแถวค้าขาย แสดงออกถึง
การตั้งถิ่นฐานค้าขายของชาวไทย เชื้อสายจีน ส่วนภูมสิัญลักษณ์
ที่เป็นธรรมชาติ ในบริเวณดังกลา่ว คือ ต้นไม้ใหญ่ บริเวณ
ด้านหนา้ที่วา่การอ าเภอขลุง และวัดวันยาวบน 

 
ภูมิสญัลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติคือ ต้นไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนา้ที่ว่าการอ าเภอขลุง และวัด 
วันยาวบน ภาพมุมมองจาก Google earth street view 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
 ประเภทย่านชุมชนเก่า มาตรฐานหลักด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชน 
 เก่า (ต่อ) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 7. 
องค์ประกอบ
และลักษณะ
เด่นด้านมุมมอง 

มี 
ลักษณะส าคัญด้านมุมมองของถนนเทศบาลสาย 1 ที่เนน้ให้เห็น
ถึงภาพรวมของชุมชนที่เด่นชดั จะเป็นลักษณะของโครงสร้าง
บ้านเรือน ร้านค้าขายที่อยู่ตลอดสองฝั่งถนนในลักษณะเรือนไม ้
หรือเป็นเรือนแถวไม้ ท าให้มีมุมมองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ถนนเส้นนี ้

 

 

 
ลักษณะอาคารบ้านพักกึ่งร้านคา้ขาย แบบเก่าที่มีลักษณะเด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์ ที่
สร้างสอดคล้องกลมกลืนตามแนวถนนท้ังสองฝั่ง ช่วยสร้างมุมมองทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ
ย่านชุมชนเก่า ของถนนเทศบาลสาย 1 

 
จากผลการประเมินตามมาตรฐานหลักทางด้านกายภาพข้างต้น มีค่าคะแนนในทุก

ข้อ จึงท าให้กล่าวได้ว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง จัดเป็นย่านชุมชนเก่า แห่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประเภท ชุมชนตลาด/การค้าเก่า 
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หลังจากนั้น ขั้นตอนต่อไป ให้ประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า เพ่ือจะได้ทราบว่าย่านนั้น มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ความสัมพันธ์กับภายนอก และมีความพร้อมของท้องถิ่นในการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่านี้ไว้มากน้อยแค่
ไหน ซึ่งผลที่ได้หลังจากการประเมิน จะท าให้มองเห็นภาพได้ว่า ตัวชี้วัดใดที่ย่านชุมชนเก่านั้นยังไม่
ผ่านเกณฑ ์หรือยังไม่มี ตัวชี้วัดนั้นจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน ามาก าหนดแนวทางเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ หรือกล่าวได้ว่า น ามาจัดท าแนวทางการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมต่อไป เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นย่านชุมชนเก่าที่ครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูคุณภาพของย่านชุมชนเก่าในล าดับต่อไป 

ดังนั้น จากเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือดังกล่าว น ามาประยุกต์ใช้กับสภาพพ้ืนที่
เป้าหมาย ผลการประเมินด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่าถนนเทศบาล
สาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สรุปผลดังตารางที่ปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร  
   จัดการย่านชุมชนเก่า 

 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

มำตรฐำนด้ำนที่ 2.  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของย่ำนชุมชนเก่ำ 
1. ด้าน
วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต 

1. องค์ประกอบ
และลักษณะเดน่
ทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 
(Intangible 
aspects) 

มี 
ชุมชนบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ยังคงมีกิจกรรมทางประเพณี
วัฒนธรรม ที่ เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน และยังคง
กิจกรรมนั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งทาง
เทศบาลเมืองขลุงจะมีการจัดกิจกรรมสรงน้ าพระ 2 ศาสนา 3 
วัฒนธรรม ในงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี เป็นการ
แสดงออกถึงความส าคัญและสืบสานประเพณีของวัฒนธรรมจนี 
ไทย และญวน ที่หล่อหลอมรวมกันเป็นชาวขลุง นอกจากนี้ยังมี
ประเพณีถือศีลกินเจที่ส าคัญของชาวจีน ที่จัดเป็นประจ าทุกปี
เช่นกัน 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   
   จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 

 
ประเพณีสงกรานต์ 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมของชุมชนขลุง 
ที่มา : Facebook ที่น่ีจันทบุรี, เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Chanthaburi2013/photos/pcb.847396875277556/8
47396841944226/?type=3&theater.   
 
2. สถานที่ในการ
ด ารงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

มี 
พื้นที่รองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของชุมชน ได้แก่ โรงเจขลุง 
ขลุงมูลนิธิ และวัดวันยาวบน เทศบาลฯ จะสนับสนุนให้มี
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ทั้ง 3 วัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะเด่น
เฉพาะตัวของเมืองขลุงมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วัฒนธรรมจีน 
ไทย และญวน  ซึ่งกิจกรรมของวัฒนธรรมจีน จะมีประเพณีถือ
ศีลกินเจ ปีละครั้ง คนไทยเชื้อสายจีนจะงดเว้นการบริโภค
เนื้อสัตว์ ท าบุญ ท าทาน ถือศีล ปฏิบัติธรรม รักษาจิตใจให้
บริสุทธิ์ นับเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการกินเจของ
ชาวขลุงให้คงอยู่สืบต่อไป จะมีการจัด ณ บริเวณโรงเจขลุง 
หรือขลุงมูลนิธิ ส่วนวัฒนธรรมไทย จะมีพื้นที่จัดกิจกรรม ณ 
บริเวณวัดวันยาวบน ซึ่งมีประเพณีเข้าพรรษา การปฏิบัติธรรม 
 

 
 

https://www.facebook.com/Chanthaburi2013/photos/pcb.847396875277556/847396841944226/?type=3&theater.
https://www.facebook.com/Chanthaburi2013/photos/pcb.847396875277556/847396841944226/?type=3&theater.
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
  ประจ าวนัพระ หรือโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการเปิด

การเรียนการสอนพุทธศาสนาให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ ในพืน้ที่อ าเภอขลุง ระดับชั้น ป.1 – ป.3 เพื่อให้มีการน า
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้
ของเยาวชน ส่วนวฒันธรรมญวน จะแสดงออกในทางการนบั
ถือศาสนาคริสต์ จะมีโบสถ์พระหฤทัยเยซูเจ้า เป็นสถานที่
รองรับกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังมีการสง่เสริมให้
มีการส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนญวน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้วิถีชีวิตของชุมชนญวนเป็นที่รู้จักในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมืองขลุงด้วย 

 3. ผู้สืบทอด
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 

มี 
ในบริเวณพื้นที่เปา้หมาย คือ บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 มผีู้สบื
สานวฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม ได้แก่ พระสงฆ์ ที่สบื
สานศาสนาพุทธที่วัดวนัยาวบน  รวมทั้งมีผู้คนในพืน้ที่ที่มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป สามารถถ่ายทอดความทรงจ า วิถชีีวิต ความเป็นอยู่ 
รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรม ในสมัยอดีตบอกเล่าให้แก่ผู้ที่สนใจ
ศึกษาได้อาจจะไม่มากนัก แต่ก็ยังคงมีเหลืออยู่บ้าง 

4. ความหมายและ
ความทรงจ าของ
ย่านชุมชนเก่า 

มี 
ความทรงจ าเก่ียวกับเร่ืองราวในอดีต อาทิ ลักษณะของการตั้ง
ถิ่นฐาน ความเป็นอยู่ เหตุการณส์ าคัญ วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆ ของเมืองขลุง อยู่ในส านึกของผู้คนโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุในชุมชน มีการถ่ายทอดถึงคนรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
รวมทั้งมีการพยายามฟื้นฟูความทรงจ าดังกลา่วออกมาในรูปสือ่
ต่างๆ เชน่ website, social media โดยคนในชุมชน อาทิเชน่ 
Facebook ขลุงนิยม ที่มีการรวบรวมภาพถ่ายเก่าๆ ของเมือง
ขลุง จะพยายามรวบรวมเก็บไว้เพื่อเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น พร้อม
ทั้งลงข้อมูลใน webpage เร่ือยๆ ทั้งนื้ ยังขาดในสว่นข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกมาก และไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไรนัก9 

 

                                                        
9 สัมภาษณ์ เก็ต, แอดมิน webpage facebook “ขลุงนิยม”, 12 มีนาคม 2558. 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
    

 

 

 
 

การถ่ายทอดความทรงจ าของผู้คน ในชุมชน 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
 

 

 
 
การสืบค้นประวัตศิาสตร์บอกเล่า และการถ่ายทอดความทรงจ าของผู้คน ในชุมชนบริเวณ
ถนนเทศบาลสาย 1 
 

 5. กิจกรรมที่
สนับสนนุ
ชีวิตประจ าวนั 

มี 
กิจกรรมที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในชุมชนใน
ถนนเทศบาลสาย 1 ยังคงมีอยู่มากมายที่ยังคงสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบนั  ได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหาร และมีพื้นที่เก่ียวกับการ
สัญจร ได้แก่ ท่าจอดรถโดยสารประจ าเมืองขลุงด้วย 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
 

  

    
ร้านค้าแบบดั้งเดิมที่สะท้อนให้เหน็ถึงความเป็นอยู่เหมือนในอดตี ซึง่มีความเปลีย่นแปลงไป
อย่างช้าๆ ของย่านชุมชนเก่าเมืองขลุง บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 

 6. การใช้พื้นที่
สาธารณะ (Public 
space) 

มี 
ท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้ผู้คน ชุมชน ได้ใช้พืน้ทีส่าธารณะใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการสนับสนนุให้เกิดพื้นที่/กิจกรรม
ของชุมชน ที่เกิดขึ้น มีการใช้พืน้ที่ในการจัดกิจกรรม ประเพณี
ต่างๆ ของชาวขลุงตลอดทั้งปี เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีถือศีลกินเจ กิจกรรมการแข่งจักรยาน เป็นต้น 

 

   
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีถือศลีกินเจ  
ภาพจากรายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2557 เทศบาลเมืองขลงุ 
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ตารางที ่8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
 7. องค์ประกอบ

และลักษณะเดน่
ทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
หรือกิจกรรมในย่าน
ชุมชนเก่า
(Intangible 
aspects) 

มี 
กิจกรรมของชุมชน วิถีชีวิตที่พัฒนาการสืบเนื่องกันมา ที่เห็นได้
อย่างชัดเจน ได้แก่  วิถีชีวิตของย่านการค้า หรือย่านตลาดเก่า 
ถึงแม้จะปรับเปลี่ยนการตั้งตลาดสดไปอยู่อีกแห่งหนึ่งในถนน
เทศบาลสาย 4 แต่อย่างไรก็ตาม บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 
ยังคงมีวิถีชีวิตของความเป็นย่านการค้าเช่นเดิม บ้านเรือน 
ร้านค้า จ านวนมาก ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้เช่นเดิมอยู่เป็น
ส่วนมาก 
 

2. ด้าน
ความสัมพันธ์
กับสภาพ 
แวดล้อม
ภายนอก 

1. ประโยชน์ใช้สอย 
(Functions) ของ
ย่านชุมชนเก่าต่อ
เมือง 

มี 
บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ยังคงรักษาประโยชน์ใช้สอยของ
ความเป็นยา่นการคา้ หรือตลาดเก่าไว้เช่นเดิม  มีกิจกรรมการ
ค้าขาย  ยังคงรักษาย่านพักอาศัยของผู้คน  และยังคงเป็นยา่น
ที่เป็นจุดรวมของการสัญจร นอกจากนี้ยังมีบทบาทความส าคัญ
ที่เป็นศูนย์รวมของสถานทีส่ าคญัของทางราชการ และสถานที่
ส าคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ที่ตั้งอ าเภอขลุง 
ไปรษณีย์ขลงุ สถานีต ารวจอ าเภอขลุง ขลุงมูลนิธิ วดัวันยาวบน 
 

 2. ความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม
โดยรอบ 

มี 
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยและการค้า 
มีการคงอยู่ และมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาอยู่ในระดับที่
เหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ พอควร มีกฎ 
ระเบียบ ควบคุมบริเวณไม่ให้มีการสร้างอาคารรุกล้ าถนน  มี
การรักษาคุณภาพของย่านชุมชนเน้นความสะอาด นอกจากนี้
บริเวณดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้า บริการ ตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมือนเช่นในสมัยก่อน 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
มำตรฐำนด้ำนที่ 3.มำตรฐำนดำ้นกำรบริหำรจัดกำรย่ำนชุมชนเก่ำ 
1. ด้านความ
พร้อมของ
ท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผน
ของท้องถ่ินต่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟ ู

มี 
แผนพัฒนาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ งที่จะ
ช่วยให้การวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และแนวทาง
ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการของท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องและ
ประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็น
การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วย  ซึ่งเทศบาลเมืองขลุงได้มีการจัดท าแผนของท้องถิ่น ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้น 
ได้ถ่ายทอดเป็นแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559 – 2561) จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนที่ ซึ่งมีกิจกรรมโครงการในการอนุรักษ์และพัฒนา
ย่านชุมชนเก่าบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ด้วย (รวมทั้ง 11 ชุมชน) 

  แผนดังกลา่ว เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การสรา้ง
ความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสง่เสริมศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ แนวทางที่ 5 แนวทางส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย  
โครงการประเพณีวันขึน้ปีใหม่ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
โครงการประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา โครงการประเพณี
ลอยกระทง โดยมีวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสืบ
สานวฒันธรรมไทยที่ดงีาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวันยาวบน โครงการ 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
  ส่งเสริม ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองขลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์สถาบันศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและปลูกฝังจิตส านึกให้กับประชาชนในชุมชน 

 2. แผนงานทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม 

มี 
แผนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของชุมชน ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
ของเทศบาลเมืองขลุง (ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1. การจัดท าแผน
ของท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู) ซึ่งได้จัดท าทั้งในระยะ
ยาว และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อ
สามารถจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานแต่ละปีให้
สอดคล้องต่อสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันได้ 

 3. แผนพัฒนา
เมือง/ท้องถิ่น 

มี 
นอกจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดท าผังเมืองรวมเมืองขลุง โดยกรม
โยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นผังเมืองรวมฉบับใหม่ จากเดิมที่มี
การจัดท าไปแล้วในปี 2543 นอกจากนี้ระหว่างที่ผังเมืองรวมยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เทศบาลเมืองขลุงมีการประกาศใช้
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง 
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ เขตเทศบาลเมืองขลุง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 26 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งยังให้ความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ บริเวณย่านถนนเทศบาลสาย 1 อยู่ โดยมี
ข้อก าหนดห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภท อาคารที่มีความสูง
เกิน 15 เมตร เนื่องจากเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นของชุมชน 
จึงท าให้สามารถควบคุมลักษณะทางกายภาพความเป็นย่าน
ชุมชนเก่าไว้ได้ในระดับหนึ่ง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
 4. แผนการป้องกัน

ความเสี่ยง/ภัยพบิัต ิ
มี 
เทศบาลฯ มีการจัดท าโครงการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัย
คุกคามชุมชน เกี่ยวกับอัคคีภัย โดยมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมี
ไว้ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล และได้จัดเจ้าหน้าที่ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ในปี 2557 งานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ยังได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชน เพื่อ
ปลูกฝั ง ให้ เยาวชนมีความรู้  ความเข้ า ใจ  มีทั กษะและ
ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการป้องกัน และลด
ความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นได้ด้วย 

 5. การจัดท าข้อมูล
ของย่านชุมชนเก่า 

มี 
พบว่าในบริเวณพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองขลุง ได้เคยมีการ
ส ารวจเพื่อจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับย่านชุมชนเก่าไว้แล้ว โดย
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้จัดท าโครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ด าเนินการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการส ารวจและจัดท า
ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ส าหรับจังหวัด
จันทบุรี ในพื้นที่อ าเภอขลุง มีย่านชุมชนเก่าตลาดขลุง ในพื้นที่
ถนนเทศบาลสาย 1 และสาย 2นอกจากนี้ยังมีจัดท าโครงการ
จัดท าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมือง
ขลุงจังหวัดจันทบุรี โดย นราธิป ทับทัน จากสาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
อุเทนถวาย ในปี 2555 - 2556 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อส ารวจ
อาคารเก่าในเขตเทศบาลเมืองขลุงบริเวณย่านตลาดเก่าขลุง  
(ถนนเทศบาลสาย 1 สาย 2 สาย 5 และสาย 6) และย่านบ้าน
ล่าง (ถนนเทศบาลสาย 2 และบริเวณเกาะลอย)  พร้อมทั้ง
จัดท าทะเบียนและระบุคุณค่าความส าคัญของอาคารดังกล่าวไว้  
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
  จ านวน 133 หลัง ซึ่งการศึกษาดังกล่าว เปน็การอ้างอิงเกณฑ์

ของ “คณะกรรมการด าเนินโครงการจัดท าทะเบียนอาคารควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(2547)”  องค์ความรู้จากการวจิัยดังกล่าว จะเน้นที่การจัดท า
ฐานข้อมูลที่ตัวอาคารที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม อาคารที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และสังคมโดยรวม และเปน็
อาคารที่มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ   ข้อมูลจากการศึกษา
ที่กล่าวมาเป็นตัวอยา่งทั้งหมด  ถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่มี
คุณค่า ทั้งต่อการศึกษา และประโยชน์ต่อการพัฒนา ของ
ท้องถิ่น และผู้มสี่วนเก่ียวข้องตา่งๆ ได้ 

2. ด้านการมี
ส่วนร่วม 

1. การจัดตั้งองค์กร
ชุมชน 

มี 
ในเขตเทศบาลเมืองขลุง ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวกันของผู้คนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน ตาม
ประกาศเทศบาลเมืองขลุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
และที่ปรึกษาชุมชนเทศบาลเมืองขลุง โดยการตั้งกรรมการ
ชุมชน ได้แบ่งตามแนวเขตชุมชนย่อย เริ่มแรกมีการแบ่งเป็น 7 
ชุมชน ต่อมาได้ปรับเป็น 11 ชุมชน เนื่องจากให้มีความสะดวก
ต่อการประสานงาน และการดูแลได้อย่างทั่วถึง มีดังนี้  

1.ชุมชนไร่อ้อยรวมใจ 
2.ชุมชน 777 ร่วมใจพัฒนา 
3.ชุมชนเจริญสุข 
4.ชุมชนร่วมใจ 

           5.ชุมชน 621 ร่วมใจพัฒนา 
6.ชุมชนประชาร่มเย็น 

           7.ชุมชนรุ่งเรือง 
           8.ชุมชนสันติสุข 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
  9.ชุมชนเกาะลอย 

10.ชุมชนจัดสรร  
11.ชุมชนแสนสุข 

 ในพื้นที่ถนนเทศบาลสาย 1 อยู่ในเขตของชุมชนร่วมใจ ซึ่งคณะกรรมการชุมชน มีดังน้ี 

 
นางกิจจา  ศรีพิทักษ ์
ประธานคณะกรรมการ 

 
นางอ าไพ  รัตนวงษ์ 

รองประธานกรรมการ 

 
นายประยูร  ชัยวีรกุล 

ฝ่ายเลขานุการ 

 
นางสนธยา  สถาพรวานิชย์ 
ฝ่ายเหรัญญิก 

 
นางสาวพัชนี เฉลิมพงษ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 
นายสมชาย  การพานิช 
ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 
นางยุภา จรัลโภค 
ฝ่ายสาธารณสุข 

 
นายชัชวาล  กุลพาณิชย ์
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและ

ส่งเสริมอาชีพ 

 
นายพัลลภ  การศรีทอง 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

และการกีฬา 

 
  น.ส.รสสุคนธ์  ประจุมาศ 

ที่ปรึกษา 

 
นายวศิน  ธนัญชัย 

ที่ปรึกษา 

ภาพแสดงคณะกรรมการที่ปรึกษา และทีมงาน ของชุมชนร่วมใจ   
ที่มา: ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, ชุมชนในเขตเทศบาล, เข้าถึงได้จาก  http://www. 
khlungcity.go.th/index.php? option=com_content&view=article&id=173 
&Itemid=129&limitstart=2 

http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/patchanee.jpg
http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/somchay.jpg
http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/yupa.jpg
http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/chatchawan.jpg
http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/punlop.jpg
http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/rossukon.jpg
http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic-chumchon/ruamjai/wasin.jpg
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
 2. การมีส่วนร่วม

ของภาคประชา
สังคม 

มี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ก าหนดว่า ในการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต้องท าการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาก าหนดแนวทาง
และประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่ งหมายดังนั้น ในการพัฒนาชุมชน และการจัด
กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพและ
สังคมโดยมีประชาคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เทศบาลเมือง
ขลุง จึงได้มีการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ขลุงในทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองขลุง และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการน าเสนอและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองขลุง ในปี 
2558 มีประชาชนเข้ าร่ วมโครงการ จ านวน 278 คน 
ประกอบด้วย ประชาชนในชุมชนไร่อ้อยรวมใจ , ชุมชน 777 
ร่วมใจพัฒนา, ชุมชนเจริญสุข, ชุมชนร่วมใจ, ชุมชน 621 ร่วม
ใจพัฒนา, ชุมชนประชาร่มเย็น, ชุมชนรุ่งเรือง, ชุมชนสันติสุข, 
ชุมชนเกาะลอย, ชุมชนจัดสรร และชุมชนแสนสุข 

 

 
ภาพแสดงการประชาคมประจ าปีเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลฯ  
ที่มา:  ภาพจาก website ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และด้านการบริหาร   

       จัดการย่านชุมชนเก่า (ต่อ) 
ดัชนี ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
 3. การสร้างความ

ตระหนักรู้ 
(Awareness 
raising activities) 

มี 
เทศบาลฯ ด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ การสร้าง
ความตระหนักรู้ในคุณค่าของชมุชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเปน็
การรณรงค์ ประชาสัมพันธต์่างๆ การจัดท าโครงการภายใต้
แผนการพัฒนา เชน่ โครงการหน้าบา้นน่ามอง เพื่อสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการรณรงค์ใน
การพัฒนาดูแลรักษาความสะอาด ความเปน็ระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน รวมถึงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม การฟืน้ฟู
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน โครงการท่องเที่ยววิถีถ่ินชุมชนคน
ญวน เพื่อส่งเสริมรณรงค์การท่องเที่ยวชุมชน การอบรมสร้าง
เสริมความรู้ด้านตา่งๆ ให้ชุมชน นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปี มีการจัดตัง้ website ของ
ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทาง
http://www.khlungcity.go.th/ การจัดการความรู้ รวมทั้ง
บริการสอบถามข้อมูลข่าวสารที ่info@khlungcity.go.th 

 4. การน าข้อเสนอ
ของชุมชนไปใช้ใน
การวางแผนท้องถิ่น 

มี 
เนื่องจากเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น คือ การก าหนด
แนวทาง โครงการต่างๆ ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
เทศบาล ควรจะต้องเปน็แผนงาน โครงการที่มีที่มาจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแทจ้ริง เทศบาลเมืองขลุงจึงได้มี
การประชาคมแผนพฒันาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี เพื่อระดม
ความเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในชุมชน ร่วมกับตัวแทน
ชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาล หลังจากการประชาคม ได้มี
การน าข้อเสนอของชุมชน เพื่อน าไปประกอบการจัดท าแผน/
งบประมาณในการพฒันาชุมชนต่อไป 

 
จากตารางแสดงรายละเอียดการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า น ามาสรุปค่าคะแนนการประเมินในแต่ละด้าน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
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ตารางที่  9   ตารางสรุปการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทย่านชุมชนเก่า  
     ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 

 
ดัชนี/ตัวชี้วัด 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

ย่ำนชุมชนเก่ำ 
มี ไม่ม ี

1. มำตรฐำนด้ำนคุณค่ำควำมส ำคัญและกำยภำพของควำมเป็นย่ำนชุมชนเก่ำ 
ด้านคุณค่าความส าคัญและองคป์ระกอบทางกายภาพ 
     1) คุณค่าความส าคัญ (Significance) และบูรณภาพ (Integrity) 
ของย่านชุมชนเก่า 

  

     2) ลักษณะเด่นทางโครงสร้างชุมชน (Developed Structure) ของ
ย่านชุมชนเก่า 

  

     3) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม   
     4) เทคนิคและวัสดุในการก่อสร้าง   
     5) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์   
     6) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิสัญลักษณ์ (Landmark)   
     7) องค์ประกอบและลักษณะเด่นด้านมุมมอง   
2. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของย่ำนชุมชนเก่ำ 
2.1 ด้ำนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
       1) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Intangible aspects) 

  

       2) สถานที่ในการด ารงกิจกรรมทางวัฒนธรรม   
      3) ผู้สืบทอดกิจกรรมทางวฒันธรรม   
      4) ความหมายและความทรงจ าของย่านชุมชนเก่า   
      5) กิจกรรมที่สนับสนุนชีวติประจ าวนั   
      6) การใช้พื้นที่สาธารณะ (Public space)   

7) วิถีชีวิตและกิจกรรมในย่านชมุชนเก่า   
2.2 ด้ำนควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมภำยนอก 

1) ประโยชน์ใชส้อย (Functions) ของย่านชุมชนเก่าต่อเมือง   
2) ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ   

3. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรย่ำนชุมชนเก่ำ 
3.1 ด้ำนควำมพร้อมของท้องถิ่นต่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู   

1) การจัดท าแผนของท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู   
2) แผนงานทางดา้นประเพณีวัฒนธรรม   
3) แผนพัฒนาเมือง/ท้องถิ่น   
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ตารางที่  9   ตารางสรุปการประเมินคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทย่านชุมชนเก่า  
     ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ต่อ) 

 
ดัชนี/ตัวชี้วัด 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  

ย่ำนชุมชนเก่ำ 
มี ไม่ม ี

4) แผนการป้องกันความเสี่ยง/ภัยพิบัติ   
5) การจัดท าข้อมูลของย่านชุมชนเก่า   

3.2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม   
1) การจัดตั้งองค์กรชุมชน   
2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม   
3) การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness raising activities)   
4) การน าข้อเสนอของชุมชนไปใช้ในการวางแผนท้องถิ่น   

 
 เมื่อน ามาสรุปคะแนนตามค่าน้ าหนัก สามารถสรุปได้ดังตารางที่ปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 สรุปค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ย่านชุมชน 

    เก่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 

 
ดัชนี/ตัวชี้วัด 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ย่ำนชุมชนเก่ำ 

คะแนน น้ ำหนัก รวมคะแนน 
1. มำตรฐำนด้ำนคุณค่ำควำมส ำคัญและกำยภำพของ

ควำมเป็นย่ำนชุมชนเก่ำ 
7/7 28 (7/7)*28 

= 28 
ด้านคุณค่าความส าคัญและองคป์ระกอบทางกายภาพ  
     1) คุณค่าความส าคัญ (Significance) และบูรณภาพ 
(Integrity) ของย่านชุมชนเก่า 

1   

     2) ลักษณะเด่นทางโครงสร้างชุมชน (Developed 
Structure) ของย่านชุมชนเก่า 

1   

     3) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม 1   
     4) เทคนิคและวัสดุในการก่อสร้าง 1   
     5) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ 1   
     6) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางภูมิสัญลักษณ์ 
(Landmark) 

1   

     7) องค์ประกอบและลักษณะเด่นด้านมุมมอง 1   
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ตารางที่ 10 สรุปค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ย่านชุมชน 
    เก่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ต่อ) 

 

 
ดัชนี/ตัวชี้วัด 

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ย่ำนชุมชนเก่ำ 

คะแนน น้ ำหนัก รวมคะแนน 
2. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของย่ำนชุมชนเก่ำ 9/9 36 (9/9)*36 

= 36 
2.1 ด้ำนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
       1) องค์ประกอบและลักษณะเด่นทางกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม (Intangible aspects) 

1   

       2) สถานที่ในการด ารงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 1   
      3) ผู้สืบทอดกิจกรรมทางวฒันธรรม 1   
      4) ความหมายและความทรงจ าของย่านชุมชนเก่า 1   
      5) กิจกรรมที่สนับสนุนชีวติประจ าวนั 1   
      6) การใช้พื้นที่สาธารณะ (Public space) 1   

7) วิถีชีวิตและกิจกรรมในย่านชมุชนเก่า 1   
2.2 ด้ำนควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้มอภำยนอก  

1) ประโยชน์ใชส้อย (Functions) ของย่านชุมชนเก่าต่อเมือง 1   
2) ความสัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 1   

3. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรย่ำนชุมชนเก่ำ 9/9 36 (9/9)*36 
= 36 

3.1 ด้ำนควำมพร้อมของท้องถิ่นต่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู    
1) การจัดท าแผนของท้องถ่ินต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 1   
2) แผนงานทางดา้นประเพณีวัฒนธรรม 1   
3) แผนพัฒนาเมือง/ท้องถิ่น 1   
4) แผนการป้องกันความเสี่ยง/ภัยพิบัต ิ 1   
5) การจัดท าข้อมูลของย่านชุมชนเก่า 1   

3.2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม    
1) การจัดตั้งองค์กรชุมชน 1   
2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 1   
3) การสร้างความตระหนักรู ้(Awareness raising 

activities) 
1   

4) การน าข้อเสนอของชุมชนไปใช้ในการวางแผนท้องถิ่น 1   
รวมมำตรฐำนทั้ง 3 ด้ำน 25 100 100 
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จากผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า เมื่อใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ทั้ง 
3 ด้าน รวมตัวชี้วัด ทั้งหมด 25 ตัว พบว่า มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ทั้ง 25 ตัวชี้วัด ซึ่ง
สรุปได้ว่า บริเวณดังกล่าว มีคุณค่าและศักยภาพในความเป็นย่านชุมชนเก่าใน ระดับสูง เนื่องจากผ่าน
เกณฑ์ตามดัชนีชี้วัดในทุกๆ ตัวที่ก าหนด  

ค่าคะแนนดังกล่าว แสดงถึงคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในฐานะเป็นย่านชุมชนเก่า ทั้ ง
คุณค่าทางด้านกายภาพทางด้านคุณภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมทั้งยังมีคุณค่าในเชิงของศักยภาพ
ของท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง ศักยภาพ
ของพ้ืนที่ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ตามข้อมูลจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ชุมชน ผู้บริหารเทศบาล และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จะสามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบกัน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ในล าดับต่อไป  
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บทที่ 6 

 
แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสรุปผลกำรวิจัย 

 
ในรายละเอียดของบทนี้ จะเป็นบทสรุปของการศึกษาวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนน

เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การจัดท า
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
กำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 ตามกรอบการวิจัยที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอไว้ในบทต้นๆ เมื่อได้มีการส ารวจสภาพ
พ้ืนที่การด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายแล้ว จะมีการเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมในที่นี้ ได้แก่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม นั่นเอง วิธีการซึ่งจะได้มาของแนวทางการ
จัดการ จะต้องด าเนินการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ และส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม  

ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการส าหรับน ามาประกอบการจัดท าแนวทางการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ได้แก่ 1. การประเมินความเสี่ยง 2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3. 
ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 4. ศึกษากฎหมาย 
แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่  
 1. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 จากขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบในการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 
ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไว้ 3 วิธี ได้แก่ 

 1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลเมืองขลุง 
 1.2 การประเมินความเสี่ยงจากผลการประเมินจากแบบส ารวจ  
 1.3 การประเมินความเสี่ยงจากการสอบถาม สัมภาษณ์ 

   ผลการวิเคราะห์ มึรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลฯ 

  เป็นการวิเคราะห์ เ พ่ือใช้ในการประเมินสถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ปัจจัย ด้วยกันคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค นอกจากจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภายในและภายนอกขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนงานโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กร และประชาชนอย่างแท้จริงในขั้นแรกจะเป็นข้อมูลจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน ของเทศบาลเมืองขลุง ที่มีการด าเนินการไว้แล้ว ด้วยกระบวนการจัด
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ประชาคมร่วมกันกับตัวแทนจากชุมชนในพ้ืนที่เทศบาล ทั้ง 11ชุมชน เพ่ือประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล หรือแผนพัฒนาสามปี ผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ส าหรับน าไปประกอบแนวทางการจัดการในแต่ละด้านต่อไป 

ตารางการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 ตารางการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของส านักงานเทศบาลเมืองขลุง   
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองขลุง 
(ปรับปรุงจาก ตาราง SWOT ANALYSIS ของส านักงานเทศบาลเมืองขลุง) 

 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านคุณคา่ความส าคัญและกายภาพ 
 

1. มีท าเลที่ตั้งอยูร่ิมถนนสุขมุวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) 
เป็นถนนสายตะวันออกเชื่อมโยงไปสู่ประเทศกลุม่
อาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออก และมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย 

1. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 

2. มีพื้นท่ีเขตเทศบาลทั้งสิ้น 3.18 ตารางกิโลเมตร ท าให้
การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ภายในเขตเทศบาลท าได้ง่าย ซึ่งเทศบาลเมือง
ขลุงเคยได้รับรางวัลในเรื่องความสะอาดมากมาย 

 

3. มีพื้นท่ีติดกับป่าชายเลนมีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ศูนย์
ปรับปรุงคณุภาพน้ า ซึ่งสามารถส่งเสรมิพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได ้

 

4. มีการคมนาคมที่ครอบคลุมเชื่อมตอ่ระหว่างถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง ได้อย่างสะดวก และคล่องตัว 

 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตา่งๆ ครอบคลมุและ
ทั่วถึง 
 

 

2. ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่าด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
1. มีวัดพุทธ และวัดคริสต์ เป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ  
2. เป็นเมือง 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาพุทธ 

และศาสนาครสิต์ วัฒนธรรม พุทธ-ไทย พุทธ-จีน คริสต ์
 

3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ ์
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ตารางที่ 11 ตารางการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของส านักงานเทศบาลเมืองขลุง   
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองขลุง 
(ปรับปรุงจาก ตาราง SWOT ANALYSIS ของส านักงานเทศบาลเมืองขลุง) (ต่อ) 

 

3. ด้านการบริหารจดัการย่านชุมชนเก่าด้านความพร้อมของท้องถิ่น 
1. มีผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ 1. ประชาชนในชุมชนต่างๆ 

บางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับ
งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 

2. มีตลาดสดท่ีไดม้าตรฐานได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อช้ันดี
มาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงาน
ต่างๆ มาทัศนศึกษาดูงานมากมาย 

2. ชุมชนบางชุมชนขาดความ
เข้มแข็ง 

3. มีสถานีต ารวจอยู่ในเขตเทศบาล 3. กลุ่มองค์กรต่างๆ บางกลุ่ม
ขาดความเข้มแข็ง 

4. มีสถานีดับเพลิงอยู่ 2 แห่ง อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภยัร่วมกับสมาชิกป้องกันภัยออกตรวจ
ท้องที่ในเวลากลางคืนเป็นประจ า ส่งผลให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน 

4. ประชาชนบางส่วนว่างงาน 
ขาดการส่งเสรมิด้านอาชีพ 

5. มีชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 11 ชุมชน ซึ่งในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนั้นจะไดร้ับความร่วมมือ
จากผู้น าชุมชนเป็นอย่างด ี

5. บุคลากรบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
กฎระเบียบและข้อบัญญตัิ
ต่างๆ 

6. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของ
เทศบาล 

 

7. มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน  
วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Analysis) 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคำม 
(Threat) 

1. ด้านคุณคา่ความส าคัญและกายภาพ 
- 1. ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถ

ป้องกันได้ 
2. ด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่าด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

- 1. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก 
ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรม
การเรยีนรู้ผา่นสื่อตา่งๆ 
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ท าให้
เกิดปัญหาสังคม เช่น ติดเกม 
เล่นการพนัน ยาเสพตดิ 
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ตารางที่ 11 ตารางการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของส านักงานเทศบาลเมืองขลุง   
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองขลุง 
(ปรับปรุงจาก ตาราง SWOT ANALYSIS ของส านักงานเทศบาลเมืองขลุง) (ต่อ) 

 

3. ด้านการบริหารจดัการย่านชุมชนเก่าด้านความพร้อมของท้องถิ่น 
1.  แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ใหไ้ด้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาและส่งเสรมิ อุตสาหกรรมอญัมณี และ
เครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนและ
วัฒนธรรมสูป่ระชาคมอาเซียน เสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียนยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

1. งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจาก
รัฐบาลค่อนข้างช้า และ
งบประมาณที่จัดเก็บเองมี
ค่อนข้างจ ากัด ท าให้การพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

2. มีการประสานงานบรูณาการและสนับสนุนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง 

1. การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ตามกรอบ อ านาจ หน้าท่ี 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ี
บัญญัตไิว้เท่าน้ัน 

3. กฎหมาย/ระเบียบ เปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

 

 
จากข้อมูลตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของเทศบาลเมืองขลุง ดังกล่าว 

สามารถสรุปได้ว่าเมืองขลุงมีศักยภาพ หรือมีจุดแข็งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
หลายๆ ด้าน ทั้งคุณค่าความส าคัญขององค์ประกอบด้านกายภาพที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท 
เป็นถนนสายตะวันออกที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศกลุ่มอาเซียน ถือได้ว่ามีความส าคัญในเชิงเป็นถนน
สายเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก รวมทั้งมีคุณค่าในด้านคุณภาพเพราะมีวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมของความเป็นเมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม จึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนทางด้านกายภาพที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นการปลูก
สร้างบ้านเรือน หรือทางสถานที่ส าคัญทางความเชื่อ ได้แก่ วัด ขลุงมูลนิธิ ศาลเจ้าหลักเมือง โบสถ์
พระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าและมีการฟ้ืนฟูประเพณี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองขลุง 
ได้แก่ ภาษาญวน วิถีชีวิต วัฒนธรรมญวน ส่วนคุณค่าความส าคัญทางด้านการบริหารจัดการพบว่า
เทศบาลมีแผนเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง 
11 ชุมชน ท าให้มีส่วนร่วมทั้งภาคประชาคมและชุมชน เพ่ือร่วมด าเนินงานร่วมคิดร่วมพัฒนา ฟ้ืนฟู
ชุมชน จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลร่วมกัน เกิดความร่วมมือในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
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อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน หรืออุปสรรคที่ท าให้การพัฒนาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างครอบคลุม เนื่องจากบางชุมชน บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมกับงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเท่าที่ควรรวมทั้งมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ท าให้ไม่สามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้เพียงพอต่อความต้องการ 

ทั้งนี้ จะได้มีการสรุปความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการ
บริหารจัดการในภาพรวม ก่อนการเสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง 

1.2 การประเมินความเสี่ยงจากผลการประเมินจากแบบส ารวจ 
ตามที่ผู้วิจัยได้มีการส ารวจสภาพทางกายภาพของสภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนน

เทศบาลสาย 1 โดยใช้แบบส ารวจ และได้ส ารวจบ้านเรือนทั้งสองฝั่งถนนจากที่ประเมินโดยสายตา
พบว่ายังคงสภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่าทางการค้าขาย และยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนสภาพไปจากดั้งเดิมมากนัก โดยได้ส ารวจบ้านเรือนจ านวน 54 หลัง รวมทั้งจากผลการ
ประเมินคุณค่าในบทที่ 5 ให้เห็นสภาพโดยรวม ที่สรุปได้ว่า อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ เป็นบ้านเก่า
ที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี มีคุณค่าในเชิงประวัติความเป็นมา และแสดงออกถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นในการเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตการค้าขายมาตั้งแต่ดั้งเดิมและรูปแบบของอาคารบ้านเรือน 
เรือนแถวไม้ แสดงออกถึงวิถีชีวิต แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ และ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งรูปทรง ช่องระบายอากาศ ราวระเบียงบาง
หลังจะมีลวดลายฉลุ สวยงาม  วัสดุมุงหลังคาเป็นแบบเดิม ได้แก่ กระเบื้องว่าว หรือปูพ้ืนด้วย
กระเบื้องแบบโบราณที่หาได้ยากในสมัยนี้ คุณค่าต่างๆ ทั้งด้านความหายาก ความเป็นตัวแทนของ
บ้านเรือนดั้งเดิมของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีต และยังคงสภาพอยู่ นอกจากนี้ยังคุณค่าในด้าน
ฝีมือเชิงช่างด้วย จึงสรุปได้ว่าเป็นส่วนส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่มีคุณค่าที่ควรแก่การ
อนุรักษข์องท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจโดยใช้แบบส ารวจ พบว่ามีสถานการณ์ความ
เสี่ยงและแนวโน้ม ดังนี้ 

1.2.1 ปัจจุบันบ้านเก่าอยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาเรื่องการดูแล และบ ารุงรักษา 
รวมทั้งการซ่อมแซมเนื่องจากส่วนใหญ่บ้านเรือนดังกล่าว ผู้ที่อยู่อาศัยมักจะเป็นผู้เช่า ไม่ได้เป็น
เจ้าของบ้านที่แท้จริง จึงดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนได้ไม่ดีเท่าที่ควร หากมีการช ารุดทรุดโทรม ก็
ดูแลซ่อมแซมตามอัตภาพ และออกทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมเอง ทั้งนี้ เจ้าของบ้านที่แท้จริงมักไม่
ค่อยให้ความส าคัญในการซ่อมแซม หรือการตรวจสอบสภาพของบ้านเท่าที่ควร 

1.2.2 ประชาชนในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ส่วนคนวัย
หนุ่มสาวจะออกไปท างานข้างนอก หรือแม้กระทั่งบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปิดในช่วงเวลากลางวัน ท า
ให้ผู้วิจัยไม่สามารถพบกับเจ้าของบ้านเรือนได้ จึงท าให้ไม่ได้ข้อมูลมากเท่าที่ควร การที่ผู้คนออกไป
ท างานนอกบ้านเป็นหลักดังนั้น การให้เวลาส าหรับการดูแลอาคารบ้านเรือนจึงไม่สามารถท าได้ดี
เท่าท่ีควร จึงท าให้บ้านเรือนส่วนหนึ่งถูกปล่อยให้สภาพช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 

1.2.3 องค์ประกอบอ่ืนๆ ทางกายภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในด้านคุณค่า ที่
ไม่ใช่อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ หรือศาสนสถาน ได้แก่ต้นไม้ ล าคลอง ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
พบว่า เนื่องจากเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนค้าขาย การใช้ที่ดินของบริเวณดังกล่าวจึงประกอบไป
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ด้วยอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า จึงไม่มีช่องว่างส าหรับการปลูกต้นไม้หรือมีล าคลองไหลผ่าน 
นอกจากบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอขลุงเท่านั้น จะมีต้นไม้ใหญ่ประจ าถิ่นอยู่จุดเดียว เนื่องจาก
เป็นต้นไม้ดั้งเดิมเก่าแก่ ผู้คนมีความเชื่อและศรัทธาและให้ความส าคัญว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคูเ่มือง คอยปกปักรักษาคุ้มครองชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิม จึงมีการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มีการตัดทิ้งจึง
มีสภาพสมบูรณ์และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ชุมชนเมืองขลุงแห่งนี้ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใด แต่ความเชื่อและความศรัทธาจะเป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมาอย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง 

1.2.4 องค์ประกอบทางด้านคุณภาพของย่านชุมชนเมืองขลุง ที่แสดงออกมา
ทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่ส าคัญได้แก่ ศาสนสถาน ปรากฏให้เห็นในบริเวณถนนเทศบาล
สาย 1 ได้แก่ วัดวันยาวบน และขลุงมูลนิธิ แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทย และชาวจีน ปรากฏว่า 
มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย หรือเสียหายแต่อย่างใด เพราะชุมชน
ให้ความเคารพและศรัทธา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแล บ ารุงรักษาเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 
 

 

 
 

ภาพที่ 41 แสดงสภาพบ้านเรือน อาคารร้านค้าเก่าที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ มีสภาพช ารุด 
   ทรุดโทรม ควรต้องได้รับการดูแล รักษา ซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
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1.3 การประเมินความเสี่ยงจากการสอบถาม สัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ทั้ง

เจ้าของอาคาร ผู้เช่า ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมบ้านเก่า รวมทั้งผู้บริหารของเทศบาลเมืองขลุง ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป และคุณค่าความส าคัญ รวมทั้ง
แนวทาง นโยบายในการบริหารจัดการของท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาถนนเทศบาลสาย 1 แห่งนี้ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1.3.1 ปัญหาสภาพทางกายภาพขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
โดยเฉพาะบ้านเรือน อาคารเก่า ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันขาดการดูแล ซ่อมแซม ท าให้
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซม เพราะบ้านเรือนที่เป็น
การเช่าส าหรับค้าขาย เจ้าของที่แท้จริงไม่ค่อยให้ความส าคัญในการซ่อมแซม จะให้ผู้เช่าเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้ที่อาศัยก็เห็นว่าไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองอย่างแท้จริง จะซ่อมแซมไปตาม
อัตภาพ ค านึงถึงแค่ให้อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกเท่านั้น ไม่ได้ค านึงถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิม หรือ
ไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าด้านความสวยงามใดๆ1 ซึ่งทางท้องถิ่นเอง ก็มีความเห็นว่า บ้านเรือน ร้านค้า 
บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 เป็นบ้านเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ ท้องถิ่นเองไม่สามารถเข้าไปด าเนินการใดๆ 
ได้เช่นกัน จะอ านวยความสะดวกให้ได้เพียงแค่การเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ ให้มีความสะอาด เป็น
หลักเท่านั้น  

1.3.2 ยังไม่มีการน าข้อมูลอาคาร บ้านเรือน ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์และเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาประกอบการใช้วางแผนงาน หรือการอนุรักษ์แต่อย่างใด เนื่องจากองค์กร 
หรือหน่วยงาน ที่ได้มีการเก็บข้อมูล ยังมิได้มีการน าส่งให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนงาน โครงการ ทางท้องถิ่นทราบเพียงว่า มีการมาประสานเพ่ือการจัดเก็บ จัดท าข้อมูลเท่านั้น
ซึ่งท้องถิ่นเองก็มีความเห็นว่าบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 มีอาคาร บ้านเก่า ที่มีความสวยงามและมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน และมีแนวคิดว่าน่าจะมีจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างให้เป็น
ระบบ เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลไว้ส าหรับการจัดท าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองขลุง และให้คนรุ่น
หลังได้มีการศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต  

“ในพื้นที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในเรื่องการฟื้นฟู การอนุรักษ์บ้าน
เก่า และประสานงานการด าเนินงานร่วมกันอยู่บ้าง ได้แก่ เจ้าของ 
webpage ขลุงนิยม จะเป็นตัวแทน และคนที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
สภาพประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองขลุง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลภาพ
ถ่ายเก่าๆ จัดโชว์ในร้านขายนม ชื่อร้าน นมเต”2  

                                                        
 1สัมภาษณ์ ภัสภูมิ,  เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหลังบ้าน เลขท่ี 122-124, 12 มีนาคม 2558.  
 

2สัมภาษณ์ บุรินทร์ ธนอุดมนาน และพัชรี พันธุวนิช, นายกเทศมนตรีเมืองขลุง และรอง
นายกเทศมนตรีเมืองขลุง, 12 มีนาคม 2558. 
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1.3.3 ปัญหาการซ่อมแซมบ้านเรือน อาคารเก่า พบว่าไม่สามารถหาช่างฝีมือ
ดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ หรือการขาดแคลนช่างฝีมือดั้งเดิม ซึ่งสอบถามผู้สูงอายุในพ้ืนที่ท าให้ทราบว่า 
ช่างฝีมือดั้งเดิมหาได้ยากแล้วในปัจจุบัน หรือโยกย้ายไปประกอบอาชีพทีอ่ืน ในขลุงจะมีก็อาศัยอยู่
ในที่ต่างต าบลออกไป ดังนั้น หากท าการซ่อมแซมก็จะใช้ช่างฝีมือในปัจจุบันแทน ซ่อมแซมไปตาม
สภาพ ไม่ได้ค านึงถึงความสวยงามตามแบบฉบับดั้งเดิม จึงท าให้อาคาร บ้านเรือนเก่าถูกปรับสภาพ
ไปอย่างน่าเสียดาย 

1.3.4 เจ้าของบ้านบางรายเห็นว่า ท้องถิ่นเองไม่ได้มีแผนงาน โครงการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์บ้านเรือนเก่าโดยตรง เพราะนโยบายของท้องถิ่นจะให้ความส าคัญในเรื่อง
การรักษาความสะอาดเป็นหลัก เนื่องจากเมืองขลุง จะมีชื่อเสียงในด้านเป็นเมืองที่สะอาด ได้รับ
รางวัลเป็นประจ าทุกปี หน่วยงานต่างๆ มักจะมาดูงานและเยี่ยมชมอยู่เสมอ ดังนั้น เทศบาลจะมี
นโยบายในการรักษาความสะอาดเป็นส าคัญ เมื่อในอดีตเมืองขลุง จะมีรถนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เที่ยวจังหวัดตราดแวะมาเยี่ยมเยียนเสมอเนื่องจากเป็นเส้นทางผ่าน ดังนั้น การค้าขายผลไม้จะ
คึกคักเป็นพิเศษ ในช่วงกลางคืนบริเวณถนนเทศบาลสาย1 จะมีพ่อค้า แม่ค้า มาวางขายผลไม้ริม
ทาง ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพราะรถนักท่องเที่ยวจะมาแวะพักจอดที่ขลุงก่อนกลับ
กรุงเทพฯ และจะแวะซื้อผลไม้ หรือสินค้าเกษตรอ่ืนๆ กันอย่างคึกคัก ถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืน 
บางครั้งจะส่งเสียงดังและทิ้งขยะไว้เกลื่อน เกิดความสกปรก และไม่เป็นระเบียบ จึงท าให้สมัยของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขลุง นายประพาส พุทธเกสร ได้ออกนโยบายดูแลรักษาความสะอาด
เป็นหลัก ไม่ให้รถนักท่องเที่ยวเข้ามาในบริเวณถนนเทศบาลสาย1 ให้จอดอยู่ด้านนอกถนนใหญ่ 
เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา จึงท าให้การค้าขายผลไม้ในตอนกลางคืนเริ่มซบเซา และยกเลิกไปใน
ที่สุด 

1.3.5 เจ้าของบ้านเรือนเก่า อาคารเก่า บางรายเห็นว่า ท้องถิ่นควรให้ความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม บ้านที่มีคุณค่าควรค่าต่อการอนุรักษ์ ความสวยงามตามแบบ
ดั้งเดิมของท้องถิ่น และหาได้ยาก โดยการมีแนวทาง นโยบาย มาตรการ ออกมาเพ่ือการรักษา หรือ
สนับสนุน ส่งเสริมคุณค่าความส าคัญเหล่านี้ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้ามีเจ้าของบ้านก็พร้อมจะให้ความ
ร่วมมือ3  อาจจัดหางบประมาณเพ่ือช่วยเหลือส าหรับบ ารุง ซ่อมแซม หรือจัดท าโครงการรณรงค์
เพ่ือการอนุรักษ์อย่างจริงจัง มากขึ้น 

2. ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
     พบว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของถนนเทศบาลสาย 1 ยังคงมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป
จากดั้งเดิมไม่มากนัก จากดั้งเดิมของการตั้งถิ่นฐานในช่วงระยะของการสร้างถนน เริ่มจากมีการ
สร้างตลาดค้าขายของเทศบาลเป็นแห่งแรก เป็นที่ตั้งของศาสนสถาน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของส่วน
ราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจท าให้ผู้คนในชุมชนมีการสร้างบ้านเรือนรายรอบถนน
บริเวณใกล้เคียงกับตลาดตามสองฝั่งถนน มีทั้งเป็นบ้านเรือนส าหรับค้าขายขยายออกมาจากตลาด
หรือเป็นบ้านเรือนส าหรับพักอาศัยเพราะใกล้และสะดวกต่อการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ส่วน

                                                        
 3สัมภาษณ์ วิบูลย์ พงษ์พานิช, เจ้าของร้าน หมอวิง เลขท่ี 251-253, 12 มีนาคม 2558. 
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ใหญ่จะให้ความส าคัญในด้านการค้าขายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้บ้านเรือนส่วนมากเปิดด้านล่างเป็นที่
ค้าขาย ประกอบอาชีพ และด้านบนหรือด้านหลัง จะเป็นส่วนของการพักอาศัย ลักษณะของ
บ้านเรือนจึงมีรูปแบบ รูปทรง ในลักษณะคล้ายๆ กันทั้งเส้นถนน ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น หรือ 
ด้านบนเป็นไม้ ด้านล่างเป็นปูน และยังคงสภาพเป็นบ้านเก่ามาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จะมีการปรับ
สภาพเป็นตึกสองชั้น เป็นจ านวนน้อย แต่อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มของการพัฒนา และความเสี่ยง
จากการขาดการซ่อมแซม ปรับปรุง  อาจจะส่งผลกระทบต่อการปรับสภาพของบ้านเรือนดังกล่าว
ไม่ช้าก็นานหากยังไม่มีแนวทาง มาตรการใดๆ ออกมาเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ 
  3. ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโน้มที่ มีผลกระทบต่อคุณค่ำของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 
     จากการศึกษาแนวโน้มของนโยบาย และแนวทางการพัฒนาต่างๆ ประการแรก 
คือ ผังตะวันออก พ.ศ. 2600 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มีการศึกษาไว้เนื่องจากเห็นว่า
ภาคตะวันออก เป็นฐานอุตสาหกรรมและประตูเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการ
ขนส่งทางทะเล เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อน และแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
ระดับโลกผังตะวันออกดังกล่าว ได้มีการเสนอการวางแผนพัฒนาทางกายภาพตามกระบวนการ
วางแผนภาคและเมืองอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงศักยภาพ โอกาส และภาวะคุกคามการพัฒนาภาค 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ส าหรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการก าหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคอย่างมียุทธศาสตร์ เป็นกลไกประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความน่าอยู่ และยั่งยืน สามารถที่จะจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางด้านระบบการคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร 
การลังงาน และสาธารณูปการ เพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิต ทางด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการของภาคตะวันออก  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวได้วางและจัดท าผัง
ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด 
และจันทบุรีจากผังตะวันออกดังกล่าว ก าหนดแนวคิดการพัฒนาระบบเมืองและชุมชนไว้ ได้แก่  
การพัฒนาระบบเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และบทบาทของเมือง เชื่อมโยงการ
พัฒนาระหว่างพ้ืนที่และระหว่างเมืองกับชนบท โดยมีแนวคิดการจัดล าดับ 4 ล าดับ คือ เมืองล าดับ 
1 (ศูนย์กลางระดับประเทศและภาค) ได้แก่ เมืองพัทยา เมืองล าดับ 2 (ศูนย์กลางระดับภาค หรือ
จังหวัด) ได้แก่ เมืองชลบุรี และเมืองระยอง เมืองล าดับที่ 3 (ศูนย์กลางระดับจังหวัด หรืออ าเภอ
ขนาดใหญ่) จะกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ จ านวน 15 เมือง เมืองล าดับ 4 (ศูนย์กลางระดับอ าเภอ
ขนาดเล็ก หรือศูนย์กลางชนบท) กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ จ านวน 97 เมือง นอกจากนี้ ทิศทางการ
พัฒนาในอนาคต ได้จ าแนกกลุ่มพ้ืนที่ของภาคออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 3 ได้แก่กลุ่มจังหวัด
จันทบุรี ตราด จะเป็นลักษณะการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดและเมือง โดยมี
บทบาทหน้าที่เป็น “แหล่งโอโซนของภาคตะวันออกตอนล่าง แหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อน และการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ” ทั้งนี้ได้ก าหนดบทบาทของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและ
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บริการด้านการท่องเที่ยว การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางธรรมชาติและเมือง
การค้าชายแดน 
  ซึ่งเมืองขลุง หรือ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองล าดับ 3 (ในปี พ.ศ. 2600 
จะมีทั้งสิ้นจ านวน 21 เมือง) เนื่องจากเป็นอ าเภอขนาดใหญ่มีการก าหนดผังนโยบายการพัฒนา
เมืองไว้ เป็นนโยบายที่ 1 ได้แก่ จัดวางระบบชุมชนเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้ าที่ เพ่ือให้
การพัฒนาระบบเมืองเป็นไปอย่างเกื้อกูลกัน และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ยังอยู่ในแนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยก าหนดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชายแดน 
ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ตราด เป็นเมืองการค้าชายแดน และสู่ประตูอินโดจีน มีนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บน
ฐานทรัพยากรด้านต่างๆ และสิ่งแวดล้อมพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ ให้มีการจัดการท่องเที่ยว และ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสภาพภูมิทัศน์เมือง 4   จากแนวคิดการพัฒนา
ดังกล่าว ย่อมจะส่งผลต่อการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ศึกษาไม่มากก็น้อย เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการจัดวางระบบชุมชน หรือการพัฒนานโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของ
ชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 นอกจากการคาดการณ์แนวโน้มของการจัดวางผังระดับภาค แล้วยังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) 
หรือ ประชาคมอาเซียน เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา 
และบรูไน  เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีอ านาจการต่อรองในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ  
ระดับโลก  ประชาคมอาเซียน เปรียบเสมือนกับการเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันมีการร่วมลงนามใน
ปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จภายใน พ.ศ. 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
ประเทศในอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศจะเปิดเสรีทางการค้ากันอย่างเต็มรูปแบบ อัตราภาษีการ
น าเข้าระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันจะลดลงเป็นศูนย์ อาจท าให้มีผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่น
ในแต่ละประเทศซึ่งต้องแข่งขันทางการค้าระหว่างกันมีการเปิดโอกาสการค้าการบริการ ในสาขาที่
ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น การท่องเที่ยว  โรงแรมร้านอาหาร  และด้านสุขภาพ  ท าให้ไทยมีรายได้
จากการค้าบริการไปต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมีโอกาสเพ่ิมพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการของ
ไทย ทั้งนีเ้มือ่มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืน ท า
ให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิตดังนั้น ในแต่ละภูมิภาคจึงมีการ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมดังกล่าว
ด้วย ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ได้มีการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายๆ แห่งแล้ว เช่น 

                                                        
 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง, ผังภำคตะวันออก ปี พ.ศ. 2600 (ม.ป.ท, ม.ป.ป.). 
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สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ได้จัด
เจรจาจับคู่ธุรกิจและอบรมสัมมนาเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการลงทุนของผู้ประกอบการชาวจันทบุรีใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัด
จันทบุรีและผู้ประกอบการชาวกัมพูชาให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความต้องการ คุณภาพสินค้า
เพ่ือพัฒนาศักยภาพสินค้าให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ มีการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางการค้ามีการจัดงานถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 
ตลาดบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
การจัดงานครั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาด
อย่างเป็นระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าเตรียมความพร้อม
ประชาคมอาเซียน จังหวัดจันทบุรีได้เปรียบ เนื่องจากมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทาง
การค้าเชื่อมโยงกัมพูชา เวียดนาม รวม 5 จุด พร้อมเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศที่มียอดการส่ง
สินค้าออกเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปีมีการออกร้านของผู้ประกอบการชาวไทย – กัมพูชา – เวียดนาม 
และจีนการเจรจาทางการค้า การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การเจรจากระชับสัมพันธ์ด้าน
ความมั่นคงชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เป็นต้น5 นอกจากจะมีการปรับตัวในเชิง
เศรษฐกิจแล้ว มีการปรับตัวเพ่ือเตรียมการรองรับทั้งแรงงานต่างด้าว การพัฒนาภาคการเกษตร 
ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีชื่อเสียงทางด้านผลไม้ และเป็นเส้นทางผ่าน
ส าหรับการท่องเที่ยวชายแดน หรือฝั่งทะเล จะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ท้องถิ่นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวส าหรับ
การพัฒนาทางด้านต่างๆ นอกจากจะค านึงถึงโอกาสส าหรับการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาสินค้า
ทางการเกษตร การส่งออก หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้แล้ว การพัฒนาต่างๆ 
จะต้องค านึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และศักยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมด้วย ซึ่งเทศบาลเมืองขลุงเองก็
ได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาที่รองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน  
  4. ศึกษำกฎหมำย แผน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่ 
   จากการศึกษาข้อมูล และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น พบว่ามีกฏหมาย 
แผน และยุทธศาสตร์ของพื ้นที ่ที ่ม ีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกับการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง ดังนี้ 
  4.1 เทศบัญญัติ  เนื่องจากมีการก าหนดไว้ว่า ผังเมืองรวมใดที่หมดอายุแล้วและยังไม่มี
ผังเมืองรวมฉบับใหม่ออกบังคับใช้ อาจมีข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ออก

                                                        
 5ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ , จันทบุรี เตรียมจัดงำนมหัศจรรย์

กำรค้ำไทย- กัมพูชำ-เวียดนำม, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://thailand.prd. 
go.th/1700ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=5076& filename=index 
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ตามกฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับชั่วคราวก่อน จนกว่าจะประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม
ฉบับใหมซ่ึ่งผังเมืองรวมเมืองขลุง ก็ได้หมดอายุลงแล้วในปี 2555 ดังนั้น ในระยะที่อยู่ในระหว่างการ
จัดท าผังเมืองรวมฉบับใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง  
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่
เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 ขึ้น มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนพิเศษ 26ง ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีผลบังคับใช้จนกว่าผังเมืองรวมเมืองขลุง 
จะบังคับใช้  
 ซึ่งการก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารบางประเภทฯ ก าหนดให้ “บริเวณที่ 1” 
ซึ่งรวมพ้ืนที่บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ด้วยส่วนหนึ่ง มีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภายในบริเวณ
ที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ 1. โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
เว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  หรือโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุร าคาญตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่
เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่ จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 3. 
คลังน้ ามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 4. อาคารเลี้ยง
สัตว์ทุกชนิด  เพื่อการค้า  หรือก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5. สุสานและฌา
ปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 6. อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร 7. อาคาร
เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้า หรืออุตสาหกรรม 
8. โรงฆ่าสัตว์ 9. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 10. โรงก าจัดมูลฝอย   
 ถึงแม้จะไม่มีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของบริเวณ
โดยตรง แต่การก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ รวมทั้งไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 15 เมตร ก็
อาจกล่าวได้ว่า เป็นการควบคุมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างที่แปลกปลอมออกไป
จากสภาพของย่านชุมชนเดิมได้ในระดับหนึ่ง 
 
 

http://www.asa.or.th/?q=node/103804
http://www.asa.or.th/?q=node/103804
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ภาพที่ 42  แสดงขอบเขตบริเวณของบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 15 เมตร (บริเวณที่ 1) ที่รวม 
    พ้ืนที่บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ด้วยส่วนหนึ่ง 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,  เทศบัญญัติเทศบำลเมืองขลุง,  เข้าถึงเมื่อ  
23 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://download.asa.or.th/03media/04law/cpa/ mb/ 
mb55-ctb-03.pdf 

 
  4.2  ผังเมืองรวมเมืองขลุง   
   การวางผังเมือง คือการวางผังทางกายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ใน
เขตเมืองและพ้ืนที่เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมไปถึงการใช้ประโยชนที่ดิน เพ่ือใหประโย
ชนสูงสุด และสามารถเชื่อมโยงในแตละบริเวณดวยโครงขายการคมนาคมและขนสงที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดิน
แตละประเภท การวางผังเมืองจะเปนการเตรียมการเพ่ือรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม 
และประชากรที่เพ่ิมขึ้น ความส าคัญของผังเมืองรวม คือ การ การวางผังเมืองจึงเป็นการจัด
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นผังเมืองรวมจะประกาศใช้
บังคับโดยกฎกระทรวง6 เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 5 ปี และเมื่อใกล้เวลาที่กฎกระทรวงใช้บังคับผัง
เมืองรวมจะหมดอายุลง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการพิจารณาว่าผังเมืองรวมนั้นสมควรแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่ในกรณีที่ไม่มีการขยายเขตผัง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดิน (ไม่
เปลี่ยนสี) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง ถ้าไม่มีผู้คัดค้านโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใช้
บังคับผังเมืองรวมนั้นต่อเนื่องไปได้อีกเป็นเวลา 5 ปี  

                                                        
 6กรมโยธาธิการและผังเมือง, กำรบังคับใช้ผังเมืองรวม, เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dpt. go.th/knowledges/TCplanning/know02.html. 

http://download.asa.or.th/03media/04law/cpa/
http://www.dpt/
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  ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้มีการประกาศใช้ โดยเป็นกฎกระทรวงใน
ครั้งแรก ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2536) บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2536 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2541 
มีการปรับปรุงผังครั้งที่ 1 ประกาศเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 462 (พ.ศ. 2543) ใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2543 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2548 และได้มีการขยายเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับ 
462 ออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2553 ต่อมาได้ขยายอายุ
การใช้บังคับ 1 ปี 2 ครั้ง สิ้นสุดการใช้บังคับวันที่ 4 กันยายน 2555 มีพ้ืนที่วางผังทั้งหมดประมาณ 
19.53 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมต าบลเกวียนหัก ต าบลซึ่ง ต าบลขลุง และต าบลวันยาว 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ย้ายโอนภารกิจการวาง และจัดท าผัง
เมืองร่วมเมืองขลุงให้แก่เทศบาลเมืองขลุงเป็นผู้ด าเนินการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2548  
  เทศบาลเมืองขลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมเมือง
ขลุง และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
ขลุง (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 มาโดยล าดับ มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 มีการ
ประกาศทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์ วันที่ 11-17 มิถุนายน 2553 และปิดประกาศแผนที่และผัง
วันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 รวมทั้งประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองขลุง วันที่ 6 
กรกฎาคม 2553 ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดท าผังเมือง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553  
  คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  
เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยให้น าข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการก่อนให้ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไป และ
คณะกรรมการผังเมือง ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 มีมติให้ความ
เห็นชอบต่อผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  ตามมติคณะอนุกรรมการผัง
เมอืงเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอ   โดยให้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผังเมืองไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตรวจสอบความถูกต้องและข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรม และจึงให้ด าเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไป7  
ซึ่งเทศบาลเมืองขลุง ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดูแผนผัง ข้อก าหนด และรายการประกอบ
แผนผัง ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปแล้วในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2556 – 29 
พฤษภาคม 2556 ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
หากผังเมืองรวมเมืองขลุง ได้มีการประกาศใช้ ก็จะมีการยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง  
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน

                                                        
 7ส านักงานคณะกรรมการและผังเมือง, รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรผังเมือง 

ครั้งที่  4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษำยน 2555, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558,  เข้าถึงได้จาก 
http:// www. dpt.go.th/otcpb/images/stories/PDF_files/report4-55.pdf. 
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ท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 ข้อก าหนดของการใช้ที่ดิน
ภายในบริเวณพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

4.3 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง 
  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองขลุงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้น ได้
ถ่ายทอดเป็นแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559 – 2561) จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และพัฒนา
คุณภาพคณุภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ ซึ่งมีกิจกรรมโครงการในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชน
เก่าบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ด้วย (รวมทั้ง 11 ชุมชน) แผนดังกล่าว เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียน
เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางที่ 5 แนวทางส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย  โครงการประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ โครงการประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา โครงการประเพณี
ลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของวัดวันยาวบน โครงการส่งเสริม ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองขลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์สถาบันศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและปลูกฝังจิตส านึกให้กับประชาชนในชุมชนด้วย 
  แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี จะกระจายไปในหลายๆ 
เรื่อง เช่น การก่อสร้างสาธารณูปโภค การปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างเพ่ือการศึกษา 
การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจดัซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนแต่ก็ยังมีส่วนให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชน  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาล
เมืองขลุงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตลาดนัดคนเดิน โครงการตลาดนัด
สินค้ามือสอง โครงการวันของดีเมืองขลุง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
เยาวชนเรียนรู้การประกอบอาชีพด้านการค้าให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองขลุงและประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ของเมืองขลุงจะเห็นได้ว่า เทศบาลฯ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ที่จะสามารถจัดท านโยบาย แนวทาง 
เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนงาน กิจกรรม ส าหรับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ได้ 
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ จากการประชาคมร่วมกับตัวแทนของชุมชน ซึ่ง
จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาแนวทางการจัดการภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ 
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  และจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2558 เทศบาลเมืองขลุง พบว่า ในปี 
2558 ซึ่งเป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นการน าวิถีชีวิตอันสวยงามของคนไทยมาเป็นจุดขายด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ าและส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกันดูแลวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตนเอง มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ก าหนดให้ให้มีการบูรณาการร่วมกันเรื่องการดูแลบริหารจัดการด้านความสะอาด
สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการด้านท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาดเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ในการพัฒนาสถานประกอบการด้าน
อาหารให้ได้มาตรฐานเป็นการลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างประเทศจังหวัดจันทบุรี ได้รับโอกาสให้เป็น 1 ใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” 
เมืองที่เต็มไปด้วยศักยภาพทรงคุณค่ามีเสน่ห์น่าค้นหาเทศบาลเมืองขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายเมืองคุณภาพได้รับคัดเลือกจากจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเมืองที่มีถนนอาหารปลอดภัยและ
ตลาดสดน่าซื้อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยโดยด าเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ร้านค้าให้เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร แล้วหันมาเลือกใช้ภาชนะทดแทนหรือภาชนะที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของ
การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่มีต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมมุ่งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือก
บริโภคอาหาร และสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้ประกอบการในการเลือกใช้วัสดุในการบรรจุอาหารเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย8 
จากรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองขลุง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
จากจังหวัด ในด้านศักยภาพการรักษาความสะอาด อาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ โดยให้
ความส าคัญและเน้นการพัฒนาด้านนี้เป็นหลัก ดังจะเห็นจากที่ได้รับรางวัลในด้านความสะอาด
ต่อเนื่องกันมาหลายปี  จึงท าให้ได้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้ม ของการพัฒนาเพ่ือคงไว้ซึ่งความมี
ชื่อเสียงในด้านความสะอาดของพ้ืนที่เป็นหลักดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า งบประมาณการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญต่องานด้านดังกล่าวเป็นพิเศษ จึงควรน าประเด็นดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วย 
  กล่าวโดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ และข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ การ
สอบถามที่ผ่านมาข้างต้น สามารถสรุปประเด็นปัญหา ความเสี่ยงและภัยคุกคาม และศักยภาพ
การด าเนินงานที ่เกี ่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือประกอบการจัดท าแนวทางการจัดการ ได้ดังนี้ 
  สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบทางกายภาพ 

                                                        
 8ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง, รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2558, เข้าถึงเมื่อ 7 

มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.khlungcity.go.th/attachments/980_รายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี% 202558.pdf. 
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เมื่อพิจารณาจากที่ใช้เกณฑม์าตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชน
เก่าท่ีผ่านมา พบว่า ด้านคุณค่าความส าคัญและกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่าในพ้ืนที่มีความ
เสี่ยงและแนวโน้มที่จะมีการการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร บ้านเรือนเก่าเนื่องจากสภาพใน
ปัจจุบันที่ขาดการดูแล ซ่อมแซมท าให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณใน
การซ่อมแซม ในกรณีที่เป็นบ้านเรือนที่เป็นการเช่าส าหรับค้าขายรวมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือน 
อาคารเก่า ไม่สามารถหาช่างฝีมือดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ หรือการขาดแคลนช่างฝีมือดั้งเดิมท าให้มี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ท าให้เอกลักษณ์ของรูปแบบร้านค้าขายดั้งเดิมพ้ืนถิ่น
เริ่มขาดหายไปเรื่อยๆ  

2. ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อคุณค่าความส าคัญ 
แนวโน้มของการพัฒนาที่จะลดทอนคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมพิจารณาใน

ประเด็นเนื่องจากเมืองขลุง มีท าเลที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) เป็นถนนสาย
ตะวันออกเชื่อมโยงไปสู่ประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
และมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย การพัฒนาต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
เพ่ือให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลกระทบมาถึง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนนเทศบาลสาย 1 ด้วย รวมทั้ง การก าหนดให้เมืองขลุง หรือ อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองล าดับ 3 ของผังตะวันออก เนื่องจากเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ มีการก าหนด
ผังนโยบายการพัฒนาเมือง ได้แก่ จัดวางระบบชุมชนเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้
การพัฒนาระบบเมืองเป็นไปอย่างเกื้อกูลกัน และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยก าหนดการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดน ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี 
ตราด เป็นเมืองการค้าชายแดน และสู่ประตูอินโดจีน จึงมีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บนฐานทรัพยากรด้านต่างๆ 
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ ให้มีการจัดการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม และสภาพภูมิทัศน์เมือง ซึ่งทางหน่วยงานต่างๆ ได้น ามาประกอบการจัดท าผังเมือง
รวมด้วย ก็อาจจะมีผลกระทบในทางบวก ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาส่งเสริมต่างๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ให้ส่งผลต่อ
การสูญเสียคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านชุมชนเก่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไป 

3. ความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ  
ได้แก่ความเสี่ยงต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พบว่า ยังไม่มีความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบมากนัก เนื่องจากเมืองขลุง มีการผสมผสานวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการตั้งถิ่นฐาน 
แสดงออกให้เห็นว่า เป็นเมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
วัฒนธรรมชาวไทย ชาวญวน และชาวจีน ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐาน ตามการรวมตัวกันของชุมชน โดยกลุ่ม
ชาวญวน จะตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบศานสถานที่ตนเองศรัทธา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ซึ่งศาสนสถานคือ 
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 2 ส่วนคนไทย และคนจีน จะตั้งถิ่น
ฐาน บ้านเรือน อยู่บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวันยาวบน ขลุงมูลนิธิ โรงเจขลุ ง  
และศาลหลักเมืองขลุง ท าให้ลักษณะทางกายภาพ หรือที่แสดงให้เห็นเป็นหลักฐานได้ชัดเจน จะท า
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ให้มองเห็นภาพรวมของภูมิทัศน์วัฒธรรมของชุมชนในเมืองขลุงได้และท้องถิ่นเองก็ให้การสนับสนุน
และมุ่งส่งเสริมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์สองศาสนา สามวัฒนธรรม ของเมืองขลุงทุกปี ประเพณีดังกล่าว เป็นการน าเอา
วัฒนธรรม ความเชื่อ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ วัฒนธรรมชาวไทย ชาวญวน และชาวจีน น ามา
อนุรักษ์ และสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองขลุงเพ่ือให้คงไว้ ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟู
ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก่ชุมชน
วัฒนธรรมจีนก็จะมีการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจที่โรงเจขลุง หรือท่ีขลุงมูลนิธิ ซึ่งจัดงานประจ าปี
ที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี ส่วนทางคนไทยพุทธ จะมีกิจกรรมทางศาสนาที่วัดวันยาวบน มีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมทุกเย็น
วันพุธ ในช่วงเย็น เป็นต้น 

หากจะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นและชุมชนได้มีการฟื้นฟูภาษาญวนที่เสี่ยงต่อการหายไป 
น ามาใช้เป็นบทสวดในโบสถ์คริสต์ มีการฟ้ืนฟูประเพณีชักพระบาทในเทศกาลสงกรานต์ มีการ
จัดท าโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นญวน เป็นต้น แต่ก็ยังไม่มีการจัดท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับน ามาใช้
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ การรวบรวมฐานข้อมูลบ้าน อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตย์ ถึงแม้มีการ
จัดท าบ้างแล้วจากหลายสถาบัน หลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้มีการถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่น เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนงาน โครงการต่างๆอย่างจริงจัง 

4. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในด้านการบริหารจัดการ  
พบว่า ยังไม่อยู่ในขั้นที่มีความเสี่ยงมากนัก เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้มี

การจัดประชุมหรือท าประชาคมกับตัวแทนจากชุมชนทั้ง 11 ชุมชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูล
ความต้องการจากชุมชนในพ้ืนที่มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น ถึงแม้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล รวมทั้งแผนพัฒนาสามปี จะไม่มีกิจกรรมหรือแผนงานโครงการเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยตรง แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของชุมชนด้วย ในด้านกฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้องในเชิงกฎหมายกฎ ระเบียบ ก็สรุปได้ว่า มีส่วน
เกี่ยวข้องคือ การจัดท าผังเมืองรวมเมืองขลุง ระยะที่ 2 แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ และมีเทศ
บัญญัติเมืองขลุง เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555กล่าวได้ว่า เป็น
การควบคุมไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างที่แปลกปลอม และเป็นอันตรายต่อสภาพพ้ืนที่ในย่านชุมชนพ้ืนที่
เทศบาลสาย 1 ได้ในระดับหนึ่ง 

 
แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

 จากบทที่ผ่านมา ได้มีการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกใช้แนว
ทางการจัดการใดๆ ก็ตาม จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งลักษณะของพ้ืนที่ และความต้องการ
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ใช้สอยปัจจัยความเสี่ยงและภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้งต้องค านึงถึงคุณค่าขององค์ประกอบด้านต่างๆ
ของพ้ืนที่ ซ่ึงในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการประยุกต์ใช้แนวทางการ
จัดการหลายๆ แนวทางเข้าด้วยกันเพ่ือให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม 

 ดังนั้น เมื่อน าสรุปประเด็นปัญหา ความเสี่ยงและภัยคุกคาม และศักยภาพการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมถนน
เทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีโดยแบ่งออกเป็นแนวทางแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ 
 2. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
 3. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการในพื้นท่ี 
ส าหรับแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ 
   1.1 การบันทึกข้อมูล (documentation) ประกอบการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่ ส าหรับเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดท านโยบาย การพัฒนาต่างๆ ทั้งของ
ท้องถิ่น ของชุมชน ด้วยการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ หรือการ
จัดท ารายชื่อแหล่งทรัพยากร จะท าให้สามารถระบุถึงชนิด ประเภท ของทรัพยากรต่างๆ ท าให้มี
ฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนงาน โครงการ
ต่างๆ ได้ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูลมาก
ยิ่งขึ้นต่อไปในภายหน้า รวมทั้งน าข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ได้มีการด าเนินการแล้ว
ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 แห่งนี้ มาประกอบกันด้วย 
   นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ชัดเจนควรด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และผู้คนในท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนที่หรือผู้รู้ในพ้ืนที่เป็นหลัก ส่วน“คนกลาง” หรือคนนอกที่ท า
หน้าที่เชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น อาจเป็น รายงานการศึกษา การวิจัยต่างๆ หรือเป็น
สถาบันการศึกษา องค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ หรือผู้ด าเนินกระบวนการการมีส่วนร่วม จะเป็นส่วนที่ จะผลักดัน หรือดึงประเด็น
ความส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งทรัพยากร ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรมของพ้ืนที่ รวมทั้งถอด
บทเรียนจากผู้รู้ในพ้ืนที่ น าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาให้กับชุมชนและท้องถิ่นเกิดการ
ขับเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งของการพัฒนาได้ดังนั้น การฟ้ืนฟูชุมชน การอนุรักษ์ หรือการ
พัฒนา ย่อมมีพ้ืนฐานมาจากคนในพ้ืนที่เป็นหลัก และจะเป็นจุดก าเนิดของกระบวนการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป 
   ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล ผลการศึกษาอย่างละเอียด ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ควรมีกระบวนการ
การศึกษาชุมชนด้วยวิธีการ“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของผู้คนในท้องถิ่น โดยมองผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของคนภายในเป็นส าคัญ เป็นเรื่องราวในอดีตของความสัมพันธ์ของผู้คนกับธรรมชาติ 
ผู้คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติกับผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยการอาศัยอยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มคนนั้น จะ
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ท าให้เกิดส านึกร่วมกัน ได้มีการเผชิญการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากสาเหตุปัจจัยภายใน และจาก
ภายนอก เกิดการปรับตัวและผ่านการสะสมประสบการณ์ต่างๆ จนท าให้เกิดเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตของคนรุ่นต่อๆ มา9 
   1.2 การดูแลรักษา รวมถึงการรักษาให้คงสภาพด้วย ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 
1 ควรรักษาสภาพของสถาปัตยกรรมส าคัญในพ้ืนที่ อาคาร บ้านเรือน เรือนไม้ค้าขายแบบเก่า ไม่ให้
เกิดการเสื่อมสภาพ หมั่นดูแล ส ารวจตรวจสอบโครงสร้าง บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้มีการผุ
พัง เช่น รักษาเนื้อไม้ ดูแลเรื่องปลวกท าลายไม้ นอกจากจะเป็นการรักษาสภาพให้มีความสมบูรณ์
แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้บ้านเรือน จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้
อยู่อาศัยด้วย 
   1.3 การอนุรักษ์ซ่อมแซม เพื่อให้สถาปัตยกรรม บ้านเรือน เรือนไม้ค้าขายแบบ
เก่า และภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม กลับมามีคุณค่าและรูปทรงเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต เป็นการ
รักษาบรรยากาศโดยรวม ของพ้ืนที่และชุมชนไว้ด้วย ควรมีการดูแลรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ตามแบบฉบับดั้งเดิมมากท่ีสุด และให้มีลักษณะกลมกลืนกับสภาพโดยรวมในพ้ืนที่ไม่แปลก
แยกออกไป เพ่ือรักษาคุณค่าเอกลักษณ์โดยรวมไว้ ถึงแม้จะหาช่างฝีมือจากท้องถิ่นได้ยาก แต่
เจ้าของบ้านหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจมีการประสานขอความร่วมมือจากช่างฝีมือที่มี
องค์ความรู้ในการรักษาคุณค่าของบ้านเรือนเก่า จากแหล่งอ่ืนๆ มาช่วยได้ ส่วนเจ้าของบ้าน อาคาร 
ที่มีงบประมาณ สามารถท าการสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบเดิมที่ได้มีการบันทึกรูปแบบ ลักษณะต่างๆ 
ไว้แล้ว เป็นต้น 
  2. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
   ได้แก่ การใช้แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและวิถีชึวิตของชุมชนที่มีอยู่เดิมแต่
ได้ซบเซาไปให้กลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ การฟ้ืนฟูเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมแบบดั้งเดิมของพ้ืนที่
กลับมาด าเนินการต่อไป โดยพิจารณาเห็นว่าในยุคสมัยแรกเริ่มการตัดถนนใหม่ บริเวณแห่งนี้เคย
เป็นที่ตั้งตลาดแห่งแรกของเทศบาล มีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง จึงมีการสร้างบ้านในลักษณะเรือน
แถวไม้เพ่ือประกอบการค้าขาย รายล้อมตลาดตลอดบริเวณสองฝั่งถนน เมื่อมีการย้ายตลาดของ
เทศบาลไปอยู่ถนนเทศบาลสาย 4 ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้มีความซบเซาลงไป ตลาดเก่าถูกรื้อ อาคาร
ร้านค้าบางแห่งปรับสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้น ร้านค้าขายลดลงไปตามล าดับ ดังนั้น หากมี
การฟ้ืนฟูเรื่องการค้าขายขึ้นมาใหม่ในบริเวณนี้ จะท าให้บรรยากาศเดิมๆ กลับมามีชีวิตชีวาได้อีก
ครั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้คน ร้านค้าต่างๆ ในบริเวณต่างก็มุ่งหวังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าเป็นถนนคนเดิน หรือถนนสายวัฒนธรรมขึ้น เป็นการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว
ให้แก่ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่างๆ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้สอยของบ้านเรือน 
อาคารต้องค านึงถึงคุณค่าด้านต่างๆ และความพร้อมของสถานที่ ผู้คน ด้วย เพราะกิจกรรมใหม่บาง

                                                        
9ทวีศิลป์ สืบวัฒน, แนวคิดและแนวทำงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์อินทนิล, 2554) 27-28. 
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ประเภทอาจส่งผลกระทบหรือท าให้คุณค่าด้านต่างๆ ลดลงหรือสูญหายไปได้หากไม่มีการ
ระมัดระวัง 
   ตัวอย่างของการฟ้ืนฟูกิจกรรมดั้งเดิมของการพ้ืนที่ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
ได้แก่ การจัดท าโครงการถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้
มีการจัดท าโครงการถนนสายวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆของ
ประเทศ ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสายวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยการน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเติมทางเศรษฐกิจมีการ
ด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2558 น าร่องใน 11 จังหวัด ได้แก่ เส้นทาง ตลาดนครชุม ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นแห่งแรก เนื่องจากตลาดนครชุม เป็นตลาดเก่าที่มีเรื่องราวที่
เป็นประวัติศาสตร์ สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสการท่องเที่ยวถนนสาย
วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักได้ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชร จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จนถึงเดือนมีนาคม 
2558 กระทรวงวัฒนธรรม จะประเมินผลการด าเนินงานในการจัดกิจรรมดังกล่าว ทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย เพ่ือน าไปพัฒนา และปรับปรุง การจัดกิจกรรมอีก 10 จังหวัด ได้แก่ เส้นทางตลาดร้อยปี
เมืองย่า ถนนมุขมนตรี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางข่วงเมืองน่าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เส้นทางเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เส้นทางเซราะกราว 
วอล์คกิ้งสตรีท ถนนพิทักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เส้นทางหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เส้นทางก าแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เส้นทาง 
ตลาดต้าน้ าต้นตาล (วัฒนธรรมไทยวน) อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เส้นทางตลาดร้อยสิบเก้าปี 
เจ็ดเสมียนอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เส้นทางถนนอัฎฐารส หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน และเส้นทาง ตรอกโรงยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี การจัดกิจกรรม
ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมทั้ง 11 จังหวัดจะเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมให้จังหวัดอ่ืนๆทั่ว
ประเทศ โดยคาดว่าในปีหน้า 2559 จะสามารถขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมเพ่ิมเป็น 30 จังหวัด10 
  การจัดท าโครงการถนนสายวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นตัวอย่าง หรือเป็นโครงการน าร่อง
ที่หากท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้เองตามศักยภาพการพัฒนาและความร่วมมือของชุมชน ก็
สามารถด าเนินการได้เช่นกัน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลชุมชน และศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนอย่าง
ลึกซึ้ง ด้วยวิธีการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะท าให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ คุณค่าความส าคัญ 
ความเป็นมาของชุมชน ท้องถิ่น น ามาเรียบเรียงเรื่องราวให้เห็นเป็นรูปธรรมเนื่องจากถนนสาย
วัฒนธรรม จะมีความหมายถึงเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่นแสดง

                                                        
 10ศูนย์ข่าว วธ. ภารกิจรัฐมนตรี, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงกำรถนนสำยวัฒนธรรม 

ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, (ออนไลน์) 
เข้าถึงได้จาก http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid =449&filename 
=index. 
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ออกมาให้เห็นถึงลักษณะเด่นของชุมชนได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น ในพ้ืนที่มีอาคารเก่าแก่อายุ
นับร้อยปี มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น มีตลาดแหล่งค้าขายที่ยังเป็น
ธรรมชาติ มีโบราณสถาน ศาสนสถาน วัดวาอาราม มีวิถีชีวิตแบบไทยๆ แบบดั้งเดิม มีอาชีพแบบ
ดั้งเดิม มีความรู้ทางเชิงช่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และการแสดง
พ้ืนบ้านต่างๆ 
  ในพ้ืนที่ถนนเทศบาลสาย 1 สามารถน ามาจัดท าเป็นถนนสายวัฒนธรรมได้เช่นกัน11 
โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน อย่างรอบด้านระหว่างหน่วยงานเทศบาลและชุมชน รวมทั้งความ
พร้อมและความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ เนื่องจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีความเด่นชัด 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่ายังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนและมีจ านวนมาก รวมทั้ง มีบ้านเรือนที่
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ จ านวน 5 หลัง จากที่ยกตัวอย่างไปในบทที่ 5 สามารถน ามา
จัดท าเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
  ดังนั้น จากภาพรวมของความเป็นเมืองสองศาสนา สามวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองขลุงมานาน 
ถือได้ว่ามีศักยภาพในการสามารถจัดท าเป็นโครงการถนนสายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งถนน
เทศบาลสาย 1 นี้ ถือได้ว่ามีความโดดเด่นของบ้านเรือน อาคารเก่าแก่ และร้านค้าขายแบบดั้งเดิม
สะท้อนถึงศูนย์กลางการค้าขายดั้งเดิมของพ้ืนที่ ที่เป็นย่านชุมชนเก่าทางการค้า รวมทั้ง มีศาสน
สถานสถานที่ทางความเชื่อของวัฒนธรรมไทย จีน หากน าความโดดเด่นเหล่านี้มาร้อยเรียงเรื่องราว 
ประกอบภาพถ่ายเก่า ความทรงจ าเก่า จัดท าเป็นถนนสายวัฒนธรรมย่อมน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ
แก่ผู้คนในพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดี และจากการสอบถามผู้คนที่เกี่ยวข้องในถนนเส้นนี้ พบว่า ส่วนใหญ่
มีความต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ได้จัดท าเป็นถนนสายวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูกิจกรรมดั้งเดิมของพ้ืนที่เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาย่าน
ชุมชนเก่าถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง เพ่ือส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ของย่านชุมชนเก่าใน
ข้างต้น ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ว่าจะต้องด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการท่องเที่ยวเป็น
หลักเนื่องจากอาจจะท าให้เกิดการแข่งขัน และมุ่งที่รายได้ ท าเกิดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชน หรือ
หน่วยงานด้วยกันเองได้  
  3. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการในพื้นท่ี 
   การบริหารจัดการในพ้ืนที่ โดยหน่วยงานท้องถิ่น มีความส าคัญมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งการด าเนินงานบริหารจัดการในภาครัฐใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นการบริหารแบบการมีส่วนร่วม นอกจากจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่แล้ว ยังให้ความส าคัญในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ ในทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น ในระดับของการให้ข้อมูล การให้ความเห็น การปรึกษาหารือ การวางแผน

                                                        
 11สัมภาษณ์ ประเสริฐ ฤทธิ์ส าเริง, ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 27 สิงหาคม 2558. 
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การด าเนินงานร่วมกัน การร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน และการดูแลควบคุม เพ่ือแก้ปัญหา และข้อ
ขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด ร่วมกัน ส าหรับแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการในพ้ืนที่ มีข้อเสนอแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1 การจัดท าแผนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    ในขั้นตอนแรกของการจัดท าแผนเพ่ือการอนุรักษ์ พัฒนา จะต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ ของย่านชุมชนเก่าให้ครบถ้วน โดยระบุอาคาร สถานที่ และองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในย่านชุมชนเก่า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ชุมชนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์คุณค่าความส าคัญของย่านชุมชนเก่าวิเคราะห์ปัญหาและภัยคุกคามใน
ย่านชุมชนเก่าจากสภาพและสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อด าเนินการแล้วจะก าหนดพ้ืนที่ย่านชุมชนเก่า 
เพ่ือจัดท าแนวทางส าหรับการอนุรักษ์ และพัฒนา อาทิ การใช้วัสดุ สี ที่ กลมกลืนสอดคล้องกับ
ภาพรวมของย่านเก่า การก าหนดความสูงของอาคาร การก าหนดรูปแบบป้ายการควบคุมความ
หนาแน่นของอาคาร ระยะร่น ฯลฯ ซึ่งการจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ก าหนดองค์กร หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และงบประมาณโดยแผนงาน โครงการดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การระบุและจัดการทรัพยากรภายในชุมชนเอง รวมทั้งร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน หมายถึงการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน องค์กร ชุมชน และประชาชน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในขั้นตอนต่างๆ
ของการด าเนินการอนุรักษ์ ตั้งแต่การร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วม
ก าหนดทิศทางการด าเนินการในภายหน้าร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนดแผนการติดตามและ
ประเมินผลด้วย เพ่ือจะได้น าผลของการติดตามและประเมินมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้นใน
การด าเนินการต่อไป 
  3.2  การจัดท าแผนเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นต่อย่านชุมชนเก่า 
    ควรจะมีมาตรการส าหรับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิดภัยที่อาจคุกคามต่อ
ย่านชุมชนเก่า โดยเฉพาะภัยจากไฟไหม้ และน้ าท่วม เนื่องจากบ้าน อาคาร เรือนไม้ค้าขาย มีความ
เสี่ยงมากหากเกิดเพลิงไหม้ เพราะวัสดุเป็นไม้สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี หากเกิดภัย
ดังกล่าวจะเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน หรือในกรณี
ของน้ าท่วม ซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากองค์ประกอบต่างๆ ของบ้านเรือนที่ท าด้วยไม้ ถูกน้ า
ท่วมได้รับความเสียหายก็อาจจะซ่อมแซม ฟ้ืนฟู ให้กลับมาคงสภาพเดิมได้ยาก จึงควรให้
ความส าคัญต่อการป้องกันภัยดังกล่าว อาจจัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือการป้องกันการเกิดภัย
พิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชนในการเฝ้าระวัง การเพ่ิมจุดติดตั้งถังดับเพลิง
ในชุมชนให้มากขึ้น   
  3.3 การใช้มาตรการ กฎ ระเบียบต่างๆ ในการควบคุมและคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมในย่านชุมชนเก่า เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับย่านชุมชนเก่าในทุกพ้ืนที่ โดยในการก าหนด
มาตรการอาจด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่อาจมีความจ าเป็นและเหตุผลไม่
เหมือนกัน เช่น อาจใช้กฎหมายท้องถิ่นที่ออกตามอ านาจของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งนี้ 
ในการก าหนดมาตรการดังกล่าวควรเป็นมาตรการควบคุมการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการ
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ส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมกายภาพของชุมชน เช่น การก าหนดความสูง ความหนาแน่น 
รูปแบบอาคาร การใช้วัสดุ หรือแม้แต่การใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่มรดกทาง
วัฒนธรรมด้วย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายท้องถิ่น หรือข้อบังคับของจังหวัด หรือในรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยในเทศบาลเมืองขลุงเองก็มีการใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมือง
ขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 ขึ้น มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน
พิเศษ 26ง ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 แล้วรวมทั้งอยู่ในระหว่างการจัดท าผังเมืองรวมเมืองขลุง
ด้วย มาตรการเหล่านี้จะช่วยควบคุมและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่ง 
  3.4 การใช้มาตรการแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของย่านชุมชนเก่า ควรมีการสร้างมาตรการหรือแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ 
ชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มาตรการแรงจูงใจมี
หลายรูปแบบ ตั้งแต่การก าหนดเรื่องการลดภาษีต่างๆ ส าหรับเจ้าของอาคาร บ้านเรือน การมี
กองทุนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บ้านเก่า อาคารเก่า หรือที่นิยมใช้กันมากคือการมอบรางวัล
อนุรักษ์ดีเด่นด้วยการคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าเพ่ือเสนอแนวทางตัวอย่างในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่เจ้าของบ้าน อาคารให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในคุณค่าของบ้าน อาคารของตนเอง รวมทั้งสร้างเสริมคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมด้วย 
 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลกำรวิจัย 
  จากภาพรวมของการศึกษาเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือ Cultural Landscape ซึ่ง
เป็นการศึกษาตามแนวความคิดในการจ ากัดความของมรดกวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง โดยศึกษาถึง
พัฒนาการการบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
พ้ืนที่ด้านกายภาพ กับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของถิ่นนั้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ของพ้ืนที่ ทั้ง
สิ่งแวดล้อม และการด าเนินไปของกิจกรรมต่างๆ ผ่านกาลเวลา สามารถสื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ 
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ และมีความหมายเดียวกันกับ “ย่าน
ชุมชนเก่า” ตามค านิยามของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ 
พ้ืนที่ทางกายภาพที่แสดงออกถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดที่แตกต่างกันตามบริบท
แวดล้อม ทั้งที่เป็นเมืองหรือในพ้ืนที่ชนบท มีพัฒนาการของการตั้ งถิ่นฐาน/ก่อก าเนิดดังกล่าวที่
ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น 
โครงสร้างของชุมชน ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์แวดล้อม และสภาพทาง
สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน ประกอบควบคู่กันอย่างเหมาะสม 
ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (Built Environment) และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural 
Environment) 
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  ผลการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ถนนเทศบาลสาย 1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี เริ่มตั้งแต่ต้นสายจากบริเวณแยกศาลหลักเมืองขลุง ถนนเทศบาลสาย 4 มาจนถึงสี่แยกตัด
ถนนเทศบาลสาย 3 ระยะทางประมาณ 950 เมตร พบว่า มีองค์ประกอบจัดเป็น “ย่านชุมชนเก่า
ตลาด หรือย่านชุมชนการค้า” โดยมีลักษณะเป็นย่านชุมชน ที่มีกิจกรรมหรือเคยมีกิจกรรมด้าน
การค้าเป็นหลัก มีลักษณะความเป็นย่านตลาดของเมือง หรือของชุมชนในละแวก อาจประกอบไป
ด้วยพ้ืนที่ค้าขายรวม เช่น ตลาดสด และส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทเรือนแถวหรือห้องแถว
ค้าขาย พบว่า ในพ้ืนที่เป้าหมายถนนเทศบาลสาย 1 จะเข้าข่ายย่านชุมชนเก่าตลาด การค้า 
เนื่องจาก มีองค์ประกอบด้านกายภาพที่ส าคัญ ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางด้านการปกครอง (สถานที่
ราชการ) ประกอบด้วย ที่ว่าการอ าเภอขลุง และสถานีต ารวจอ าเภอขลุง องค์ประกอบส าคัญทาง
ศาสนา มีวัดวันยาวบน เป็นศาสนสถานที่ส าคัญของชุมชนที่นับถือพุทธศาสนา มีขลุงมูลนิธิ (พ่งไล้ยี่
เซียวเกาะ) ศาลหลักเมืองขลุง (เฉิง หวง กู่ เหมี่ยว) ซึ่งเป็นที่สักการะ และศูนย์รวมความเชื่อตาม
วัฒนธรรมชาวจีน ส่วนองค์ประกอบส าคัญทางด้านสถาปัตยกรรมทางการค้า จะเป็นลักษณะเด่น
ที่สุดในพ้ืนที่ ได้แก่ อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ หรือเรือนไม้ค้าขาย ถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบหลักทาง
กายภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เนื่องจากมีจ านวนมากที่สุดตลอดสองฝั่งถนน ตลอดระยะทางถนน
เทศบาลสาย 1 และยังคงมีสภาพเป็นบ้านเรือน อาคารร้านค้าเก่า ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มาก จากที่ส ารวจทั้งหมดใน 54 หลัง จึงท าให้เป็นลักษณะเด่นทางด้านมุมมองของ
ชุมชน ที่บ่งบอกถึงความเป็นย่านชุมชนเก่าทางการค้า  มีคุณค่าในความเป็นของดั้งเดิม  ส่วน
องค์ประกอบทางธรรมชาติที่เป็นส่วนช่วยส่งเสริม สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชน และบริเวณ
โดยรอบ พบว่า ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ ต้นไทร คาดการณ์ได้ว่าอายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณ
หน้าที่ว่าการอ าเภอขลุง เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของความเชื่อความศรัทธาดั้งเดิมของชาวขลุง ซึ่งเชื่อ
ว่าจะปกปักรักษาคุ้มครองชุมชนให้คงอยู่อย่างร่มเย็น  ส่วนองค์ประกอบด้านสังคม และวัฒนธรรม
ทีผ่่านการแสดงออกในเชิงกิจกรรม และการใช้สถานที่ และอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน ของผู้คนในย่าน
นั้นๆ ได้แก่ ความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา อาหาร เป็นต้น ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในเมืองขลุง ประกอบด้วย
หลากหลายเชื้อชาติ ท าให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ส าคัญได้แก่ วัฒนธรรมไทย จีน และ
ญวน เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างไทยและ
จีนมาแต่โบราณ จึงมีชุมชนของชาวจีนอยู่ในบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 
จะเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวแทน หรือเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อของวัฒนธรรมชาวไทย
เชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเจขลุง และขลุงมูลนิธิ รวมทั้งตัวแทนของวัฒนธรรมชาวไทย
ที่นับถือพุทธศาสนา ได้แก่ วัดวันยาวบน 
  ส าหรับองค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ ได้ข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์บอก
เล่า โดยคนเก่าแก่ในพ้ืนที่ พบว่า แต่เดิมพ้ืนที่แห่งนี้จะมีการสัญจรไปมาอาศัยทางน้ าเป็นหลัก ใน
ถนนเทศบาลสาย 2 เนื่องจากจะมีท่าเรือที่ด่านขลุง สมัยก่อนแถวตรอกนาวาวิถีเรือใหญ่เข้ามา
บริเวณนี้ได้ สมัยนี้เรือเข้ามาไม่ได้คลองเวฬุตื้นเขิน รวมทั้งมีการบุกรุกที่ริมคลองกัน ตั้งแต่มีการตัด
ถนนสุขุมวิทเป็นต้นมา การสัญจรต่างๆ เปลี่ยนเป็นทางถนนเป็นหลัก บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 
เดิมเป็นทางเกวียนโบราณ เดินทางใช้เวลานานมาก ต่อมามีการท าถนนและสร้างตลาดขึ้นมาแห่ง
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แรก ท าให้เกิดเป็นบ้านเรือน เรือนแถวค้าขาย บริเวณโดยรอบตลาด ในปัจจุบันตลาดถูกรื้อไปแล้ว
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม รวมทั้งได้มีการสร้างตลาดสดแห่งใหม่ขึ้นบริเวณถนนเทศบาลสาย 4 จึง
ท าให้มีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางค้าขายไปบริเวณตลาดสดแห่งใหม่แทน ส่วนถนนเทศบาลสาย 1 
บ้านเรือนค้าขายเก่าดั้งเดิมยังคงแสดงให้เห็นในปัจจุบันแต่การค้าขายจะไม่คึกคักแบบเดิม 
  เมื่อมีการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม พบว่า เมื่อใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. มาตรฐานด้านคุณค่าความส าคัญ
และกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า  2. มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และ 3. 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการย่านชุมชนเก่า  รวมทั้งหมด 25 ตัวตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนน ทั้ง 25 
ตัวชี้วัด ซึ่งสรุปได้ว่า บริเวณดังกล่าว มีคุณค่าและศักยภาพในความเป็นย่านชุมชนเก่าใน ระดับสูง 
เนื่องจากผ่านเกณฑ์ตามดัชนีชี้วัดในทุกๆ ตัวที่ก าหนด ค่าคะแนนดังกล่าว แสดงถึงคุณค่าของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม ในฐานะเป็นย่านชุมชนเก่า ทั้งคุณค่าทางด้านกายภาพทางด้านคุณภาพของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม รวมทั้งยังมีคุณค่าในเชิงของศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการด้วย  
  ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   จากแนวทางต่างๆ ที่ได้เสนอไปในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองขลุง อาจน าไปประยุกต์ใช้ได้ในพ้ืนที่ หรือมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม ประเด็นต่างๆ ให้มี
สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่  และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้ การด าเนินงานเพ่ือการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ในระยะที่ผ่านมาทั้งหมด ได้มีนักวิชาการหลากหลายสาขา และหน่วยงาน ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นประกอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และที่ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นข้อคิดที่ส าคัญอย่างมากต่อ
การด าเนินงานจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ ข้อควรระวังส าหรับการด าเนินงานทั้งหลายทั้งปวง 
ควรค านึงถึงการศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ประกอบด้วย มรดกทางรูปธรรม นามธรรม 
สภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมในพ้ืนที่อย่างลึกซึ้ง เพ่ือไม่ให้คุณค่าต่างๆ สูญเสียไปจน
ไม่สามารถน ากลับคืนมาสู่ชุมชนได้ รวมทั้งต้องค านึงถึงการเลือกวิธีการจัดการต่างๆ จะต้องนึกถึง
ความเป็นไปได้และเหมาะสมต่อศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น เน้นหลักการพ่ึงพาตนเองได้ และเป็น
การด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับ
ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายส าหรับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง
และผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินงานด้าน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม12 ได้เสนอแนะว่า การด าเนินการจัดการใดๆ สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และ

                                                        
 12สัมภาษณ์ ประสงค์ เอ่ียมอนันต์, ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 16 มีนาคม 2559. 
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ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพราะการมีแผน จะท าให้สามารถก าหนดทิศทาง 
ก าหนดเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจน และสามารถด าเนินการปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ การจัดท าแผนงาน
ต่างๆ จะต้องด าเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับ เพ่ือป้องกันข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เป็นส าคัญด้วย 
 ดังนั้น จากภาพรวมการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความเชื่อมโยงของ
องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการจัดท าแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 43 กระบวนการจัดท าแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ที่มา:   สักรินทร์ แซ่ภู่,  “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานการฟ้ืนฟูชุมชนดั้งเดิม” เอกสารใน

การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น เสนอที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, 27 พฤศจิกายน 2557.  

 
2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยต่อไป 

   จากกระบวนการด าเนินการต่างๆ ที่ผู้วิจัย ได้ด าเนินการไปแล้ว นั้น มีความเห็น
ว่ายังมีส่วนที่บกพร่องอยู่อีกมาก ได้แก่ การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์ประกอบทางด้านกายภาพ 
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ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ถนนเทศบาลสาย1 ต าบลขลุง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากและลึกซึ้งเพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน 
อาคาร เรือนไม้ค้าขายเก่า ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ ยังไม่ได้ระบุถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ที่ชัดเจน และข้อมูลการถือครองอาคาร ข้อมูลความส าคัญทางเชิงช่าง เชิงสถาปัตยกรรม 
เนื่องจากผู้วิจัยเองยังขาดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เหล่านี้ จึงเห็นควรให้ผู้ที่มี
ความรู้ ความช านาญทางด้านศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งผู้รู้ของท้องถิ่น ได้ด าเนินการในส่วนต่างๆ เหล่านี้
เพ่ิมเติมต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งควรมีการน าข้อมูลจากการศึกษา ส ารวจ ของ
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว ในพ้ืนที่แห่งนี้ มาบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน ส าหรับจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่เป็นระบบ และส่งมอบให้แก่ท้องถิ่น และชุมชน ประกอบการ
ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าแห่งนี้ ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 

รำยกำรอ้ำงอิง 
 

กรมประชาสัมพันธ์.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน.  จันทบุรี เตรียมจัดงำนมหัศจรรย์กำรค้ำไทย-
กัมพูชำ-เวียดนำม.   เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จากhttp://thailand. 
prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=5076&filename=index. 

กรมโยธาธิการและผังเมือง.  ผังภำคตะวันออก ปี พ.ศ. 2600.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550. 
_________.  ผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี.  ปรับปรุงครั้งที่ 2.  เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน  

2556.  เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th/close_plan/chanthaburi/ klungแผนที่
แสดงขอบเขต.pdf. 

_________.  ระบบสืบค้นสำรบัญข้อมูล. เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.dpt.go.th/ suphanburi/ajax/gisweblocation.html. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.  เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2556.  
เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.dla.go.th/work/planlocal/กฏหมาย%20ระเบี ยบ/
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่%20อปท.%20พ.ศ.
2542%20pdf. 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 2537. 

กรมศิลปากร.  กลุ่มพัฒนาระบบบบริหาร.  ควำมรู้ด้ำนกำรขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน.  เข้าถึงเมื่อ 28
กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/204/ 
Default.aspx.   

กระทรวงวัฒนธรรม.  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: อัม
รินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิง, 2549. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.  ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.  กำร
พัฒนำกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: คุ้มครองมรดก
ไทย, 2541. 

กรุงเทพมหานคร, ส านักผังเมือง.  รวมกฎหมำยที่ควรรู้และเกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง .  ม.ป.ท., 
2548. 

การเคหะแห่งชาติ.  ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิจัยมำตรฐำนที่อยู่
อำศัยและชุมชนเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่ำของเมือง .  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 
2553. 

เก็ต [นามแฝง].  แอดมิน webpage facebook “ขลุงนิยม”.  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 
เกรียงไกร เกิดศิริ.  ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551. 

http://www.dpt.go.th/close_plan/chanthaburi/%20klungแผนที่แสดงขอบเขต.pdf
http://www.dpt.go.th/close_plan/chanthaburi/%20klungแผนที่แสดงขอบเขต.pdf
http://www.dla.go.th/work/planlocal/กฏหมาย%20ระเบียบ/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่%20อปท.%20พ.ศ.2542%20pdf
http://www.dla.go.th/work/planlocal/กฏหมาย%20ระเบียบ/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่%20อปท.%20พ.ศ.2542%20pdf
http://www.dla.go.th/work/planlocal/กฏหมาย%20ระเบียบ/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่%20อปท.%20พ.ศ.2542%20pdf
http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/204/%20Default.aspx
http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/204/%20Default.aspx


167 
 

 

ขลุงมูลนิธิ พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ.  ประวัติควำมเป็นมำ.  เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557.  เข้าถึงได้
จาก http://khlungmooniti.org/about/ประวัติความเป็นมา. 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.  วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ 
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญำ จังหวัดจันทบุรี.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2542.  (พิมพ์เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542). 

จิรภรณ์ บัวเผื่อน.  อายุ 85 ปีจากตรอกนาวาวิถ.ี  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 
ชยาภา อานามวัฒน์ และเชษฐ์เดชรัช พงษ์สุวรรณ์ . “วิถีญวน: วัฒนธรรม ภาษา ศรัทธา สู่การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน”.  จดหมำยข่ำวส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
ฝ่ำยวิจัยเพื่อท้องถิ่น 15, 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2557).  เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 
2558.  เข้าถึงได้จาก http://vijai.trf.or.th/news/files/archives/Year15_Issue3.pdf. 

ทวีศิลป์ สืบวัฒน.  แนวคิดและแนวทำงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: อินทนิล, 2554. 
เทศบาลต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.  ประวัติควำมเป็นมำ.  เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 

2559.  เข้าถึงจาก http://www.wanyouw.go.th/index.php?mode=preview&lay 
=show&ac=article&Ntype=10&Id=539296359. 

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์.  กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน), 2554. 

นราธิป ทับทัน.  “การจัดท าฐานข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในชุมชนเมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี THE PRESERVATION DATABASE OF THE WORTHY BUILDINGS.”  
วำรสำรสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ 16, 1 (2557).  เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2558.  
เข้าถึงได้จาก http://www.tcithaijo.org/dex.php/jica/article/view/30523. 

นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ.  มำนุษยวิทยำสังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2550. 

บ้านจอมยุทธ.  โบรำณสถำน. เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก http://www. 
baanjomyut.com/library_2/historic_site/02.html. 

บุรินทร์ ธนอุดมนาน.  นายกเทศมนตรีเมืองขลุง.  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 
ปฐมรัตน์.  เจ้าของบ้านธนาภัณฑ์ เลขที่ 220 – 222.  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 
ประสงค์ เอ่ียมอนันต์.  ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ 

ศิลปกรรม.  สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2559. 
ประเสริฐ ฤทธิ์ส าเริง.  ผู้ทรงคุณวุฒิในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ 

ศิลปกรรม.  สัมภาษณ,์ 27 สิงหาคม 2558. 
พัชรี พันธุวนิช.  รองนายกเทศมนตรีเมืองขลุง.  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 
 
 

http://vijai.trf.or.th/news/files/archives/


168 
 

 

พัชรี อาจสาลี.  “ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ าเภอบางใหญ จังหวัด 
นนทบุรี”.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.  เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2559.  เข้าถึงได้จาก 
thesis.grad.chula. ac.th/readfile1.php? fn=ab4974138125.pdf. 

พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และครรชิต จูประพัทธศรี.  กระบวนกำรฟื้นฟูเมืองเก่ำ (Machizukuri) 
ในโตเกียว และเกียวโต บทเรียนส ำหรับกำรฟื้นฟูย่ำนเมืองเก่ำในประเทศไทย .  
กรุงเทพฯ: บางกอกฟอรั่ม, 2552. 

พิศวง สว่างไสว.  อายุ 82 ปี.  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559. 
พูลมี รัตตรมย์.  อายุ 72 ปี.  สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2559. 
ภัสภูมิ.  เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหลังบ้าน เลขท่ี 122-124.  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 
ภารดี มหาขันธ์.  กำรตั้งถิ่นฐำนและพัฒนกำรของภำคตะวันออกยุคต้น (ยุคก่อนประวัติศำสตร์ 

– รัตนโกสินทร์ตอนต้น).  สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี.  กรุงเทพฯ: องศาสบายดี, 2554. 

ภาสกร ค าภูแสน.  “แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนริมน้ าจันทรบูร 
จังหวัดจันทบุรี”. การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.  เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2556.  เข้าถึง
ได้จาก  www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th. asp?id= 000 0004074. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนำนุกรมอิเล็คทรอนิกส์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542.  เข้าถึงเมื่อ 10 
กันยายน 2557.  เข้าถึงได้จาก http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html. 

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ.  ควำมต่อเนื่องและกำรเปลี่ยนแปลงของศำลเจ้ำจีนในจังหวัด
สมุทรสงครำม.  เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559.  เข้าถึงได้จาก http://eprints.utcc. 
ac.th /1816/3/1816 fulltext.pdf.  

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม.  เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้จาก 
https:// th.wikipedia.org/wiki/ภูมิทัศน์วัฒนธรรม. 

_________.  แผนที่ภำคตะวันออก ก ำหนดตำมสภำพเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.  เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคตะวันออก_(ประเทศไทย). 

_________.  ภำคตะวันออก (ประเทศไทย).  เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2559.  เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคตะวันออก_(ประเทศไทย). 

_________.  อ ำเภอขลุง . เข้าถึงเมื่อ 1 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก https://th. 
wikipedia.org/wiki/อ าเภอขลุง 

วดี สาณะเสน.  ลูกสาวหลวงพิทักษ์นันทเขตต์ (พาส สาณะเสน).  สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2558. 
วิชัย เทียนน้อย.  ภูมิศำสตร์วัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา, 2520. 
วิบูลย์ พงษ์พานิช.  เจ้าของร้าน หมอวิง เลขที่ 251-253.  สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558. 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.%20asp?id
http://msk-school.net/TRIED2542/keywords.html
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคตะวันออก_(ประเทศไทย)


169 
 

 

ศศิธร โตวินัส.  “การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรมชุมชนรักษ์คลองบางพระ 
จังหวัดตราด.”  วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.  เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 
2556.  เข้าถึงได้จาก www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/ thapra/ 
Sasithon_Towinus/. 

ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ.  อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.  เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2558.  เข้าถึงได้
จาก http://www.amphoe.com/view.php?file=map1227670184&path=picture/6 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.  เทศบัญญัติเทศบำลเมืองขลุง.  เข้าถึงเมื่อ 23 
สิงหาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก http://download.asa.or.th/03media/04law/cpa/ 
mb/mb55-ctb-03.pdf. 

สรรค์ เวสสุนทรเทพ.  “แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วัฒธรรมในประเทศไทย.”  การค้นคว้าอิสระ 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.  
เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2559.  เข้าถึงได้จากhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/ 
thesis/fulltext/thapra/ Son_Vessoontornthep/fulltext.pdf 

สักรินทร์ แซ่ภู่.  “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานการฟ้ืนฟูชุมชนดั้งเดิม” เอกสารในการ
สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น เสนอที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, 27 พฤศจิกายน 2557. 

ส านักงานเกษตรอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.   พืชเศรษฐกิจของอ ำเภอ.  เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 
2557.  เข้าถึงได้จาก http://khlung.chanthaburi.doae.go.th/PDF/pedsattakit.pdf. 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518.  เข้าถึงเมื่อ 28 
กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A126 
/%A126-20-9998-update.pdf. 

_________.  พระรำชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2553.  เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557.  
เข้าถึงได้จาก web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c701/%c 701-20-2553-
a0001.pdf. 

ส านักงานคณะกรรมการและผังเมือง.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่  
4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษำยน 2555.  เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้
จาก http://www.dpt.go.th/otcpb/images/stories/PDF_files/report4-55.pdf. 

ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง.  ชุมชนในเขตเทศบำล.  เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article
& id= 173&Itemid=129&limitstart=2. 

_________. แผนที่ดำวเทียม.เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก http://www. 
khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Item
id=65. 

http://download.asa.or.th/03media/04law/cpa/
http://khlung.chanthaburi.doae.go.th/PDF/pedsattakit.pdf
http://www.dpt.go.th/otcpb/images/stories/PDF_files/report4-55.pdf
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&
http://www/


170 
 

 

ส านักงานเทศบาลเมืองขลุง.  ประวัติควำมเป็นมำของเทศบำลเมืองขลุง.  เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 
2557.  เข้าถึงได้จาก http://khlungcity.go.th/index.php?option=com_content & 
view= article&id=1&Itemid=4.  

_________.  แผนพัฒนำสำมปี 2555-2557.  เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.khlungcity.go.th/attachments/4 6 3 _%E0 % B8 % AA%E0 
%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8
8%201-4.pd. 

_________.  เมือง 2 ศำสนำ 3 วัฒนธรรม.  เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.khlungcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id
=187:2009-11-12-10-28-46&catid=2:2008-10-07-06-57-57&Itemid=71. 

_________.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2558.  เข้าถึงเมื่อ 7 มิถุนายน 2559.  เข้าถึง
ไ ด้ จ า ก  http://www.khlungcity.go.th/attachments/980_ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานประจ าปี% 202558.pdf. 

_________. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2557.  ม.ป.ท., 2557. 
_________.  ศำสนำและวัฒนธรรมชำวพุทธ.   เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557.  เข้าถึงจาก 

http://www.khlungcity.go.th/images/stories/pic/picpic/watpuutt. pdf. 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .  คู่มือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำ ในพื้นที่ภำคกลำง และภำคตะวันออก .  
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555. 

_________.  รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  
ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำในพื้นที่ภำคกลำงและภำคตะวันออก .  กรุงเทพฯ: พรอพ
เพอร์ตี้พรินท์, 2555. 

_________.  โครงกำรน ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำไปสู่
กำรปฏิบัติ : แผนจัดกำรกำรอนุรักษ์และปรับปรุงสภำพแวดล้อมย่ำนชุมชนเก่ำท่ำอุเทน 
อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม.  กรุงเทพฯ: พรอพเพอร์ตี้พริ้น, 2558. 

_________.  ระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม CULTURAL ENVIRONMENT 
CONSERVATION SYSTEM.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548. 

_________.  ชุดควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก เล่มที่ 3 กำรเตรียมกำรขึ้น
ทะเบียนแหล่งมรดกโลก.  กรุงเทพฯ: โมโนกราฟ สตูดิโอ, 2556. 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี.  วิถีชำวจันท์.  เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก 
http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/life1.html#life_chan1. 

_________. กลุ่มชนชำติต่ำงๆ ของจันทบุรี, วิถีชีวิตชำวจันท์.  เข้าถึงเมื่อ 17 กันยายน 2558.  
เข้าถึงได้จาก http://province.mculture.go.th/chanthaburi/ life1.html#life_chan1. 

http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/life1.html#life_chan1
http://province.mculture.go.th/chanthaburi/%20life1.html#life_chan1


171 
 

 

สุชีพ กรรณสูต.  ทฤษฎีนิเวศวิทยำวัฒนธรรม Cultutal ecology.  เข้าถึงเมื่อ 27 กันยายน 
2556.  เข้าถึงได้จาก http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/cultutalecology. 
html. 

สุภัทร และสุนีย์ เจริญผล.  เจ้าของร้านประสิทธิ์โอสถเลขที่ 77-79.  สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม  
 2556. 

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์.  ประวัติศำสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ ำท่ำจีน.  กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์ 
จ ากัด, 2554. 

สุวิมล ติรกานนท์.  ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ :แนวทำงสู่กำรปฏิบัติ .  พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

หัทยา สิริพัฒนากุล.  “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม.” จุลสำรอิโคโมสไทย no 10 (April – July 2007).  
เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  11มิ ถุ น ายน  2556.  เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  http://www.icomosthai.org/ 
iTH_news/ download/Newsletter10-1.pdf.       

หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ.  ประวัติศำสตร์กำรอพยพของชำวเวียดนำม.  เข้าถึง
เมื่อ 17 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก http://haab.catholic.or.th/history/history06 
/vietnam6/vietnam6.html. 

อรศิริ ปาณินท์ และสมคิด จิระทัศนกุล.  เรือนค้ำขำยพื้นถิ่นในชุมชนเมือง ในชุดโครงกำรควำม
หลำกหลำยของวัฒนธรรมภำคกลำง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เจ. พริ้น 94,  2544. 

Carl O. Sauer.  The Morphology of landscape.  เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2559.  เข้าถึงได้
จาก  http://geog.uoregon.edu/amarcus/geog620/readings/sauer_1925_ 
morphology_of_landscape.pdf. 

Chanthaboon.net.  ประเพณีเกวียนพระบำท.  เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.chanthaboon.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=
226:yior-kwien-prabat. 

Facebook ขลุงนิยม.  รูปภำพ.  เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก https://www. 
facebook.com/KhlungNiyom/photos/a.353854984680175.80578.2717562562
23382/353855178013489/?type=3&theater. 

Facebook ที่นี่จันทบุรี.  รูปภำพ.  เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559.  เข้าถึงได้จาก 
https://www. 
facebook.com/Chanthaburi2013/photos/pcb.84739687527755. 

Gisagro GIS for Agriculture.  ภำพถ่ำยทำงอำกำศอ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.  เข้าถึงเมื่อ 8 
ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก http://gisagro.gistda.or.th/gisagro.jsp#. 

google earth.  วัดพระหฤทัย.  เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.google. 
co.th/maps/place/วัดพระหฤทัย/ @12.4423787,102.2248196,1253a,20y, 349.99h, 
47.62t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x139f258aa7404db3!8m2!3d12.44
89033!4d102.2214192. 

http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/cultutalecology.%20html
http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/cultutalecology.%20html
http://www.icomosthai.org/%20iTH_news/%20download/Newsletter10-1.pdf.
http://www.icomosthai.org/%20iTH_news/%20download/Newsletter10-1.pdf.
http://www.chanthaboon/
https://www/
http://gisagro.gistda.or.th/gisagro.jsp


172 
 

 

khlung2550.  ประวัติอ ำเภอขลุง.  เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จากhttp://iam. 
hunsa.com/khlung2550/article/86016/847396841944226/?type=3&theater.  

Sorn [นามแฝง].  ประวัติเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, blogspot.com. วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2557. เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2558.  เข้าถึงได้จาก http://khlunghistory. 
blogspot.com/2014_09_01_archive.html. 

Wikipedia the free encyclopedia.  Carl O. Sauer.  เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556.  เข้าถึงได้
จาก https://en.wikipedia. org/wiki/Carl_O._Sauer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://khlunghistory/


173 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู่ 
 
ที่ท างาน  
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2536 
     พ.ศ.2554 
 
ประวัติการท างาน 
     พ.ศ. 2539 – 2556 
 
     พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 
      
      
 
 

นางสาวสุนิสา ประดับราช 
89/49 หมู่ 4 หมู่บ้านเดอะไพรเวซี่ไพร์มเพลส ต าบลบางรักพัฒนา  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 
 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เข้าศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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