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The Purpose of this research was to study the guideline to conservation process
of cultural landscape indicating to the element and the type of cultural landscape. For the
offering ways in the cultural landscape conservation: a case study of Kohkret community.
Nonthaburi. This research studied in two levels; was wide level that gathers data in the
community area arranged in database and in the floor level by fieldwork survey using the
observation form that noted the valued data and the significance of elements of cultural
landscape.
The analysis data used subsuming data, classifying data, analysis of the internal
and external factors that impacted the cultural landscape of Kohkret community. Element of
the concrete cultural landscape are comprised of buildings and structures that re outstanding
in architecture and antiquity.
The cultural landscape of Kohkret community are arranged in type of urban area
of cultural landscape indicated to longtime period for adapting form of cultural landscape
elements since early era of settlement to present that the way of life of the community less
depends on natural system.
The study process of cultural landscape uses conservative method and develops
the bound of area in levels following the values of the elements area of cultural landscape the
permanence in community must occur by taking care the identity from the cooperation of
people in the community, local authorities and individual
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป็ นมาและความสําคัญของการศึกษา
การพัฒนาโลกในระบบโลกาภิวฒ
ั น์ที่ผ่านมาได้ นําพาโลกไปอย่างรุ ดหน้ า เพื่อเป็ นไป
ในทางความเจริ ญในด้ านวัตถุและความเจริ ญด้ านเศรษฐกิจโดยขาดการใส่ใจด้ านอื่นๆไปทําให้
ความเจริ ญขาดความสมดุลของการพัฒนาไปจึงทําให้ เกิดกระแสแนวทางการพัฒนาที่เรี ยกกันว่า
“การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น (SustainableDevelopment)”เพื่ อ การพั ฒ นาในด้ านต่ า งๆที่ ข าดตก
บกพร่ องไปเช่นด้ านวัฒนธรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ านสังคมฯลฯเป็ นต้ นรวมไปถึงแนวความคิดด้ าน
“ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม(CulturalLandscape)”ซึ่งว่าด้ วยการศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจในลักษณะภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรมซึ่งเป็ นสภาพแวดล้ อมที่อยู่รอบตัวเราและมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
เฉพาะบริ บทนัน้ ซึ่งมีความสําคัญอย่างหนึ่งแต่ก็ถูกทําลายไปเพราะขาดความรู้ ความเข้ าใจหรื อ
ขาดการดูแลเอาใส่ใจภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรมเหล่านัน้ จนทําให้ เกิดความเสื่อมโทรมเสียหายหรื อสูญ
สลายไปของมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทศั น์ที่ดีไปในที่สดุ
ชุมชนเกาะเกร็ ดจังหวัดนนทบุรีเป็ นพื ้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนานและมี
การบันทึกทางประวัติศาสตร์ ในความเป็ นมาควบคู่กบั ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดนนทบุรีนบั ตังแต่
้
สมัยปลายกรุงศรี อยุธยาตอนปลายมาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนกลาง ซึง่ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมา
อย่างยาวนานในอดีตไม่ว่าจะเป็ นการตั ้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยโบราณ การเริ่ มต้ นตังถิ
้ ่นฐานโดย
ชาวมอญเพื่อการประกอบอาชีพค้ าขายและทําเครื่ องปั น้ ดินเผาวิถีชีวิตที่มีประเพณีความเชื่อต่างๆ
ที่ถ่ายทอดมาจากรุ่ นสู่รุ่น ชุมชนสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่เช่นบ้ านเรื อนที่ปลูกสร้ างในสมัยรัชกาลที่6
รวมไปจนถึงวัดวาอารามที่ สร้ างมาพร้ อมกับชุมชนเกาะเกร็ ดดัง้ เดิมเช่นวัดปรมัยยิกาวาสและ
คุณค่าการศึกษาโบราณสถานและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอื่นๆที่ควรค่าต่อการศึกษาทําความ
เข้ าใจและรวบรวมข้ อมูลต่างๆอย่างเป็ นระบบเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่มี
คุณค่าของเกาะเกร็ ดอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อการอนุรักษ์ และการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่
ควบคู่กับการพัฒนาไปอย่างยัง่ ยืนของชุมชนเพื่อประโยชน์ของตัวชุมชนเอง ในการดํารงอยู่และ
เพื่อรั กษามรดกทางวัฒนธรรมที่ สําคัญเอาไว้ อย่างยั่งยืน เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ ที่ยังมีลมหายใจ
ต่อไปเช่นกัน
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีต่างๆ และแนวทางการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์วฒ
ั นธรรม
2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในพื ้นที่กรณีศกึ ษา
2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบนั แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงศักยภาพและ
ปั ญหาของพื ้นที่กรณีศึกษา
ั นธรรมอย่างยัง่ ยืน
2.4 เพื่อหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
3. คําถามในการศึกษา
3.1 ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของเกาะเกร็ ดคืออะไร
3.2 สถานภาพปั จจุบนั ของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของเกาะเกร็ ดเป็ นอย่างไร
3.3 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมเกาะเกร็ ดเป็ นอย่างไร
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4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื ้นที่กรณีศึกษา: เกาะเกร็ ด จ.นนทบุรีตําบลเกาะเกร็ ดเป็ นพื ้นที่ที่มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ล้ อมรอบ มีเนื ้อที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 2,625 ไร่ ตั ้งอยู่ทางทิศใต้ ของ
อําเภอปากเกร็ ด ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร

ภาพที่ 1 พื ้นที่กรณีศกึ ษา: เกาะเกร็ ด
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก http://www.google.com/mapfds
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4.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
4.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่จะใช้ ในการศึกษาเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม
4.2.2 การจัดการข้ อมูลและการแปลความหมายข้ อมูลเพื่อระบุพื ้นที่หรื อองค์ประกอบ
ของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่กรณีศกึ ษา หมายถึงการกําหนดว่า หน่วยพื ้นที่ทางประวัติศาสตร์
ใด สภาพภูมิศาสตร์ หรื อขอบเขตพื ้นที่ครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญใดที่มีคณ
ุ ค่าและถือว่าเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งควรจะประกอบไปด้ วยด้ านกายภาพที่จับต้ องได้ (Tangible)
และด้ านวิถีชีวิต จารี ต ประเพณีซงึ่ จับต้ องไม่ได้ (Intangible)
4.2.3 การเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมจากสถานการณ์ปัจจุบนั
ประเด็นปั ญหาปั จจัยที่ ส่งผลต่อชุมชนและแนวโน้ มของชุมชนเพื่อหาข้ อกํ าหนดและเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่
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5. ขัน้ ตอนการศึกษา
5.1 ศึกษาทฤษฎีกฎหมายข้ อบังคับบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องโดยค้ นคว้ าจาก
ประมวลกฎหมายกฎกระทรวงพระราชบัญญัติของบัญญัติของจังหวัดนนทบุรีเอกสารทางวิชาการ
ตําราหนังสืองานวิจยั ข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทั ้งหมด
5.2 การศึกษาทางกายภาพของพื ้นที่วจิ ยั โดยสํารวจภาคสนามการสังเกตด้ วยตาเปล่าการ
ถ่ายภาพและการบันทึกข้ อมูลเพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาจําแนกในด้ านต่างๆ
5.3 ระบุสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม ได้ แก่ ระบุพื ้นที่ที่มีความสําคัญเบื ้องต้ น โดยการนํา
ข้ อมูลรายชื่ อสาระสําคัญด้ านต่างๆ ของพืน้ ที่มาจัดทํ าผังกายภาพและนํ ามาวิเคราะห์ หาพืน้ ที่
สําคัญ
5.4 วิเคราะห์ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรมทัง้ หมดที่ได้ มาจากการสํ ารวจ
ภาคสนามประกอบกับ ข้ อ มูล ประกอบด้ านอื่ น ๆ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึงความสํา คัญ ของภูมิทัศ น์
วัฒนธรรมในแต่ละองค์ประกอบ
5.5 วิเคราะห์สถานการณ์ ในปั จจุบนั แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง โดยปั จจัยภายในและ
ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ศกึ ษา
5.6 จัดทําเป็ นข้ อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมพื ้นที่ศกึ ษาซึง่ เกิดจากการ
รวบรวมข้ อมูลและสรุปเป็ นแนวทางเบื ้องต้ น
5.7 จัดทํารายงานผลการศึกษาเป็ นเอกสารข้ อมูลต่อไป
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6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
6.1 เพื่อทราบองค์ประกอบต่างๆของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของชุมชนเกาะเกร็ ด
6.2 เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบนั แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงศักยภาพและปั ญหาของ
ชุมชนเกาะเกร็ ด
6.3 เพื่อทราบแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมอย่างยัง่ ยืน
6.4 เพื่อเป็ นประโยชน์แก่องค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อที่กําหนดแนวทางในการจัดการ
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของชุมชนเกร็ ด เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะเกร็ ด และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
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7. ความหมายของศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
“ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม (Cultural Landscape)" หมายความว่า พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่
ประกอบด้ วยแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าทางด้ านความงาม ภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมแสดงให้ เห็นถึงต้ นกําเนิดและ
พัฒนาการของสังคมหนึง่ ๆ ผ่านลักษณะทางกายภาพและการใช้ งานพื ้นที่
“สิ่งแวดล้ อมวัฒนธรรม (Cultural Environment)” หมายความว่า พื ้นที่หรื อบริ เวณทาง
ภูมิศาสตร์ ที่สะท้ อนและบอกเล่าเรื่ องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัตศิ าสตร์ และการพัฒนาทางสังคม
ของมนุษย์ อันมีคณ
ุ ค่าทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั โดยให้ ความสําคัญกับพื ้นที่โดยรวมมากกว่าสถานที่
จุดเดียว จึงสามารถสะท้ อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยทัว่ ไปได้
“กระบวนการจัดการ (Management Process)” หมายความว่า การดําเนินงานตาม
ขั ้นตอนและวิธีการอย่างมีระเบียบแบบแผน ซึง่ ในที่นี ้ได้ แก่ การจัดการข้ อมูล การแปลความหมาย
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการดําเนินการ
“การะบวนการจัดการภูมิทัศน์ วัฒนธรรม(Management Process of Cultural
Landscape)” หมายความว่า การดําเนิ นงานตามขัน้ ตอนและวิธีการอย่างมี ระเบียบแบบแผน
ได้ แ ก่ ก ารจั ด การข้ อ มูล การแปลความหมายข้ อ มูล การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล และการสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ประกอบด้ วยแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อัน มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ พัฒ นาการทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละคุณค่ า ทางด้ า นความงามภูมิ ทัศ น์
วัฒนธรรมแสดงให้ เห็นถึงต้ นกําเนิดและพัฒนาการของสังคมหนึง่ ๆ ผ่านทางลักษณะทางกายภาพ
และการใช้ งานของพื ้นที่
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บทที่ 2
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิดและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และกรณีศึกษา
เพื่อทํ าความเข้ าใจในความหมาย ทฤษฎี และแนวความคิด ที่มีความเกี่ยวข้ องใน
การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของเกาะเกร็ ดซึ่งเป็ นพื ้นทีกรณีศึกษานัน้ โดยบทนี ้
จะได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทฤษฎี แนวความคิด และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง ส่วนที่ 2 คือการกําหนดกรอบแนวความคิดและการเลือกพื ้นที่กรณีศึกษาเพื่อใช้ ศึกษา
องค์ประกอบและแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่กรณีศกึ ษาในบทต่อไป
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1. ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัย
1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์
1.1.1 การอนุรักษ์ ศิลปกรรมในแนวคิดตะวันตก
พื ้นฐานแนวความคิดเชิงอนุรักษ์ เป็ นปรัชญาครอบคลุมความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
แบบวิเคราะห์วิสยั หรื อที่เรี ยกว่า Analytic ได้ แก่ การที่ใช้ ขบวนการคิดในเรื่ องใดๆ ก็ตามในการ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ สร้ างสรรค์ การหาเหตุผลในการสร้ างเรื่ องราวต่างๆ เป็ นวิธีที่จะต้ อง
แยกแยะวิเคราะห์เป็ นขันตอน
้
กระบวนการในการคิดแบบนี ้มีมาตั ้งแต่อารยธรรมยุคโบราณของ
ตะวันตก คือ อารยธรรมกรี ก ตามประวัติศาสตร์ ตะวันตกจะมี การกล่าวถึงนักปราชญ์ กรี ก ซึ่ง
บุคคลเหล่านีเ้ ป็ นผู้ให้ กําเนิดวิชาความรู้ ให้ แก่ทางตะวันตก ทังทางด้
้
านการคํานวณ คณิตศาสตร์
เรขาคณิต รวมไปถึงทฤษฏีความรู้ ต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี ้จะมองดูสิ่งต่างๆ มิใช่ดเู พียงรู ปลักษณะ
ภายนอก แต่จะมองลึกลงไปอีกว่าสิ่งของต่างๆ เหล่านั ้นมันเกิดมาอย่างไร เช่น พิธากอรัส คิดสูตร
ทางคณิ ต ศาสตร์ บูก ริ ส คิ ด ทฤษฏี ท างเรขาคณิ ต อริ ส โตเติ ล เป็ นคนแรกที่ พ ยายามอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ซึ่งลักษณะการคิดของนักปราชญ์ เหล่านัน้ เป็ นลักษณะการคิดที่ มี
ระบบแล้ วพยายามพิสจู น์ทําตามให้ ได้ นับเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
งานศิลปกรรมตะวันตกก็มาจากแนวคิดที่เป็ นระบบ ลักษณะแรกเริ่ มของงานศิลปะ
ตะวันตกเริ่ มจากการเลียนแบบธรรมชาติให้ มีความมีเหมือนจริ งมากที่สดุ ดังนันจากลั
้
กษณะต่างๆ
ที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงทําให้ กระบวนการคิดของชาวตะวันตกมีลกั ษณะที่จะคิดคํานึงถึงลักษณะเดิม
มากที่สดุ และสามารถหันกลับไปศึกษาได้ อีกเพราะเป็ นการสืบทอดทางความรู้ (ศิริชยั นฤมิตรเรข
การ อ้ างถึงใน เมืองโบราณ 2536)
5
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1.1.2 การอนุรักษ์ ศิลปกรรมในแนวคิดตะวันตก
ตามแนวคิด ของไทย เดิ ม เป็ นการคิ ด แนวปรั ช ญาตะวัน ออกเป็ นส่วนใหญ่ นักคิ ด
ตะวันออกไม่ใช้ วิธีการวิเคราะห์แบบตะวันตกแต่อาจได้ คําตอบเดียวกัน เช่น การคิดในใจกับการ
คิดที่แสดงให้ เห็นได้ การที่นักคิดมิได้ ทําการวิเคราะห์เป็ นลําดับขันตอน
้
เราเรี ยกว่า การคิดแบบ
เบ็ดเสร็ จ หรื อ การคิดด้ วยญาณ (ญาณวิสยั Intuitive) ซึง่ เป็ นความคิดขันละเอี
้
ยดมาก เป็ นการคิด
โดยพลังสมองค้ นหาคําตอบ โดยไม่ต้องแจกแจงแล้ วได้ คําตอบ ซึ่งชาวตะวันตกยอมรับไม่ได้ ส่วน
ในด้ านศิลปะ ศิลปะตะวันออก เช่น ศิลปะจีน จะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ แต่ผลงานศิลปะจะ
เกิดขึ ้นจากภาพในใจ การสร้ างสรรค์ของจีนนัน้ จิตกรจะออกไปสัมผัสธรรมชาติที่ประทับใจแล้ ว
เก็บเอามาสร้ างงาน มิใช่นําผืนผ้ าใบไปกางแล้ วลอกธรรมชาติของจริ งลงไป หรื อมีแบบร่างก่อน
ในเรื่ องการอนุรักษ์ ศิลปกรรม ไทยเราจะเน้ นทางด้ านบุญกริ ยา โดยถื อว่าเป็ นการ
สร้ างขึ ้นใหม่เพื่อผลบุญในชาติหน้ า หรื อเป็ นการอุทิศส่วนกุศล โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบเดิม เพราะ
ถือว่า สิ่งก่อสร้ างหรื องานศิลปกรรมที่ร่วงโรยไปก็เป็ นไปตามกฎไตรลักษณ์ ทางพุทธศาสนา แต่ใน
ปั จจุบนั ไทยเราได้ รับทัศนคติด้านการอนุรักษ์ แบบตะวันตก ซึ่งเข้ ามาสมันรัชกาลที่ 4 เพิ่มมากขึ ้น
ประกอบกับการได้ เห็นตัวอย่างจากต่างประเทศ และจากชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ ามาในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่จึงใช้ กระบวนการคิดแบบตะวันตก (ศิริชัย นฤมิตรเรขการ อ้ างถึงใน เมืองโบราณ
2536)
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภูมิทศั น์ วัฒนธรรม
คณะทํางานภูมิทัศน์ วัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบ่งภูมิทัศน์ วัฒนธรรมออก
ตามความเข้ มข้ นของการจัดการของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้ อม ได้ เป็ น 3 ประเภท คือ ชุมชนที่มี
ภูมิทศั น์นําวัฒนธรรม ชุมชนที่มีลกั ษณะเด่นร่วมกันทังภู
้ มิทศั น์และวัฒนธรรม ชุมชนที่มีวฒ
ั นธรรม
นํ า ภู มิ ทั ศ น์ (สํ า นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ กระทรวงวัฒ นธรรม และคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549)โดยประเภทของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมตามความ
เข้ มข้ นของการจัดการสภาพแวดล้ อม 3 ประเภท ดังนี ้
2.1 ภูมิทศั น์ วัฒนธรรมแบบภูมิทศั น์ นําวัฒนธรรม
ลักษณะของชุมชนที่มีภมู ิทศั น์เป็ นเอกลักษณ์สําคัญโดดเด่น คือ ชุมชนที่ยงั ประกอบ
ไปด้ วยสภาพแวดล้ อมธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ การตังถิ
้ ่นฐานมีการแทรกตัวอยูใ่ นระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ด้ วยการปรับตัวให้ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีดลุ ยภาพ อาทิ การตังถิ
้ ่นฐานบนเทือกเขา ริ มแม่นํ ้า
ในป่ าเขา เป็ นต้ น ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลักษณะนี ้ปราศจากการรบกวนความเจริ ญทางด้ านวัตถุใดๆ
จากภายนอก หรื อจะมีก็เป็ นแต่เพียงส่วนน้ อย ไม่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ อย่างรุ นแรง หรื อ
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ชัดเจน เนื่องมาจากมีการอยู่อาศัยที่พึ่งพาธรรมชาติ และปฏิบตั ิตนต่อสภาพแวดล้ อมอย่างอ่อน
น้ อม โดยปกติแล้ วผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของตนเองอยู่บนข้ อจํากัดด้ านต่างๆ ของ
คน มีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดหากจะซือ้ หาสินค้ าจากภายนอก
ชุมชนก็เพียงแต่สนิ ค้ าบางประเภทที่จําเป็ นและไม่สามารถผลิตได้ ในท้ องถิ่นเท่านัน้
การจัดการภูมิทศั น์ในลักษณะนี ้คือ การคํานึงถึงความใกล้ ชิดกับธรรมชาติ การใช้ วสั ดุ
ปรุ งแต่งที่ต้องซื ้อจากภายนอกชุมชนให้ น้อยที่สดุ มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม และไม่เป็ น
การทําลายทังมลภาวะทางนิ
้
เวศและเป็ นมลพิษทางสายตา
2.2 ภูมทิ ัศน์ วัฒนธรรมแบบมีลักษณะเด่ นร่ วมกันทัง้ ภูมิทศั น์ และวัฒนธรรม
ชุมชนที่มีลกั ษณะโดดเด่นทัง้ ในแง่ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรมร่ วมกันเป็ นพื ้นที่ที่มีแนว
ทางการจัดการภูมิทัศน์ วัฒนธรรมที่ เหมาะสมได้ หลากหลายแนวทาง แต่อย่างไรก็ตามในการ
จัดการต่างๆ ก็ ค วรอาศัยปั จจัยภายนอกให้ น้อยที่ สุดเท่าที่ จ ะทํ าได้ ควรใช้ ท รั พยากรที่ มีอยู่ใน
ท้ องถิ่นที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ในการจัดการ และพึงระลึกว่าการจัดการภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมที่มี
สัด ส่ ว นของการพึ่ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้ อ งถิ่ น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาน้ อ ยกว่า การพึ่ ง พา
ทรัพยากรที่สงั เคราะห์ขึ ้น หรื อทรัพยากรใดๆที่ไม่มีในท้ องถิ่น
2.3 ภู มิทั ศน์ วั ฒ นธรรมแบบวั ฒ นธรรมนํ า ภูมิ ทัศ น์ สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2
ลักษณะ คือ
2.3.1วั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ องได้ หรื อเป็ นรู ปธรรม(Tangible)เป็ นหลั ก ในการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ ในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมประเภทนี ้สามารถทําได้ หลากหลายรูปแบบ
แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามจะต้ อ งคํ า นึง ถึ ง เอกลัก ษณ์ ข องพื น้ ที่ เ ป็ นสํ า คัญ และต้ อ งนํ า มาเป็ นพื น้ ฐาน
ความคิดในการออกแบบหรื อจัดการในภูมิทัศน์ ผลลัพธ์ ของการจัด การจะออกมาดี หรื อไม่นัน้
ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ และความชํานาญของคณะทํางานเป็ นสําคัญ สําหรับการจัดการภูมิทศั น์
วัฒนธรรมต้ องระมัดระวังไม่ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงที่กว้ างขวางและหลากหลาย เพราะหากเป็ น
การจัดการที่ผิดพลาดแล้ ว ย่อมส่งผลกระทบทางลบที่รุนแรงและชัดเจนด้ วยเช่นกัน
ดังนัน้ การจัดการภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของชุม ชนลักษณะนี ้ มี ความจํ าเป็ นที่ จ ะต้ อง
ทําการศึกษาเพื่อสร้ างความเข้ าใจชุมชนอย่างถ่องแท้ เพื่อกํากับการจัดการให้ อยู่ในกรอบของ
วัฒนธรรมดั ้งเดิมของตนได้ และควรให้ มีผ้ ทู ี่มีความรู้ มีประสบการณ์ เข้ ามาแนะนําหรื อวางกรอบ
ความคิดและแผนการจัดการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกําลังของชุมชนที่จะดําเนินการได้
2.3.2วัฒนธรรมที่จับต้ องไม่ ได้ หรื อเป็ นนามธรรม (Intangible) เป็ นตัวนําพาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ลกั ษณะนี ้อาจจะไม่ได้ เห็นเป็ นประจักษ์ แก่สายตา แต่ต้องการการ
วิเคราะห์เชิงลึกซึง่ จะเกิดขึ ้นในชุมชนที่มีวฒ
ั นธรรมที่ซบั ซ้ อน ซึ่งอาจจะเป็ นชุมชนเมืองขนาดใหญ่
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หรื อขนาดเล็กก็ได้ หากแต่ชมุ ชนนั ้นต้ องมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเด่นอย่างเห็น
ได้ ชดั ซึ่งการจัดการลักษณะนี ้อาจเป็ นการส่งเสริ มวัฒนธรรมที่เป็ นนามธรรมดังกล่าว ซึ่งอาจจะ
เป็ นการบริ หารจัดการ หรื อสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของ
ชุมชนและควรมีการประเมินผลของการจัดการหลังจากดําเนินการจัดการไปแล้ ว
2.4 รู ปแบบและวิธีการจัดการภูมิทศั น์ วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
2.4.1 การศึกษาและการวิจัย (Study and Research) การศึกษาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของแต่ละพื ้นที่ถือว่าเป็ นการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในขั ้นตอนแรก กล่าวคือ ต้ อง
ทํ าการศึกษาพื น้ ที่ ในแง่ มุม ต่างๆ เพื่อใช้ เ ป็ นฐานข้ อมูล ในการวิ เ คราะห์ พืน้ ที่ ป ระเด็ นต่างๆซึ่ง
สามารถจําแนกข้ อมูลออกได้ เป็ นสองประเภทคือข้ อมูลพื ้นฐานของพื ้นที่ และข้ อมูลพื ้นฐานผ่าน
การวิเคราะห์ ซึง่ ในขันตอนนี
้
้ผู้วจิ ยั ได้ ทําการศึกษาวิเคราะห์มาแล้ วในระดับหนึ่ง ดังข้ อมูลที่ปรากฏ
ในข้ างต้ น
2.4.2 การดู แ ลรั ก ษา (Maintenance) คื อ ขัน้ ตอนแรกในการจั ด การมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ มี คุณ ค่ าทางศิล ปวัฒนธรรมหรื ออาคารที่ มีค วามสํ าคัญ ที่ ระบุไ ว้ ใ นหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ให้ คงอยู่ในสภาพที่มั่นคง สมบูรณ์ และเรี ยบร้ อยอยู่เสมอ ด้ วยการดูแลรั กษาอยู่
อย่างสมํ่าเสมอ และหากเกิดการเสื่อมสภาพก็สามารถทําการซ่อมแซม ซึ่งสามารถทําได้ ง่ายและ
ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายและทรัพยากรมากนัก
2.4.3 การรั กษาให้ คงสภาพ (Preservation) มักใช้ การจัดการลักษณะนีก้ ับมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เป็ นโบราณสถานที่ขาดการใช้ สอยร่ วมสมัยของปั จจุบนั ไปแล้ วคุณค่าของแหล่ง
โบราณสถานเหล่านีจ้ ะมีประโยชน์ ในแง่การศึกษาโดยทําหน้ าที่เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โดยในส่วนของบริ เวณพืน้ ที่ที่ทําการศึกษาในส่วนของชุมชนนัน้ ยังไม่ปรากฏองค์ประกอบหรื อ
มรดกทางวัฒนธรรมใดที่ต้องใช้ การจัดการด้ วยวิธีนี ้
2.4.4 การบูรณะ (Restoration) โดยการซ่อมแซมปรั บปรุ งให้ มรดกทางวัฒนธรรม
หรื อภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมให้ กลมกลืนกับของเดิมให้ มากที่สดุ แต่ก็ควรทําให้ สามารถแยกแยะถึงสิ่งที่
มีอยู่เดิมกับสิ่งที่ได้ ปรั บปรุ งใหม่ การจัดการในลักษณะดังกล่าวมุ่งหมายที่จะทําให้ คุณค่าที่เป็ น
นามธรรมด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับพืน้ ที่ นัน้ กลับมามีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในแง่
คุณค่าด้ านจิตวิญญาณ และคุณค่าด้ านการศึกษา
2.4.5 การปฏิสังขรณ์ หรื อการสร้ างขึน้ ใหม่ ในรู ปแบบเดิม (Reconstruction)
โดยทํ าให้ มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ วัฒนธรรมที่เคยสูญเสียรู ปร่ างไป หรื อพังทลายให้
กลับมาอยู่ในรู ปที่เคยเป็ น โดยการใช้ หลักฐานจากภาพถ่าย โดยการสร้ างขึ ้นใหม่นี ้ แม้ ว่าจะไม่
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สอดคล้ องกับแนวความคิดการอนุรักษ์ ที่คํานึงถึงความแท้ จริ งของอาคารหรื อวัสดุ แต่ทว่าเมื่อมี
ความต้ องการใช้ สอยร่ วมสมัย หรื อในกรณีที่อาคารนั ้นๆ เป็ นอาคารที่มีความสําคัญมากในแง่ของ
จิตวิญญาณ หรื อการใช้ สอยของผู้คนก็มีเหตุผลที่จะมีการปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่เพื่อตอบสนองต่อการ
ใช้ สอยนั ้นๆ
2.4.6 การฟื ้ นฟู (Rehabilitation) เป็ นการส่งเสริ มให้ กิจกรรมแบบดังเดิ
้ มของพื ้นที่
กลับมาดําเนินต่อไป เพื่อเป็ นการทําให้ ภมู ิทศั น์วฒ
ั นธรรม และมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่มีอยู่เดิม
แต่ได้ ซบเซาลงไปแล้ ว กลับมามีชีวิตอีกครัง้
2.4.7 การปรั บประโยชน์ ใช้ สอย (Adaptation) ด้ วยการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่เดิมของ
อาคาร หรื อ ภูมิ ทั ศ น์ วัฒ นธรรมแบบดัง้ เดิ ม เพื่ อ ตอบสนองต่ อ หน้ าที่ ใ ช้ สอยใหม่ แต่ ใ นการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบใช้ สอยใหม่ ต้ องคํานึงถึงคุณค่าด้ านต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนั ้นเป็ นหลัก
สําคัญ เพราะว่ากิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรื อลดทอนการใช้ สอยใหม่ควรจะ
เคารพต่อมรดกวัฒนธรรมเดิมหรื อกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ในพื ้นที่ ทังในแง่
้
ของประเภท ขนาด รูปแบบ
สัดส่วน สี และพื ้นผิว ควรคล้ ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่เดิม และควรหลีกเลี่ยงการเลียนแบบที่อาจจะ
ก่อให้ เกิดความสับสนได้ วา่ ของสิง่ ไหนเป็ นสิ่งเดิม หรื อของสิง่ ไหนได้ สร้ างขึ ้นใหม่
2.4.8 การพัฒนาและการสร้ างสรรค์ ใหม่ (Development and New Creation)
การพัฒนาและการสร้ างสรรค์ใหม่ เป็ นการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่มาก
ที่ สุด จากแนวคิ ด เรื่ อ งการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ที่ คํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่ า งคุ้ม ค่ า และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด แนวความคิดดังกล่าว ไม่ได้ ปฏิเสธหรื อเป็ นปรปั กษ์ ต่อการพัฒนาหรื อ
การสร้ างสรรค์ใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ระบุวา่ การพัฒนาหรื อการสร้ างสรรค์ใหม่นั ้นต้ องมีคณ
ุ ค่า มี
ประโยชน์ ใช้ สอยสูงสุด ต่อชุมชนเจ้ าของพืน้ ที่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรั พยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้ อม
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3.แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกแหล่ งและลักษณะที่อยู่อาศัย
สาเหตุหลักของการเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยนั ้นเกิดจากปั จจัยหลักทางด้ านเศรษฐกิจทั ้งสิ ้น
เนื่องด้ วยปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดปั จจัยทางด้ านอื่นๆ ตามมา เช่น ด้ าน
สังคม ด้ านกายภาพ ที่เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัย อาจกล่าวได้ ว่าความสามารถในการใช้ จ่ายนัน้
เป็ นปั จจัยพื ้นฐาน อันดับแรกในการเลือกแหล่งที่อยู่อาศัย ส่วนระยะทางไปยังแหล่งงาน และ
ราคาที่ดิน เป็ นปั จจัยที่ตามมาภายหลัง
การตัดสินใจเลือกที่ ต่างกันนัน้ ขึน้ กับงบประมาณ และรายได้ ของผู้อยู่อาศัย (Along
1960 และ Goodail 1972 อ้ างถึงโดย อมร กฤษณพันธ์ 2547) กล่าวว่ารายได้ กบั ความพึงพอใจจะ
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มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ซึง่ สอดคล้ องกับ Park, Burgess และ McKenzie(อมร กฤษณ
พันธ์ 2547:18-21,อ้ างจาก Park 1975 และ Kenzie1975) เมื่อผู้อยู่อาศัยมีรายได้ สงู ขึ ้น โอกาส
ในการเลือกรู ปแบบบ้ าน ที่ตั ้ง และสิ่งที่พึงพอใจ จะอยู่ในระดับที่สงู ขึ ้น เพราะความสามารถใน
การจ่ายเพื่อให้ ได้ สิ่งที่ดีกว่า และแหล่งที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกนั ้นย่อมมีมากกว่า โดยปั จจัยที่
เกิดเนื่องจากปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจนันแบ่
้ งได้ เป็ น 2 ลักษณะดังนี ้
3.1 ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะอาคาร และพืน้ ที่ปลูกสร้ างอาคาร (อมร กฤษณพันธ์ 2547:18-21,อ้ าง
จาก Goodail1972) ได้ กล่าวถึงลักษณะของบ้ าน ว่าดูจากความใหม่เก่าของบ้ าน ส่วนประกอบ
ภายใน และความเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว โดย WillianH.Claure(อมร กฤษณพันธ์
2547:18-21,อ้ างจาก Goodail1973) ได้ อธิบายเสริ มไว้ ดงั นี ้
3.1.1 แหล่งที่อยู่อาศัย ควรมีความปลอดภัยสูง ระบายนํ ้าได้ ดี และควรอยู่ใกล้ ถนน
และดินมีลกั ษณะที่เหมาะสมในการก่อสร้ าง มีบริ การสาธารณะต่างๆ ที่สามารถเดินไปใช้ บริ การได้
3.1.2 ที่อยู่อาศัยควรอยู่ในบริ เวณที่มีสภาพธรรมชาติสวยงาม และควรอยู่ห่างจาก
สิ่ ง รบกวนจาก ควัน กลิ่ น เสียง ฝุ่ นละออง และอิ ทธิ พลของสิ่ ง ที่ ไม่ พึง ปรารถนาไม่ มี บ้า น
หนาแน่นมากนัก และต้ องมีความเป็ นส่วนตัว เงียบสงบ ได้ รับแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
ได้ ดี
3.1.3 มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี เพราะจะทําให้ ผ้ ูอยู่อาศัยได้ รับ
บริ การทางสังคมที่ดี
ลักษณะของทําเลที่ตัง้ อาคาร เป็ นการพิจารณาในเรื่ องระหว่างทําเลที่ตั ้ง แหล่ง
งาน และที่อยู่อาศัย ซึง่ Alonso (1960),Jay Siegal (1970) และ Brian Goodail (1972) ได้
กล่าวว่า การเข้ าถึงแหล่งงาน การกระจายตัวของแหล่งงาน มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของที่อยู่
อาศัยมากกว่าปั จจัยอื่นๆ ครอบครัวจะต้ องพิจารณาระหว่างความสะดวกของการเข้ าถึงแหล่งงาน
ของหัวหน้ าครอบครั วกับความเป็ นไปได้ เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจากบ้ านไปที่ ทํางาน
ตลอดจนราคาที่ดินที่เหมาะสม ความต้ องการอื่นๆ ในการติดต่อกับเมือง ซึ่งราคาที่ดินบริ เวณ
ศูนย์กลางเมืองจะมีราคาสูง
ในขณะเดียวกันราคาที่ดินนันจะลดลงตามระยะทางที
้
่ห่างจากศูนย์กลางเมือง และ
แปรผกผันกับค่าขนส่ง นอกจากนันพื
้ ้นที่เมืองที่มีการให้ บริ การสาธารณะที่ไม่เท่าเทียมกันก็จะมี
ผลต่อการเลือกแหล่งที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะกลุม่ ผู้มีรายได้ สงู ย่อมมีความได้ เปรี ยบกว่า และความ
สะดวกในการเข้ าถึงเกี่ ยวกับการเดินทางประกอบกิจกรรมต่างๆ ทํ าให้ ผ้ ูอยู่อาศัยเลือกอยู่ใน
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บริ เวณสองข้ างทางคมนาคม และกระจายอยูร่ อบๆ ศูนย์กลางธุรกิจการค้ า ศูนย์กลางการทํางาน
และการศึกษา
3.2 ลักษณะทางสังคม
Harold Center (1975) และ Brain Goodail (1972) กล่าวว่าปั จจัยด้ านสังคมจะ
เกี่ยวกับความแตกต่างในด้ านคุณค่า ความต้ องการ และความพึงพอใจของประชาชน โดยจะ
สัมพันธ์กบั กลุ่มที่มีความต้ องการ และลักษณะนิสยั ที่เหมือนกัน ซึง่ Alonso (1960) กล่าวเสริ ม
ว่า ครอบครั วที่มีจํานวนเด็กมาก จะมีผลให้ ต้องใช้ พืน้ ที่มากขึน้ ซึ่งมักเป็ นพื ้นที่เขตชานเมือง
นอกจากนี ้บริ เวณที่โรงเรี ยนที่มีการศึกษาดีตงอยู
ั ้ ่ ก็จะมีผลให้ ได้ รับความสนใจในการเลือกแหล่งที่
อยู่อาศัยมากขึ ้น ส่วนครอบครัวที่ไม่มีเด็กมักชอบความสะดวกสบายในการเข้ าถึงสิ่งที่น่าสนใจ
ของเมือง และพอใจอยูใ่ นบ้ านที่มีพื ้นที่ไม่กว้ างมากนักในบริ เวณศูนย์กลางเมือง ซึง่ สอดคล้ องกับ
Harold Center ที่กล่าวว่า ความแตกต่างของช่วงอายุจะมีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย เช่น
ครอบครัวที่มีผ้ สู ูงอายุเป็ นส่วนใหญ่ จะต้ องการบ้ านที่ตั ้งอยู่ในบริ เวณที่มีความงาม และความ
เงี ย บสงบ โดยทัง้ หมดขึน้ อยู่กับ ความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว นัน้ ๆ นอกจากนัน้
Alonso ยังกล่าวเพิ่มไว้ อีกว่า การแบ่งแยกสีผิว เชื ้อชาติ และชนชันจะมี
้
ผลต่อการเลือกที่อยู่
อาศัยด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้
ในพื ้นที่เมืองที่มีการใช้ บริ การสาธารณะที่ไม่เท่าเทียมกัน ก็จะมีอิทธิพลต่อการเลือก
แหล่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ สูง (อมร กฤษณพันธ์ , 2547:18-21,อ้ างจาก Cater,
1975,:Goodail,1972,Alonso,1960) มี การกล่าวเสริ มโดย Steinberg
(อมร กฤษณพัน ธ์
2547:18-21,อ้ างจาก Steinberg 1996:463-464) ให้ ความเห็นว่า สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าของเมืองคือ การ
ที่สามารถใช้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น การท่องเที่ยว การค้ า การพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
ใช้ ภาพลักษณ์ด้านสถาปั ตยกรรมที่มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมเป็ นตัวเริ่ มต้ น การมองแบบนี ้เป็ นการ
มองประเด็ น ให้ เ ห็ น คุณ ค่ า ที่ มี อ ยู่ ไม่ เ ป็ นแต่ ที่ เ ป็ นกายภาพเท่ า นัน้ จะเห็ น ว่ า ปั จ จัย ทางด้ า น
เศรษฐกิ จเป็ นปั จจัยที่ ก่อให้ เ กิดปั จ จัย ทางด้ านอื่ นๆ ตามมาเช่น ด้ านสังคม ด้ านกายภาพที่
เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัย ซึง่ กล่าวได้ วา่ ปั จจัยพื ้นฐานอันดับแรกในการเลือกแหล่งที่อยูอ่ าศัย การ
ตัดสินใจเลือกที่ต่างกันย่อมอยูก่ บั งบประมาณ และรายได้ ของผู้อยูอ่ าศัยเป็ นสําคัญ
สําหรั บการตั ้งถิ่นฐานในประเทศไทยมีรูปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน 3 แบบ ดังนี ้ (ฉัตรชัย
พงศ์ประยูร,2536)
3.2.1รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานแบบรวมศูนย์ (Cluster Settlement) เป็ นรู ปแบบการ
ตังถิ
้ ่นฐานเก่าแก่ของไทยอันเนื่องมาจากความสะดวกตามธรรมชาติ เช่น เกิดตามแหล่ง
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นํ ้า แหล่งแร่ และที่เพาะปลูกที่อดุ มสมบูรณ์ หรื อตามเส้ นทางคมนาคม มีอาคารบ้ านเรื อนหลาย
หลังสร้ างล้ อมรอบบ่อนํ ้า ตลาด วัด โรงเรี ยน หรื อบ้ านของผู้นํา ต่อมาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ ้นจะมีการขยายตัวเป็ นกลุ่มออกจากศูนย์กลางอย่างชัดเจนหมู่บ้านดังกล่าวมักจะพบมากใน
เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ส่วนภาคใต้ พบตามแหล่งแร่ ทวั่ ไป ลักษณะของหมู่บ้านแบบ
รวมศูนย์ หรื อเกาะกลุ่มไม่มีขอบเขตที่แน่นอน นอกเหนือจากจะยึดเอาปั จจัยทางธรรมชาติ ไว้
เป็ นตัวกําหนดขอบเขตอย่างหยาบๆ เช่น แนวคลอง ทิวไม้ หรื อสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ เป็ น
ต้ นรู ป แบบการตั ง้ ถิ่ น ฐานแบบรวมศู น ย์ น อกจากจะเป็ นตั ว บ่ ง ชี ถ้ ึ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางสั ง คม
ประเพณี วัฒนธรรมแล้ ว ยังบ่งชี ้ถึงความต้ องการความปลอดภัย อันเนื่องมาจากการรวมกลุม่
กันและการประหยัดพื ้นที่เพาะปลูกไว้ สําหรับหมูบ่ ้ านด้ วยเช่นกัน
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ภาพที่ 2 แสดงวิถีชีวิตชุมชนริ มนํ ้า
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 10 มิถนุ ายน 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
3.2.2 รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) รูปแบบ
นี ้จะเป็ นไปในลักษณะของการตั ้งถิ่นฐานของตัวบ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่กระจัดกระจายจากกันอยู่โดดๆ โดย
ถ้ าเป็ นหมู่บ้านอาจมีจํานวนหลังคาเรื อนน้ อยมาก โดยมากจะตังกระจั
้
ดกระจายกันไปตามไร่
นา สวน เป็ นต้ น มีศนู ย์บริ การชุมชนได้ แก่ วัด โรงเรี ยน สถานีอนามัย ห่างจากที่พกั
อาศัย ลักษณะรู ปแบบเกิดจากสภาพสังคมที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวพวกที่จบั จองบุกรุ กที่ดินเพื่อความ
สะดวกในการประกอบอาชีพทางด้ านเกษตรกรรม เป็ นต้ น หมู่บ้านรูปแบบนี ้พบมากทางภาคกลาง
ตอนล่ า งและภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตลอดจนภาคใต้ ต ามสวนยางสวนมะพร้ าวและสวน
ผลไม้ โดยทัว่ ไปรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจัดกระจายนี ้จะมีความสัมพันธ์กบั ไร่นา หรื อพื ้นที่
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เกษตรกับระยะทางที่ต้องเดินทางไปประกอบอาชีพที่ต้องไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยรู ปแบบการตั ้งถิ่น
ฐานแบบากระจัดกระจายเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงสภาวะการขาดแคลนพื ้นที่เพาะปลูกเช่นบริ เวณที่ราบสูง
และปั ญหาการเสื่อมโทรมของพื ้นที่ดิน เป็ นต้ น
3.3.3 รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานแบบแนวเส้ นตรง (Line Settlement) เป็ นรู ปแบบที่มี
การตั ้งถิ่นฐานบ้ านเรื อนตามแนวริ มนํ ้าชายฝั่ งทะเลหรื อตามแนวเส้ นทางคมนาคมรู ปแบบดังกล่าว
พบมากบริ เวณลุ่มนํ ้าเจ้ าพระยาและลํานํ ้าต่างๆ ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบตามลุ่มนํ ้า
มูลและชี สําหรั บภาคตะวันออกพบตามแนวชายฝั่ งทะเล หรื อในระยะที่มีพฒ
ั นาการของการ
สร้ างเส้ นทางคมนาคม เช่นถนน ทางรถไฟ จะพบชุมชนตามแนวเส้ นทางเหล่านี ้เช่นกันรูปแบบ
การตัง้ ถิ่นฐานแบบแนวเส้ นตรง หรื อแนวยาวมักมีบทบาทของชุมชนที่เน้ นไปทางด้ านบริ การ
เล็กๆน้ อยๆที่เกี่ยวเนื่องด้ วยการเกษตรและการค้ าและบริ การ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามในด้ านการศึกษารู ปแบบการตั ้งถิ่นฐานนอกจากจะพิจารณาด้ านความ
หนาแน่ น การจั ด วางรู ป แบบ แล้ วยั ง ต้ องคํ า นึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมด้ วย โดยสัณฐานของการตั ้งถิ่นฐานมิได้ มีความหมายในตัวของมันเอง
เท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวติ เป็ นอย่างมาก ความสําคัญของทุกรู ปแบบที่กล่าวมาเป็ นรูปแบบ
การตังถิ
้ ่นฐานของประเทศไทยที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ มิได้ เกี่ยวข้ องกับการวางแผนแต่อย่าง
ใด ซึ่งจากความสําคัญของรู ปแบบดังกล่าว ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค หรื ออํานวยความ
สะดวก ที่จะเอื ้ออํานวยต่อการนํามาปรับปรุ งวางแผนชุมชนได้ เป็ นอย่างดีซึ่งจะได้ กล่าวถึงใน
เนื ้อหาต่อไป
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4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและกรณีศึกษา
งานวางแผนหรื อการอนุรักษ์ ชมุ ชน
4.1 วิทยานิ พนธ์ หัวข้ อแนวทางในการอนุ รักษ์ ย่านสามแพร่ ง โดยความต้ องการ
ของชุมชน
วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ 1 (2543) ได้ ทําการศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ ย่านสาม
แพร่ ง โดยความต้ องการของชุมชน ซึง่ เป็ นการศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูย่านสาม
แพร่ ง ในแนวทางความต้ องการของชุมชน มีการเปรี ยบเทียบแนวความคิดในการอนุรักษ์ ที่ได้ มา
จากผู้คนในชุมชน กับแนวความคิดของโครงการจากหน่วยงานภาครั ฐ ทําการเลือกแนวทางที่
เหมาะสมมาประสาน เกิ ด เป็ นโครงการอนุ รั กษ์ แ ละฟื ้น ฟูย่า นสามแพร่ ง ภายใต้ เ งื่ อ นไขของ
กฎหมาย ตามแนวความคิดการอนุรักษ์ แบบองค์รวม ประสาน ยัง่ ยืน แนวความคิดแบบ องค์รวม
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ประสาน ยัง่ ยืน เกิดขึ ้นจากผู้ได้ อาศัยอยู่ในย่านอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้ าใจที่มีต่อโลกแวดล้ อม
และความสัมพันธ์ ที่ผ้ คู นมีต่อกัน จนได้ เป็ น ย่านแห่งความหมาย จากนั ้น ผู้คนได้ ประสานถิ่น ที่มี
ความหมายเหล่านันให้
้ เป็ นหนึ่งเดียวกันเกิดเป็ น องค์รวม คือ ย่านสามแพร่ ง
โครงการองค์รวม เป็ นโครงการ ที่เกิดขึ ้นจากการพิจารณาทัง้ ภาพองค์รวมของย่าน
ประสานหัวใจแต่ ละถิ่นของย่านเข้ าไว้ ด้ว ยกัน ตลอดจนผนวกแนวความคิ ดของโครงการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ที่พิจารณาการอนุรักษ์ ในภาพองค์รวมทังหมดของพื
้
้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้
ย่านสามแพร่งมีความเป็ นหนึง่ เดียวกับพื ้นที่ที่มีความสําคัญส่วนอื่นๆ
เมื่อพิจารณาองค์รวมแล้ ว จึงนําโครงการองค์รวมที่ได้ มาให้ เกิดความสําคัญลึกลงไป
ในความหมายของ “ถิ่น” ต่างๆอันเป็ นการนําความต้ องการของคนทุกกลุ่ม วิถีการดํารงชีวิตของ
ผู้คน ซึ่งหมายถึง “จิตใจของย่าน” และ “ร่ างกายของย่าน” ได้ แก่ สถานที่รองรับชีวิตส่วนตัว คือ
บ้ าน สถานที่รองรับชีวิตส่วนรวมในการปฎิสณ
ั ฐาน และสถานที่รองรับความเป็ นชุมชน มาเสนอ
เป็ นโครงการ พร้ อมกับแนวทางการนําโครงการสูก่ ารปฏิบตั ิ เกิดเป็ น “โครงการประสานยัง่ ยืน”
4.2. การศึกษาชุมชนวัฒนธรรมพุมเรี ยง
การศึ ก ษาชุ ม ชนวั ฒ นธรรมพุ ม เรี ย ง โดยสภาวั ฒ นธรรมอํ า เภอไชยา จั ง หวั ด
สุราษฏร์ ธานี (2540) เป็ นการศึกษาเพื่อต้ องการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่องค์กรชุมชน และให้
ชุม ชนมี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ ดํ า เนิ น งานจัด ตัง้ องค์ ก ร
วัฒนธรรมท้ องถิ่น เพื่อเสริ มสร้ างให้ ท้องถิ่นสามารถดําเนินงานวัฒนธรรมได้ อย่างจริ งจัง โดย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ ธ านี ได้ มีมติ ให้ ทําการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมพุมเรี ยง ด้ วย
เหตุผลสนับสนุนหลายประการ เช่น
4.2.1 เพื่อเตรี ยมการขยายงานเครื อข่ายวัฒนธรรมสูท่ ้ องถิ่นให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
4.2.2 ชุมชนพุมเรี ยง เป็ นแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์
4.2.3 ชุมชนพุมเรี ยงเป็ นที่ตงเมื
ั ้ องไชยาเก่า มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ของชน
ชาติไทย และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
4.2.4 ชุมชนพุมเรี ยงเป็ นชุมชนที่ประกอบด้ วยศาสนิกชนของศาสนาพุทธและอิสลาม
วัฒนธรรมของคนในชุมชนจึงแตกต่างกันตามความเชื่อทางศาสนา
โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมพุมเรี ยงก็เพื่อ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลให้ ทราบถึงสถานการของชุมชนในปั จจุบนั และศึกษาทัศนะของชุมชนที่มีตอ่ ภาพลักษณ์
ของพุมเรี ยงในอนาคต โดยนําผลการศึกษามาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
และนํามิติทางวัฒนธรรมมาแก้ ปัญหาท้ องถิ่นภายใต้ นโยบายส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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จากการศึกษาพบว่า ชุมชนเมืองเก่าพุมเรี ยงยังคงมีการผสมผสานทางด้ านวัฒนธรรม
ทังอิ
้ สลาม และพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งลักษณะครอบครัวยังเป็ นครอบครัว
ขนาดใหญ่ แต่การดํารงชีพยังไมได้ มาตรฐาน ยังขาดความรู้ทางวิชาการ ทําให้ ผลงานทางด้ าน
ศิลปะที่ ยังมีอยู่มาก ปั จจุบันไม่ค่อยได้ รับการเอาใจใส่ดูแลและพัฒนาให้ ดีขึน้ คณะทํ างาน
ศึกษาวัฒนธรรมพุมเรี ยง จึงมีแนวทางในการพัฒนาคือ
4.2.2.1 ส่งเสริ มการดํารงชีพของแต่ละเผ่าชน ในการร่ วมมือกับสถาบันต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นในการพัฒนาความเข้ าใจที่ถกู ต้ องดีงาม ในการอยูร่ ่ วมกันของท้ องถิ่น
4.2.2.2 บูรณปฏิสงั ขรณ์ และพัฒนาศาสนสถาน โดยส่งเสริ มให้ ศาสนสถานจัด
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
4.2.2.3 ปรับปรุงส่งเสริ มองค์กรและกลไกการบริ หารปกครองของคณะสงฆ์ และผู้นํา
ศาสนาอิสลาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจ กฎหมาย กฎระเบียบ
4.2.2.4 เผยแพร่ แหล่งศิลปะโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ของท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว
4.3. แนวทางพัฒนาอาคาร (Design Guidelines) ชุมชนSanmachiเมือง Takayama
ประเทศญี่ปุ่น
Takayama (แปลว่า ภูเขาสูง) เป็ นเมืองๆหนึ่งในแคว้ น HIDA ในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ อยู่
ห่างเมืองโตเกี ยว ไปทางตะวันตก เป็ นเมืองเก่าที่ มีกําเนิ นมากกว่า 400 ปี โดยผู้ครองเมืองซึ่ง
เรี ยกว่า ชูโงได ได้ สร้ างปราสาทและวัดไว้ ที่เขาในช่วงปี ค.ศ.1504 – 1524 ต่อมาในปี 1586 เมืองได้
พัฒนาขึ ้นในลักษณะของ Castle town มีเนื ้อที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ในขณะนันเมื
้ องมี
ลักษณะเป็ นตาราง คล้ ายเมืองเกียวโต แต่มีขนาดเล็กกว่า ประกอบไปด้ วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนของซามูไร ส่วนพ่อค้ าวานิช และส่วนของศาสนา ส่วนของซามูไร และส่วนของพ่อค้ าจะถูก
แบ่งแยกด้ วยแม่นํ ้า (ชื่อเอนาโคะ) ส่วนของวัดจะอยูเ่ ชิงเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปั จจุบนั ในส่วนของพ่อค้ าวานิชยังคงหลงเหลืออาคารไม้ เก่าแก่อยูม่ าก แม้ วา่ จะเกิดไฟ
ไหม้ ห ลายครั ง้ โดยเฉพาะพื น้ ที่ ที่ เ รี ยกว่ า Sanno-machi ซึ่ ง ปั จ จุบัน ได้ ถูก ประกาศให้ เ ป็ นเขต
อนุรักษ์ อาคารทางประเพณี (Preserved District of Traditional Buildings)
เมื่อการพัฒนาสมัยใหม่เริ่ มเข้ ามาในพื ้นที่ ความจําเป็ นในการคงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของ
เมืองจึงเกิดขึ ้น อาคารที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมจึงได้ มีการประกาศให้ เป็ น
อาคารประเพณี (Traditional Buildings) ซึ่งการปรับปรุ งซ่อมแซมจะต้ องเป็ นไปตามแนวทางที่
กําหนดไว้ และได้ มีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการสงวนรักษาอาคารไว้
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ลักษณะของอาคารที่ เข้ าข่ายอาคารประเพณี ที่ต้องมีการสงวนรั กษา คื อ อาคารที่
สร้ างในสมัยเก่า คือ สมัยเอโดะถึงเมจิ (ก่อนรัชกาลที่ 5 ของไทย) หลังคามีความลาดชัน 3:10 มี
ชายคายื่นออกมา, มีไม้ กนหิ
ั ้ มะหล่น, หน้ าต่างกั ้นซี่ลกู กรงไม้
การดําเนินการเพื่อการอนุรักษ์ พื ้นที่ Sanno-machi นั ้นมีดงั นี ้
4.3.1 กําหนดพื ้นที่อนุรักษ์ โดยอาคารทั ้งหมด 77 หลังคาเรื อน ได้ มีการขึ ้นทะเบียนไว้
เป็ นอาคารประเพณี
4.3.2 กําหนดแนวทางและมาตรฐานการอนุรักษ์ ซึง่ มี 17ประการ
4.3.3 จัดทําแผนที่สําหรั บการจัดการสาธารณูปโภค และป้องกันภัยพิบัติ โดยแผน
จัดการสาธารณูปโภคจะมีการคุมป้ายโฆษณาต่างๆ และสาธารณูปโภคอื่นๆจะมีการบํารุ งรักษา
อย่างดี ส่วนแผนป้องกันภัย จํามีการติดตังจุ
้ ดดับเพลิง และเครื่ องมือดับเพลิง ทุกๆ 50 ตารางเมตร
และมีการติดตังสั
้ ญญาณเตือนภัยไว้ ในบริ เวณที่จําเป็ นด้ วยมีการกําหนดเงินทุน เพื่อการช่วยเหลือ
ค่าใช้ จ่าย (Subsidy) ในการสงวนรั กษาอาคาร ซึ่งมีหลายกรณี พร้ อมทัง้ การช่วยเหลืออุปกรณ์
ต่างๆ เช่นเครื่ องมือดับเพลิง
สําหรั บแนวทาง และมาตรฐานการสงวนรั กษาอาคารใน TakayamaSanno-machi
นั ้น พอสรุปได้ 17 ประการ คือ
4.4.1 การกํ าหนดส่วนของอาคารที่ ค วบคุม ซึ่ง หมายถึงด้ านหน้ าอาคารและส่วน
ภายในอาคาร ที่ลกึ เข้ าไปประมาณ 3.6 เมตร (คือส่วนที่สามารถมองเห็นจากถนนได้ )
4.4.2 ผนังอาคารที่ มองเห็นจากถนน จะต้ องเป็ นแบบ ผนังไม้ หริ แบบผนังโชว์ เสา
เท่านัน้
4.4.3 สีควรเป็ นสีที่ไม่ฉดู ฉาดและเหมาะสมกับบรรยากาศ
4.4.4 ความสูงด้ านหน้ าไม่ควรเกิน 4.5 เมตรจากถนน และเข้ ากันได้ กบั อาคารอื่นๆ
4.4.5 ความสูงของส่วนอื่นๆ เช่นส่วนเก็บของจะต้ องเหมาะสมกับภูมิทศั น์ของชุมชน
4.4.6 หลังคาควรมีความลาดชัน 3:10 หรื อลาดกว่า
4.4.7 อุปกรณ์คนั่ หิมะ ควรมองเห็นได้ และอยูบ่ ริ เวณขอบหลังคา
4.4.8 เชิงชายหลังคาใหญ่ ด้ านหน้ าอาคารควรยาวเกินกว่า 1 เมตร
4.4.9 จันทัน ภายใต้ เชิงชายจะต้ องมองเห็นได้ ชดั เจน
4.4.10 เชิงชายเล็ก ควรมีการติดตังในระดั
้
บเดียวกันในอาคารทุกหลัง
4.4.11 เชิงชายเล็กจะต้ องมีคํ ้ายัน และปลายคํ ้ายันจะต้ องทาสีขาว
4.4.12 บานเลื่อน ด้ านหน้ าจะต้ องเป็ นไม้
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4.4.13 หน้ าต่างซี่ลกู กรงไม้ จะต้ องใช้ ความเหมาะสม
4.4.14 หน้ าต่างซี่ลกู กรงชันบนต้
้
องวางในตําแหน่งที่เหมาะสม
4.4.15 รัว้ (หากมี) จะต้ องเป็ นไม้ และเป็ นแบบญี่ปนุ่
4.4.16 แบบสี และขนาดของป้ายโฆษณาจะต้ องเหมาะสม และไม่ทําลายภูมิทศั น์
4.4.17 ส่วนอื่นๆที่ จําเป็ นในการปรั บปรุ งอาคารจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานและ
แนวทางของการสงวนรักษาอาคารในพื ้นที่อนุรักษ์
5. แบบแผนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมทิ ัศน์ ชุมชนเมือง
นักภูมิทัศ น์ เชิ งวัฒ นธรรม ได้ ทําการศึกษาถึง ภูมิทัศ น์ ชุมชนเมื อง (Cityscapes) ด้ วย
ข้ อมูลที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน โดยในบทความนี ้สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 รู ปแบบ ซึง่ ตัวผู้
ค้ นคว้ าจะทําการปรับใช้ เพื่อดําเนินงานวิจยั ในหัวข้ อ ปรากฏการณ์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
ทัศน์ชมุ ชนเมืองกรณีศกึ ษาเส้ นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยาม ถึง สถานีออ่ นนุชโดยสรุปดังนี ้
5.1 พลวัตทางภูมปิ ระเทศ (Landscape Dynamics)
เนื่องจากชาวอเมริ กาเหนือเป็ นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งบวกกับความเป็ นคนที่ค่อนข้ างมี
ความอ่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ คิ ด ถึ ง ตั ว บ่ ง ชี ้
(Indicators) ในทิวทัศน์ชมุ ชนเมือง (cityscapes) ที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างเช่น ในส่วนของตัวเมือง
(Downtown) จะใช้ การขยายตัวของพื ้นที่พกั อาศัยเป็ นตัวบ่งชี ้ ความเสื่อมโทรมของพื ้นที่เพาะปลูก
ที่ตัง้ อยู่แถบชานเมือง ตึกเก่าที่ ถูกรื อ้ ถอนเพื่อสร้ างตึกใหม่ที่กล่าวมาทัง้ หมดนี ล้ ้ วนแล้ วแต่เป็ น
สัญญาณของกระบวนการเฉพาะที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองทัง้ สิน้ นั่นคือ
ลักษณะทางภูมิประเทศจะเป็ นตัวสะท้ อนพลวัตดังกล่าวนี ้ได้ อย่างตรงความเป็ นจริ งที่สดุ
เมื่อร่ องรอยต่างๆที่มองเห็นได้ เหล่านี ้ถูกนํามาทําการสํารวจ และวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ พวกเขาจึงเสนอหลักฐานข้ อพิสูจน์ ที่ไม่มีข้อสงสัยสําหรั บความเปลี่ยนแปลงที่ เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้นในชุมชนเมืองของพวกเขา สิ่งที่น่าสนใจพอๆ กันก็คือการจดบันทึกถึงสถานที่ที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นส่วนต่างๆ ของเมือง หรื อด้ วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
ออกไป หรื อเมืองที่ยงั หลงเหลือบางส่วนที่ยงั ไม่มีการพัฒนา นอกจากนั ้นแล้ วภูมิประเทศที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงยังเป็ นการสื่อถึงความหมายสําคัญๆ ได้ อีกด้ วย อาจเป็ นไปได้ ว่าภูมิประเทศ
ส่วนนัน้ ของเมื องยังไม่เจริ ญ หรื ออาจเป็ นเพราะมีความพยายามอย่างตัง้ มั่นจากผู้อยู่อาศัยใน
ท้ องถิ่นในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย เพื่อสงวนพื ้นที่ว่างโดยการขัดขวางการพัฒนาพื ้นที่เขตชาน
เมือง หรื อโดยการสงวนหลักเขตที่ดินทางประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

18
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ การสํารวจภูมิประเทศเพื่อเข้ าใจถึงความเป็ นไปที่ว่าชุมชนเมือง
ของอเมริ กาเหนือนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร ไม่ใช่เพียงสํารวจว่าพื ้นที่ใดที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเดียว แต่ยงั ต้ องพิสจู น์ในเชิงเอกสารถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศที่ผ่านกาลเวลา ซึ่ง
จะให้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในเรื่ องของเส้ นทาง และแนววิถีของพัฒนาการของการตั ้งถิ่นฐานได้
อีกด้ วย
5.2 รสนิยมทางภูมิทศั น์ (Landscape Tastes)
ชุม ชนเมื อ งชาวอเมริ ก าเหนื อ กล่ า วถึ ง ว่า เป็ นสถานที่ แ ห่ ง ศิ ล ปะ และความงาม
แท้ จริ งแล้ วเป็ นสถานที่ที่มีแต่ความสับสนอลหม่านอยูท่ วั่ ทุกหัวเมือง อันเนื่องมาจากการรวมตัวกัน
ของผลงานการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่าที่มีรูปแบบที่ผิดแผกแตกต่างไปจากความเป็ น
ชุมชนเดิมโดยในหัวข้ อนีจ้ ะทําการสํารวจ และวิเคราะห์ ถึงการแสดงออกของคนในชุมชนด้ าน
รสนิยมทางภูมิทศั น์
5.3 การสํารวจสถานที่ท่ มี ีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
บางชุมชนของอเมริ กาเหนือแสดงออกถึงคุณค่าทางภูมิทัศน์ ที่อยู่รอบๆของเขา ได้
อย่างชัดเจนโดยการใส่รสนิยมเข้ าไปในตัวบทกฎหมาย ตัวอย่าง เช่น ชาวซานฟานซิสโก ได้ มี
การถกเถียงโต้ แย้ งกันมาหลายสิบปี ถึงการยับยัง้ การสร้ างตึกสูง เนื่องจากในครั ง้ อดีตมีกลุ่มคน
กลุม่ หนึ่งของชุมชนได้ ให้ ความสนใจในเรื่ องของมุมมองการปกป้องหุบเขา และบริ เวณอ่าวที่มีอยู่
เดิมเอาไว้
5.4 การวิเคราะห์ เชิงภาพ
การแยกลักษณะเฉพาะของภูมิทศั น์ที่แสดงถึงรูปแบบบางอย่างของลักษณะเฉพาะ ที่
เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ที่ตั ้งอยู่ในสถานที่นนๆ
ั ้ ตัวอย่างเช่น ทําไมเมือง Pittsburgh จึงดูแตกต่างจาก
เมืองVancoเป็ นที่ ชัดเจนว่ามีปัจจัยอยู่มากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ปั จจัยที่ กล่าวมานี ก้ ็อย่างเช่น
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน (Natural Setting) การปรับเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของ
ความเป็ นมนุษย์โดยสภาพแวดล้ อม รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม และวัสดุในการก่อสร้ างที่แตกต่าง
กันซึ่งปั จจัยทัง้ หมดที่ กล่าวมาทัง้ หมดนี ล้ ้ วนแล้ วแต่มีค วามสําคัญโดยทัง้ สิน้ เราสามารถเรี ยก
ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับดินแดนนี ้ได้ วา่ เป็ น สัมผัสและการรับรู้ ถึงสถานที่ (Sense of place)
บุคลิกลักษณะเฉพาะ (personality) หรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่าเป็ นการสร้ างสรรค์เมืองหนึ่งให้
แตกต่างออกจากเมืองอื่นๆ หรื อเป็ นการทําให้ สถานที่หนึ่งๆมีลกั ษณะเฉพาะขึ ้นมานัน่ เอง
5.5 การต่ อต้ านการบรรจบกันในเชิงภาพ
มีการศึกษาวิจยั ถึงความน่าสนใจในเรื่ องของวิธีการควบคุมการสื่อสารถึงการสัมผัส
และการรับรู้ ถึงสถานที่ (Sense of place)หากกล่าวให้ เห็นภาพก็คือ รัฐเมน(Maine)เมืองชายฝั่ ง
ขนาดเล็กเป็ นเมืองที่มีการต่อต้ านแผนการก่อสร้ างเครื อข่ายร้ านขายแฮมเบอร์ เกอร์ ที่เรารู้ จกั กันดี
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ยี่ห้อหนึ่งที่จะทําการสร้ างร้ านค้ าบนจุดย่านการค้ าตรงหัวมุมของเมืองเพื่อให้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านอาหาร
ฟาสต์ฟดที
ู๊ ่มองเห็นได้ ง่าย ชุมชนแห่งนันได้
้ โต้ แย้ งว่ารู ปแบบการก่อสร้ างของร้ านค้ าที่เสนอมานัน้
เป็ นการทําลายภูมิทศั น์ชมุ ชนเมืองของ New England ซึง่ เป็ นการขัดแย้ งกับการสัมผัส และการ
รับรู้ ถึงสถานที่ (sense of place) ของชุมชนเมืองต่อจากนั ้นไม่นานเครื อข่ายร้ านแฮมเบอร์ เกอร์
ดังกล่าวได้ ยื่นข้ อเสนอเพื่อทํ าการประนี ประนอม โดยการผสมผสานรู ปแบบร้ านค้ าของตนให้
สอดคล้ องกับความเป็ น Victorian house แทนที่จะทําการรื อ้ ถอนโครงสร้ างทางประวัติศาสตร์
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ เพราะคนส่วนใหญ่มกั จะรู้ สกึ กังวลเป็ นอย่างมากถึงเรื่ องที่ว่าเมือง
ถูกมองอย่างไร และยัง เป็ นความรู้ สึกกังวลพอๆ กับเรื่ องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่ง เป็ น
พลวัตทางสังคม อันซับซ้ อนที่เกี่ยวข้ องกับการปกป้องการสัมผัสและการรับรู้ ถึงสถานที่ ของการ
ตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนเมืองนั ้นๆ
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6. ภูมทิ ัศน์ ชุมชนเมืองในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Townscapes)
ลักษณะเฉพาะของแต่ละแห่งจะขึ ้นอยูก่ บั ภูมิประเทศของบริ เวณแวดล้ อมที่เป็ นอยู่จริ ง แต่
ละสถานที่จะเป็ นภาพลักษณ์ที่ได้ รับมาจากสิ่งที่เรารับรู้ ได้ โดยทัว่ ไป ไม่มีความซับซ้ อน และเห็น
กันได้ อย่างกว้ างขวาง จึงทําให้ สิ่งเหล่านี ้กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่เข้ าใจร่วมกันได้ สถานที่แต่ละแห่ง
ส่งผลต่อการออกแบบภูมิทศั น์ของอเมริ กาในแทบทุกพื ้นที่
KevinLynch นักออกแบบชุมชนเมือง เป็ นผู้ริเริ่ มวิธีการสําหรับการบันทึกภาพในความคิด
ที่มีต่อชุมชนเมืองของคนทั่วไป เขาสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่ ล้วนแล้ วแต่มีแผนที่ทางความคิด
(mental map) ท้ ายที่สดุ แล้ วพวกเขาจะสามารถค้ นพบวิถีทางของชุมชนเมืองของพวกเขาได้ จาก
แนวทางการใช้ ชีวิตประจําวันของพวกเขา Lynch ยังได้ คํานวณวิธีที่คนทัว่ ไปจะทําการถ่ายทอด
แผนที่ทางความคิด (mental map) ให้ แก่บุคคลอื่นๆ อีกด้ วย จากข้ อมูลดังกล่าวนี ้ ทําให้ เขา
สามารถค้ นพบบางส่วนของภูมิทศั น์ในเขตชุมชนเมืองที่ยงั ถูกใช้ เป็ นร่องรอยในเชิงภาพจากบุคคล
ที่อยู่ในพื ้นที่ ดังกล่าว คนทั่วไปแสดงอาการตอบสนองถึงความชื่นชมยินดี หรื อแสดงอาการไม่
พอใจต่อสิ่งใดบ้ าง และพวกเขาขัดขวางสิง่ ใดบ้ าง
จากแนวคิดนี ้ถูกใช้ ใน Boston, Jersey และ Los Angeles Lynch ได้ เสนอองค์ประกอบที่
สําคัญที่อยูใ่ นแผนที่ทางความคิด (mental map) ของเมือง 5 สิ่งด้ วยกัน คือ
1.แนววิถี (Pathway) คือ เส้ นทางที่ใช้ ในการเดินทางบ่อยๆ เช่น ถนน ทางด่วน และ
เส้ นทางข้ ามแดน เป็ นต้ น
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2. ขอบเขต (Edge) คืออาณาเขตระหว่างพื ้นที่ หรื อแนวจํากัดรอบนอกของภาพใน
ความคิดภูเขา แม่นํา้ ชายฝั่ ง และแม้ แต่ถนนสายหลัก และทางด่วน ก็จะถูกใช้ เป็ นเขตแดนได้
เช่นเดียวกัน สิ่งนี ้มีแนวโน้ มว่าเป็ นตัวกําหนดขั ้นสุดท้ ายของวิสยั ทัศน์ชมุ ชนเมือง
3. จุดเปลี่ยนถ่ าย (Nodes) คือ จุดเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์ อย่างเช่น จุดพักการ
เดินทางวงเวียน หรื อสถานที่ใดๆ ก็ตามที่เส้ นทางการเดินทางสําคัญจะมาบรรจบกันได้
4. เขต ตํ า บล ท้ อ งถิ่ น (District) คื อ พื น้ ที่ เ ล็ ก ๆ ที่ มี ค วามเฉพาะตัว ของพื น้ ที่
อย่ างเช่ น พื น้ ที่ ข องแต่ ล ะเผ่ า พัน ธุ์ และบริ เ วณสํ า หรั บ ใช้ ส อยประโยชน์ (ตัว อย่า งเช่ น CBD:
Central Business District)
5. จุดสําคัญ (Landmark) คือ จุดอ้ างอิงที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน อันเนื่องมาจาก
รู ป ร่ าง ความสูง สี หรื อ ความสํ า คัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ สถานที่ ร าชการ อนุส าวรี ย์ ตัวอัก ษร
สัญลักษณ์สีทองของแฮมเบอร์ เกอร์ McDonald ก็ล้วนแล้ วแต่เป็ นจุดสําคัญทั ้งสิ ้น
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ แผนที่ทางความคิด หรื อจินต์ภาพของสภาพแวดล้ อมที่เป็ นผล
มาจาก 2 กระบวนการ ระหว่าง ผู้สงั เกต และ สภาพแวดล้ อมของผู้สงั เกต โดยสภาพแวดล้ อม
นั น้ จะแสดงถึ ง ความแตกต่ า ง และความสัม พัน ธ์ ต่ อ กัน ผู้ สัง เกตจะเลื อ กจั ด สรร และให้
ความหมายต่อสิ่งที่พวกเขาเห็น
ท้ ายบทความได้ สรุ ปว่า ชุมชนเมือง เป็ นเหมือนสถานที่ที่แสดงถึงความหนาแน่นของ
สิ่งก่อสร้ างทางฝี มือมนุษย์ โดยแสดงในรู ปแบบของภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมที่น่าดึงดูดใจ ที่เรี ยง
รายเป็ นทิวแถว ซึ่งช่วยบอกเราได้ ถึงความเป็ นตัวตนของพวกเรา และความเชื่อมโยงระหว่างตัว
เรากับสิ่งแวดล้ อมรอบตัวได้ เป็ นอย่างดี ทิวทัศน์ชมุ ชนเมืองเหล่านี ้สื่อให้ เห็นถึงรู ปแบบของข้ อมูลที่
ต่างกันออกไป ซึ่งเป็ นการบอกพวกเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เรื่ องราวในอดี ต
คุณค่าของภูมิทศั น์ ขุมทรัพย์แห่งสัญลักษณ์ จากที่กล่าวมาทั ้งหมดนี ้เป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงความไม่
แน่นอนของแนวคิดของแต่ละบุคคลนัน่ เอง
จากข้ อมูลที่ ได้ ทําการศึกษาทําให้ ทราบถึง แนวทางในการกําหนดกรอบ แนวคิด
และทฤษฎีที่จะใช้ ในการดําเนินงานวิจัยเพื่อเสนอแนวทางในการกําหนดรู ปแบบภูมิทัศน์ชุมชน
เมืองพื ้นที่ ตลอดแนวเส้ นทางรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีสยามถึงสถานี อ่อนนุชซึ่งผู้วิจัยได้ เลือกใช้
รู ปแบบให้ มีความเหมาะสมกับพื ้นที่ และเวลาในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดที่จะกล่าวใน
วิธีการดําเนินงานวิจยั
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7.แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ มาตรการและแรงจู ง ใจในการอนุ รั ก ษ์ ส่ ิ ง แวดล้ อ มมรดกทาง
วัฒนธรรม
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กองอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม
ได้ จัดการสัมมนาระดมสมองของผู้เชี่ ยวชาญเพื่อการกําหนดแนวทางการสร้ างมาตรการและ
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลรักษาอาคาร
และบริ เวณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีเครื่ องมือและกลยุทธ์ ในการดูแล 2 ประการ ได้ แก่ การใช้
กลไกการควบคุม และการสร้ างแรงจูงใจ
สําหรั บมาตรการในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม โดยการสร้ างแรงจูงใจ
ประกอบด้ วย 5 มาตรการดังนี ้
7.1 มาตรการทางการเงิน(Financial Instruments)
มาตรการทางการเงิน หมายถึง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานภาครัฐระดับชาติ
ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้ องถิ่น นํามาใช้ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจแก่เจ้ าของอาคารในการเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ในรู ปแบบต่างๆ คือ 1. เงินช่วยเหลือ และเงินให้ ยืม 2. ระบบภาษี 3.การ
โอนสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินและอาคาร
7.2 การยกย่ องและการให้ รางวัล
แรงจูงใจในลักษณะนี ้ โดยทั่วไปแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ การให้ รางวัลยกย่องตัว
บุคคล คือการยกย่องหรื อแสดงการยอมรับผู้เชี่ยวชาญ หรื อประชาชนในพื ้นที่ ซึ่งดําเนินกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ และพัฒนาอาคารเก่า หรื อบริ เวณซึ่งมีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อ
เป็ นแบบอย่างแก่บคุ คลหรื อชุมชนอื่น และการให้ รางวัลสถานที่ ซึ่งหมายถึงการแสดงการยอมรับ
และประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณะชนได้ รับรู้
7.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation)
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ หรื อพัฒนาพืน้ ที่ อาคารที่ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอาจทําได้ หลายวิธี เช่น การปรึ กษาสาธารณะ และกลไกระดับราก
หญ้ า
7.4 การฝึ กอบรม (Training Programmers)
การให้ การฝึ กอบรมและการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ถือเป็ นมาตรการสร้ างแรงจูงใจ
ที่สําคัญ และเป็ นที่นิยมมากอีกมาตรการหนึ่ง เนื่องจากมาตรการนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่จะส่งผลทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชน และท้ องถิ่นโดยตรงในลักษณะการสร้ างรายได้ ให้ กับท้ องถิ่น การให้ ความ
ช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค ความรู้ ความเชี่ยวชาญตลอดจนทักษะเฉพาะด้ านให้ แก่กลุ่มคน จะทํา
ให้ กิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ที่ ต้ อ งการความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นเกิ ด ขึ น้ ได้ จ ริ ง สามารถลบล้ า ง
แนวความคิดที่ว่า “งานด้ านการอนุรักษ์ มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายสูงเกินไป” หรื อ “ในปั จจุบนั จะหา
คนทํางานด้ านนีไ้ ด้ น้อยเต็มที” ซึ่งบ่อยครั ง้ เป็ นสาเหตุให้ ไม่สามารถผลักดันด้ านการอนุรักษ์ ให้
เกิดขึ ้นเป็ นรูปธรรมได้
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7.5 การส่ งเสริ มกิจกรรมการอนุรักษ์ และให้ การศึกษาแก่ ชุมชน (Promotion and
Public Education)
การส่งเสริ มกิจกรรมการอนุรักษ์ และให้ การศึกษาแก่ชุมชนมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้ าง
ความสนใจ และเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่ องการอนุรักษ์ มากกว่าการ
ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ โดยตรง แรงจูงใจประเภทนี จ้ ัดเป็ นกระบวนการที่ สําคัญมากในการ
สร้ างพื ้นฐานและทัศนคติตลอดจนมุมมองที่ด้านการอนุรักษ์ ให้ แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้
การทํ า ป้ ายอนุ ส รณ์ (Commemoration) หมายถึ ง การนํ า เสนอข้ อมู ล จํ า เพาะ
พื น้ ฐานเกี่ ย วกั บ สถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คัญ ทางวัฒ นธรรมและประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อ เป็ นการให้
ความสําคัญแสดงการระลึกถึงสถานที่ รวมทังเป็
้ นการให้ ข้อมูลพื ้นฐานแก่ผ้ มู าเยือนด้ วย
การนําเสนอและการแปลความหมาย (Presentation and Interpretation)เทคนิค
นี ้นิยมนํามาใช้ กับอาคารทั่วไป ที่ไม่มีความโดเด่นมากแต่ก็จัดอยู่ในเขตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เพื่อดึงความสนใจของผู้คนโดยการนําเสนอวิวฒ
ั นาการ ความเป็ นมา ความสําคัญในอดีต และ
การใช้ งานในปั จจุบนั รวมทังระบุ
้ ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการให้ การศึกษาแก่ชมุ ชน (Public
Education) จัดเป็ นแนวทางที่จะทําให้ กระบวนการอนุรักษ์ บรรลุผลสําเร็ จในระยะยาว เนื่องจาก
หากชุมชนมีประชาชนหรื อกลุ่มบุคคลที่สนใจ และมีความตังใจจริ
้
งที่จะดําเนินการอนุรักษ์ เมื่อมี
การริ เริ่ มโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ชุมชนที่เข้ มแข็งจะมีความตั ้งใจและมุ่งมัน่ ให้ โครงการนันๆ
้
เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้ จริ ง
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บทที่ 3
บริ บทของพืน้ ที่ศกึ ษา
1.ของมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี
สภาพทางภูมศิ าสตร์ ของเมืองนนทบุรี
ที่ตัง้ นนทบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง(ภาคกลางตอนล่าง) ของประเทศไทย เป็ น
ปริ มณฑลของกรุงเทพมหานคร (ปริ มณฑลของกรุงเทพมหานครมีนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และนครปฐม) อยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ20กิโลเมตร จุดศูนย์กลางของ
จังหวัดอยูใ่ นท้ องที่ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี ริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก
อาณาเขตติ ดต่ อ มี อาณาเขตทิ ศ เหนื อ จดจัง หวัด พระนคศรี อ ยุธ ยา และจัง หวัด
ปทุมธานี ทิศตะวันออกจดจังหวัดปทุมธานี และกรุ งเทพมหานคร ทิศใต้ จดกรุ งเทพมหานคร ทิศ
ตะวันตกจดจังหวัดนครปฐม
ขนาด นนทบุรีมีเนื ้อที่ 622,303 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 388,939 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศนนทบุรีเป็ นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
หรื อทุ่งราบเจ้ าพระยาไม่มีภเู ขาเลย พื ้นที่มีความสูงตํ่าแตกต่างกันบ้ างเล็กน้ อย ระหว่าง 1-5เมตร
สูงกว่าระดับนํา้ ทะเลเฉลี่ย1-2 เมตร มีแม่นํา้ เจ้ าพระยาไหลผ่านพื ้นที่ฝั่งตะวันตกมีมากกว่าฝั่ ง
ตะวันออก มีคลองมากมายประมาณ 100 สาย ทังคลองธรรมชาติ
้
และคลองขุดใหม่ ปั จจุบนั คลอง
ส่วนใหญ่ตื ้นเขิน บางสายเสมือนเป็ นคูระบายนํ ้า เดิมพื ้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรกรรมทั ้งทําสวน
ทํานา ทําไร่ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นบ้ านที่อยูอ่ าศัย ศูนย์การค้ า และโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ มีลกั ษณะอากาศแบบร้ อนชืน้ ได้ รับอิทธิ พลลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสงู สุดเฉลี่ย33.2 องศาเซลเซียสระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ -เดือนเมษายน และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 24.0 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนตุลาคมมกราคม ปริ มาณนํ ้าฝนเฉลี่ยตลอดทั ้งปี 1,244.2 มิลลิเมตร
ทรั พยากรธรรมชาติได้ แก่ทรัพยากรดิน ซึง่ ส่วนใหญ่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชสวน
ทํ า นาข้ าวและปลู ก ผั ก จึ ง มี ส วนผลไม้ มากมายในอดี ต และยั ง มี ดิ น เหนี ย วที่ ใ ช้ ในการทํ า
เครื่ องปั น้ ดินเผาอีกด้ วย ส่วนทรัพยากรนํ ้ามีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นแหล่งนํา้ ธรรมชาติ และมีคลอง
ธรรมชาติและคลองขุดใหม่ประมาณ 100 สาย แต่หลายสายตื ้นเขินกลายเป็ นคูระบายนํ ้าเสียไป
แล้ ว
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ประชากร ส่วนใหญ่เป็ นคนพื ้นถิ่น ตั ้งบ้ านเรื อนอยู่ทวั่ ไปทุกอําเภอ รองลงมาเป็ นคน
ไทยเชือ้ สายจีน คนไทยเชื ้อสายมอญ หรื อไทยรามัญและคนไทยมุสลิม จํานวนประชากรสํารวจ
เมื่อเดือนธันวาคม 2541 มี 800,741 คน แยกเป็ นชาย 388,716 คน หญิง 412,025 คน
อาชีพของประชากร มีการทํานา ทําสวนผลไม้ (ผลไม้ ที่ขึ ้นชื่อคือทุเรี ยน) ทําสวนผัก
สวนไม้ ดอกไม้ ประดับ การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าตามลําคลองต่างๆ การอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้ าง
และการบริ การ การค้ าและการพาณิชยกรรม (กําลังขยายตัวสูงขึ ้น)
การเมืองและการปกครองจังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็ น 6อําเภอด้ วยกัน
คือ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย อําเภอปากเกร็ ด อําเภอไทรน้ อย อําเภอบางบัวทอง และ
อําเภอบางใหญ่ ส่วนการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่นมีเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ ด
เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางกรวย และมีเทศบาลตําบลอีกหลายแห่ง
ด้ านประวัตศิ าสตร์
นนทบุรีก่อนสมัยอยุธยา
ในท้ องที่จงั หวัดนนทบุรีนี ้ เข้ าใจว่ามีผ้ คู นตังบ้
้ านเรื อนอาศัยอยู่กนั มาหลายร้ อยปี แล้ ว
เพราะพื ้นที่เป็ นที่ราบลุ่มที่อยู่ 2 ฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และยังมีคคู ลองทั ้งตามธรรมชาติและขุดขึ ้น
ใหม่เป็ นจํานวนมาก มีทั ้งสันและยาวเชื
้
่อมโยงติดต่อกันเปรี ยบประดุจใยแมงมุม จึงมีนํ ้าท่าอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การทําสวนทําไร่ เมื่อมีผ้ คู นอาศัยอยูม่ ากขึ ้น จึงได้ รับการยกฐานะเป็ นเมือง
นนทบุรีสมัยอยุธยา
ในสมัยอยุธยา นนทบุรีได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นเมืองนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2092 ตรง
ั ้ วเมืองที่บ้านตลาดขวัญตําบลบางกระ
กับสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมัยกรุงศรี อยุธยา มีที่ตงตั
สอ อําเภอเมืองนนทบุรีในปั จจุบนั บริ เวณตัวเมืองเขตเหนือคือบริ เวณวัดหัวเมือง ซึ่งปั จจุบนั เป็ น
วัดร้ างและเป็ นที่ตัง้ โรงพยาบาลนนทบุรี ส่วนเขตใต้ คือวัดท้ ายเมือง ซึ่งปั จจุบันยังมีพระสงฆ์จํา
พรรษาอยู่เนื่องจากในท้ องที่เมืองนนทบุรีมีแม่นํา้ เจ้ าพระยาไหลผ่านอ้ อมไปวกมา จึงมีการขุด
คลองลัดหลายแห่ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2081 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้ าฯให้ ขดุ คลองลัดจาก
คลองบางกรวย (แม่นํ ้าเจ้ าพระยา) ริ มวัดชะลอ ไปทะลุวดั มูลเหล็ก (วัดสุวรรณคีรีในปั จจุบนั )
พ.ศ.2179 พระเจ้ าปราสาททองโปรดเกล้ าฯให้ ขดุ คลองลัดตอนใต้ วดั ท้ ายเมืองไปทะลุ
ออกวัดเขมาภิรตาราม เพราะแม่นํา้ เจ้ าพระยาไหลวกไปบางใหญ่ แล้ ววกเข้ ามาข้ างวัดชะลอมา
ออกหน้ าวัดเขมาภิรตารามซึง่ อ้ อมมาก เมื่อขุดคลองลัดแล้ วกระแสนํ ้าเปลี่ยนทางเดินไหลเข้ าคลอง
ลัด ที่ ขุด ใหม่ นานเข้ า จึ ง กว้ า งมากขึ น้ กลายเป็ นแม่ นํ า้ เจ้ า พระยาจนถึ ง ปั จ จุบัน นี ้ ส่ ว นแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาเดิมจึงตื ้นเขินกลายเป็ นคลอง มีชื่อว่า "คลองแม่นํ ้าอ้ อม" (คลองอ้ อมนนท์) คลอง
บางกอกน้ อย และคลองบางกรวยในปั จจุบนั พ.ศ.2208 สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชทรงเห็นว่า
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ตามที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเปลี่ยนทางเดินใหม่นนั ้ ทําให้ ข้าศึกมาประชิดพระนครได้ ง่าย จึงโปรดเกล้ าฯ
ให้ สร้ างป้อมปราการตรงปากคลองแม่นํ ้าอ้ อม และโปรดให้ ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากคลองแม่นํ ้า
อ้ อมด้ วยสําหรับป้อมปราการที่โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างนันเรี
้ ยกว่า "ป้อมแก้ ว" และ "ป้อมทับทิม" ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอชัวชี ผู้ซงึ่ ร่ วมมากับคณะราชทูตของพระ
เจ้ าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เข้ ามาเจริ ญทางพระราชไมตรี ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อปี พ.ศ. 2228ต่อมา พ.ศ.2230มองซิเออร์ ลแู บร์ ซงึ่ เป็ นราชทูตเข้ ามาก็กล่าวถึงป้อมไม้ ในจังหวัด
นนทบุรีเช่นกัน โดยเขียนแผนที่ไว้ ด้วย เข้ าใจกันว่า ป้อมแก้ ว คงตังอยู
้ ่บริ เวณ ตลาดแก้ ว (ซึ่งคงมี
มาคู่กันกับ ตลาดขวัญ ในสมัยก่อน) ซึ่งคงตัง้ อยู่แถววัดปากนํา้ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง
นนทบุรี ส่วน ป้อมทับทิ ม คงตัง้ อยู่บริ เ วณหน้ า วัดเฉลิ ม พระเกี ยรติ (บริ เ วณนัน้ นํ า้ เซาะพัง ลง
หมดแล้ ว)
พ.ศ.2264 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระโปรดเกล้ าฯให้ ขดุ คลองลัดเกร็ ดขึ ้น เนื่องจาก
มีเรื อสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศผ่านเข้ ามาตามลํานํ ้าเจ้ าพระยามากมาย สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ท้ ายสระ (พ.ศ.2251-2275) ทรงพิจารณาถึงความจําเป็ นที่จะต้ องขุดคลองลัดตามลํานํ ้าเจ้ าพระยา
เพิ่มขึ ้นอีก และเพื่อความสะดวกในการคมนาคม รวมทังการพั
้
ฒนาเศรษฐกิจของกรุ งศรี อยุธยา จึง
ทรงมีพระราชดําริ ให้ ขดุ คลองลัดแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ช่วงเกาะเกร็ ดที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลโค้ งอ้ อมไป
ทางทิศตะวันตก แล้ วไหลวกมาทางทิศตะวันออก ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัต
เลขา ตอนหนึ่ง ว่า “ในปี ขาล จัตวาศกนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระธนบุรีเป็ นแม่กองเกณฑ์ไพร่
พล คนหัวเมืองปากใต้ ให้ ได้ คนหมื่นเศษให้ ขดุ คลองเกร็ ดน้ อยลัดคุ้งบางบัวทองนั ้นอ้ อมนัก ขุดลัด
ให้ ตรง พระธนบุรีรับสัง่ แล้ วถวายบังคมลามาให้ เกณฑ์คนไพร่ พล ในบรรดาหัวเมืองปากใต้ ได้ คน
หมื่นเศษ ให้ ขดุ คลองเกร็ ดน้ อยนันลึ
้ ก ๖ ศอก กว้ าง ๖ วา ยาวทางไกลได้ ๒๙ เส้ นเศษ ขุดเดือน
เศษจึงแล้ ว พระธนบุรีนนจึ
ั ้ งกลับมากราบทูลพระกรุณาให้ ทราบทุกประการ”
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ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
เมื่อขุดคลองลัดแม่นํ ้าเจ้ าพระยาได้ แล้ ว ทําให้ การเดินเรื อลัดเร็ วขึ ้น คลองที่ขดุ มีขนาด
เพียงกว้ าง 6 วา ลึก 6 ศอก และยาว 29 เส้ น เรี ยกคลองนี ้ในสมัยนั ้นว่า “คลองเกร็ ดน้ อย” ต่อมา
นิยมเรี ยกกันว่า “คลองลัดเกร็ ด” ต้ นคลองหรื อปากคลองเรี ยกกันว่า “ปากเกร็ ด” ต่อมาคลองลัด
เกร็ ดได้ ถกู ความแรงของกระแสนํ ้าเซาะตลิ่งพัง จนกว้ างมากขึ ้นเรื่ อยๆกลายเป็ นแม่นํ ้าไป บริ เวณ
ที่ดินที่เป็ นเกาะเกร็ ดจึงมีลกั ษณะเป็ น “เกาะ” เรี ยกกันว่า “เกาะเกร็ ด” ต่อมามีการยกฐานะ "ปาก
เกร็ ด" เป็ นชื่อตําบลและชื่ออําเภอ ส่วนเกาะเกร็ ดก็ได้ รับการยกฐานะเป็ น "ตําบลเกาะเกร็ ด" จนถึง
ปั จจุบนั นี ้พ.ศ.2307 ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระที่นงั่ สุริยามริ นทร์ ก่อนเสียกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่า มัง
มหานรธาเป็ นแม่ทัพพม่ายกเข้ ามาตีเมืองทวาย เมืองตะนาวศรี ได้ แล้ วยกติดตามพวกมอญมา
ชุมพรได้ โดยสะดวก จึงมีความกําเริ บคิดยกเข้ ามาตีกรุ งศรี อยุธยา จนมาถึงเมืองนนทบุรี ก็ตีแตก
เช่นเดียวกับเมืองรายทางอื่นๆ ก่อนพม่าตีเมืองนนทบุรีได้ นั ้น มีเรื อกําปั่ นอังกฤษเข้ ามาค้ าขายที่
ธนบุรี จึงรับอาสาช่วยรบพม่า พม่าจึงเอาปื นใหญ่ตงั ้ บนป้อมวิชาเยนทร์ ยิงโต้ ตอบกับเรื อกําปั่ น
อังกฤษ ในที่สุดเรื อกําปั่ นอังกฤษก็ถอนสมอหนีไปอยู่ที่เมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรีจึงเป็ นยุทธภูมิ
ระหว่างเรื อกําปั่ นอังกฤษกับพม่า ในที่สดุ พม่าก็ยกเข้ าค่ายเมืองนนทบุรีได้
นนทบุรีสมัยธนบุรี
ในสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ตรงกับ พ.ศ. 2317 ได้ โปรดเกล้ าฯให้ ข้าหลวง
ไปรับครอบครัวมอญมาตัง้ บ้ านเรื อนอยู่ในแขวงเมืองนนท์ ในท้ องที่อําเภอปากเกร็ ด และอําเภอ
สามโคกจัง หวัด ปทุม ธานี เนื่ อ งจากมอญแพ้ ส งครามกับ พม่ า เมื่ อ มอญสู้พ ม่ า ไม่ ไ ด้ จึ ง กวาด
ครอบครัวมาพึง่ พระบรมโพธิสมภารดังความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
ว่า “ฝ่ ายพวกรามัญที่หนีพวกพม่ามานั ้น พระยาเจ่ง ตละเสี ้ยง ตละเก็บ กับพระยากลางเมือง ซึ่ง
หนีเข้ ามาครัง้ กรุ งเก่า พม่าตีกรุ งได้ นําตัวกลับไป และสมิงรามัญ นายไพร่ ทงปวงพาครั
ั้
วเข้ ามาทุก
ด่านทุกทาง ให้ ข้าหลวงไปรับมาถึงพระนครพร้ อมกัน แล้ วทรงพระกรุ ณาให้ ตั ้งบ้ านเรื อนอยู่แขวง
เมืองนนท์บ้าง เมืองสามโคกบ้ าง แต่ฉกรรจ์จดั ได้ สามพัน โปรดให้ หลวงบําเรอภักดิ์ครัง้ กรุงเก่าเป็ น
เชื ้อรามัญให้ เป็ นพระยารามัญวงศ์ เรี ยกว่า จักรี มอญควบคุมกองมอญใหม่ทั ้งสิ ้น และโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานตราภูมิค้ ุมห้ ามสรรพากรขนอนตลาดทัง้ ปวง ให้ ค้าขายทํามาหากินเป็ นสุข แล้ วให้
เกณฑ์พระยารามัญวงศ์คมุ กองมอญ ยกหนุนออกไปต่อรบพม่าอีกทัพหนึง่ ”
ต่อมาสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชได้ ทรงเลือกพื ้นที่ช่วงเกาะเกร็ ด และปากเกร็ ด
เป็ นสถานที่ ประกอบพระราชพิธีอัญเชิ ญพระแก้ วมรกตและพระบาง ที่ สมเด็จเจ้ าพระยามหา
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กษัตริ ย์ศึกอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ
เจ้ าฟ้ากรมขุนอินทรพิทกั ษ์ เสด็จล่วงหน้ าขึ ้นไปในวันแรม 4 คํ่า เดือน 3 ครัน้ ถึงวันขึ ้น 4 คํ่า เดือน 4
จึงเสด็จขึ ้นไปรับ ณ พระตําหนักบางธรณี ด้วยพระองค์เอง สําหรั บพระราชพิธีอัญเชิญพระแก้ ว
มรกตและพระบางครัง้ นี ้ นับเป็ นพระราชพิธีอนั ยิ่งใหญ่ที่ใช้ บริ เวณริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในท้ องที่ปาก
เกร็ ดและเกาะเกร็ ด มี การจัดกระบวนเรื อเสด็จพระราชดํ าเนิ นทางชลมารค และกระบวนเรื อ
อัญเชิญพระแก้ วมรกตและพระบางที่ยิ่งใหญ่
นนทบุรีสมัยรั ตนโกสินทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตัง้ แต่รัชกาลที่1-4 เมืองนนทบุรีอยู่ในประเภทหัวเมืองปั กษ์ ใต้
ขึ ้นกับกรมท่า มีชื่อว่า "เมืองนนทบุรีศรี มหาสมุทร" และในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้ าฯเปลี่ยนชื่อ
เป็ น "เมืองนนทบุรีศรี มหาอุทยาน" และ "เมืองนนทบุรีศรี เกษตราราม" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวนี ้ พระองค์ ได้ โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างวัดเฉลิมพระเกียรติขึ ้น เพื่อทรงพระราช
อุทิศแด่พระชนกชนนีในสมเด็จพระศรี สลุ าลัย พระบรมราชชนนี เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมราชินีของพระองค์ ดังปรากฏในเรื่ องพระราชสันตติวงศ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 33 ตอนหนึ่งว่า"พระชนกของพระศรี สลุ าลัย มี
นามบุญจัน ได้ ทําราชการแผ่นดินเป็ นที่พระยานนทบุรีศรี มหาอุทยาน ตั ้งเคหสถานอยู่ในที่ ซึ่งได้
ทรงสถาปนาเป็ นวัดเฉลิมพระเกียรติเมืองนนทบุรี"
ด้ านหัตถกรรม
ความเป็ นมาหัตถกรรมเครื่ องปั ้นดินเผา เกาะเกร็ด : นนทบุรี
มนุษย์ร้ ู จักประดิษฐ์ ภาชนะเครื่ องปั น้ ดินเผาและนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันตัง้ แต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ จากการสํารวจแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย พบแหล่งเตาเผาที่มีอายุราว
พุท ธ-ศตวรรษที่ 15-16 กระจัด กระจายอยู่ในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ มี การค้ นพบเครื่ อ งปั น้ ดิ นเผา
มากมายหลายชนิด ทังที
้ ่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในราชอาณาจักรไทยและที่ผลิตจากแหล่งเตาเผา
ต่างประเทศ เครื่ องปั น้ ดินเผาเหล่านี ้ผลิตและตกแต่งด้ วยเทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
ตามความสามารถของช่างและวัตถุดิบในแต่ละท้ องถิ่น
ในปั จจุบนั นี ้ เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมากไม่ว่า
จะเป็ นอุตสาหกรรมใด แต่การทําเครื่ องปั น้ ดินเผาในปั จจุบนั นี ้ได้ มีโดยเฉพาะรู ปแบบที่พฒ
ั นาไป
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้ เราทราบเรื่ องราวและประวัติเครื่ องปั น้ ดินเผาในปั จจุบันเท่านัน้
ดังนันจึ
้ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องศึกษาค้ นคว้ าประวัติความเป็ นมาของเครื่ องปั น้ ดินเผาตั ้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั ต่อไป
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เกาะเกร็ ดตังอยู
้ ่อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมเกาะเกร็ ดเป็ นแหลมที่ยื่นไป
ตามความโค้ งของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีชื่อว่าบ้ านแหลม ในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระ
โปรดเกล้ าฯ ให้ ขุดคลองลัดเกร็ ดขึน้ เพื่อเป็ นทางลัดจากปากเกร็ ดไปบรรจบกับแม่นํา้ เจ้ าพระยา
บริ เวณวัดปากอ่าว (วัดปรมัยยิกาวาส) และวัดสนามไชย ด้ วยความแรงของกระแสนํ ้า ทําให้ ลํา
คลองกว้ างขึ ้นจนบริ เวณเกาะเกร็ ดกลายเป็ นเกาะดังที่เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั
เกาะเกร็ ดเป็ นย่านชุมชนที่มีความเจริ ญมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากเป็ น
เส้ นทางผ่านสู่กรุ งศรี อยุธยา มีฐานะเป็ นชุมทางการค้ า และเป็ นที่ตงด่
ั ้ านตรวจเรื อต่างๆ จนได้ ชื่อ
ว่าบ้ านปากด้ าน (คือบริ เวณลัดเกร็ ดตอนใต้ ) ชาวบ้ านที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ ดส่วนใหญ่เป็ นคนเชื ้อ
สายมอญที่อพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช และในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ านภาลัยเครื่ องปั น้ ดินเผาเกาะเกร็ ดมีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีในปั จจุบนั นันเป็
้ นผลงานการ
สรรค์สร้ างของช่างพื ้นบ้ านชาวไทยรามัญ หรื อคนไทยเชื ้อสายมอญที่อพยพเข้ ามาพึง่ พระบรมโพธิ
สมภารขององค์พระมหากษัตริ ย์ไทยตั ้งแต่ครัง้ สมัยกรุ งศรี อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
ชาวไทยรามัญ เหล่ านี ม้ ี ค วามชํ านาญในการปั น้ ถ่ า ยทอดสื บ ต่ อกัน มาจากอดี ต จนถึง ปั จ จุบัน
ประเภท รู ปทรง ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาของแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวแตกต่างกันตามถิ่นที่ตงชุ
ั ้ มชน
โดยชาวไทยรามัญที่อาศัยอยู่ในตําบลบางตะนาวศรี หรื อตําบลสวนใหญ่ในปั จจุบนั
นั ้นจะนิยมปั น้ หม้ อแกง เตาหุงข้ าว เตาขนมครกจากขนมครก และของใช้ ในครัวเรื อน ส่วนชาวไทย
รามัญที่อาศัยอยู่บริ เวณเกาะเกร็ ดและท้ องที่อําเภอปากเกร็ ดนิยมปั น้ เครื่ องปั น้ ทั่วๆไป เช่น โอ่ง
อ่าง กระถาง และครก นอกจากนี ้ ยังนิยมปั น้ เครื่ องปั น้ ที่มีลวดลายสวยงามโดยเฉพาะโอ่งนํ ้า หม้ อ
นํ ้า และหม้ อข้ าวแช่ ซึง่ ในอดีตเครื่ องปั น้ ประเภทนี ้จะทําขึ ้นในโอกาสพิเศษเท่านั ้น เช่น ทําให้ แก่ผ้ มู ี
พระคุณ เพื่อเป็ นที่ระลึกหรื อทําถวายพระ โดยปั น้ เป็ นหม้ อนํ ้าดื่มและหม้ อนํ ้ามนต์ มีการประดิษฐ์
คิดค้ นลวดลายและแกะสลักลงบนเครื่ องปั น้ อย่างงดงาม หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “หม้ อนํ ้าลาย
วิจิตร” หม้ อนํ ้าลายวิจิตรนีเ้ ป็ นงานศิลปะพื ้นบ้ านที่เชิดหน้ าชูตาจังหวัดเป็ นอย่างมาก กระทั่ง
ราชการได้ นํามาเป็ นตราประจําจังหวัดนนทบุรีด้วย
กระบวนการผลิตเครื่ องปั ้นดินเผา
กรรมวิธีการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาเกาะเกร็ ด เริ่ มจากการเตรี ยมดิน ซึ่งเดิมดินที่ใช้ ปัน้
นั ้นนํามาจากเกาะเกร็ ด แต่ปัจจุบนั ช่างปั น้ ต้ องซื ้อดินจากอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นําดิน
มาหมัก และยํ่ า จนเหนี ย ว นวดให้ นิ่ ม หากเป็ นเครื่ อ งปั น้ ดิ น ประเภทกระถางหรื อ ภาชนะที่ ไ ม่
จําเป็ นต้ องทําลวดลายต้ องผสมทรายละเอียดลงในดินด้ วย เพื่อช่วยให้ เครื่ องปั น้ นันแข็
้ งแกร่ ง ไม่
แตกง่าย แล้ วจึงนําดินที่ผสมและนวดเสร็ จแล้ วเข้ าเครื่ องอัดดินออกมาเป็ นแท่งๆ ใช้ ลวดตัดแท่ง
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หรื อเสาดินนันออกมาเป็
้
นส่วนๆ แล้ วจึงมานํามาปั น้ บนแป้นไม้ และหมุนด้ วยไฟฟ้า สําหรับการปั น้
โอ่งขนาดใหญ่ เช่น โอ่งนํ ้า จะต้ องปั น้ ทีละท่อน โดยรอให้ ท่อนล่างมีความแข็งตัวพอที่จะรับนํ ้าหนัก
ท่อนบนได้ แล้ วจึงจะปั น้ ต่อท่อนบนขึ ้นไปจนเต็มรู ปตามต้ องการ เมื่อปั น้ เสร็ จ ช่างจะนําไปตาม
แดดพอหมาดๆ จากนันคว้
้ านเจาะรู ระบายนํ ้า นําไปตากให้ แห้ งอีกครัง้ แล้ วจึงนําเข้ าเตาเผา ส่วน
เครื่ องปั น้ ประเภทที่มีลวดลายสวยงามนัน้ ช่างปั น้ จะนํามาทําลวดลาย ซึง่ มีหลายวิธี เช่นแกะสลัก
ลวดลายลงบนผิวเครื่ องปั น้ การฉลุ การใช้ พิมพ์ที่แกะไว้ แล้ วนําไปกดลงบนตัวเครื่ องปั น้ และการ
ขูด ขี ด ให้ เกิด ลายเส้ น เป็ นต้ น ลวดลายที่ นิ ยมตกแต่ง มี หลายลาย ได้ แ ก่ ลายดอกพิกุล ลาย
พวงมาลัย ลายกลีบบัว ลายเครื อเถา ลายกระจังตาอ้ อย ลายกระหนก ลายดอกพุดตาน ลาย
สร้ อยคอ ลายลานบุปผา ลายแต้ ม ฯลฯ เมื่อลงลายเสร็ จก็นํามาขัดผิ ว โดยใช้ หินเนื อ้ ละเอียด
ใบตองแห้ ง หรื อ ถุง พลาสติ ก ขัด ส่ ว นที่ ไ ม่ มี ล วดลายให้ เ รี ย บมัน แล้ ว นํ า ไปเก็ บ ในที่ ร่ ม เอา
ถุงพลาสติกคลุมไม่ให้ ถกู ลม เพราะจะทําให้ ผิวหม่น แล้ วจึงนําออกตากแดดในช่วงที่แดดดี ตากให้
ถูกแดดเท่ากันทุกส่วน เมื่อเครื่ องปั น้ แห้ งดีแล้ ว จึงนํามาเรี ยงเข้ าเตาเผาให้ เต็มเตา ซึ่งเตาเผาของ
บ้ านเกาะเกร็ ดนี ้มีขนาดใหญ่ ภายในเตากว้ างมาก สามารถใส่เครื่ องปั น้ ได้ เป็ นจํานวนมาก ฟื นที่ใช้
มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะทําให้ เครื่ องปั น้ มีสีแตกต่างกัน เช่น ฟื นที่ได้ จากกะโหลกมะพร้ าวจะ
ทําให้ เครื่ องปั น้ มีสีแดงเข้ ม ไม้ ฟืนจากโรงเลื่อยจะทําให้ เครื่ องปั น้ มีสีเหลือง และฟื นไม้ ทองหลางจะ
ทําให้ เครื่ องมีสีส้มอมแดง แต่ปัจจุบนั ช่างปั น้ ส่วนใหญ่จะใช้ ไม้ ฟืนจากโรงเลื่อย เพราะหาง่ายและ
ราคาไม่แพงมากนัก
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ภาพที่ 4 แสดงเครื่ องปั น้ ดินเผาเกาะเกร็ ด
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
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ขัน้ ตอนในการทําเครื่ องปั ้นดินเผา
วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา เกาะเกร็ ดคือ ดินเหนียว โดยทัว่ ไป
จะใช้ ดินเหนียวท้ องนา หรื อดินเหนียวที่มีอยู่ทวั่ ไปบริ เวณที่ราบลุ่มแม่นํ ้า สําหรับแหล่งดินเหนียว
คุณ ภาพดี แต่เดิ มใช้ ดิ นเหนี ยวในพื น้ ที่ ปั จจุบันต้ องซื อ้ ดินเหนี ยวจากอํ าเภอสามโคก จัง หวัด
ปทุมธานี ซึง่ ซื ้อขายกันเป็ นลําเรื อ ราคาลําละ 3,000 -4,000 บาท
แหล่ งที่มาของวัตถุดบิ
ดินเหนียวที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการนํามาผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา ได้ แก่ ดินเหนียว
ท้ องนา และดินเหนียวตะกอนปากแม่นํา้ ซึ่งเป็ นดินเหนียวที่มีเนือ้ ละเอียด มีทรายและเศษวัสดุ
อื่นๆ ปนอยู่น้อย จึงทําให้ ไม่เสียเวลากรองเอาสิ่งเจือปนออกมามากนัก ปั จจุบนั แหล่งดินเหนียว
คุณภาพดีเริ่ มหายากขึ ้น เพราะที่ดินมีราคาแพง ทําให้ ผ้ ทู ี่ขดุ ดินมาขายต้ องจ่ายค่าเช่าที่เพื่อทําบ่อ
ดินในราคาที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วยแหล่งดินเหนียวคุณภาพดี ได้ แก่ แหล่งดินเหนียวตะกอนปากแม่นํ ้า
ในอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การเลือกวัตถุดบิ
โดยทัว่ ไปดินเหนียวจากอําเภอสามโคกนั ้น จะเป็ นดินเหนียวที่อยู่ลึกลงไปจากระดับ
หน้ าดินเกินกว่า 20 เซนติเมตร เพราะดินบริ เวณหน้ าดินจะมีอินทรี ย์สารและดินเลนผสมอยู่มาก
เกินไป ดินจึงมีความเหนียวน้ อย ไม่เหมาะที่จะนํามาทําเครื่ องปั น้ ดินเผา ดังนัน้ หน้ าดินส่วนนี ้จะ
ถูกขุดลอกทิ ้ง ดินที่ลกึ จากระดับ 10 เซนติเมตร ลงไปอีก 80 เซนติเมตร หรื อลึกไม่เกิน 1 เมตร 10
เซนติเมตร จะเป็ นดินเหนียวที่มีคณ
ุ ภาพดี สามารถนํามาผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาได้ ส่วนชั ้นดินที่ลกึ
ลงไปเกิ น 1 เมตร 10 เซนติ เ มตร ก็ จ ะมี ท รายปนอยู่ ม ากเกิ น ไปจนไม่ ส ามารถนํ า มาผลิ ต
เครื่ องปั น้ ดินเผาคุณภาพดีได้
วัสดุอุปกรณ์
1เครื่ องกวนดิน
2ตะแกรงกรองกรวดทราย
3เครื่ องรี ดนํ ้า
4เครื่ องนวดดิน
5แป้นหมุนขึ ้นรูป
6แป้นแกะสลัก
7เตาแบบใช้ แก๊ สเป็ นเชื ้อเพลิง หรื อเตาไฟฟ้า
8เครื่ องมือแกะสลักลวดลาย
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การเตรี ยมวัตถุดบิ
1 ดินเหนียวที่ได้ มกั จะมีความชื ้นไม่เท่ากันในแต่ละฤดูกาล อาทิ ฤดูนํ ้าหลาก บ่อดิน
จะถูกนํ า้ ท่ ว ม ดิ น ที่ ขุด ขึน้ มาจึง เปี ยกนํ า้ มาก ดัง นัน้ จึงต้ อ งนํ าดิ น มาพักไว้ ใ ห้ แห้ ง ประมาณ 1
สัปดาห์ และเพื่อให้ ดินเหนียวแห้ งเร็ วยิ่งขึ ้น ก็จะต้ องใช้ เสียมแซะให้ ก้อนดินเหนียวมีขนาดเล็กลง
2 เมื่อดินแห้ งได้ ที่แล้ ว นําดินมาหมักแช่นํ ้าทิ ้งไว้ ประมาณ 5-7 วัน
3 จากนันจึ
้ งนําดินที่หมักไว้ มาเข้ าเครื่ องกวนให้ ดินแตกตัวเข้ ากับนํ ้า ซึง่ ดินที่เข้ าเครื่ อง
กวนแล้ วก็จะกลายเป็ นนํ ้าดินโคลน
4 ตักนํ ้าดินจากเครื่ องกวนมากรองผ่านตะแกรง เพื่อกรองเอากรวดทราย รากไม้ และ
เศษวัสดุที่ไม่ต้องการออก ก็จะได้ นํ ้าดินที่มีความเข้ มข้ นสูง
5 นํานํ ้าดินที่ผ่านการกรองแล้ วเข้ าเครื่ องรี ดนํา้ ดิน โดยตักนํ ้าดินใส่ถงั ซึ่งมีท่อต่อเข้ า
กับเครื่ องรี ดนํ ้าดิน นํ ้าดินก็จะถูกดูดเข้ าเครื่ อง แล้ วเครื่ องก็จะค่อยๆ บีบอัดเอานํ ้าออกจากดินซึง่ จะ
ใช้ เวลาประมาณ 7 ชัว่ โมง ก็จะได้ ดินเหนียว 100 กิโลกรัม ดินที่ออกจากเครื่ องรี ดนํ ้าจะต้ องพักไว้
เพื่อรอเข้ าเครื่ องนวดดิน โดยจะต้ องมีผ้าพลาสติกมาคลุมไว้ เพื่อไม่ให้ ดินแห้ งเร็ วเกินไป
6 นําดินมาเข้ าเครื่ องนวดดิน เพื่อคลุกเคล้ าให้ ดินเข้ ากันเป็ นเนื ้อเดียวและมีความชื ้น
เท่ากัน นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเพิ่มความเหนียวให้ กบั ดินอีกด้ วยการนวดดิน ถือเป็ นขั ้นตอนสุดท้ าย
ของการเตรี ย มวัต ถุดิ บ ดิ น ที่ ผ่า นการนวดแล้ ว จะมี เ นื อ้ ดิ นที่ ล ะเอี ยด เหนี ยว และมี ค วามชื น้
พอเหมาะสําหรับการนําไปปั น้ ขึ ้นรูป
การขึน้ รู ปและวิธีการทํา
1 การปั น้ ขึ ้นรูปโดยแป้นหมุน นําดินที่ผ่านการนวดแล้ วมาปั น้ ขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุนโดย
ค่อยๆ ใช้ มือบีบดินให้ ขึ ้นรู ปเป็ นภาชนะตามต้ องการ การปั น้ ขึ ้นรูปในลักษณะนี ้จะต้ องอาศัยความ
ชํานาญของช่างปั น้ ซึง่ ช่างปั น้ แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคหรื อวิธีการที่แตกต่างกันออกไปอาทิ การใช้
เกรี ยงหรื อผ้ าชุบนํ ้าเพื่อทําให้ พื ้นผิวของชิ ้นงานเรี ยบ หรื อใช้ เล็บมือทําลวดลายบนชิ ้นงาน
2 การปั น้ ชิ ้นงานที่มีรูปแบบเหมือนกัน ในปริ มาณมากๆ ให้ ได้ ขนาดที่เท่ากัน หรื อมี
ขนาดที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ก็อาจจะใช้ ไม้ ชิ ้นเล็กๆ มาวัดขนาดของเส้ นผ่าศูนย์กลางเพื่อให้ ได้
ขนาดที่ใกล้ เคียงกันมากที่สดุ
3 เมื่อขึ ้นรู ปชิน้ งานเสร็ จแล้ วใช้ เส้ นลวดขนาดเล็กตัดชิ ้นงานขึ ้นจากแป้นหมุน นําไป
วางผึง่ ลมพักไว้ 12 ชัว่ โมง หรื อจนแห้ งพอที่จะแกะลายได้
4 ขูดแต่งพื ้นผิวของชิ ้นงานให้ เรี ยบเสมอกัน
5 นําชิ ้นงานที่แห้ งพอที่จะแกะลายมาร่างโครงของลวดลายจนรอบทังชิ
้ ้นงาน
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6 เริ่ ม แกะลายโดยใช้ มี ด ปลายแหลมเน้ นลวดลายให้ ชั ด ขึ น้ แล้ วค่ อ ยๆ เพิ่ ม
รายละเอียดของลวดลายจนเสร็ จสมบูรณ์
7 นําชิน้ งานที่แกะลายเรี ยบร้ อยแล้ วมาขูดแต่งพื ้นผิวให้ เรี ยบ และเก็บรายละเอียด
เป็ นครัง้ สุดท้ าย
8 นําชิ ้นงานที่แกะลายเรี ยบร้ อยแล้ วผึง่ ลมทิ ้งไว้ ประมาณ 5-7 วัน
9 เมื่ อ ชิ น้ งานที่ ผึ่ ง ลมทิ ง้ ไว้ แห้ งแล้ ว จึ ง นํ า เข้ า เตาเผาโดยใช้ อุ ณ หภูมิ ใ นการเผา
ประมาณ 800-1,000 องศาเซลเซียส ใช้ เวลาประมาณ 1 วัน จากนั ้นจึงพักเตาให้ ความร้ อนค่อยๆ
คลายตัวอย่างช้ าๆ ซึง่ ต้ องใช้ เวลาอีกประมาณ 1 วัน จากนั ้นจึงนําเครื่ องปั น้ ดินเผาออกจําหน่าย

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

วิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่ องปั ้นดินเผา เกาะเกร็ด
การถ่ายทอดวิธีการปั น้ เครื่ องปั น้ ดินเผาใช้ วิธีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่รุ่น
หรื อผู้ที่มีความชํ านาญถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ูที่สนใจทั่วไป และมีความต้ องการที่จะเรี ยนรู้ ในการปั น้
เครื่ องปั น้ ดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ ด การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างการปั น้ เครื่ องปั น้ ดินเผา ซึง่ ในแต่
ละกลุ่มนันได้
้ มีการแบ่งกลุ่ม โดยใช้ ช่วงอายุเป็ นเกณฑ์ การแบ่งกลุ่มให้ ได้ รายละเอียดเพิ่มมากขึ ้น
อีกสามกลุ่ม คือ กลุ่มคนรุ่ นเก่า กลุ่มคนรุ่ นกลาง และกลุ่มคนรุ่ นใหม่ รวมทัง้ หมดจํานวน 6 ราย
ผลการวิจยั พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่ องปั น้ ดินเผา เกาะเกร็ ดนันมี
้ อยู่ด้วยกัน
หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดภายในครอบครั ว ซึ่งเป็ นการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ สู่ลูก
หรื อการถ่ายทอดระหว่างเครื อญาติ หมายถึง การถ่ายทอดจากปู่ ย่า ตายาย สู่หลาน และการ
ถ่ายทอดจากผู้เชี่ ยวชาญ หมายถึง การถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญสู่ลูกศิษย์ และการเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเอง หมายถึง บุคคลนั ้นๆ มีความต้ องการที่จะศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง จากสิ่งที่ได้ พบเห็น
และได้ จดจํา ซึง่ ในกรณีนี ้เรี ยกว่า “ครู พกั ลักจํา” วิ ธี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ภู มิ ปั ญ ญ า หั ต ถ ก ร ร ม
เครื่ องปั น้ ดินเผา เกาะเกร็ ดนิยมทํากันแบบการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซึ่งหมายถึง วิธีการสืบ
ทอดจากรุ่ นบรรพบุรุษปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ รุ่ นลูกรุ่ นหลานนั ้น เพื่อเป็ นการปลูกฝั งและสืบทอดภูมิ
ปั ญญาต่อเพื่อไม่ให้ สญ
ู ไป ซึง่ สิ่งนี ้แสดงให้ เห็นว่าความสําคัญสถาบันครอบครัวนัน้ มีผลอย่างยิ่ง
ในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการปั น้ เครื่ องปั น้ ดินเผา ทําให้ เกิดมีอาชีพและรายได้ เรื่ อยมา
จนถึงปั จจุบนั ส่วนขัน้ ตอนในการถ่ายทอดมักจะเป็ นไปตามธรรมชาติอยู่แล้ ว เวลาว่างหรื อเลิก
เรี ยนตอนเย็น วันหยุดเสาร์ อาทิตย์
ผู้ใหญ่หรื อคนที่มีความรู้ ความชํานาญ มักจะชักชวนลูกหลานให้ ฝึกทําหรื อบางทีให้
มาช่วยงานปั น้ มีการสาธิตวิธีการทํา เทคนิค อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน เพื่อให้ เด็กช่วยจําและถือว่า
เป็ นการปลูกฝั งไปในตัว เพราะตั ้งแต่เกิดมาบางครอบครัวก็คลุกคลีอยูก่ บั อาชีพของผู้ปกครอง หรื อ
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ญาติ เพื่ อนบ้ าน เกิ ด ความเคยชิ นและต้ องการสื บสานภูมิปั ญ ญาที่ มีม าแต่รุ่นบรรพบุรุ ษ ปลูก
จิตสํานึกให้ รักบ้ านเกิดและอาชีพที่ใช้ ในการทํามาหากินและเลี ้ยงดูชีวิตครอบครัวในทุกๆวันที่มีอยู่
ได้ เพราะอาชีพการทําเครื่ องปั น้ ดินเผา
2. บริ บทของพืน้ ที่ศกึ ษา
2.1 ลักษณะที่ตงั ้ และอาณาเขตเกาะเกร็ ด
ตําบลเกาะเกร็ ดเป็ นพื ้นที่ที่มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาล้ อมรอบมีเนื ้อที่ประมาณ4.2 ตาราง
กิโลเมตร หรื อ ประมาณ 2,625 ไร่ ตั ้งอยู่ทางทิศใต้ ของอําเภอปากเกร็ ด ระยะห่างประมาณ 2
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่ข้างเคียง ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดกับตําบลคลองพระอุดมโดยมีแม่นํ ้าเจ้ าพระยากันกลาง
้
ทิศใต้
ติดกับตําบลท่าอิฐโดยมีแม่นํ ้าเจ้ าพระกันกลาง
้
ทิศตะวันออกติดกับตําบลปากเกร็ ดโดยมีแม่นํ ้าเจ้ าพระยากันกลาง
้
ทิศตะวันตกติดกับตําบลอ้ อมเกร็ ด, บางพลับโดยมีแม่นํ ้าเจ้ าพระยากันกลาง
้
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ภาพที่ 5 แสดงขอบเขตของเกาะเกร็ ด
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.google.com/pic/th/map
3. ความเป็ นมาของพืน้ ที่ศึกษา
ปากเกร็ ด เป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอําเภอเมืองนนทบุรี มี
ที่ว่าการอําเภอตัง้ อยู่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก ในท้ องที่ ตําบลปากเกร็ ด ที่ มาของ"ปาก
เกร็ ด "นัน้ เนื่ อ งมาจากในสมัยอยุธยามี เรื อสิน ค้ าทัง้ ในและต่ า งประเทศผ่านเข้ ามาตามลํ านํ า้
เจ้ าพระยามากมายเมื่อถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระ(พ.ศ.2251- 2275)ทรงพิจารณาถึง
ความจําเป็ นที่จะต้ องขุดคลองลัดตามลํานํ ้าเจ้ าพระยาเพิ่มขึ ้นเพื่อความสะดวกในการคมนาคม
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และการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุ งศรี อยุธยา จึงทรงมีพระราชดําริ ให้ ขดุ คลองลัดแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ช่วงเกาะเกร็ ดที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลโค้ งอ้ อมไปทางทิศตะวันตก แล้ วไหลวกมาทางทิศตะวันออก
ในปี พ.ศ.2265 เมื่อขุดคลองลัดแม่นํ ้าเจ้ าพระยาได้ แล้ ว ทําให้ การเดินเรื อลัดเร็ วขึ ้น คลองที่ขดุ มี
ขนาดเพียงกว้ าง 6 วา ลึก 6 ศอก และยาว 29 เส้ น เรี ยกคลองนี ้ในสมัยนันว่
้ า “คลองเกร็ ดน้ อย”
ต่อมานิยมเรี ยกกันว่า “คลองลัดเกร็ ด” ต้ นคลองหรื อปากคลองเรี ยกกันว่า “ปากเกร็ ด” ต่อมาคลอง
ลัด เกร็ ด ได้ ถูกความแรงของกระแสนํ า้ เซาะตลิ่ง พัง จนกว้ างมากขึน้ เรื่ อยๆกลายเป็ นแม่นํา้ ไป
บริ เวณที่ดินที่เป็ นเกาะเกร็ ดจึงมีลกั ษณะเป็ น “เกาะ” เรี ยกกันว่า “เกาะเกร็ ด”
ที่ว่าการอําเภอปากเกร็ ดเดิมสร้ างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.2427 ที่บริ เวณธรณี สงฆ์วัดสนามเหนือ
ขณะนัน้ มีฐานะเป็ นแขวงเรี ยกว่า"แขวงตลาดขวัญ" และในปี เดียวกันนี ้ได้ รับการยกฐานะเป็ น
"อําเภอปากเกร็ ด" โดยมีพระรามัญนนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) ดํารงตําแหน่งเป็ นนายอําเภอ
คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้ ย้ายที่วา่ การอําเภอมาตั ้งในที่ปัจจุบนั ซึง่ อยูร่ ิ มถนนแจ้ งวัฒนะ
ปั จจุบนั อําเภอปากเกร็ ดมี 12 ตําบลคือ ปากเกร็ ด อ้ อมเกร็ ด คลองข่อย ท่าอิฐ บางตลาด
บ้ านใหม่ บางพูด บางตะไนย์ คลองพระอุดม เกาะเกร็ ด บางพลับ และคลองเกลือ
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4. การจัดการข้ อมูลด้ านภูมิทศั น์ วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด
การศึกษาในขันตอนนี
้
้เพื่อให้ เกิดความกระชับและเน้ นเฉพาะบริ เวณพื ้นที่ศึกษาที่เป็ นไป
ในระดับชุมชน ประกอบด้ วย 4 ขันตอนหลั
้
ก คือ การสรุ ปสาระสําคัญ การระบุสิ่งแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรม การจัดทําเอกสารข้ อมูล การประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์เบื ้องต้ น
4.1 การสรุ ปคุณลักษณะสําคัญ
4.1.1 กลุ่มสาระสําคัญด้ านสภาพแวดล้ อมสรรค์ สร้ าง (Built Environment)
คลอบคลุ ม องค์ ป ระกอบทางกายภาพที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ มนุ ษ ย์ ไ ด้ แก่
สถาปั ต ยกรรม สิ่ ง ก่ อ สร้ าง โดยสถาปั ตยกรรมนั น้ สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 2 รู ป แบบ คื อ
สถาปั ตยกรรมประเภทศาสนสถาน และอาคารที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้ างประกอบด้ วย
1. วัดปรมัยยิกาวาส
วัดนี ้ตั ้งอยู่ในเกาะเกร็ ดตําบลเกาะเกร็ ด และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ
เกร็ ด ตรงมุมของแม่นํ ้าเจ้ าพระยากับคลองลัดเกร็ ดพอดี ถ้ าหากจะข้ ามเรื อจากตัวอําเภอปากเกร็ ด
ต้ องข้ ามที่ท่าวัดสนามเหนือใต้ ตลาดปากเกร็ ดเล็กน้ อยส่วนเรื อนําเที่ยวที่มาจากกรุ งเทพมหานคร
มักมาจอดที่วดั นีเ้ พราะเป็ นวัดใหญ่ และเป็ นวัดสําคัญของเกาะเกร็ ด เนื่องจากมีโบราณสถานที่
เก่าแก่และน่าศึกษาน่าชมมากมาย
วัด ปรมั ย ยิ ก าวาสเดิ ม ชื่ อ วัด ปากอ่ า ว อาจจะเป็ นเพราะว่ า วั ด ตั ง้ อยู่ ต รงแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาที่มีคลองลัดเกร็ ดแยกไหลลงมาทางทิศใต้ พอดีนนั่ เอง วัดนี ้สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยอยุธยา
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ตอนปลาย เมื่อคนมอญอพยพมาอาศัยอยู่ที่เกาะเกร็ ดนี ้จึงได้ ร่วมกันสร้ างวัดขึ ้น ถือว่าเป็ นวัดที่มี
ความสําคัญของคนมอญเคยเป็ นที่สถิตย์ของสังฆราชฝ่ ายรามัญที่พระสุเมธาจารย์ด้วย คนมอญ
เรี ยกวัดนีเ้ ป็ นภาษามอญว่า“เพี๊ยมู่ฮะเติง้ ”ปั จจุบนั วัดนี ้ก็ยงั เป็ นที่รวมทําบุญในโอกาสสําคัญของ
คนมอญ เช่นวันทําบุญออกพรรษา เป็ นต้ นหลังจากวัดนี ้สร้ างขึ ้นครัง้ แรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย
แล้ ว ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงโปรดให้ สถาปนาใหม่ทัง้ พระอาราม
และได้ รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดปรมัยยิกาวาส”เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลร่ วมกับพระเจ้ า
บรมมไหยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร พระบรมวงศานุวงศ์ผ้ ใู หญ่ที่ทรงอภิบาลทํานุ
บํารุ งสมเด็จพระเทพศิรินทรพระบรมราชชนนี และพระองค์มาตังแต่
้ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์ ปั จจุบนั
วัดปรมัยยิกาวาส เป็ นอารามหลวงชันโทชนิ
้
ดราชวรวิหารด้ วย
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ภาพที่ 6 วัดปรมัยยิกาวาส
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
โบราณวัตถุสถานที่น่าชมคือ พระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถซึง่
เป็ นฝี พระหัตถ์ของหม่อมเจ้ าประวิชชุมสายเป็ นภาพธุดงควัตรและพุทธจริ ยาวัตรที่สวยงามมาก
หน้ าบันพระอุโบสถมีปูน ปั น้ ตราพระเกี ย้ วอันเป็ นตราประจํ าพระองค์ ของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าฯประดิษฐานอยู่แวดล้ อมด้ วยลวดลายปูนปั น้ ที่สวยงามมากรอบพระอุโบสถมีรัว้ และ
บานประตูเหล็กที่เสาประตูเหล็กมีรูปหล่อศรี ษะนักรบโรมันโบราณด้ วยด้ านหน้ าพระอุโบสถมีศาลา
รับเสด็จหลังหนึ่ง เดิมมี 2 หลัง แต่พงั ลงนํ ้าไปหลังหนึ่งเพราะตลิ่งถูกนํ ้ากัดเซาะ ศาลารับเสด็จนี ้
เคยเป็ นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดช เมื่อเดือนพฤษภาคม 2489 เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยและชาวรามัญในอําเภอ
ปากเกร็ ด ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถมีเจดีย์องค์ใหญ่แบบมอญซึง่ จําลองแบบพระธาตุเจดีย์มุ
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เตา จากเมืองหงสาวดี และมีพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุไว้ ด้วย ถัดไปมีวหิ ารพระพุทธไสยาสน์องค์
พระพุทธไสยาสน์เข้ าใจว่าสร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ส่วนวิหารสร้ างขึ ้นใหม่ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ที่เพดานวิหารมีภาพเขียนตราเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้ าวิเศษด้ วย
หลั ง พระวิ ห ารมี พ ระนนทมุ นิ น ท์ ซึ่ ง เป็ นพระพุ ท ธรู ป ประจํ า จั ง หวั ด นนทบุ รี
ประดิษฐานอยู่ด้วย และมีพระพุทธรู ปที่ระเบียงวิหารคตถึง 46 องค์ด้วย ที่ริมแม่นํ ้ามี เจดีย์เอียง
องค์ เล็ก ตัง้ เด่นสง่ามองเห็นได้ แต่ไกล ทัง้ เวลานั่งเรื อไปตามแม่นํา้ เจ้ าพระยา หรื อมองจากฝั่ ง
อําเภอปากเกร็ ดด้ วย เจดีย์เอียงองค์นีถ้ ือเป็ นเอกลักษณ์ พิเศษของวัด บริ เวณนีท้ างวัดได้ ปลูก
ต้ นไม้ ไว้ เป็ นสวนพักผ่อนดีมาก มีต้นไม้ ที่น่าสนใจเรี ยกกันว่า ต้ นสามกษัตริ ย์คือมีต้นโพธิ์ ต้ นไทร
และต้ นหว้ าขึ ้นรวมเป็ นต้ นเดียวกัน เป็ นต้ นไม้ เก่าแก่อายุไม่ตํ่ากว่า 100 ปี แน่นอน ใกล้ ๆกันมี
ปราสาทห้ ายอดแบบรามัญซึ่งสร้ างด้ วยไม้ และประดับด้ วยกระดาษสีฉลุลาย ทางวัดสร้ างขึ ้นเพื่อ
พระราชทานเพลิงศพท่านเจ้ าคุณพระไตรสรณธัช (มาลัย ธาตุสวุ รรณ) อดีตเจ้ าอาวาสวัดปรมัยยิ
กาวาส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2540 เสียดายที่ปัจจุบนั ชํารุดมากแล้ ว
สถานการณ์ ในปั จจุบัน
วัดปรมัยยิกาวาสถือเป็ นวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะเกร็ ดทางบกและทาง
นํ ้าในโปรแกรมการท่องเที่ยวไหว้ พระ 9 วัด เพราะมีเจดีย์ที่ถือเป็ นภาพสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ ด มี
จุดชมวิวด้ านเหนือของเกาะที่เป็ นสะพานพระราม 5 ซึ่งเป็ นจุดสนใจและจุดหลักในการท่องเที่ยว
สํ าคัญ ของเกาะเกร็ ด ซึ่งปั จจุบันมี แผนการพัฒนาให้ เกิ ดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยู่อย่า ง
ต่อเนื่อง
2. วัดไผ่ ล้อม
วัดไผ่ล้อม ตังอยู
้ ใ่ นเกาะเกร็ ดริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดปร
มัยยิกาวาส ห่างจากวัดปรมัยยิกาวาสตามทางเดินประมาณ 350เมตรเข้ าใจว่าวัดนี ้คงสร้ างสมัย
อยุธยาตอนปลายเช่นกัน โบราณสถานของวัดที่น่าชมคือ พระอุโบสถซึง่ มีหน้ าบันจําหลักไม้ เป็ นรูป
ดอกไม้ ที่สวยงามมาก มีคันทวยและบัวหัวเสาที่มีความงามไม่แพ้ กัน ด้ านหน้ าของพระอุโบสถมี
เจดีย์2 องค์ มีฐานเป็ นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสอง ซึง่ คนมอญเรี ยกว่า “เพี๊ยะโต้ ” ทังพระอุ
้
โบสถและ
เจดีย์ได้ รับการบูรณะจนดูเสมือนสร้ างขึ ้นใหม่
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ภาพที่ 7 วัดไผ่ล้อม
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

สถานการณ์ ในปั จจุบัน
วัดไผ่ล้อมถือเป็ นวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะเช่นกัน เพราะถูกบรรจุอยู่ใน
โปรแกรมการท่องเที่ยวไหว้ พระ 9 วัดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ อีกแห่ง สภาพแวดล้ อม
ของวัดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และมีความสะอาดเพราะมีการดูแลบูรณะอย่างต่อเนื่องขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลเกาะเกร็ ดเช่นกัน แต่ยงั ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็ นระบบแบบบูรณาการ
ทั ้งหมด
3. วัดเสาธงทอง
วัด เสาธงทอง ตัง้ อยู่ใ นเกาะเกร็ ด ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ า พระยาเช่ น กัน และอยู่ท างทิ ศ
ตะวันตกของวัดไผ่ล้อม ห่างจากวัดไผ่ล้อมประมาณ 300เมตร ดังนัน้ วัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม
และวัดปรมัยยิกาวาส จึงอยู่ไม่ไกลกันมาก เดิมวัดเสาธงทองมีชื่อว่า “วัดสวนหมาก” เข้ าใจว่าเมื่อ
สร้ างวัดใหม่ๆคงมีสวนหมากมาก หรื อที่ตั ้งวัดอาจเป็ นสวนหมากมาก่อนก็ได้ สันนิษฐานกันว่าวัดนี ้
ได้ รับการปฎิสังขรณ์ ในตอนปลายรั ชกาลที่ 4 โดยเจ้ าจอมมารดาอําภาในรัชกาลที่ 2 และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เคยเสด็จวัดนี ้เมื่อปี พ.ศ. 2440 และได้ เสด็จชมสวน
สะท้ อนห่อที่เกาะเกร็ ดด้ วยโบราณสถานของวัดเสาธงทอง คือ พระอุโบสถซึ่งซ่อมแซมใหม่ทั ้งหลัง
จนดูเสมือนเป็ นพระอุโบสถสร้ างใหม่
เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสองเป็ นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสองและมีเจดีย์บริ วาร
เล็กๆล้ อมรอบอีก 12 องค์ ซึง่ คนมอญเรี ยกว่า “เพี๊ยะอาล๊ าด” หรื อ "พระธุตงั คธาตุเจดีย์" ใกล้ ๆ
พระอุโบสถมีเจดีย์อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็ นทรงระฆังกลม อีกองค์หนึ่งทําองค์ระฆังเป็ นพูคล้ ายผล
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มะเฟื อง พระวิ ห ารยัง ไม่ ไ ด้ ซ่ อ มแซม จึ ง พบเห็ น ลวดลายปูน ปั น้ ที่ ซ้ ุ ม ประตูแ ละซุ้ ม หน้ า ต่ า งที่
สวยงามพอสมควร ตึกขุนเทพภักดี (สง จารุ สังข์)เป็ นตึกที่ขุนเทพภักดีสร้ างเป็ นอาคารโรงเรี ยน
มัธยม เมื่อปี พ. ศ. 2451
ปั จจุบนั ทําเป็ นห้ องสมุด ศาลาเจ้ าจอมมรกตเป็ นศาลาท่านํ ้า ซึ่งเจ้ าจอมมรกตใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั สร้ างถวาย ปั จจุบนั ซ่อมแซมใหม่เช่นกัน หอสวดมนต์
และหมู่กุฎีสงฆ์เป็ นอาคารทรงไทย มีลวดลายไม้ ฉลุและจิตรกรรมฝาผนังด้ วย สร้ างเมื่อราวพ.ศ.
2456 สะพานข้ ามคลองเก่าเป็ นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ ามคลองในบริ เวณวัด แต่คลองตื ้นเขิน
มากแล้ ว ต้ นยางใหญ่อยูใ่ กล้ พระอุโบสถ เป็ นต้ นยางขนดใหญ่วดั รอบต้ นได้ ถึง 5.75 เมตร อายุราว
200 ปี และที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยายังมีต้นโพธิ์ใหญ่ 2 ต้ น ต้ นมะขามใหญ่อีก 1 ต้ นด้ วย
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ภาพที่ 8 วัดเสาธงทอง
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
สถานการณ์ ในปั จจุบัน
เป็ นวัดที่ค่อนข้ างห่างไกลจากจุดสัญจรหลักของการท่องเที่ยวโดยทางบกแต่ยงั เป็ น
จุดหนึ่งของการท่องเที่ยวทางเรื อในโปรแกรมการล่องเรื อไว้ พระ 9 วัด และเป็ นจุดแรกในจํานวน 9
วัด และถื อเป็ นวัดที่ อยู่ในวิถีชีวิตของคนภายในชุมชน ดังนัน้ บรรยากาศของวัดเสาธงทองจึงมี
ความสงบเงี ยบแต่ก็มีชีวิตชี วาในวันสําคัญ ทางศาสนาเช่นกัน แต่จะคับคั่งและมี ชีวิตชี วาด้ วย
นักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์
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4. วัดฉิมพลี
วัดฉิมพลีตงอยู
ั ้ ่ในเกาะเกร็ ดริ มคลองลัดเกร็ ด และอยู่ทางทิศใต้ ของวัดปรมัยยิกาวาส
ห่างจากวัดปรมัยยิกาวาสประมาณ 800 เมตร ถ้ าหากจะไปชมวัดนี ้ โดยข้ ามฟากที่ท่าวัดกลาง
เกร็ ด จะสะดวกมากกว่ า เพราะเมื่ อ ขึน้ จากท่ า เรื อ ฝั่ ง เกาะเกร็ ด แล้ ว เดิ น ขึ น้ ไปทางทิ ศ เหนื อ อี ก
เล็กน้ อยก็ถงึ วัดนี ้
วัดฉิมพลีเป็ นวัดสมัยอยุธยาตอนปลายอีกวัดหนึ่ง เดิมชื่อ "วัดป่ าฝ้าย" สันนิษฐานกัน
ว่า พระบาทสมเด็ จพระพุท ธเลิศ หล้ านภาลัย ทรงปฏิสัง ขรณ์ แล้ วทรงตัง้ ชื่ อใหม่ว่า “วัด ฉิ มพลี
สุทธาวาส” ตามชื่อเดิมของพระองค์คือ “เจ้ าฟ้าชายฉิม” โบราณสถานของวัดที่น่าชมคือ พระ
อุโบสถซึง่ มีฐานโค้ งแบบท้ องเรื อสําเภา หน้ าบันจําหลักไม้ เป็ นรู ปเทพทรงราชรถล้ อมรอบด้ วยลาย
ดอกไม้ ซุ้มประตูและซุ้มหน้ าต่างมีลวดลายปูนปั น้ ที่สวยงาม ด้ านเหนือของพระอุโบสถมี เจดีย์
เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสองและมีเจดีย์องค์เล็ก 4 องค์ล้อมรอบองค์ใหญ่ องค์ระฆังประดับด้ วยกระจก
สีสวยงาม ในบริ เวณวัดมี ตุ๊กตาหิน เข้ าใจว่านํามาจากเมืองจีน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย
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ภาพที่ 9 วัดฉิมพลี
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
สถานการณ์ ในปั จจุบัน
เป็ นวัดที่เป็ นศาสนสถานของชุมชน มีความน่าสนใจด้ านประวัติศาสตร์ ของชุมชน
แต่ห่างไกลจากจุด เชื่ อมต่อหลักของเกาะเกร็ ด แต่ยังเป็ นจุด หนึ่งของการท่องเที่ ยวทางเรื อใน
โปรแกรมการล่องเรื อไว้ พระ 9 วัด จึงจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยววัดนี ้โดยโปรแกรมท่องเที่ยว
ทางเรื อเป็ นส่วนใหญ่ แต่ก็ใช้ เวลาค่อนข้ างน้ อยในการเยี่ยมชมและขาดการพัฒนาและบูรณะ ขาด
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การประชาสัมพันธ์ จึงทําให้ นกั ท่องเที่ยวขาดความรู้ ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับวัดฉิมพลีไป ส่งผล
ให้ วดั ฉิมพลีคอ่ นข้ างเงียบเหงา
5. วัดป่ าเลไลยก์
วัดป่ าเลไลยก์เป็ นวัดร้ างตังอยู
้ ่ติดกับวัดฉิมพลี ปั จจุบนั จึงรวมกับวัดฉิมพลี ยังมี
โบราณสถานของวัดเหลืออยูค่ ือ พระอุโบสถกับ เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสอง2 องค์ ซึง่ มีความงาม
ในด้ านคุณค่าทางสถาปั ตยกรรมทางศาสนาที่สําคัญของสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนปลาย อันเป็ น
องค์ประกอบที่ควรแก่การศึกษาไว้ และเผยแพร่ กล่าวกันว่าภายในพระอุโบสถเคยมีพระประธาน
เป็ นพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์ปางมารวิชยั หน้ าตักกว้ าง 3 ศอกด้ วย ปั จจุบนั ถูกขโมยไปแล้ ว ทั ้งพระ
อุโบสถและเจดีย์ชํารุ ดทรุ ดโทรมและมีหญ้ าขึ ้นรกเพราะขาดการบูรณะมาเป็ นเวลานาน ถ้ าหาก
ทางวัดหรื อทางอ.บ.ต.เกาะเกร็ ดเห็นความสําคัญของวัดป่ าเลไลยก์ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างยิง่
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ภาพที่ 10 วัดป่ าเลไลยก์
ที่มา: รู ปภาพ, [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2554. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
สถานการณ์ ในปั จจุบัน
วัดป่ าเลไลยก์เป็ นวัดที่ไม่ได้ รับการดูแลและบํารุ งรักษา จึงเป็ นวัดที่เสื่อมโทรมและรก
ร้ าง เนื่ องด้ วยไม่ได้ ถูบ รรจุอยู่ใ นโปรแกรมการท่ องเที่ ยวไหว้ พระ 9 วัด แต่ มี ความสํ าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปะ จึงต้ องได้ รับการบํารุ งรักษาและพัฒนาอย่างเร่ งด่วน ซึ่งตําแหน่งของวัด
้ ต่ ิดกับวัดฉิมพลีเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง
นั ้นมีศกั ยภาพที่ดีเพราะตังอยู
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6. วัดศาลากุล
วัดศาลากุล ตัง้ อยู่เกือบกลางเกาะเกร็ ด และอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้ านเกาะศาลากุล การ
เดินทางไปยังวัดนี ้ ถ้ าหากข้ ามเรื อที่ท่าวัดกลางเกร็ ด เมื่อขึ ้นที่ท่าเกาะเกร็ ด จะมีถนนไปถึงวัดนี ้ได้
ระยะทางประมาณ 1400เมตร กล่าวกันว่าวัดนี ้เป็ นวัดเก่าเช่นกัน เดิมตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้า เนื่องจาก
ดินริ มแม่นํ ้างอกขึ ้นเรื่ อยๆ ปั จจุบนั นี ้จึงอยู่เกือบกลางเกาะเกร็ ด สันนิษฐานกันอีกว่า ชื่อวัดเดิมชื่อ
"วัดศาลากุน"เป็ นชื่อที่ได้ มาจากผู้สร้ างศาลาถวายวัด ผู้สร้ างคือ เจ้ าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุ
หนายก ซึง่ รับราชการในสมัยพระเจ้ าตากสิน จนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ และยัง
กล่าวกันอีกว่า เดิมเกาะเกร็ ดมีชื่อว่า "เกาะศาลากุน"เหมือนกับชื่อวัดศาลากุน เพิ่งเปลี่ยนมาเป็ น
"เกาะเกร็ ด" ภายหลังตอนที่ตงั ้ เป็ นตําบลเกาะเกร็ ด และตัง้ อําเภอปากเกร็ ด ซึ่งถือเป็ นวัดที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของเกาะเกร็ ดเป็ นอย่างยิ่ง
สําหรับโบราณสถานของวัดล้ วนสร้ างขึน้ ใหม่ คือ พระอุโบสถลักษณะทรงโบราณ 2
ชั ้น ศาลาการเปรี ยญ หอสวดมนต์ เจดีย์และกุฎีสงฆ์ และยังมีโบราณวัตถุเก่า เช่น โต๊ ะหมู่บูชา
ขนาดใหญ่ประดับมุก, เครื่ องแก้ วเจียระไน, และหีบศพประดับมุก ซึ่งทางวัดเก็บรักษาไว้ และวัด
ศาลากุลยังมีชื่อเสียงในการทําเครื่ องรางของขลัง คือ หนุมานแกะสลักของพระอาจารย์สนุ่ อดีตเจ้ า
อาวาส ซึง่ เป็ นเจ้ าอาวาสสมัยรัชกาลที่ 5 ปั จจุบนั หาหนุมานแกะสลักได้ ยากมาก
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ภาพที่ 11 วัดศาลากุล
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
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สถานการณ์ ในปั จจุบัน
วัดศาลากุลนัน้ ถือเป็ นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างยิ่ง เป็ นวัดที่อยู่
กับชุมชนหลักจึงมีการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จํานวนนักท่องเที่ยวก็ยงั ถือว่าน้ อย เพราะ
อยู่ห่างไกลจากจุดท่องเที่ยวหลักของเกาะไม่ว่าจะทังทางบกและทางนํ
้
้า จึงควรมีการให้ ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจตระหนักถึงความสําคัญของวัดศาลากุล
4.1.2
กลุ่ ม สาระสํ า คั ญ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ (Natural
Environment)
สําหรั บสาระสําคัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาตินัน้ เกาะเกร็ ดเป็ นพืน้ ที่ที่มีแม่นํา้
เจ้ าพระยาล้ อมรอบ ประกอบกับสภาพพื ้นที่ของเกาะเกร็ ดที่ใช้ ประโยชน์นัน้ มากกว่า 50% เป็ น
พื ้นที่เกษตรกรรม ทําสวน พื ้นที่ของเกาะนันมี
้ ความสูงเฉลี่ยจากแม่นํ ้าปกติเพียง 2-3 เมตร ดังนัน้
แม่นํา้ เจ้ าพระยาจึงถือเป็ นแม่นํา้ สายสําคัญสําหรั บการอุปโภคบริ โภคของคนภายในเกาะเกร็ ด
รวมถึงเป็ นเส้ นทางติดต่อสู่ชุมชนภายนอกซึ่งสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติของเกาะเกร็ ดนัน้ มี
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติคอ่ นข้ างสูง สภาพลําคลองภายในเกาะเกร็ ดและพื ้นที่เกษตรกรรมของ
ชุมชน
สถานการณ์ ในปั จจุบัน
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติของเกาะเกร็ ดในปั จจุบนั นั ้น ถือเป็ นจุดแข็งที่สําคัญของ
การท่องเที่ ยว เพราะมี ความเป็ นธรรมชาติของภูมิทัศน์ แบบชุมชนริ มนํ า้ ที่ ยังคงดํ าเนินวิถีชีวิต
เหมือนในสมัยอดีต ทัง้ สภาพบ้ านเรื อน คลองต่างๆ และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่
อาจมีการเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบ้ าง แต่ก็ยงั อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ างช้ า อาจ
เป็ นเพราะสภาพพื ้นที่นั ้นเป็ นเกาะ จึงทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทัง้ วิถีชีวิตและชุมชนที่
ค่อนข้ างช้ า
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ภาพที่ 12 สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติของเกาะเกร็ ด
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
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4.1.3 กลุ่มสาระสําคัญด้ านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมรดกทางนามธรรม
(Intangible Cultural Environment)
ครอบคลุมหัวข้ อที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ ได้ แก่ ประวัติศาสตร์ การตัง้
ถิ่นฐานของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนริ มนํา้ การค้ าขาย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่เชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ ก่อให้ เกิดภูมิปัญญาที่สะท้ อนออกมาในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมและ
ภูมิทัศน์ที่เป็ นเอกลักษณ์ รวมไปถึงประเพณี ที่เชื่อมโยงกับพืน้ ที่ เช่น ประเพณี ต่างๆ ของชุมชน
มอญในเกาะเกร็ ด เป็ นต้ น
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ภาพที่ 13ประเพณีวนั สงกรานต์มอญของเกาะเกร็ ด
ที่มา: รู ปภาพ, [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
สถานการณ์ ในปั จจุบัน
ประเพณีและขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของเกาะเกร็ ดนั ้น เนื่องด้ วยการท่องเที่ยว
ที่ เ ป็ นจุ ด ขายสํ า คัญ ในปั จ จุ บั น ทํ า ให้ มี ก ารฟื ้น ฟู แ ละเผยแพร่ วัฒ นธรรมที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ สู่
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมากขึน้ แต่ยงั ขาดการให้ ข้อมูลเชิงลึก ความสําคัญและความเป็ นมา
เพื่อให้ มีองค์ความรู้ที่ลกึ ซึ ้งมากขึ ้น
5.การแปลงความหมายข้ อมูล
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นการแปลความหมายข้ อมูลจากข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยหลังจากที่เก็บข้ อมูล
ที่เป็ นระบบและสามารถสร้ างการรับรู้ ร่วมกันได้ แล้ ว จึงทําการแปลความหมายข้ อมูลในด้ านต่างๆ
ของพื ้นที่ศกึ ษา ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
5.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสมาชิกในชุมชน รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐานบนเกาะเกร็ ด
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เกาะเกร็ ด เป็ นเกาะขนาดใหญ่ กลางลํ าเจ้ าพระยา มี ฐานะเป็ นตํ าบลแบ่ง เขตการ
ปกครองออกเป็ น 7 ตําบล เกาะเกร็ ดเกิดขึ ้นจากการขุดคลองลัดลํานํ ้าเจ้ าพระยาตรงที่เป็ นแหลม
ยื่นไปตามความโค้ งของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระแห่งกรุ งศรี อยุธยา
ในปี พ.ศ.2265 เรี ยกคลองนี ว้ ่า “คลองลัดเกร็ ดน้ อย” ขนาด 6 วา ยาว 39 เส้ นเศษ ลึก 6 ศอก
ต่อมากระแสนํ ้าเปลี่ยนทิศทางทําให้ คลองขยายกว้ างขึ ้น เพราะถูกความแรงของกระแสนํา้ เซาะ
ตลิ่งจนกลายเป็ นแม่นํ ้าลัดเกร็ ด และเกาะเกร็ ด จนมีสภาพเป็ นเกาะเช่นทุกวันนี ้
ชื่อของเกาะเกร็ ดแต่เดิมนั ้นคงไม่มี คงเรี ยกสภาพพื ้นที่ที่เป็ นแหลมยื่นของพื ้นดินว่า
“บ้ านแหลม”ปั จจุบนั นีบ้ ริ เวณใกล้ เคียงยังคงมีบ้านและคลองที่เรี ยกว่าบ้ านแหลมเหนือและบ้ าน
แหลมกลาง เมื่อขุดคลองลัดแล้ วสภาพการเป็ นเกาะยังไม่ชดั เจนเพราะเป็ นเพียงคลองลัดแคบๆ
เรี ยกว่า “ลัดเกร็ ด”ด้ านตะวันตกของเกาะรี ยกอ้ อมเกร็ ดในต้ นรัชกาลที่3 สุนทรภู่ได้ กล่าวถึงเกาะ
เกร็ ดไว้ ในนิราศภูเขาทอง ได้ เรี ยกชื่อของชุมชนเท่านั ้น ไม่ได้ กล่าวถึงชื่อแต่อย่างใด ดังนี ้
“ถึงเกาะเกร็ ดบ้ านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิ งเกล้ ามวยงามตามภาษา”เมื่อลําคลองกว้ าง
สภาพความเป็ นเกาะเด่นชัดขึ ้นจึงเรี ยกเกาะ แต่ชื่อที่เรี ยกกันในชันแรกนั
้
นเรี
้ ยกว่า “เกาะศาลากุน”
ชื่อนี ้ยังปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินที่ออกในสมัยรัชกาลที่ 5 เกาะศาลากุนเรี ยกตามชื่อวัดบนเกาะ คือ
วัดศาลากุน ซึ่งสันนิฐานว่ามาจาก เจ้ าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายกที่รับราชการสมัยพระ
ั ้ าเภอปากเกร็ ดขึน้ เกาะ
เจ้ าตากสินมหาราชจนถึงสมัยรั ชการที่2 เป็ นผู้สร้ างถวาย ต่อมาได้ ตงอํ
ศาลากุนจึงได้ มีฐานะเป็ นตําบลและเรี ยกว่าตําบลเกาะเกร็ ด เกาะนี ้จึงชื่อ เกาะเกร็ ดตั ้งแต่นนั ้ มา
จนถึงปั จจุบนั นี ้
เกาะเกร็ ดเป็ นชุมชนที่เจริ ญมาตั ้งแต่ปลายสมัยอยุธยา สังเกตได้ จากวัดต่างๆที่สร้ างขึ ้น
บนเกาะแต่ละวัด เป็ นโบราณสถานที่สวยงาม แตกต่างจากวัดที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกันอย่างเห็น
ได้ ชัด ทางลัดเกร็ ดตอนใต้ บริ เวณนี ้เป็ นที่ตงั ้ ด่านตรวจเรื อต่างๆที่จะเดินทางขึ ้นไปกรุ งศรี อยุธยา
ชาวบ้ านเรี ยกบริ เวณนี ้ว่า “ปากด่าน” เมื่อกรุ งศรี อยุธยาเสียแก่พม่าทหารพม่าคงยึดหมู่บ้านบน
เกาะนี ้ บริ เวณลัดเกร็ ดเป็ นด่านตรวจเรื อแพของคนไทย ดังที่เห็นได้ จากหนังสืออภินิหารมหาบุรุษ
ที่ได้ กล่าวถึงนายสุจินดา เมื่อลอบหนีออกจากกรุงศรี อยุธยา
หลังจากกรุ งแตกพร้ อมเพื่อนอีก 3 คน เพื่อไปพบหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ที่เมืองราชบุรี ลงเรื อโกลนหนีพม่ามาทางบางไทร และล่องมาตาม
ลํานํ ้าย่านเมืองสามโคกจนเข้ าเขตเมืองนนท์ พอถึงบางบัวทองในอ้ อมเกร็ ดก็พอสว่างในที่นนจึ
ั ้ งได้
ซ่อนตัวอยู่ในที่ลบั ๆครัน้ คํ่าลงเรื อล่องถึงเมืองธนบุรีที่วดั แจ้ ง พระองค์ไม่เสด็จพ่านคลองลัดเกร็ ด
แต่กลับอ้ อมไปทางปากคลองบางบัวทอง ซึง่ เป็ นทางที่ไกลกว่าเนื่องจากบริ เวณลัดเกร็ ดพม่าได้ ยดึ
ด่านตรวจไว้ อย่างหนาแน่น เกาะเกร็ ดจึงมีบทบาทที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ของไทยแต่เดิมมา
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การตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนในอดีต
เมื่ อ ครั ง้ กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาเป็ นราชธานี ป รากฏว่ า มี ค นมอญได้ เข้ า มาอยู่แ ล้ ว ทัง้ นี เ้ พราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมอญดําเนินมาด้ วยดีแต่โบราณประกอบกับการเป็ นพุทธศาสนิกชน
และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ ายกัน ทังยั
้ งต้ องทําศึกสงครามกับพม่ามาตลอด กรุ งหงสาวดี
เป็ นเมืองหลวงของมอญมาแต่โบราณ พม่าได้ บุกเข้ ายึดเมืองและมอญได้ ยึดคืนจากพม่ามาได้
ระยะหนึ่งจนถึงพ.ศ.2300 มอญต้ องเสียกรุ งหงสาวดีให้ แก่พม่าไป การตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนของ
มอญในอดีตจึงเป็ นลักษณะอพยพหลบหนีรุกไล่ของกษัตริ ย์พม่าถอยเข้ ามาในประเทศไทย การ
อพยพของชาวมอญปากเกร็ ด ได้ อพยพมา 2 ครัง้ คือ
ครั ง้ แรก พ.ศ. 2317 สมัยพระเจ้ าตากสินมหาราช โปรดให้ ครอบครัวมอญของพระ
ยาเจ่ง ซึ่งเป็ นนายทหารหัวหน้ าคนมอญมาตัง้ บ้ านเรื อนอยู่ที่ปากเกร็ ด จัง หวัดนนทบุรี และที่
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มอญที่เข้ ามาอยู่ครัง้ นี ้ส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวทหาร โดยร่ วมกับ
ทหารมอญเก่าครัง้ สมัยกรุ งศรี อยุธยาและทหารไทยทําสงครามขับไล่พม่าอย่างเข้ มแข็ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในศึกเก้ าทัพนั ้นทหารมอญมีบทบาทอย่างมากในการขับไล่ข้าศึก และได้ รับพระราชทาน
ยศเป็ นนายทหารชัน้ ผู้ใหญ่ จํานวนมากพญาเจ่ง ซึ่งตั ้งบ้ านเรื อนอยู่ที่ปากคลองตลาด ภายหลัง
ได้ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ นเจ้ าพระยามหาโยธา ในสมัยรัชกาลที่ 1 และเป็ นต้ นสกุล “คช
เสนี”
ครั ง้ ที่สอง พ.ศ.2358 สมัยพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย โปรดเกล้ าฯให้ เจ้ าฟ้ามงกุฎ
(รัชกาลที่ 4) ไปรับครอบครัวมอญที่เข้ ามาทางด่านแม่ละเมา แม่สอด เมืองตาก ให้ ครอบครัวมอญ
เหล่านั ้นอยู่ที่นนทบุรีบ้าง ปทุมธานีบ้าง เมืองนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง)บ้ าง ดังนันคนมอญจึ
้
ง
อยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตั ้งแต่บางประอินตลอดมาจนถึงกรุ งเทพฯ คนมอญเหล่านี ้ในชั ้นต้ นตั ้งใจว่า
จะอยู่ชั่วคราวและมาอยู่ใ นบริ เ วณบ้ านร้ างเมื องร้ างของคนไทย ซึ่งทิ ง้ ไปเพราะถูกพม่าข้ าศึก
ปล้ นสะดมยึดหมู่บ้านเหล่านี ไ้ ว้ เหตุนีช้ ุมชนที่เกิดขึน้ ใหม่สมัยนัน้ ตลอดมาจนถึงปั จจุบันจึงเป็ น
ชุมชนของคนมอญเกื อบทัง้ หมดคนมอญที่ อ พยพมาส่วนใหญ่ เป็ นขุนนาง ทหารและพระสงฆ์
ผู้ใหญ่ ดังนีน้ ัน้ จึงปรั บสภาพความเป็ นอยู่ได้ ดี ประกอบกับได้ เข้ ารั บราชการเป็ นขุนนางกันมาก
สภาพชีวติ จึงอยูใ่ นขันที
้ ่ดี เป็ นที่ยอมรับของคนไทยโดยทัว่ ไป
สํ า หรั บ ชุม ชนมอญปากเกร็ ด เมื่ อ ครั ง้ ได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯจากพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าอยูห่ วั ให้ ตงเป็
ั ้ นอําเภอชื่อ อําเภอปากเกร็ ด เมื่อ พ.ศ. 2427 นัน้ ทรงแต่งตังนายอํ
้
าเภอ
คนแรกเป็ นคนมอญคือ พระรามัญนนทเขตคดี (เนียม นนทนาคร) และที่วา่ การอําเภอปากเกร็ ดคือ
บ้ านพระรามัญนนทเขตคดี ที่หมู่ที่ 7 ตําบลเกาะเกร็ ด โดยต่อมาเปลี่ยนนายอําเภอและที่ว่าการ
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อําเภอไปหลายครัง้ จนถึง พ.ศ. 2506 ได้ ย้ายที่วา่ การอําเภอจากตรงข้ ามโบสถ์มาสร้ างบริ เวณที่ว่า
การอําเภอปั จจุบนั
5.2 ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม
ประเพณีในเกาะเกร็ด
เนื่องจากในเกาะเกร็ ดมีคนมอญอพยพเข้ ามาอาศัยอยูม่ ากพอสมควร คนมอญจึงนํา
ประเพณีและความเชื่อต่างๆมาจากเมืองมอญด้ วย ประเพณีจึงมีหลากหลายและแตกต่างไปจาก
ประเพณีไทย เช่นประเพณี สงกรานต์ จะมีการทําบุญกลางบ้ าน มีการแห่ข้าวแช่ แห่นํ ้าหวาน แห่
หางหงส์ มีการรํ าเจ้ า มีการเล่นสะบ้ ามอญและทะแยมอญ เป็ นต้ น นอกจากประเพณีสงกรานต์
แล้ ว ยังมีประเพณีอื่นๆอีก เช่น ประเพณีการจุดลูกหนู ประเพณีตกั บาตรทางนํ ้า ประเพณีตกั บาตร
ดอกไม้ ประเพณีการตักบาตรนํ ้าผึ ้ง ประเพณีรํามอญ ประเพณีการเล่นเพลงเจ้ าขาว และ ประเพณี
การละเล่นเพลงระบําบ้ านไกล เป็ นต้ น
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1. ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์เป็ นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยทั ้งชาติ แต่คนไทยเชื ้อสายมอญที่
เกาะเกร็ ด มีการปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากที่อื่น และเรี ยกประเพณีสงกรานต์วา่ "ปั จอะห์ต๊ะห์" โดยจะ
มีการทําบุญเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬารทุกหมูบ่ ้ านของชุมชนในเกาะเกร็ ด เทศกาลสงกรานต์นี ้ใช้
เวลาหลายวัน เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 13 เมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี พิธีจะเริ่ มจากการ
ทําบุญฉลองสงกรานต์ ซึ่งประกอบด้ วย การแห่ข้าวแช่ เเห่นํ ้าหวาน แห่สงกรานต์ ปล่อยปลา และ
ทําบุญกลางบ้ าน ก่อนวันสงกรานต์ จะมีการกวนขนมกาละแม ข้ าวเหนียวเเดง ข้ าวเหนี ยวแก้ ว
และมีการทําคะนอมจินหรื อขนมจีนเพื่อทําบุญด้ วย ในตอนเย็นและกลางคืนตามหมู่บ้านต่างๆจะ
มีการเล่นสะบ้ ามอญ และทะเเยมอญ หลังวันที่ 15 เมษายนจะมีการทําบุญกลางบ้ าน จากนั ้นจะ
มีการทําบุญต่อเนื่องไปอีกด้ วยการทําบุญสรงนํ ้าพระ แห่หางหงส์ และจบด้ วยการรํ าเจ้ าประจําปี
ของแต่ละหมู่บ้าน
2. แห่ สงกรานต์
เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ คนไทยเชือ้ สายมอญที่เกาะเกร็ ดถือว่าเป็ นการขึ ้นศักราช
ใหม่ จึงจัดให้ มีการเฉลิมฉลองกันด้ วยการทําบุญรักษาศีลเพื่อเป็ นการต้ อนรับศักราชใหม่ และเพื่อ
บูชาพระรัตนตรัยและนางสงกรานต์ คนมอญนันเมื
้ ่อถึงหน้ าทําบุญ ก็จะทําบุญกันอย่างจริ งจัง และ
สนุก สนานกัน อย่ า งเต็ ม ที่ เทศกาลสงกรานต์ ข องคนมอญจึ ง มี ทัง้ พิ ธี ก รรมทางศาสนา และ
การละเล่นต่างๆ หลังวันที่ 15 เมษายน จะมีการแห่สงกรานต์ ซึง่ จัดการแห่อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวโดย
ขบวนแห่จะเดินไปอย่างมีระเบียบสวยงาม จะแต่งตัวอย่างพิถีพิถนั สวยงามเป็ นพิเศษ ขบวนแห่
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สงกรานต์นี ้จะมีทงั ้ แห่นํ ้าหวาน ปลาและนกที่จะนําไปปล่อย พร้ อมทัง้ ขบวนการละเล่นต่างๆเช่น
มอญรํ า เม้ ยเจิง เป็ นต้ น
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ภาพที่ 14 แสดงประเพณี

ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

3. แห่ นํา้ หวาน
การแห่นํา้ หวานเป็ นประเพณี ที่ทําหลังจากวันสงกรานต์ประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดย
ชาวบ้ านจะมาร่ วมทําบุญด้ วยการจัดขบวนแห่นํา้ หวานบรรจุขวด เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ไว้ ฉัน
เวลากระหายนํ ้า เมื่อขบวนแห่ถึงวัดใดก็นํานํ ้าหวานที่จดั ไว้ ถวายพระสงฆ์และสามเณรทุกรู ปในวัด
ขบวนแห่นํ ้าหวานจะมีทั ้งนกและปลาเพื่อนําไปปล่อยตามวัดต่างๆด้ วยตามเส้ นทางที่ขบวนผ่านจะ
มีโรงทานตังอยู
้ ่เป็ นระยะๆมีนํ ้าดื่ม ขนมและของว่าง บริ การแก่ผ้ รู ่ วมขบวนหรื อผู้ร่วมงานด้ วย ซึ่ง
เป็ นการให้ บริ การฟรี ประเพณีแห่นํา้ หวานนี ้ คนไทยเชื ้อสายมอญที่เกาะเกร็ ดได้ ปฏิบตั ิเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทย
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ภาพที่ 15 แสดงประเพณีแห่นํ ้าหวาน
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

4. แห่ ข้าวแช่
ประเพณีการแห่ข้าวแช่ เป็ นประเพณี ที่คนมอญเรี ยกว่า "เปิ งฮุงกราน" คือในเช้ าวัน
สงกรานต์ชาวบ้ านจะจัดเตรี ยมสํารับอาหาร และนําข้ าวแช่ใส่ในหม้ อดินเผา สาเหตุที่ใช้ ภาชนะ
หม้ อดินเผาใส่ข้าวแช่ ก็เพราะจะช่วยทําให้ ข้าวแช่เย็นและมีกลิน่ หอมน่ารับประทาน ที่เกาะเกร็ ดจะ
มีการหุงข้ าวแช่โดยจัดทํารวมกันเป็ นหมู่บ้าน ชาวบ้ านจะรวมกันออกค่าใช้ จ่ายและรวมกันทําข้ าว
แช่ในที่เดียวกัน เวลานําข้ าวแช่ไปถวายพระที่วดั จะจัดเป็ นขบวนแห่ เรี ยกว่า "แห่ข้าวแช่" และจะ
จัดทําพิธีบชู านางสงกรานต์ที่มอญเรี ยกว่า "มี๊ซงกรานต์ " ด้ วยการสร้ างศาลเพียงตาหน้ าบ้ าน นํา
ข้ าวแช่พร้ อมเครื่ องบูชามาวางไว้ จะมีการส่งสํารับข้ าวแช่ให้ แก่ญาติผ้ ใู หญ่ที่เคารพนับถือด้ วยเพื่อ
เป็ นการแสดงความเคารพ โดยปกติการแห่ข้าวแช่จะทํากันปี ละ 2 ครัง้ คือในวันสงกรานต์ครัง้ หนึ่ง
และในวันออกพรรษาอีกครัง้ หนึ่ง

49

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 16 แสดงประเพณีแห่ข้าวแช่
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

5. แห่ หางหงส์
การแห่หางหงส์ เป็ นประเพณี ในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคนไทยเชือ้ สายมอญที่ เกาะ
เกร็ ด จะจัดพิธีแห่หางหงส์เพื่อเฉลิมฉลอง หางหงส์จะทําด้ วยผ้ ามาตัดเย็บเป็ นรูปธงยาวผูกปลาย
ไม้ แห่ไปตามหมู่บ้าน เพื่อเป็ นศิริม งคล ความร่ มเย็นเป็ นสุขของบ้ าน และถวายเป็ นพุทธบูชา
ชาวบ้ านมีศรัทธามาร่วมกันทําหางหงส์ ผู้มีศรัทธามักตัดผมตนเองไปผูกไว้ ที่หางหงส์ แล้ วแห่ไปถึง
หมู่บ้าน เมื่อถึงวัดชาวบ้ านจะทําการสักการะพระเจดีย์ที่สําคัญของวัดนั ้น แล้ วเชิญหางหงส์ขึ ้นสู่
ยอดเสาหงส์ของวัด พระสงฆ์สวดชยันโตเพื่อเป็ นศิริมงคล ประเพณีแห่หางหงส์ยงั ทํากันในเกาะ
เกร็ ดจนถึงปั จจุบนั นี ้ เนื่องจาก "หงส์ " เป็ นสัญลักษณ์ของชนชาติมอญมาแต่โบราณ ซึ่งมีตํานาน
เกี่ยวกับ "หงส์" ในพงศาวดารมอญกล่าวไว้ ว่า ครัง้ หนึ่งเมื่อประมาณพันปี เศษมาแล้ วมีสําเภาใหญ่
ลําหนึ่งแล่นมาจากพิทยานคร ในประเทศอินเดีย เพื่อจะไปค้ าขายยังสุวรรณภูมิลมได้ พดั พาเรื อ
สําเภาไปถึงบริ เวณภูเขา สุทัศนะมรังสฤษดิ์ บรรดาผู้คนในเรื อสําเภานัน้ แลเห็นหงส์ทองสองตัว
กําลังเล่นนํ ้าอยู่ที่หาดทราย พราหมณ์ผ้ รู ้ ู จดหมายเหตุโบราณได้ กราบทูลพระเจ้ าบัณฑุราชาเจ้ าผู้
ครองพิทยานครว่า เมื่อครัง้ พระพุทธเจ้ ายังมีพระชนมายุอยู่นนั ้ ได้ เคยเสด็จมาถึงสถานที่หงส์ทอง
สองตัวลงเล่นนํ ้า ได้ ทรงทํานายว่าสถานที่นี ้จะได้ เป็ นพระมหานครต่อมา เจ้ าชายสมละกุมารและ
เจ้ าชายวิมลกุมารโอรสฝาแฝดของพระเจ้ าเสนะคงคาและพระนางวิมลาราชเทวีได้ พาผู้คนมาตัง้
บ้ านเรื อนและสร้ างเมืองขึ ้นมีพระอินทร์ ลงมาช่วยสร้ าง เหตุที่มีหงส์ทองมาลงแล่นนํ ้าที่นั ้น จึงขนาน
นามว่า "หงสาวดี" หงส์จึงเป็ นสัญลักษณ์ของชนชาติมอญมาแต่โบราณ และเพื่อเป็ นสิริมงคลจึง
นิยมทําเสาหงส์ ไว้ ตามวัดเป็ นพุทธบูชา
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ภาพที่ 17 แสดงประเพณีแห่หางหงษ์
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

6. สะบ้ ามอญ
การเล่นสะบ้ ามอญ เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านของคนมอญในเกาะเกร็ ดระหว่างเทศกาล
สงกรานต์ คือในวันที่ 13-15 เมษายน ช่วงตอนเย็นและกลางคืนจะมีการเล่นสะบ้ ามอญตาม
หมู่บ้านต่างๆ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ หนุ่มสาวได้ มีโอกาสรู้ จักสนิทสนมกัน แต่ก็อยู่ในสายตาของ
ผู้ใหญ่ เพราะสถานที่เล่นสะบ้ ามอญนันจั
้ ดขึ ้นในบริ เวณหมู่บ้าน หรื อในบริ เวณบ้ านใดบ้ านหนึ่ง
หรื อหลายๆบ้ านในหมูบ่ ้ านนั ้น สถานที่เล่นสะบ้ ามอญ เรี ยกว่า "บ่อน" ทําบนลานดิน ต้ องปรับที่ทบุ
ดินให้ เรี ยบ ที่กว้ างขวางพอที่จะให้ สาวๆนัง่ เรี ยงกันได้ ตงแต่
ั ้ 8 - 12 คน ประดับประดาบริ เวณด้ วย
กระดาษสีและผ้ าสีต่างๆ มีการเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่มไว้ รับรองแขกด้ วย
หนุ่ม ๆที่ จะมาเล่นสะบ้ ามอญต้ องจัดมาเป็ นกลุ่มเป็ นพวก มีหัวหน้ าซึ่งอาวุโสกว่า
บุคคลอื่น พวกรุ่ นน้ องต้ องเชื่อฟั งอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มหนุ่มๆพร้ อมด้ วยเครื่ องดนตรี
ซึง่ กลุม่ หนุ่มเหล่านี ้จะร้ องรํ าทําเพลงเรี ยกว่า "กล่อมสะบ้ า" ทําให้ บรรยากาศสนุกสนานยิ่งขึ ้น
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ภาพที่ 18 แสดงประเพณีสะบ้ ามอญ
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

7. ทะแยมอญ
ทะแยมอญ เป็ นเพลงพื ้นบ้ านเก่าแก่ของคนไทยเชื ้อสายมอญที่เกาะเกร็ ด นิยมเล่น
กันได้ ทั่วไป ทั ้งในเทศกาลสงกรานต์ งานมงคล งานอวมงคล ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นงานพิธี เนือ้ ร้ อง
และท่วงทํานองของเพลงเป็ นภาษามอญ แต่อาจมีภาษาไทยปนบ้ างในบางตอน เนื ้อร้ องเป็ นการ
ร้ องโต้ ตอบระหว่างฝ่ ายชายกับฝ่ ายหญิ ง อาจจะเป็ นการเกีย้ วพาราสี ต่อปากต่อคํ า หรื อมีข้อ
ธรรมะโต้ ตอบกั น หรื อ ชมนกชมไม้ ทั ง้ นี แ้ ล้ ว แต่ ว่ า ผู้ ร้ องจะดํ า เนิ น เรื่ อ งไปอย่ า งไร มี ก ารรํ า
ประกอบด้ วย แต่ไม่เป็ นแบบแผนตายตัว นอกจากนี ้ยังมีเพลงมอญประเภทเพลงใหญ่ ซึง่ เป็ นเพลง
หลักที่ใช้ บรรเลง ขณะทําบุญที่บ้านหรื อที่วดั ได้ แก่ เพลงประจําบ้ านทางตรง เพลงประจําบ้ าน
ทางกลาง เพลงประจําวัดทางตรง และ เพลงประจําวัดทางกลาง เป็ นต้ น
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ภาพที่ 19 แสดงประเพณีทะแยมอญ
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2554, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic

8. รําเจ้ า
การรํ าเจ้ านี ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงานสงกรานต์ของคนมอญที่เกาะเกร็ ด และเป็ นการรํ า
ที่หมู่บ้านคนมอญถือปฏิบตั ิตั ้งแต่เมื่ออยู่เมืองมอญ และคนไทยเชื ้อสายมอญก็ได้ ปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มา ตั ้งแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั นี ้ โดยจะมีการรํ าเจ้ าเป็ นประเพณีทกุ ปี หลังเทศาลสงกรานต์ หรื อขึ ้น
1 คํ่า เดือน 6 เป็ นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกหมู่บ้านจะมีศาลประจําหมู่บ้านของ
ตนเอง ได้ แก่ศาลเจ้ าพ่อชันผู
้ ้ ใหญ่คือ "เจ้ าพ่อเกษแก้ วไชยฤทธิ์"หรื อ"เจ้ าพ่อหนุ่ม"ตามตํานานการรํ า
เจ้ า เล่ากันต่อๆมาว่า เจ้ าพ่อเกษแก้ วไชยฤทธิ์เป็ นหนุ่มโสด ดังนันจึ
้ งเรี ยกกันว่า เจ้ าพ่อหนุ่มอีกชื่อ
หนึ่ง คนไทยเชื ้อสายมอญในเกาะเกร็ ด จะถือว่า เจ้ าพ่อเกษแก้ วไชยฤทธิ์ หรื อเจ้ าพ่อหนุ่มเป็ นเจ้ า
พ่อชันผู
้ ้ ใหญ่มีศาลอยู่ที่เมือง "เมาะตะมะ" คนมอญเรี ยกว่า " เล๊ ะจุ๊สะเป็ นปล่าย" คนมอญเคารพ
นับถือมาก เมื่อคนมอญได้ มาอยูใ่ นประทศไทย จึงได้ ตงศาลให้
ั้
ท่านที่เกาะเกร็ ด ซึง่ อยูใ่ ต้ วดั ปรมัยยิ
กาวาสไม่ไกลนัก เจ้ าพ่อหนุ่มเป็ นที่ พึ่งทางใจของคนมอญ ทุกๆปี จะมีการรํ าถวายเจ้ าพ่อหนุ่ม
พร้ อมด้ วยเครื่ องเซ่น นอกจากเป็ นที่พงึ่ ทางใจแล้ ว คนมอญยังเชื่อว่าเจ้ าพ่อจะนําสิง่ ที่ดีที่เป็ นมงคล
มาสูช่ ีวิต ทําให้ ชาวบ้ านได้ อยูด่ ีมีความสุขทุกครอบครัวและทุกหมูบ่ ้ าน
เครื่ องเซ่นในพิธีรําเจ้ า ประกอบด้ วย ขนมต้ มแดง ต้ มขาว อย่างละถ้ วย มะพร้ าวอ่อน
1 ผล กล้ วย 1 หวี ข้ าวสวย 1 ถ้ วย ไข่ต้ม 1 ฟอง วางบนข้ าว นําสิ่งเหล่านี ้จัดใส่ถาด นําไม้ ไผ่อนั
เล็กๆ ยาวๆ เรี ยกไม้ เ กี ย้ ว มาหัก เป็ นรอยให้ เป็ นข้ อ แต่ล ะข้ อห่ างกัน ประมาณครึ่ งนิ ว้ รอยข้ อ
หมายถึงจํานวนคนในบ้ าน บ้ านไหนคนมากรอยข้ อมาก ข้ อหนึ่งหมายถึงคนหนึ่ง นําไม้ เกี ้ยวนี ้ไป
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ปั กบนหวีกล้ วยในถาด ชาวบ้ านจะนําถาดเหล่านีไ้ ปวางบนโต๊ ะที่จัดไว้ ในบริ เวณพิธี และจะต้ อง
จัดหาผ้ าม่วง ผ้ าขาวม้ า ผ้ านุ่งที่เป็ นผ้ าไหมสวยๆ เตรี ยมไว้ หลายๆชุด
เพราะในการรํ าเจ้ านี ้ นอกจากเจ้ าพ่อหนุ่มแล้ ว จะมีเจ้ าพ่อเจ้ าแม่องค์อื่นๆ ซึ่งได้ รับ
เชิญมารํ าร่ วมด้ วยพิธีกรรมในการรํ าเจ้ า จะเริ่ มประมาณบ่าย 3 โมง ผู้ร่วมพิธีจะเป็ นสตรี ที่ได้ รับ
เชิญให้ เป็ นร่ างทรง ไม่จํากัดจํานวน ก่อนรํ าร่ างทรงจะต้ องรับเครื่ องเซ่น คือ ถาดที่ชาวบ้ านจัดมา
และเมื่อ เจ้ าเข้ า ประทับในร่ างทรงแล้ ว ร่ างทรงจะเลือ กหยิบ ผ้ า นุ่ง หรื อสไบมาสวมทับชุดเดิ ม
หลังจากนั ้นก็จะรํ าดาบ โดยหยิบดาบที่วางอยู่ขึ ้นมารํ าไปรวบๆ รํ าใบหว้ าก็หยิบใบหว้ าขึ ้นมา ใช้ ปี่
พาทย์ มอญบรรเลงเพลงมอญโบราณ บรรเลงเป็ นช่วงสัน้ ๆไม่มีคํ าร้ อง เพลงแรกให้ เ ชิญเพลง
คล้ ายๆเพลงสาธุการ เพลงรํ าดาบ เพลงหาบกล้ วยในขณะที่รํานันเจ้
้ า พ่อหนุ่มจะเข้ าประทับในร่ าง
ทรง และท่านจะเลือกสาวๆให้ ออกมารํ าด้ วย โดยร่ างทรงของเจ้ าพ่อจะชี ้ไปที่สาวๆ ซึ่งมักเป็ นคน
สวยให้ ออกมารํ า และจะมีเจ้ าเข้ าประทับก็จะต้ องเป็ นร่ างทรง เมื่อเป็ นร่ างทรงแล้ วจะต้ องมารํ า
ถวาย เจ้ าพ่อเป็ นประจําทุกปี เวลาเจ้ าพ่อจะกลับร่ างทรงนั ้นก็จะล้ มลง
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ภาพที่ 20 แสดงประเพณีรําเจ้ า
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
6.การสํารวจและจัดทําข้ อมูล
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นการแปลความหมายข้ อมูลจากข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยหลังจากที่เก็บข้ อมูล
ที่เป็ นระบบและสามารถสร้ างการรับรู้ ร่วมกันได้ แล้ ว จึงทําการแปลความหมายข้ อมูลในด้ านต่างๆ
ของพื ้นที่ศกึ ษา ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
6.1 คุณค่ าและความสําคัญด้ านภูมิทศั น์ วัฒนธรรมของพืน้ ที่กรณีศึกษา
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ในชันตอนของการสํ
้
ารวจภาคสนาม ในขั ้นตอนนี ้ ผู้วิจยั ได้ ม่งุ เน้ นไปในการเก็บข้ อมูล
ในเรื่ องของคุณค่าและความสําคัญ ซึ่งรายละเอียดในการสํารวจ โดยอ้ างอิง 2 ส่วน คื อ ด้ าน
คุณค่า (Value) หมายถึง สิ่งที่ให้ ประโยชน์ ทงั ้ ทางกายภาพหรื อทางจิตใจ ของคนภายในพื ้นที่
กรณีศึกษา ส่วนประเด็น ที่จะใช้ ในการสํารวจและสอบถามและการสัมภาษณ์ผ้ นู ําชุมชนประกอบ
ไปด้ วย
- คุณค่ าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ คุณค่า
ทางด้ านความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity Value) คุณค่าทางด้ านศิลปะ ด้ านเทคนิค (Relative
Artistic or tech Value) และคุณค่าความหายาก (Rarity Value)
- คุณค่ าทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม โดยแบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี ้ คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value) คุณค่าทางด้ านการใช้ สอย (Functional Value) คุณค่าทางด้ าน
ข้ อมูลและการศึกษาหาความรู้ (Educational Value) คุณค่าทางด้ านสังคม (Social Value) และ
คุณค่าทางด้ านการเมือง (Political Value)
ข้ อมูลที่ได้ จาการสํารวจในส่วนนี ้ จะนําไปใช้ ในการระบุถงึ คุณค่าและความสําคัญของ
พื ้นที่องค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม ในพื ้นที่กรณีศกึ ษาโดยพิจารณาร่ วมกับ
ข้ อมูลที่ได้ ทําการศึกษามาในข้ างต้ น
ส่วนในด้ า นที่ 2 คื อ ข้ อ มูล ด้ า นภูมิ ทัศ น์ ท างสถาปั ต ยกรรม ใช้ ก ารสัง เกตและการ
สอบถาม ซึ่ ง จาการศึ ก ษา ระบบการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อมทางวั ฒ นธรรมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ข้ อมูลทางด้ านภูมิทศั น์ทางสถาปั ตยกรรม ได้ ระบุไว้ ว่าให้ มี
เนื ้อหาครอบคลุมตัวแปรหลักอย่างน้ อย 6 ด้ าน ได้ แก่ ประเภทอาคาร การใช้ สอยในปั จจุบนั ยุค
สมัย รู ปแบบ วัสดุอาคาร รู ปทรงหลังคา ซึ่งได้ ออกแบบ เพื่อให้ การสํารวจและสอบถามเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้วิจยั จึงได้ จดั ทําประเด็นและเนื ้อหาที่จะใช้ ในการสํารวจและสอบถามข้ อมูลตน
ในพื ้นที่ชมุ ชนในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
ประเภทอาคาร ได้ แก่ บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ห้ องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคาร
ทางศาสนา อาคาราชการ
การใช้ ส อยในปั จจุ บั น ได้ แ ก่ การอยู่อ าศัย การค้ า ขาย แบบผสม ศาสนสถาน
สาธารณะ บ้ านนก ไม่มีผ้ อู ยูอ่ าศัย
ความเก่ าแก่ แบ่งเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ตํ่ากว่า 50 ปี มากว่า 50 ปี และ 100 ปี ขึ ้นไป
รู ปแบบแบ่งออกเป็ น แบบสมัยใหม่ แบบสมัยเก่า แบบบ้ านไทยพืน้ ถิ่น แบบมอญ
แบบฝรั่ง และแบบผสม
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วัสดุอาคาร แบ่งออกเป็ น อาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยว อาคารไม้ สองชัน้ ตึกปูนชันเดี
้ ยว ตึกปูน
สองชัน้ ตึกปูนสามชันขึ
้ ้นไป แบบผสมครึ่งปูนครึ่งไม้ อาคารชัว่ คราว
รู ปแบบหลังคา หลังคาทรงแบน (Flat slab) หลังคาทรงเพิงหรื อเพิงหมาแหงน
หลังคาทรงจัว่ หลังคาทรงจัว่ สองชั ้น หลังคาทรงปั น้ หยา
สภาพของอาคาร ใหม่หรื อซ่อมแซมแล้ วใช้ งานได้ ตามปกติ สภาพทรุ ดโทรมเล็กน้ อย
คื อ ส่ ว นประกอบของอาคารอยู่ใ นสภาพเก่ า แต่ ยั ง ใช้ งานได้ และสภาพทรุ ด โทรมมากคื อ
ส่วนประกอบของอาคารอยูใ่ นสภาพเสียหายควรได้ รับการซ่อมแซม
ข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจนี ้จะถูกนําไปเข้ าโปรแกรมจัดฐานข้ อมูล โดยผลทีได้ จากการ
ดําเนิ นการจะทํ าให้ ได้ ข้อมูล ในระดับรายละเอียดของพืน้ ที่ ทัง้ หมด และนํ าไปใช้ ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่ศกึ ษาในเบื ้องต้ นได้ ซึง่ ข้ อมูล
ที่ได้ ทําการสํารวจสามารถสรุปเป็ นผลกายภาพ โดยดูได้ จากภาคผนวก ก
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7.การสรุ ปคุณค่ าและความสําคัญด้ านภูมิทศั น์ วัฒนธรรมของพืน้ ที่กรณีศึกษา
เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปด้ านคุณค่าและความสําคัญที่จะเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการจัดการภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่ชมุ ชนเกาะเกร็ ด ในขั ้นตอนนี ้จึงเป็ นขันตอนการดํ
้
าเนินการที่ทางผู้วิจยั ได้
ทํ า การสรุ ป ประเด็ น ความสํ า คัญ และคุณ ค่ า ทางด้ า นภูมิ ทัศ น์ วัฒ นธรรมในภาพรวม โดยใช้
การศึกษาข้ อมูลในทุกด้ านของพืน้ ที่ศึกษา และใช้ ฐานข้ อมูลจากแหล่งที่ ได้ ทําการสํารวจไว้ ใน
เบื ้องต้ นในการสรุปประเด็น โดยสามารถสรุปออกมาดังนี ้
7.1 ด้ านคุณค่ าทางประวัตศิ าสตร์ (Historic Value)
ประวัติ ศ าสตร์ อัน ยาวนานที่ บ อกเล่ า ถึ ง ชี วิ ต และวัฒ นธรรมแสดงผ่ า นภูมิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แสดงให้ เห็นถึง จุดกําเนิดและการพัฒนาการของชุมชน
เกาะเกร็ ด โดยปรากฏหลักฐานที่ ชัดเจนและคํ าบอกเล่าจากผู้ค นต่อๆมา ที่ พร้ อมจะถ่ายทอด
เรื่ องราวถึงสถานที่และเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ อนั เป็ นที่น่าภาคภูมิใจในต้ นกําเนิดของ
ชุมชนเกาะเกร็ ด นอกจากนี ้ยังสามารถเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้ นคว้ าถึงเรื่ องราวหรื อสืบค้ น
ข้ อมูลสําหรับผู้ที่มีความสนใจ
7.2 ด้ านคุณค่ าทางสุนทรี ยศาสตร์ และความงาม (Aesthetic Value)
คุณค่าทางด้ านสุนทรี ย์เป็ นคุณค่าทางด้ านความงามที่เห็นด้ วยสายตาในรู ปแบบของ
รู ปทรง (Form) สัดส่วน (Scale) สี (Color) พื ้นผิว (Texture) และวัสดุ (Material) นอกจากนี ้ และ
ยังรวมไปถึงการสัมผัสและการรับรู้ ในประเภทอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นนามธรรม (Intangible) อีกด้ วย คุณค่า
ทางด้ านสุนทรี ย์ของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในกรณีพื ้นที่กรณีศกึ ษานัน้ แสดงออกมาในรูปแบบของ"ภูมิ
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ทัศน์เมือง"(Urban Landscape) แต่ก็ไม่แสดงออกมาในรู ปแบบของภูมิทศั น์เมืองที่เต็มรู ปแบบแต่
เป็ นภูมิทัศน์เมืองที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมหรื อภูมิทัศน์แบบ " กึ่งเมืองกึ่งชนบท"(SemiUrbanism)
รู ปทรงของพืน้ ที่ (Land Form) เกิดจากการปรับพื ้นที่เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ทางวัฒนธรรม เนื่องจากภูมิประเทศของพื ้นที่ตั ้งเป็ นพื ้นที่ริมนํ ้า มีนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง มีความลาดชันและ
กระแสนํ ้ากัดเซาะริ มตลิ่งเนื่องจากอยู่บริ เวณกลางแม่นํ ้า มีการสร้ างวัดอยู่บนที่สงู โดยที่ตลิ่งลาด
ตํ่าลงมาติดริ มนํา้ เป็ นอาคารบ้ านเรื อนเนื่องจากเป็ นย่านร้ านค้ า ที่ต้องติดต่อกับท่าเรื อ ลักษณะ
กลุ่มบ้ านเรื อนยังเป็ นลักษณะในแนวยาวไปตามลํานํ ้าตามตลิ่ง อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตสมัยก่อนที่
ต้ องอยูใ่ กล้ แหล่งนํ ้าเพื่อความสะดวกในการติดต่อสัญจรและการอุปโภคบริ โภค ซึง่ ยังมีสว่ นช่วยใน
การระบายอากาศหรื อสถานที่ต่างๆนัน้ ล้ วนแล้ วแต่มีที่มาที่ไปสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ อง
ความเชื่อ หรื อกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ที่มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม
สั ดส่ วน (Scale) ลักษณะของอาคารบ้ านเรื อนและระยะห่ างของตัวอาคารที่ เป็ น
เส้ น ทางสัญ จรนัน้ ชุม ชนเกาะเกร็ ด ยัง คงรั ก ษาขนาดรู ป แบบดัง้ เดิ ม เอาไว้ ไ ด้ โดยมี สัด ส่ว นที่
สอดคล้ องกับขนาดถึงความเป็ นกันเอง การใช้ งานของมนุษย์หรื อองคาพยพของมนุษย์ (Human
scale) ทําให้ มีความรู้ สึกถึงความเป็ นกันเองหรื อไม่เกิดการถูกข่มเมื่อเข้ าสู่บริ เวณภายในชุมชน
ถนนค่อนข้ างแคบเนื่องจากไม่มีรถยนต์ในเกาะ และเป็ นผลดีในการคงรูปแบบของชุมชน
สี (Color) ในภูมิทศั น์ของชุมชนเกาะเกร็ ด นันสามารถแบ่
้
งรูปแบบของการใช้ สีออกได้
สามลักษณะ คือ กลุม่ ศาสนสถาน กลุม่ อาคารตึกปูนและอาคารไม้ โดยกลุม่ อาคารศาสนสถานนัน้
มีการใช้ สีฉูดฉาดและใช้ สีที่หลากหลาย เช่น สีทองของเจดีย์ สีแดงของศาลเจ้ า หรื อการประดับ
ประดากระเบื ้องเคลือบตามวัดต่างๆ ในส่วนของอาคารตึกปูนนันเนื
้ ่องจากสภาพอาคารที่เก่าผิว
ปูนสึกกร่ อนและถูกเกาะด้ วยคราบต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาของตัวอาคารได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งสี
ของอาคารจะไม่ชดั เจนแต่สีเดิมส่วนมากก็จะเป็ นสีขาวหรื อครี ม เป็ นต้ น ส่วนอาคารไม้ นนส่
ั ้ วนมาก
เป็ นสีธรรมชาติหรื อไม่ก็จะเป็ นสีย้อมไม้ หรื อสีนํา้ ตาลเข้ มที่ บ่งบอกถึงลักษณะวัสดุและมีความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติเป็ นอย่างดี
พืน้ ผิว (Texture) และวัสดุ (Material) เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ วพื ้นผิวของอาคาร
ส่วนมากเป็ นลักษณะผิวด้ านหยาบอันเป็ นคุณค่าที่บ่งบอกถึงการผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน
นอกจากนี ้ยังเป็ นลักษณะของการเลือกใช้ วสั ดุเนื ้อแท้ สีแท้ ที่เป็ นธรรมชาติของวัสดุเอง โดยเฉพาะ
อาคารไม้ ที่ยงั รักษาคุณลักษณะของลวดลายไม้ สีและวัสดุเดิมมาจนถึงยุคปั จจุบนั วัสดุก่อสร้ างที่
ใช้ สร้ างอาคารส่วนใหญ่เป็ นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่น
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นอกจากนี ้แล้ วยังมีความงามในด้ านธรรมชาติของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่ยงั คงค่อนข้ างใส
สะอาดโดยคุณภาพนํ ้ายังถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีสงั เกตได้ จากปลาที่อยูอ่ าศัยได้ ตามปกติ นอกจากนี ้
ด้ วยที่ตงชุ
ั ้ มชนนัน้ อยู่ในบริ เวณพื ้นที่ริมนํ ้าที่มีขนาดของแม่นํา้ กว้ าง 300-400 เมตรแล้ วจึงทําให้
เป็ นพื ้นที่ที่มีลมพัดผ่านเข้ าออกภายในชุมชนได้ เป็ นอย่างดีคณ
ุ ภาพอากาศนั ้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดี
ด้ ว ยเช่ น กัน พื น้ ที่ ว่า งสาธารณะภายในชุม ชนและตรงบริ เ วณท่ า เรื อ ทํ า ให้ ส ามารถมองเห็ น
ทัศนียภาพได้ ในแบบมุมกว้ าง ซึง่ ทําให้ ร้ ูสกึ ปรอดโปร่งโล่งสบายและผ่อนคลายได้
7.3 ด้ านคุณค่ าทางเอกลักษณ์ เฉพาะท้ องที่ (Rarity and Uniqueness Value)
เนื่องจากชุมชนริ มนํา้ เกาะเกร็ ดเป็ นย่านที่มีลกั ษณะแตกต่างจากชุมชนอื่นค่อนข้ าง
ชัดเจน ประกอบไปด้ วยอาคารบ้ านเรื อนในแบบเก่าและมีการผสมผสานทางรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ในสามเชื อ้ ชาติ โดยอาคารที่ ส ร้ างติ ด ต่ อ กัน ไปตลอดแนวถนนสามารถเป็ นที่ จ ดจํ า ได้ ง่ า ย
นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นเอกลักษณ์ ในเรื่ องของลวดลายฉลุในแบบของช่างมอญ ที่ มีลักษณะ
ลวดลายคมและอ่อนช้ อย รวมไปถึงกิจกรรมทางการค้ าโดยเฉพาะอาหารพื ้นถิ่นและขนมโบราณ
ต่างๆที่ยงั มีขายในชุมชน
7.4 ด้ านคุณค่ าทางสังคม (Social Value)
ในลักษณะที่มีความหลากหลายทางความเชื่อแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี
และแม้ จะเป็ นย่านชุมชนเมืองแต่ลกั ษณะทางสังคมของคนในชุมชน ยังคงมีลกั ษณะแบบเครื อ
ญาติที่ยงั หลงเหลืออยู่บ้าง หรื อสังคมที่มีเพื่อนบ้ านให้ คอยพึ่งพาอาศัยกัน รวมไปถึงวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูป่ ระเพณีและวัฒนธรรมในการค้ าขายโดยในชุมชนมีแหล่งทําเครื่ องปั น้ ดินเผาเก่าแก่หลาย
ที่ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อเศรษฐกิจชุมชนซึง่ นอกจากจะมีคณ
ุ ค่าในแง่ต่างๆ ของชุมชนเจ้ าของพื ้นที่แล้ ว ยังมี
คุณค่าในแง่การศึกษาและการสร้ างความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องชาวชุมชนเกาะเกร็ ด
เป็ นอย่างดี
สําหรั บภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทัศน์หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ภูมิทัศน์
เมืองนั ้น ย่อมจะเกี่ยวกับการจัดการเพื่อพัฒนาและสร้ างสรรค์ใหม่มากกว่าภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมแบบ
อื่นๆ เนื่องจากชุมชนเมืองมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ สอยพื ้นที่ร่วมกันของคนจํานวนมาก จําเป็ นที่
จะต้ องมีการจัดการพื ้นที่ทางด้ านภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรให้ ค่มุ ค่ามากที่สดุ
และส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อยที่ สุด สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและพัฒ นา
ตลอดเวลานัน่ เอง
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บทที่ 4
สถานการณ์ ปัจจุบันประเด็นปั ญหา
รู ปแบบภูมทิ ัศน์ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
4.สถานการณ์ ในปั จจุบัน
4.1ข้ อมูลจากการลงพืน้ ที่
จากการลงไปศึกษาและเก็บข้ อมูลภาคสนามในพื ้นที่กรณีศึกษานั ้น ทางผู้วิจยั ได้ ทํา
การสํารวจด้ านข้ อมูลพืน้ ฐานของพื ้นที่กรณี ศึกษา แล้ วจําแนกแบ่งข้ อมูลตามที่ ได้ ศึกษามา ดัง
แสดงในภาพ (ภาพประกอบที่ 20)
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ภาพที่ 21 แสดงตําแหน่งข้ อมูลพื ้นฐานของเกาะเกร็ ด
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
ด้ านกายภาพ
พบว่าลักษณะของการตังชุ
้ มชนของชาวเกาะเกร็ ดนัน้ พื ้นที่ชมุ ชนส่วนใหญ่จะติดกับ
ทางด้ านตลาดปากเกร็ ด เนื่องด้ วยจาก เมื่อในอดีตตัง้ แต่ก่อนการตัดคลอง คอดเกร็ ด ขึ ้นมานัน้
ชุมชนดั ้งเดิม ซึ่งเป็ นชาวมอญ ก็ได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานขึ ้นมาในพื ้นที่บริ เวณดังกล่าว (สีม่วง) มาก่อนแล้ ว
และหลัง จากการขุด คลองนี ข้ ึ น้ ชุม ชนก็ ไ ด้ มี ก ารขยายตัว เพิ่ ม ขึน้ ไปตามแนวริ ม เกาะออกทัง้
สองทิศทาง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ จนมีพื ้นที่ดงั ในปั จจุบนั และเหตุที่พื ้นที่ชมุ ชนนัน้ มิได้ การ
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กระจายตัวหรื อย้ ายไปตังที
้ ่อื่น ก็เพราะในอดีตเป็ นที่สะดวกในการเดินทางจากเกาะสู่ฝั่ง และง่าย
ต่อการประกอบกิจการการค้ าขายกับแผ่นดินใหญ่
และในปั จจุบนั เกิดความเสื่อมโทรมและการปรับปรุ งบ้ านเรื อนโดยไม่มีแบบแผนใน
การอนุรักษ์ ทัง้ ในเรื่ องของรู ปแบบของอาคารที่มิได้ คํานึงถึงลักษณะที่มีเอกลักษณ์ของบ้ านเรื อน
ชุมชนริ มนํ ้าในอดีต วัสดุอาคารที่มิได้ กําหนดแนวทางในการเลือกใช้ จึงขึ ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัว
ของผู้ถือครอง จึงสูญเสียมนต์เสน่ห์และความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนไป กระทบกับการท่องเที่ยว
ที่เป็ นจุดขายหลักของเกาะเกร็ ด ส่งผลให้ จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงไป
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ภาพที่ 22 แสดงพื ้นที่ที่ประสบปั ญหาอุทกภัย
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
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ภาพที่ 23 แสดงแนวการสร้ างเขื่อนปั จจุบนั
ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
ซึ่งจากภาพ ( ภาพประกอบที่ 22 ) เป็ นแนวเขื่อนที่มีอยู่เดิม ซึ่งทางองค์การบริ หาร
ส่วนจัดหวัดนนทบุรี ได้ อนุมตั ิงบประมาณให้ ทาง อ.บ.ต.ปากเกร็ ดดําเนินการเพิ่มความสูงของแนว
เขื่อนที่มีอยู่เดิมให้ สงู ขึ ้นอีก 1.5 เมตร เพื่อรองรับสถานการณ์อทุ กภัยที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นทุกปี
และก่อสร้ างเพิ่มเติมอีกจากส่วนเดิมซึ่งแนวเขื่อนที่ก่อสร้ างนัน้ จะมีผลกระทบต่อลักษณะของภูมิ
ทัศน์ ของชุมชนเกาะเกร็ ดริ มแม่นํา้ เจ้ าพระยาส่วนใหญ่ เพราะแนวเขื่อนป้องกันอุทกภัยนัน้ จะ
ส่งผลต่อภูมิทัศน์ของชุมชนที่มีมุมมองออกไปสู่ด้านนอกชุมชน และจากด้ านนอกชุมชนสู่ชุมชน
เกาะเกร็ ดเองเช่นกัน
สภาพทั่วไปของชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่ มีแต่ผ้ ูสูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านตามลําพังซึ่งเป็ น
ชาวบ้ านดังเดิ
้ ม ส่วนใหญ่เป็ นคนนอกชุมชนที่เข้ ามาเช่าบ้ านอยู่เพื่อประกอบอาชีพค้ าขายสําหรับ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้ บ้านบางหลังมีสภาพทรุ ดโทรมเพราะเจ้ าของบ้ านอนุญาตให้ ซ่อมแซมได้
แต่ผ้ เู ช่าต้ องออกค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเอง และด้ วยการประสบปั ญหาอุทกภัยทุกปี เนื่องด้ วย
พื ้นที่เป็ นพื ้นที่ตํ่าและเป็ นเกาะ จึงทําให้ เกิดการอพยพออกไปค่อนข้ างมาก
ด้ านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอื่นๆ
ในส่วนของประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของเกาะเกร็ ดนั ้น ได้ มีการเผยแพร่ ให้ เป็ นที่
รู้ จักมากขึ ้นโดยการประชาสัมพันธ์ ในการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ ด และทําให้ ผ้ ูคนที่สนใจในด้ าน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ ดนั ้นเป็ นที่ร้ ูจกั และเข้ าใจมากขึ ้น
ด้ า นหั ต กรรมเครื่ อ งปั ้น ดิ น เผา เกาะเกร็ ด ปั ญหาที่ ก ลุ่ม ผู้ วิ จัย พบและจากการ
สัมภาษณ์ผ้ รู ้ ู พบว่า ดินเหนียวที่ใช้ ทําเครื่ องปั น้ หาค่อนข้ างยากและต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
สูง และต้ องรอนานพอสมควรกว่าดินจะมาส่งถึง และในบางช่วงดินขาด หรื อมีอุปสรรคปั ญหา
ต่างๆ เช่น เกิดนํ ้าท่วม ดินไม่อดุ มสมบูรณ์พอเหมาะ จึงทําให้ ไม่สามารถขุดเอาดินมาขายได้ และ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องไม้ เครื่ องมือที่ใช้ ทําบางส่วนสูญหายไป เนื่องด้ วยเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ ามามี
บทบาทเปลี่ยนขั ้นตอนการทํา เช่น เดิมทีเคยใช้ ฟืนในการก่อไฟเพื่อเผาเครื่ องปั น้ แต่ปัจจุบนั ฟื นหา
ซื ้อได้ ยากและมีราคาแพง จึงจําต้ องใช้ เครื่ องเผาไฟฟ้าแทน อีกประการหนึ่งเนื่องจากเกาะเกร็ ด
ล้ อ มรอบด้ ว ยแม่ นํ า้ เจ้ า พระยา เวลาที่ มี นํ า้ หนุน สูง จะทํ าให้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบนํ า้ ท่ วมโดยตรง
เครื่ องปั น้ ดินเผาหรื อวัสดุอปุ กรณ์ บางส่วนได้ รับความเสียหาย และไม่สามารถประกอบกิจการได้
ชัว่ คราว
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1.2 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ประชากรในพืน้ ที่
พบว่า การสร้ างเขื่อนนัน้ ค่อนข้ างมีผลกระทบต่อประชากรภายในพื ้นที่ ในด้ านของ
คุณภาพชีวิต และด้ านการท่องเที่ยว เพราะเขื่อนที่สร้ างนัน้ ทําให้ เกิดผลกระทบทางด้ านภูมิทศั น์
อย่างรุ นแรง เพราะทําให้ ประชากรภายในพื ้นที่เสียภูมิทัศน์ ของตนไป ทําให้ ทัศนียภาพที่ คนใน
ชุมชนได้ มองออกไปจากเกาะนัน้ ไม่สบายตาเหมือนเมื่อก่อน เพราะเขื่อนนันมาบดบั
้
งทัศนียภาพ
ไป ส่วนทัศนียภาพที่เป็ นมุมมองจากภายนอกเข้ ามาหาเกาะเกร็ ดนั ้น ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันทํา
ให้ กระทบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักที่เป็ นจุดขายของเกาะเกร็ ด คือการล่องเรื อชมพูมิทศั น์รอบ
เกาะเกร็ ดนันสู
้ ญเสียเอกลักษณ์ไป จนส่งผลต่อจํานวนของนักท่องเที่ยวที่ลดลงไป
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2.การวิเคราะห์ ปัญหาและศักยภาพในพืน้ ที่กรณีศกึ ษา
2.1 ปั ญหา
2.1.1 ภัยจากธรรมชาติ คือ ปั ญหาอุทกภัยในทุกปี ทําให้ เกิดปั ญหานํา้ กัดเซาะตลิ่ง
และอุทกภัยเป็ นประจํา การทรุ ดตัวของอาคารไม้ เก่าริ มตลิ่ง และการปลูกสร้ างอาคารโครงสร้ าง
คอนกรี ตเพื่อป้องกันปั ญหาอุทกภัย ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทศั น์โดยรวมของเกาะ
เกร็ ดในอนาคต
2.1.2 การปลูกสร้ างและต่อเติมอาคารในเกาะเกร็ ด ซึง่ เป็ นไปโดยไร้ ระเบียบแบบแผน
โดยขาดการควบคุมและดูแลในภาพรวม ซึ่งทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสียภาพรวมของภูมิ
ทัศน์ของเกาะเกร็ ดทําให้ เสียเอกลักษณ์ทางภูมิทศั น์ไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ของชุมชนเกาะเกร็ ดเองตามมา
2.1.3 เนื่ องจากการเกิ ดอุทกภัยในทุกๆปี จึงทํ าให้ ประชากรที่ อาศัยอยู่บางส่วนได้
อพยพไปอยู่ใ นที่ อื่ น ซึ่ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความทรุ ด โทรมของชุม ชนบางชุม ชนโดยเฉพาะด้ า นชุมชน
บางส่วนที่อยูน่ อกเหนือแนวเขื่อนป้องกัน ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรมทางภูมิทศั น์ได้ เช่นกัน

ภาพที่ 24 แสดงความเสื่อมโทรมทางภูมทิ ศั น์จากการทิ ้งที่อยูอ่ าศัย
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ที่มา: รู ปภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.google.com/pic/th/kohkret.oldpic
2.2 ศักยภาพ
2.2.1 มีสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติประเภทแม่นํ ้าลําคลอง ได้ แก่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ซึ่ง ในปั จ จุบัน บทบาทของแม่ นํ า้ เจ้ า พระยาจะได้ ถูก ลดความสํ า คัญ ลง แต่ ยัง คงคุณ ค่ า และ
ความสําคัญในการเป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็ นสถานที่เปิ ดโล่งสาธารณะและพื ้นที่ทาง
วัฒนธรรม (Cultural space) ที่ผ้ คู นสามารถใช้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจหรื อใช้ ในการประกอบ
พิธีกรรมและงานประเพณี รวมไปถึงเป็ นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลักเชิงวัฒนธรรมของเกาะ
เกร็ ด
2.2.2 มีพฒ
ั นาการทางประวัติศาสตร์ ของการตั ้งถิ่นฐานของชุมชนริ มแม่นํ ้าที่ชดั เจน
และมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็ นแหล่งข้ อมูลเพื่อ
การศึกษาข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเกาะเกร็ ดและต้ นกําเนิดในการสืบเชื ้อสายของ
คนในชุมชนปั จจุบนั
2.2.3 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรู ปธรรมที่อยู่รวมกัน ในพื ้นที่เดียวกัน เช่น
อาคารบ้ านเรื อน ที่มีการผสมผสานของรู ปแบบสถาปั ตยกรรมหลายเชือ้ ชาติ จนเป็ นเอกลักษณ์
ทางสถาปั ตยกรรมและมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการประกอบ
อาชีพค้ าขาย ยังคงมีบางส่วนสืบทอดกิจการดั ้งเดิม เช่น การขายขนมโบราณ ร้ านเครื่ องปั น้ ดินเผา
นอกจากนี ้แล้ วยังมีในเรื่ องของพื ้นที่วฒ
ั นธรรม (Cultural space) เช่น ถนนรบเกาะขนาดเล็ก ซึง่ มี
ลักษณะกายภาพแบบเป็ นมิตร (Friendly Pedestrians) การพบปะพูดคุยในละแวกชุมชนมีโอกาส
เกิดขึ ้นสูง
2.2.4 มี ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรมนามธรรมแบบวิ ถี พ หุ วัฒ นธรรม ด้ ว ย
ประเพณีความเชื่อ 3 ลักษณะ คือ ศาสนาพุทธ นับถือผีแบบมอญ และวัฒนธรรมจีน ซึง่ ความเชื่อ
เหล่านี ้นอกจากจะเป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนให้ ยึดถืออยู่ในความดีงามแล้ วยังสร้ างให้ เกิด
ความสัมพันธ์ อนั ใกล้ ชิดและความเข้ มแข็งระหว่างคนในชุมชน อันจะเป็ นประโยชน์ที่ง่ายสําหรับ
การพัฒนาหรื อการจัดการภายในชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน
2.2.5 การเริ่ มตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ส่งผลให้
เกิด การหวงแหนทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่ และเริ่ มมี กลไกในการรั กษา
คุณค่าเหล่านัน้ ไว้ โดยชุมชนเองมีส่วนร่ วมในการจัดการ ส่วนในการพัฒนาก็เป็ นประโยชน์อย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปและคอยระวังการพัฒนาที่สง่ ผลเสียต่อคนในชุมชนด้ วย

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

63

3.รู ปแบบภูมทิ ัศน์ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
3.1 รู ปแบบภูมทิ ัศน์ ของชุมชนเกาะเกร็ด
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่ชุมชนเกาะเกร็ ด จัดอยู่ในประเภท"ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมแบบมี
ลักษณะเด่นร่ วมกันทั ้งภูมิทศั น์และวัฒนธรรม" โดยพื ้นที่องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรม
นัน้ คื อ บริ เ วณพื น้ ที่ ส่ว นชุม ชนเกาะเกร็ ดทัง้ หมด และพื น้ ที่ กรณี ศึ กษาเกาะเกร็ ด นัน้ ในอดี ต
เรี ย กว่ า บ้ านเกร็ ด นั น้ เดิ ม เป็ นการตัง้ ถิ่ น ฐานของชาวมอญที่ ตัง้ ชุ ม ชน และทํ า กิ จ การด้ าน
เครื่ องปั น้ ดินเผามาตัง้ แต่สมัยรั ชกาลที่ 3 ซึ่งต่อมาได้ เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆขึน้ ใน
ระหว่างการค้ าขาย ทําให้ เกิดศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นรู ปแบบใหม่ๆ ขึ ้นมา เพราะเป็ นการผสมผสาน
กันระหว่าง ชาวมอญ ชาวไทย และชาวจีน เป็ นหลัก และเชื ้อชาติอื่นๆบ้ างเล็กน้ อยเช่น ชาวอินเดีย
หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า แขกขาวและแขกดํานัน่ เอง
ส่วนพื ้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางภูมิทศั น์นนั ้ แบ่งเป็ นภูมิทศั น์แบบสรรค์สร้ างโดยชุมชน ที่
มีเอกลักษณ์ของชุมชนริ มนํ ้า โดยมีบ้านเรื อนยกสูงและหันหน้ าบ้ านเข้ าหาคลองซึง่ เป็ นทางสัญจร
หลักในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ ยงั มีรูปแบบที่ยงั คงไว้ ในลักษณะเดิมได้ ส่วนภูมิทัศน์ทางธรรมชาตินัน้
เป็ นภูมิทัศน์ของพื ้นที่เกษตรกรรม และธรรมชาติของลําคลองต่างๆ ภายในเกาะเกร็ ดและความ
สวยงามของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
3.2 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงขอบงชุมชนปั จจุบนั นั ้นมีแนวโน้ มที่จะทําการฟื น้ ฟูวิธีชีวิตให้
คืนกลับมาสูช่ มุ ชนด้ วยการพัฒนาในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน คือ
"วิถีชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ ความรู้ เชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และความเป็ นย่านการค้ าดังเดิ
้ ม
โดยใช้ วถิ ีชีวิตนําการค้ า ไม่ใช่การค้ านําวิถีชีวิต"ดําเนินการในรู ปแบบของ" พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" และ
ยังอยู่ในขัน้ ตอนดํา เนิ นการโดยมี หน่วยงานในหลากหลายภาคส่วนให้ ความสนใจและให้ การ
สนับสนุนโดยเฉพาะสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดนนทบุรี
ปั ญหาสําคัญเร่ งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของย่าน
ชุมชนและต้ องได้ รับการแก้ ไข คือ ปั ญหานํ ้ากัดเซาะตลิ่ง จากอุทกภัย การทรุ ดตัวของอาคารและ
ความทรุ ดโทรมของอาคาร ส่วนภัยคุกคามที่ต้องมีการป้องกันในอนาคตได้ แก่ การพัฒนาในส่วน
ของเอกชนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความสําคัญของพื ้นที่ทางวัฒนธรรมถุกลดบทบาทลง ความซบ
เซาของย่านการค้ าและการทิ ้งที่อยู่อาศัย การพัฒนาจากหน่วยงานของภาครัฐหรื อท้ องถิ่นอาจลด
คุณค่าขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลง
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จากการรวบรวมข้ อมูลประเภทต่างๆ และการวิเคราะห์ในเรื่ องของคุณค่าความสําคัญ
การจัดทําเอกสารเรื่ องความสําคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื ้นที่ในองค์รวมตลอดไปจนถึง
การวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพืน้ ที่ กรณี ศึกษาซึ่งเป็ นไป
ตามลําดับขันตอนในการจั
้
ดการข้ อมูลอย่างเป็ นระเบียบแบบแผนแล้ ว ซึ่งจากข้ อมูลดังกล่าวนี ้จะ
นําไปใช้ ในการจัดทําข้ อเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนเกาะเกร็ ดต่อไป
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บทที่ 5
การเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมทิ ัศน์ วัฒนธรรม
จากการศึก ษารวบรวมข้ อ มูล ประเภทต่ า งๆและการวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งของคุณ ค่ า
ความสําคัญ การวิเคราะห์ ประเด็นปั ญ หาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งเป็ นไป
ตามลําดับขัน้ ตอนในการจัดการข้ อมูลอย่างเป็ นระเบียบแล้ ว ในขั ้นตอนต่อไปจะเป็ นการเสนอ
แนวทางในการจัดการพื ้นที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชน
เกาะเกร็ ด รวมไปจนถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆภายในชุมชน ซึ่งใช้ รูปแบบ
แนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้วิจยั ได้ ทําการเสนอแนวทาง
ออกเป็ นหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
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1. องค์ ประกอบทางด้ านภูมิทศั น์ วัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด
1.1 ทางรู ปธรรม
1.1.1 ศาสนสถาน ได้ แก่ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัด
ป่ าเลไลยก์ วัดศาลากุล
1.1.2 อาคารทั่ ว ไป ได้ แก่ กลุ่ ม อาคารที่ พัก อาศั ย ภายในย่ า นชุ ม ชนเกาะเกร็ ด
โดยเฉพาะอาคารที่บ่งบอกถึงความเป็ นชุมชนเก่าแก่ ตามเกณฑ์ที่ได้ สํารวจมาข้ างต้ นรวมไปถึง
รูปแบบของการก่อสร้ างอาคารแบบยกเสาลอยริ มแม่นํ ้าและการหันหลังบ้ านลงแม่นํ ้า
1.1.3 สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ แ ละระบบพื น้ ที่ ว่ า งภายในชุ ม ชน โดย
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติได้ แก่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาและคลองภายในเกาะเกร็ ด ส่วนพื ้นที่ว่าง คือ
โครงข่ายสัญจรหลักและรองภายในพื ้นที่ชมุ ชน คือ ตรอกซอยทางเดินและบริ เวณท่าเรื อข้ ามฝาก
1.1.4 ผลผลิ ต จากชุม ชน ศิ ล ปวัฒ นธรรม อาหารพื น้ ถิ่ น ขนมโบราณต่ า งๆ การ
ประกอบอาชีพเก่าแก่
1.2 ทางนามธรรม
1.2.1 ประวัติศาสตร์ การตั ้งถิ่นฐานของชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการปรับ
สภาพที่ อ ยู่อ าศัย ให้ เ หมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ ม ประเพณี แ ละคติ ค วามเชื่ อ ได้ แ ก่ ประเพณี
สงกรานต์มอญ ประเพณีแห่หางหงส์ ประเพณีทะแยมอญ ประเพณีรําเจ้ า เป็ นต้ น
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2. แนวทางการจัดการพืน้ ที่องค์ ประกอบทางวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ดงั ที่ได้ กล่าวมาในหัวข้ อต่างๆข้ างต้ นนัน้ พอสรุ ปเป็ นแนวทางที่สามารถ
เสนอแนะเพื่อการจัดการองค์ ประกอบที่สําคัญทางวัฒนธรรม ที่ส่ง ผลต่อภาพรวมของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ ด ดังนี ้
2.1องค์ ประกอบด้ านศาสนาสถาน
ได้ แก่ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดป่ าเลไลยก์ วัดศาลากุล
ซึง่ วัดที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นนั ้น สามารถเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม ดังนี ้
ก่ อ นที่ จ ะทํ า การจั ด การพื น้ ที่ ท างศาสนาเหล่ า นี ้ ควรมี ก ารศึ ก ษาข้ อมู ล และ
องค์ประกอบภายในพื ้นที่ ให้ เข้ าใจและครบถ้ วนถึงระดับความสําคัญในด้ านต่างๆ เสียก่อน อาคาร
ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมหรื ออาคารที่มีความสําคัญที่ระบุไว้ ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ควรได้ รับการรั กษาให้ คงสภาพ (Preservation) การดูแลรั กษา (Maintenance) และการจัดการ
สภาพอาคารให้ คงอยู่ในสภาพที่มั่นคง สมบูรณ์ และเรี ยบร้ อยอยู่เสมอ ด้ วยการดูแลรักษาอย่าง
สมํ่าเสมอ
ในส่วนที่ต้องได้ รับการบูรณะ (Restoration) ซ่อมแซมปรับปรุ ง การเลือกใช้ วสั ดุควร
อาศัยต้ นทุนเดิมที่มีอยู่ในบริ เวณเป็ นสําคัญ เช่น การสร้ างอาคารใหม่ ก็อาจนําไม้ เดิมจากการรื อ้
ถอนอาคารที่มีสภาพทรุ ดโทรมยากต่อการซ่อมแซมมาใช้ เช่น อาคารสํานักงาน หอฉัน กุฏิสงฆ์
เป็ นต้ น หรื อแม้ กระทัง่ วัสดุอื่นๆ เองก็ตามควรคํานึงถึงความกลมกลืน ในการปรับปรุ งนันต้
้ องคิด
วางแผนเป็ นอย่างดี จึงทําให้ ประกอบกันเป็ นอาคารเดียวกันได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืนกัน อาคาร
ที่มีคณ
ุ ค่าทางศิลปวัฒนธรรมหรื ออาคารที่มีความสําคัญที่ระบุไว้ ในหลักบานทางประวัติศาสตร์ นั ้น
การซ่อมแซมควรซ่อมแซมให้ กลมกลืนแต่ก็ควรทําให้ สามารถแยกแยะถึงสิ่งที่มีอยู่เดิมกับสิ่งที่ได้
ปรับปรุงใหม่เพื่อรักษาคุณค่าทังในด้
้ านจิตใจและในแง่คณ
ุ ค่าด้ านการศึกษา
ส่วนของอาคารที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานนันควรได้
้
รับการดูแลรักษา
โบราณสถานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด โดยการบริ หารจัดการพื ้นที่
นั ้น ท้ องถิ่นควรดําเนินการเอง โดยการให้ การศึกษาหรื อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างสํานึกในการ
อนุรักษ์ ให้ ประชาชน โดยการคํานึงถึงความสามารถให้ เกิดรายได้ เพื่อเลีย้ งตัวเองโดยไม่ละเลย
เจตนารมณ์ในการอนุรักษ์
2.2 องค์ ประกอบด้ านอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้ าง
ได้ แก่ กลุ่มอาคารที่พกั อาศัยในชุนชนริ มนํ ้าเกาะเกร็ ด โดยเฉพาะอาคารที่บ่งบอกถึง
ความเป็ นชุมชนเก่าแก่ ตามเกณฑ์ที่ได้ สํารวจมาแล้ วในเบื ้องต้ นนั ้น เจ้ าของอาคารรวมไปถึงผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องในภาคส่วนต่างๆ ควรทําการสํารวจจัดทําผังบริ เวณของชุมชน และขอความร่ วมมือ
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ในการสืบค้ นข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ วงตระกูลและบ้ านเรื อนที่เป็ นที่อาศัยอยู่เสียก่อน โดยอาจ
สืบค้ นจากข้ อมูลเก่าและภาพความทรงจําจากการสอบถามผู้มีความรู้ ในชุมชน ซึ่งในการจัดการ
ภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมของกลุ่มอาคารเหล่านี ้ จําเป็ นต้ องใช้ วิธีการที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ เกิด
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของระดับการจัดการซึ่งสามารถจําแนกรู ปแบบในการจัดการ
ได้ ดงั นี ้
การดูแลรักษา (Maintenance) ในเบื ้องต้ นอาคารทุกหลังในชุมชนควรได้ รับการดูแล
จัด การให้ ค งอยู่ใ นสภาพที่ มั่น คง สมบูร ณ์ และเรี ย บร้ อยอยู่เ สมอ ด้ วยการดูแลรั ก ษาอยู่อ ย่า ง
สมํ่าเสมอโดยเริ่ มจากผู้อาศัยหรื อเจ้ าของอาคารเนื่องจากเป็ นขัน้ ตอนที่ สามารถทําได้ ง่ายและ
สามารถดําเนินการได้ เองและไม่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายมากนัก
การบูรณะและการปฏิสงั ขรณ์ หรื อการสร้ างขึ ้นใหม่ในรู ปแบบเดิม ( RestorationReconstruction) การซ่อมแซมปรับปรุ งนันการเลื
้
อกวัสดุในการก่อสร้ างนันเป็
้ นส่วนสําคัญควรมี
การซ่อมแซมให้ มีความกลมกลืนกับของเดิม แต่ก็ยงั คงให้ สามารถแยกแยะถึงสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการศึก ษาถึ ง ความแท้ ดัง้ เดิ ม นอกจากนี แ้ ล้ ว ในส่ว นอาคารที่ มี ค วามสํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่พงั ทลายหรื อสูญหายไปแล้ วนันหากเห็
้
นว่ามีคณ
ุ ค่าเพียงพอต่อชุมชนหรื อเจ้ าของ
พื ้นที่เองก็อาจทําการปฏิสงั ขรณ์ หรื อการสร้ างขึ ้นใหม่ในรู ปแบบเดิม โดยใช้ หลักฐานภาพถ่ายซึ่ง
อาจมีการเปลี่ย นแปลงรู ปแบบการใช้ งานให้ มี ค วามร่ วมสมัยเพื่อตอบสนองต่อการใช้ สอยใน
ปั จจุบนั
การปรั บประโยชน์ใช้ สอย (Adaptation) เพื่อเป็ นการทําให้ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมแต่ซบเซาลงไปแล้ ว กลับมามีชีวิตชีวาได้ อีกครัง้ โดยเฉพาะอาคารที่
ถูกปล่อยทิ ้งร้ างหรื อไม่ได้ ดําเนินการใดๆแล้ ว อาจทําการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่เข้ าไปในอาคาร
เหล่านั ้น เพื่อรักษาไว้ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมให้ ยังคงอยู่ต่อได้ แต่ควรมีการวางแผนในเรื่ องของ
กิจกรรมที่จะเข้ ามาแทนที่ความเหมาะสมรูปแบบของอาคารและชุมชนเดิมสามารถยอมรับได้ โดย
ไม่สง่ ผลลบต่อวิถีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของชุมชน ประกอบกับมีความเป็ นไปได้
ที่จะใช้ อาคารเก่าบางหลังในพื ้นที่ชมุ ชน จัดตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อจัดแสดงสิ่งของ และให้
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับชีวติ ผู้คนในอดีตโดยการสนับสนุนของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ
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2.3 องค์ ประกอบด้ านสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและระบบพืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชน
รักษาความสะอาดของแม่นํ ้าและคลองให้ มีคณ
ุ ภาพนํ ้าที่ดี เริ่ มจากการสร้ างจิตสํานึก
ในการรั ก ษาความสะอาดจากภายในชุ ม ชน สร้ างความเข้ าใจร่ ว มกั น รวมถึ ง คุ ณ ค่ า และ
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ความสําคัญของแหล่งนํ ้าและวิธีการรักษาและป้องกันนํ ้าเน่าเสียการติดตั ้งระบบบําบัดนํ ้าเสีย ถัง
ดักไขมันในครัวเรื อนก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งนํ ้า เป็ นต้ น รวมไปถึงระบบการจัดการขยะภายในชุมชน
ด้ วย เช่น การคัดแยกขยะ การเข้ ามาเก็บขยะของเทศบาลที่เป็ นเวลา โดยชาวบ้ านอาจเก็บไว้ ใน
บ้ านของตนเองก่อน เมื่อถึงเวลาค่อยนําไปทิ ้งให้ รถเก็บขยะ เพื่อลดความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ของถังขยะหน้ าบ้ านและส่งกลิน่ เหม็นในพื ้นที่ชมุ ชน เป็ นต้ น
ที่ว่างสาธารณะและอาคารบริ การสาธารณะ เช่น ห้ องนํ ้า และพื ้นที่ริมนํ ้า ควรได้ รับ
การปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้ สามารถเข้ าไปใช้ งานได้ โดยอาจทําการปรับเปลี่ยนการใช้ งาน เช่น จาก
เดิ ม ที่ เคยเป็ นท่ า เรื อ ปั จ จุบัน ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านแล้ ว ก็ ป รั บเปลี่ ย นให้ เ ป็ นที่ พัก ผ่อ น จัด งานประเพณี
เทศกาลหรื อใช้ เป็ นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน
ปรับปรุงและเสริ มความแข็งแรงของผนังกันนํ
้ ้าเดิมเพื่อแก้ ปัญหานํ ้ากักเซาะโดยอาศัย
ความร่ วมมื อจากผู้เชี่ ยวชาญโดยเฉพาะวิศวกรในเรื่ องของโครงสร้ างและภูมิสถาปนิกในการ
จัดรู ปแบบทางเลือกรู ปแบบของเขื่อนที่มีความเป็ นไปได้ ของวัสดุก่อสร้ างที่มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้ อม งบประมาณ ความสวยงาม และความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้ านโดยรอบ
และควรระวังในเรื่ องการบดบังภูมิทศั น์ของแม่นํ ้าและมุมมองของชุมชนที่จะมองออกสู่แม่นํ ้าและ
ความรู้ สึกเปิ ดโล่งของแม่นํา้ อย่างที่ ควรจะเป็ นซึ่งในบางส่วนก็ อาจต้ องยอมให้ นํา้ ท่วมไปตาม
ฤดูกาล เป็ นต้ น
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บทที่ 6
บทสรุ ป
จากการศึกษาครัง้ นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรม
พื น้ ที่ ก รณี ศึ ก ษาคื อ ชุม ชนเกาะเกร็ ด จัง หวัด นนทบุรี โดยกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ ไ ว้ เ บื อ้ งต้ น 4
ประการ ซึ่งผลสรุ ปจากการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ การออกแบบขันตอนในการเก็
้
บตัวอย่างข้ อมูลอย่าง
เป็ นระเบียบแบบแผน เพื่อใช้ ในการศึกษารวบรวมข้ อมูล สํารวจและบันทึกข้ อมูล ขององค์ประกอบ
ทางด้ านภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่มีความเกี่ยวข้ องกับชุมชนเกาะเกร็ ด และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่กรณีศกึ ษา สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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1. สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนเกาะเกร็ ด
จนสามารถระบุคุณค่าความสําคัญของสิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรมด้ านต่างๆ โดยสามารถตอบ
คําถามของการศึกษาได้ ดงั นี ้ คือ
1.1 ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของเกร็ด
ภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมของเกาะเกร็ ดนัน้ คือภูมิทัศน์หรื อลักษณะที่มีรูปแบบเฉพาะของ
ชุมชนเกาะเกร็ ด ซึง่ เกิดจากการสัง่ สมและหลวมรวมเป็ นเวลายาวนานของความเชื่อ ประเพณีและ
วัฒนธรรม จนเกิดรู ปแบบภูมิทัศน์ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ขึ ้น เริ่ มตังแต่
้ การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
และเริ่ ม มี ก ารประกอบอาชี พ การค้ าขาย ไปจนถึง การสร้ างบ้ านเรื อน การนับ ถื อ ศาสนาและ
ประกอบพิธีกรรมของชุมชน ซึง่ ทังหมดนั
้
นประกอบกั
้
นเป็ นภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของเกาะเกร็ ด
ประเภทของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมของพื ้นที่ย่านชุมชนเกาะเกร็ ดนัน้ เป็ นแบบ "ภูมิทศั น์
วัฒนธรรมแบบมีลกั ษณะเด่นร่ วมกันทั ้งภูมิทศั น์และวัฒนธรรม" หรื อกล่าวคือ ชุมชนที่มีลกั ษณะ
โดดเด่น ทัง้ ในแง่ภูมิทัศ น์ ท างกายภาพ คื อ มี ความสวยงามและมี เอกลักษณ์ ข องภูมิ ทัศน์ ท าง
ธรรมชาติและภูมิทศั น์สรรค์สร้ างขึ ้นโดยชุมชนมาเป็ นเวลายาวนาน และรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เป็ น
องค์ประกอบแบบนามธรรมอีกด้ วย
ั นธรรม ได้ แก่
ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
1.1.1 องค์ ประกอบด้ านรู ปธรรม
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ศาสนาสถาน ได้ แก่ วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วัดป่ าเลไลยก์ วัด
ศาลากุลซึง่ มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ และวิถีชมุ ชนของเกาะเกร็ ด
อาคารทั่วไป ได้ แก่ กลุ่มอาคารที่พกั อาศัยภายในชุมชน โดยเฉพาะอาคารเก่าที่บ่ง
บอกถึงความเป็ นย่านการค้ าเก่า ตามเกณฑ์ที่ได้ ทําการสํารวจมาข้ างต้ นรวมถึงรู ปแบบของการ
ก่อสร้ างอาคารแบบยกเสาลอยริ มนํ ้าและการหันหลังบ้ านลงนํ ้าเนื่องจากการคมนาคมของคนใน
อดีตที่ใช้ แม่นํ ้าลําคลองในการสัญจรเป็ นหลัก
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ แ ละระบบพื น้ ที่ ว่ างภายในชุ ม ชน โดย
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ได้ แก่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ส่วนระบบพื ้นที่ว่าง คือ โครงข่ายการสัญจร
หลักและรองภายในพื ้นที่ชมุ ชน คือ บริ เวณท่าเรื อข้ ามฝาก และลานวัดเพื่อการประกอบกิจกรรมใน
โอกาสสําคัญต่างๆ หรื อเพื่อการผ่อนคลายร่วมกันของคนในชุมชน
ผลผลิตจากชุมชน ศิลปกรรมเครื่ องปั น้ ดินเผา อาหารพื ้นถิ่น ขนมโบราณต่างๆ การ
ประกอบอาชีพพ่อค้ าแม่ค้า
1.1.2 องค์ ประกอบด้ านนามธรรม
ได้ แก่ ประวัติศาสตร์ การตัง้ ถิ่น ฐานชุมชน วิถีชีวิตความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด ของคนใน
ชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการปรับสภาพที่อยูอ่ าศัยให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม ประเพณีและ
คติความเชื่อ ได้ แก่ ประเพณี สงกรานต์มอญ สะบ้ ามอญ แห่หางหงษ์ ซึ่งควรค่าแก่การเผยแพร่
ให้ แก่ นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี หรื อองค์ประกอบ
ด้ านนามธรรมของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่กล่าวมานี ้
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2. สถานภาพของภูมทิ ัศน์ วัฒนธรรมของเกาะเกร็ด
ในการดํารงรักษาย่านชุมชนเกาะเกร็ ดนั ้น มีเอกลักษณ์ ในด้ านการเป็ นย่านชุมชนเก่าที่มี
คุณค่าทางด้ านสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบดั ้งเดิม และยังคงสืบทอดต่อกันมาอยู่
บ้ างและในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้ างรวดเร็ วภายใต้ กรอบวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน
ของชุมชน ปั ญหาสําคัญเร่ งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมของย่าน
ชุมชนและต้ องได้ รับการแก้ ไข คือ ปั ญหานํา้ กัดเซาะตลิ่ง การทรุ ดตัวของอาคารและความทรุ ด
โทรมของอาคาร ส่วนภัยคุกคามที่ต้องมีมาตรการป้องกันในอนาคต ได้ แก่ การพัฒนาในส่วนของ
เอกชนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความสําคัญของพื ้นที่ทางวัฒนธรรม ถูกลดบทบาทลง ความซบเซา
ของย่านการค้ าและการทิง้ ที่อยู่อาศัย การพัฒนาจากหน่วยงานของภาครั ฐหรื อท้ องถิ่นอาจลด
คุณค่าขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลดลง
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2.1 แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ วัฒนธรรมของเกาะเกร็ ด
แนวทางการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์วฒ
ั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ดําเนินตามหลักแนว
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเสนอแนวทางในการจัดการพัฒนาอย่างบูรณการในสามด้ าน คือ ด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ กรอบของแนวทางการจัดการภูมิทศั ฯวัฒนธรรม
และมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษ์ และพัฒนาในขอบเขตของพื ้นที่ระดับต่างๆ
คือ
2.1.1 การศึกษาและการวิจยั (Study and Research)
2.1.2 การดูแลรักษา (Maintenance)
2.1.3 การรักษาให้ คงสภาพ (Preservation)
2.1.4 การบูรณะ (Restoration)
2.1.5 การปฏิสงั ขรณ์ หรื อการสร้ างขึ ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม (Reconstruction)
2.1.6 การฟื น้ ฟู (Rehabilitation)
2.1.7 การปรับประโยชน์ใช้ สอย (Adaptation)
2.1.8 การพัฒนาและสร้ างสรรค์ใหม่ (Development and New creation)
โดยเลือกใช้ แนวทางการอนุรักษ์ ให้ มีความเหมาะสมขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะพื ้นที่และความ
ต้ องการใช้ สอยร่ วมสมัยและคุณค่าด้ านต่างๆของพื ้นที่ องค์ประกอบภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนเกาะ
เกร็ ด ซึ่ ง ก็ ทํ า ให้ ภ าพในการกํ า หนดแนวทางการพัฒ นาพื น้ ที่ ดัง กล่ า วเบื อ้ งต้ น สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ วฒ
ั นธรรมเพื่อความยัง่ ยืนได้ ทัง้ สามด้ าน คือ ด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม
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3. ข้ อจํากัดในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานเล่มนี ้เป็ นการศึกษาภาคข้ อมูลในภาพกว้ าง และได้
ทํ า การสํ า รวจพื น้ ที่ สํ า คัญ ๆ เพี ย งบางส่ ว นเนื่ อ งด้ ว ยเวลาในการศึก ษา อาจทํ า ให้ เ ก็ บ ข้ อ มูล
ภาคสนามได้ ไม่ครบถ้ วน ซึง่ การศึกษาครัง้ นี ้สามารถสรุปข้ อจํากัดในการศึกษาดังนี ้
3.1 การเก็บข้ อมูล
ข้ อมูลด้ านกายภาพ ได้ แก่ ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมและภูมิปัญญาในการก่อสร้ าง
พื ้นถิ่น ยังไม่มีความละเอียดมากนัก รวมถึงการจัดทําแผนที่ระบุแหล่งความสําคัญทางวัฒนธรรม
ด้ านต่างๆ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบไปถึงข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนํามา
เป็ นฐานข้ อมูลในการวางแผนนัน้ ยังเป็ นเพียงข้ อมูลการสอบถามและพูดคุย ซึง่ ทางผู้วิจยั ได้ จดั ทํา
ขึ ้นเพื่อประกอบความเข้ าใจในการศึกษาเท่านัน้
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3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ ของ
องค์ ป ระกอบภูมิ ทั ศ น์ วัฒ นธรรมในพื น้ ที่ นัน้ ควรใช้ บุ ค ลากรหรื อ องค์ ก รที่ มี ค วามรู้ ร่ ว มกัน ที่
หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อการบูรณการข้ อมูลในทุกๆด้ าน รวมถึงบุคลากรในท้ องถิ่นเองควรมี
ส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูลร่ วมกับชุมชน เพื่อให้ ตอบโจทย์ความต้ องการของคนใน
ชุมชนเองมากที่สดุ
3.3 การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการดํ าเนิ นการวิจัยนี ้ กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุมชนยังมีเพียงการสอบถาม
ข้ อมูลและความคิดเห็นของกลุ่มผู้นําชุมชนและชาวบ้ านในเพียงบางส่วนจากการสุ่มสอบถาม
เท่านัน้ ถือว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนต่อการดําเนินการครัง้ นี ้ยังมีไม่มากพอนัก ซึ่งควรมีการเปิ ด
อภิปรายและการสัมมนาขึ ้นเพื่อการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนอย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
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4.ข้ อเสนอแนะสําหรั บการศึกษาขัน้ ต่ อไป
4.1 การศึกษาทัศนคติของประชากรในชุมชนและบริเวณใกล้ เคียง
ควรทําการศึกษาความต้ องการและความสําคัญเร่ งด่วนของชุมชน โดยทําการศึกษา
ข้ อ มูล ด้ ว ยวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ วิ จัย ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ น้ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถจั ด ลํ า ดับ
ความสําคัญของปั ญหาและความต้ องการในการพัฒนาของคนในพื ้นที่อย่างถูกต้ องมากที่สดุ และ
สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื ้นที่ได้
4.2 การศึกษาความต้ องการและความสําคัญเร่ งด่ วนของชุมชน
ควรทําการศึกษาความต้ องการและความสําคัญเร่ งด่วนของชุมชน โดยทําการศึกษาของ
มูลด้ วยวิธีการและเครื่ องมือวิจยั ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ ้น เพื่อที่จะสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของปั ญหาและความต้ องการในการพัฒนาของคนในพืน้ ที่ อย่างถูกต้ อง และสามารถกํ าหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื ้นที่ได้
4.3 การศึกษาขัน้ ตอนการบูรณการเข้ าสู่แผนท้ องถิ่น
ได้ แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ การเก็บข้ อมูลในเชิ งลึกเพื่ อการวางแผน และการ
นําไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในพืน้ ที่ แผนดังกล่าวจะประกอบไปด้ วย
ข้ อมูลเชิงลึก ทังในส่
้ วนกายภาพและสังคม ที่จะได้ นํามาใช้ เป็ นตัวกําหนดมาตรการและแนวทางที่
ปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริ ง ตรงกับ ความต้ องการและวิ สัย ทัศ น์ ข องคนในพื น้ ที่ แ ละมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื ้นที่
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4.4 การศึกษาขัน้ ตอนการวางแผนแบบระยะยาว
การศึกษาควรมีการวางแผนในการพัฒนาระยะยาว เพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชุมชนเอง
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