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The Purpose of this research was to studys the management process of
cultural landscape indicating to the elements and the type of cultural landscape. For the
offering ways in the cultural landscape management: a case study of Chanthaboon
community, Chanthaburi, this research studied in two levels; was wide level that gathers data
in the community area arranged in database and in the floor level by fieldwork survey using
the observation form that noted the valued data and the significance of elements of cultural
landscape.
The analysis data used subsuming data, classifying data, analysis of the internal
and external factors that impacted the cultural landscape of Chanthaboon community.
The results of the study were:
1. Elements of the concrete cultural landscape are comprised of buildings and
structures that are outstanding in architecture and antiquity. Elements of the abstract cultural
landscape are comprised of history of settlement, way of life, folk wisdom for gentrifying
resident to fit the environment in Chanthaboon community and living together by the different
lifestyles and beliefs.
2. The cultural landscape of Chanthaboon community are arranged in type of
urban area of cultural landscape indicated to long time period for adapting form of cultural
landscape elements since early era of settlement to present that the way of life of the
community less depends on natural system.
3. The management process of cultural landscape uses conservative method and
develops the bound of area in levels following the value of the elements area of cultural
landscape that the permanence in community must occur by taking care the identity from the
cooperation of people in the community, local authorities and individual.
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บทที+ 1
บทนํา
การดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมภายใต้ขีดข้อจํากัดทางธรรมชาตินบั ตั@งแต่
ครั@ งอดี ต มนุ ษ ย์ไ ด้ ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ วิ ธี ใ ช้ ชี วิ ต ร่ วมกั น เพื อ ให้ เ กิ ด ความปกติ สุ ขของส่ ว นรวม
สภาพแวดล้อมได้ถูกปรับปรุ งและเปลียนแปลงเพือตอบสนองในด้านความจําเป็ นพื@นฐานและเพือ
ความเจริ ญงอกงามของสังคม ก่อเกิดรู ปแบบของ “วัฒนธรรม” และผลแห่ งการดําเนิ นไปของ
วัฒนธรรมนั@นได้ทิ@งร่ องรอย “มรดกทางวัฒนธรรม” ทีควรค่าแก่การศึกษาเรี ยนรู้ถึงความเป็ นมา
และความเป็ นไปในการใช้ชีวิตอย่างเคารพต่อธรรมชาติ อันเนื องมาจากการทีทรัพยากรนั@นย่อมมี
การเสื อมสภาพ สู ญสลายหรื อหมดไป “การจัดการ” จึงเป็ นอีกหนทางหนึงทีจะนําไปสู่ แนวทางของ
การพัฒนาอย่างยัง ยืนต่อไปได้ในอนาคต การศึกษาเรื อง “ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” นั@นเป็ นการศึกษา
เพือที จะทํา ความเข้า ใจในปรากฏการณ์ ข องสิ ง แวดล้อมและวัฒนธรรมที เกิ ดขึ@ นและเพือศึ ก ษา
องค์ป ระกอบ กระบวนการจัดการภู มิ ท ัศ น์ว ฒ
ั นธรรมในแนวทางที เ หมาะสม โดยในบทนี@ จะ
กล่าวถึงความสําคัญและรู ปแบบขั@นตอนในการศึกษา ซึงมีเนื@อหาและรายละเอียดดังนี@
1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การพัฒนาเมืองทีผ่านมาได้สร้างความเสี ยหายให้กบั ระบบธรรมชาติของโลก ทําให้มี
กระแสของ “การพัฒนาแบบยัง ยืน (Sustainable Development)” เพือให้การพัฒนาทีตอ้ งเดินหน้ามี
ความรอบคอบใส่ ใจกับสภาวะของโลกมากขึ@น แนวความคิดนี@ ได้ถูกนํามาใช้และประยุกต์ใช้กนั
อย่า งแพร่ ห ลายในหลายองค์ก รทัว โลกด้ว ยจุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน คื อ การจัด การจัด สรรการใช้
ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้คุม้ ค่าและยาวนานทีสุด รวมถึ งกระแสแนวความคิดเรื อง “ภูมิทศั น์
วัฒนธรรม(Cultural Landscape)” ก็ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่ หลายด้วยเช่นกัน ส่ วนในประเทศ
ไทยเองนั@นหลายหน่ วยงานก็ได้เริ มดําเนิ นการทีเกี ยวข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม ด้วยกระแสการ
พัฒนาในปั จจุบนั ทีให้ความตระหนักว่า ภูมิทศั น์วฒั นธรรมซึ งเป็ นสภาพแวดล้อมทีอยู่รอบตัวเรา
นั@นเป็ นสิ งจําเป็ นทีตอ้ งเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจ เนืองด้วยสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ได้ถูกทําลายลง
ไปอย่างมากมาย เพียงเพราะเราขาดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสําคัญ จนปล่อยปะละเลย
หรื อการพัฒนาโดยไม่ได้คาํ นึงถึงผลกระทบทีจะตามมา ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหาย เสื อมโทรม หรื อ
สู ญสลายของมรดกทางธรรมชาติ สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามไปในทีสุด
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ย่า นชุ ม ชนริ มนํ@า จัน ทบูร เป็ นอี ก หนึ ง ชุ มชนที มี ก ารเปลี ย นแปลงมาอย่างยาวนาน มี
บันทึ ก ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ค วามเป็ นมาของเมื องจันทบุ รี ในปั จ จุ บนั ก็ ย งั คงปรากฏ
ร่ องรอยของการจัดการภูมิทศั น์และมรดกทางวัฒนธรรมที แสดงถึงความเคยเจริ ญรุ่ งเรื องเมือครั@ง
อดี ต ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบในการตั@งถิ นฐานบนพื@นที ริมแม่น@ าํ จันทบุ รี วิถีชีวิตของย่านการค้าเก่ า
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารบ้านเรื อนทีมีรูปแบบผสมผสานกันในแบบ
ไทย จี น ญวนและฝรั ง เศส หรื อองค์ป ระกอบทางวัฒนธรรมในด้า นต่ า งๆที ทรงคุ ณ ค่ า และควร
ทําการศึกษาให้เข้าใจอย่างเป็ นระบบ
ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าในมรดกทางธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวนี@ จึง
สมควรอย่างยิง ทีตอ้ งทําการศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมและกระบวนการจัดการภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรมของย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรอย่างเป็ นขั@นตอนมีระเบียบแบบแผน เพือให้ทราบถึง
แนวทางโดยรวมของการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมเหล่านี@ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาของย่าน
ชุมชนริ มนํ@าจันทบูรในลําดับต่อไป
2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื อ ศึ ก ษา ข้อ มู ล แนวความคิ ด และทฤษฎี ที เ กี ย วข้อ งในการจัด การภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรม
B.B เพือศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุมชน
ริ มนํ@าจันทบูร
B.S เพือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปั ญหาและอุปสรรคในการดํารงรักษาย่าน
ชุมชน
B.L เพือจัดทําข้อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื@นที กรณี ศึกษา
อย่างยัง ยืน
3 ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ านพืน ที+
ชุ มชนริ มนํ@า จันทบูรซึ ง อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จัง หวัดจันทบุ รี ตามแนว
ชายฝังของแม่น@ าํ จันทบุรี โดยทําการศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบริ เวณกลุ่มบ้านเรื อนสองฝังถนน
สุ ขาภิบาลจากบริ เวณสะพานวัดจันทนารามจนสุ ดถนนบริ เวณซอยตรอกกระจ่าง ระยะทางประมาณ
Aกิโลเมตร
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ตําแหน่งพืนที+ศึกษา
N

ภาพที A แสดงพื@นทีศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
N
สะพานวัดจันทนาราม

แม่น าํ
จันท
บุรี
บริ เวณพืนที+ศึกษา

ซอยตรอกกระจ่าง

ภาพที B แสดงพื@นทีศึกษาระดับพื@นที ชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
ทีมา : จันทบุรี [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก http : // www.googleearth.com

4

3.2 ขอบเขตด้ านเนือ หา
S.B.A แนวคิดและทฤษฎีทีจะใช้ในการดําเนินการศึกษาวิจยั เฉพาะในส่ วนทีมีความ
เกียวข้องกับการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
3.2.2 การจัด การข้อ มู ล และการแปลความหมายข้อ มู ล เพื อ ระบุ พ@ื น ที ห รื อ
องค์ประกอบของภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรมชุ ม ชนกรณี ศึ กษา หมายถึ งการกําหนดว่า หน่ วยพื@ นที ท าง
ประวัติศาสตร์ ใด สภาพทางภูมิศาสตร์ หรื อขอบเขตพื@นที ทีครอบคลุ มองค์ประกอบสําคัญใดที มี
คุณค่าและถือว่าเป็ นมรดกวัฒนธรรมของเมืองหรื อชุมชน ซึ งควรจะประกอบไปด้วยด้านกายภาพที
จับต้องได้ (Tangible) และด้านวิถีชีวติ จารี ต ประเพณี ซ ึ งจับต้องไม่ได้ (Intangible)
3.2.3 องค์ก รบุ ค ลากรผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หรื อ หน่ ว ยงานที เ กี ย วข้อ งในพื@ น ที
กรณี ศึกษา
3.2.4 การเสนอแนวทางในการจัด การภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรม จากการวิ เ คราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบนั ประเด็นปั ญหา ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอกและหาข้อสรุ ปเพือการ
กํา หนดและเสนอแนวทางในการจัด การภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมของพื@ น ที ก รณี ศึ ก ษาให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชนอย่างยัง ยืน
4 ขันตอนการวิจัย
L.A ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง การศึกษาเบื@องต้นจะทําการศึกษาเพือ
ทําความเข้าใจเกี ยวกับความหมายของภูมิทศั น์วฒั นธรรมรวมไปถึง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
L.B ออกแบบการวิ จ ัย (Research Design) กํา หนดกรอบ ทฤษฎี แนวคิ ด วิ ธี ก าร
เครื องมือ รายละเอียดในการวิจยั และการเลือกพื@นทีกรณี ศึกษา
L.S ดําเนิ น การวิจยั โดยศึ กษารวบรวมข้อมูล ทุ ติย ภูมิ จัดทํา แผนกายภาพ ระบุ พ@ื น ที
สํารวจเบื@องต้นได้แก่ขอ้ มูลสภาพทัว ไปของพื@นที ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ของเมืองจันทบุรีและ
ย่านชุมชนริ มนํ@าจันทบูร ภาพถ่ายทีเกียวข้องกับชุ มชนในอดีต แผนที ภาพถ่ายทางอากาศทั@งในอดีต
และปัจจุบนั
L.L ระบุแหล่งสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ระบุพ@ืนทีทีมีความสําคัญเบื@องต้น โดย
เกิ ดจากการนํา ข้อมูล รายชื อสาระสํา คัญ ทางด้า นต่า งๆของพื@น ที ม าจัด ทํา ผัง กายภาพและนํา มา
วิเคราะห์หาพื@นทีสาํ คัญ
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4.5 สํารวจจัดทําเอกสารข้อมูล ได้แก่ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลภาคสนามเพิมเติ มเพือเป็ น
ข้อ มูล ในการกํา หนดนโยบายและแนวทางในการบริ ห ารจัด การของพื@ น ที ที ไ ด้รับ การระบุ ใ น
ขั@นตอนทีแล้วโดยมี 2 ส่ วนคือ
L.M.A การระบุขอบเขตเบื@องต้นเพือการสํารวจ โดยเมือระบุตาํ แหน่ งพื@นทีทีจะมี
การสํา รวจแล้ว จึ ง ทําการสํา รวจในรายละเอี ย ดมากขึ@ น และเฉพาะกับ คนในพื@ น ที เพื อ กํา หนด
ขอบเขตบริ เวณทีควรจะทําการสํารวจทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญได้อย่างครบถ้วน
L.M.B ทําการสํา รวจภาคสนาม เพื อ ให้เห็ นถึ ง ตํา แหน่ งองค์ประกอบสํา คัญและ
สภาพทางกายภาพโดยรวม
4.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั@งหมดทีได้จากการสํารวจภาคสนามเพือ
สรุ ปประเด็นคุณค่าและความสําคัญของสิ งแวดล้อมวัฒนธรรมในแต่ละองค์ประกอบ
4.7 วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบนั ภัยคุคามและแนวโน้มการเปลียนแปลง โดยมองทั@ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
4.8 อภิปรายผลและจัดทําข้อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุ มชนพื@นที
กรณี ศึกษา
4.9 การจัดทํารายงานสรุ ปผลการศึกษา
5 วิธีการวิจัย
5.1 การทบทวนเอกสาร (Literature Review) ได้แก่ การศึกษาเอกสารรายงานสิ งตีพิมพ์
ข้อมูลดิจิตอลทีเกียวข้องกับชุมชนทีอยูอ่ าศัยดั@งเดิม
5.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพื@นทีใช้วิธีการสํารวจ ภาคสนามและบันทึกภาพถ่ายสภาพ
ปั จจุบนั ของพื@นที และการบันทึกลงในแผนทีสาํ รวจ
5.3 การสัมภาษณ์ เน้นการสัมภาษณ์ผดู้ าํ เนิ นการหรื อ ขับเคลือนโครงการ (Actors) ใน
ชุมชนซึงมีท@ งั ประชาชน เจ้าของอาคาร เกียวกับทิศทางและแนวโน้มในการเปลียนแปลงของชุมชน
5.4 การวิเคราะข้อมูลเรื ององค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมใช้
วิธีการแบ่งประเภทข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากแผนทีการสํารวจ
6 ข้ อตกลงเบือ งต้ น
N.A กระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีใช้ในการศึกษาครั@งนี@ใช้กรอบแนวความคิด
ของระบบเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System)
CECS ซึงได้ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการวิจยั และการจัดการกับพื@นทีชุมชน
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N.B การวิจยั ในครั@ งนี@ เป็ นการศึ ก ษาในเรื อ งขององค์ป ระกอบและกระบวนการการ
จัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมเพือเสนอแนวทางในการจัดการพื@นทีชุมชนริ มนํ@าจันทบูรในอนาคตซึ ง
ขอบเขตทางด้านเนื@ อหานั@นจะยังไม่ครอบคลุ มถึงการจัดทําแผนบูรณาการเข้าสู่ แผนพัฒนาระดับ
ท้องถิน
7 นิยามศัพท์ทใี+ ช้ ในการวิจัยและการศึกษาความหมายทีเ+ กี+ยวข้ อง
W.X ภูมิท ศั น์วฒั นธรรม (Cultural Landscape) หมายความว่า พื@ นที ท างภู มิศ าสตร์ ที
ประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันมีความเกียวเนื องกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ และมีคุ ณค่าทางด้านความงาม ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแสดงให้เห็ นถึ งต้นกําเนิ ดและ
พัฒนาการของสังคมหนึงๆ ผ่านลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของพื@นที
7.2 สิ งแวดล้อมวัฒนธรรม (Cultural Environment) หมายความว่าพื@นทีหรื อบริ เวณทาง
ภูมิศาสตร์ ทีสะท้อนและบอกเล่าเรื องราวอันเกียวเนื องกับประวัติศาสตร์ และการพัฒนาทางสังคม
ของมนุ ษย์ อันมีคุณค่าทั@งในอดีตและปั จจุบนั โดยให้ความสําคัญกับพื@นทีโดยรวมมากกว่าสถานที
จุดเดียว จึงสามารถสะท้อนวิถีชีวติ ของผูค้ นโดยทัว ไปได้
7.3 กระบวนการจัดการ (Management Process) หมายความว่า การดํา เนิ นงานตาม
ขั@นตอนและวิธีการ อย่างมีระเบียบแบบแผน ซึ งในทีน@ ี ได้แก่ การจัดการข้อมูล การแปลความหมาย
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุ ปผลการดําเนินงาน
.L กระบวนการจัด การภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรม (Management Process of Cultural
Landscape) หมายความว่า การดําเนิ นงานตามขั@นตอนและวิธีการอย่างมีระเบียบแบบแผน ได้แก่
การจัดการข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุ ปผลการดําเนิ นงาน
เกียวกับพื@นทีทางภูมิศาสตร์ ทีประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอนั มีความ
เกียวเนืองกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าทางด้านความงาม ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแสดง
ให้เห็นถึงต้นกําเนิ ดและพัฒนาการของสังคมหนึ งๆผ่านลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของ
พื@นที
8 ผลทีจ+ ะได้ รับจากการวิจัย
8.1 ทราบถึงกระบวนการและแนวทางทีใช้ในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
C.B ทราบถึงประเภทและองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพื@นทีกรณี ศึกษา
C.S ทราบถึ งคุ ณค่าและความสําคัญในแต่ละองค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมใน
พื@นทีกรณี ศึกษา
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C.L ทราบถึงแนวทางเพือการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพื@นทีกรณี ศึกษาโดยคํานึงถึง
ความเป็ นไปได้ทางด้านสิ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันนําไปสู่ แนวทางในการ
พัฒนาชุมชนริ มนํ@าจันทบูรอย่างยัง ยืน
9 การนําเสนอผลการวิจัย
การนํา เสนอผลการศึ ก ษาจะเป็ นในรู ป ของรายงานโดยมี รายละเอี ย ดประกอบด้ว ย
เนื@อหาตารางข้อมูล แผนที รู ปภาพ แผนภูมิ แผนผังบริ เวณ

บทที+ \
การศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยทีเ+ กีย+ วข้ อง และกรณีศึกษา
เพือทําความเข้าใจความหมาย ทฤษฎี แนวคิดทีมีความเกี ยวข้องในการจัดการภูมิทศั น์
วัฒนธรรมไปจนถึง กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั และการเลือกชุมชนพื@นทีกรณี ศึกษา ในบทนี@จึงได้
ทํา การศึ ก ษาโดยเนื@ อ หาสํ า คัญแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นทคื อ ส่ ว นที A ความหมาย ทฤษฎี แนวคิ ด
เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง ส่ วนที B การกําหนดกรอบแนวคิดและการเลือกชุมชนพื@นทีศึกษาเพือใช้
ศึกษาองค์ประกอบและแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
1 ความหมายทีเ+ กีย+ วข้ องกับการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
แนวคิดและการให้คาํ จํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ให้ความหมายภูมิทศั น์วฒั นธรรมว่า
“ภู มิ ท ัศน์ ” หมายถึ ง การรั บ รู ้ ส ภาพแวดล้อ มภู มิ ป ระเทศทั@ง ที ป รากฏตามจริ ง และ
ภาพลัก ษณ์ ในจิ ต ใจที รู้ สึ ก ได้ (พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ต สถาน BMLB อ้า งถึ ง ในกระทรวง
วัฒนธรรม BML:14)
“วัฒนธรรม” หมายถึง สิ งทีมนุษย์ทาํ ขึ@น สร้างขึ@น คิดขึ@น เพือใช้ในการดํารงอยู่ สื บทอด
และ พัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริ ญงอกงามของสังคมมนุ ษย์ เป็ นประโยชน์ ท@ งั ทาง
กาย เช่ น การบริ โภค การใช้สอย หรื อประโยชน์ทางใจ เช่ น การชมสิ งทีเจริ ญตา เจริ ญใจ (ชนัญ
วงษ์วภิ าค BML อ้างถึงในแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม BML:14)
สอดคล้องกับการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ส่ วนคือ “ทางรู ปธรรม” ได้แก่ บ้านเรื อน
ศาสนสถาน การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะ จิตรกรรม ประติ มากรรม สถาปั ตยกรรม
งานฝี มือ การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการสันทนาการ และ “ทางนามธรรม” ได้แก่ คติความเชือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา
สาธารณสุ ข ดังนั@น ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ก็คือทุกสิ งทุกอย่างทั@งทางรู ปธรรมและนามธรรมอันเป็ นสิ ง
ทีผคู ้ นในกลุ่มยึดถือร่ วมกัน (ค่านิยม) และได้กระทําต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพือสร้ างความ
เจริ ญ งอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุ ษ ย์ (คณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติ BML อ้า งถึ ง ใน
กระทรวงวัฒนธรรม BML:14)
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นัก ภู มิ ศ าสตร์ ย งั ได้ใ ห้ ค วามหมายของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมไว้ว่า เป็ นร่ อ งรอยและ
หลักฐานการเปลียนแปลงผืนแผ่นดิน พื@นทีภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยมนุ ษย์ จากกิจกรรม
ตามวิถีชีวิตของชุ มชนหรื อชาติพนั ธ์ น@ ัน ซึ งแสดงออกในลักษณะรู ปธรรมและนามธรรม อันได้
เรี ยนรุ ้และถ่ายทอดสังสมกันมาอย่างยาวนาน เป็ นพัฒนาการตั@งแต่บรรพบุรุษสู่ รุ่นลูกหลาน อาทิ
การสร้างบ้านเรื อนพักอาศัย สิ งก่อสร้าง สถาปั ตยกรรมต่างๆ ถนนหนทาง พื@นทีเกษตรกรรมและ
ชุ มชน อันเป็ นสิ งทีจบั ต้องได้ และรวมทั@งสิ งทีจบั ต้องไม่ได้คือ บรรยากาศทีรับรู ้ได้เป็ นจินตภาพ
เฉพาะของชุ มชนแห่ งนั@น โดยอาจจะเรี ยกว่าเป็ นบุคลิ กของพื@นที น@ นั (เอกลักษณ์ ) อันรับรู ้ ได้จาก
ภาพที เห็ น เสี ย งที ไ ด้ยิน กลิ นที ไ ด้รับ และวิถี ชี วิตของผูค้ นที อยู่แห่ ง นั@น (Human Geography
Culture 1977 อ้างถึงในกระทรวงวัฒนธรรม BML:AN)
โครงการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมศิลปกรรมได้ให้คาํ จํากัดความภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้ว่า
เป็ นพื@นทีทางภูมิศาสตร์ทีประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อันมีความ
เกียวเนืองกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าด้านความงาม ภูมิทศั น์วฒั นธรรมวัฒนธรรม
แสดงให้เห็นถึงต้นกําเนิดและนิยามข้างต้นได้สอดคล้องกับความหมายของคําว่า “สิ งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม ( Cultural Environment)” ซึ งโครงการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมศิลปกรรมได้อธิ บายไว้ว่า
เป็ นพื@นทีหรื อบริ เวรทางภูมิศาสตร์ ทีสะท้อนและบอกเล่าเรื องราวอันเกี ยวเนื องกับประวัติศาสตร์
และพัฒนาการของสังคมของมนุษย์ อันมีคุณค่าทั@งในอดีตและปั จจุบนั โดยให้ความสําคัญกับคุณค่า
ของพื@ น ที โ ดยรวมมากกว่า สถานที จุ ด เดี ย ว จึ ง สามารถสะท้อ นวิ ถี ชี วิต ของผูค้ นโดยทัว ไปได้
(คณะทํางานโครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมศิลปกรรม BMLC อ้างถึงในกระทรวงวัฒนธรรม BML:17)
เกรี ยงไกร เกิดศิริ ได้ประมวลข้อมูลจากแหล่ งต่างๆ และได้ให้ความหมายภูมิทศั น์
วัฒนธรรมไว้วา่ เป็ นผลทีแสดงออกมาในรู ปของภูมิทศั น์ ธรรมชาติทีมองเห็น โดยการทีวฒั นธรรม
เป็ นผูก้ ระทํา มีธรรมชาติเป็ นสื อกลาง นัน คือ ภูมิทศั น์วฒั นธรรม คือผลของการกระทําดังกล่าว และ
เป็ นผลผลิตทีเห็นได้อย่างเด่นชัดของความเกียวเนืองกันระหว่างผลการกระทําของชุ มชนมนุษย์ชาติ
โดยก่อรู ปขึ@นจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเท่าทีจะเป็ นไปตามแต่ทีธรรมชาติแวดล้อม
จะเอื@ ออํา นวย ซึ ง ก็คื อมรดกอัน ทรงคุ ณ ค่ า ที ต กทอดมาจากวิวฒั นาการทางธรรมชาติ และความ
พยายามของมนุษย์ตลอดทุกยุคทุกสมัย (เกรี ยงไกร เกิดศิริ อ้างถึงในกระทรวงวัฒนธรรม BML:17)
คณะกรรมการมรดกโลกได้ให้ความหมายภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้วา่ เป็ นผลลัพธ์ทีเกิดขึ@น
จากการผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ โดยแสดงให้เห็นถึงวิวฒั นาการของสังคมมนุษย์
และการตั@งถินฐานของมนุ ษย์ผ่านกาลเวลามาจนกระทัง ปั จจุ บนั ภายใต้อิทธิ พลของข้อจํากัดทาง
กายภาพ โดยทีสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็ นตัวกําหนดรู ปแบบ ตลอดจนเป็ นการสื บต่อในทาง
สังคม เศรษฐกิจ และแรงกดดันทางวัฒนธรรมทั@งปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน โดยพื@นทีดงั กล่าว
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ได้ผ่านการเลื อกเฟ้ นตามหลักเกณฑ์ของคุ ณค่าในความโดดเด่นอันเป็ นสากล จนสามารถเป็ นตัว
แทนทีชัดเจนของภูมิทศั น์วฒั นธรรม รวมไปถึ ง การแสดงให้เห็ นถึ งหัวใจสําคัญของวัฒนธรรม
แห่ งภุมิภาค (เกรี ยงไกร เกิ ดศิริ 2548 อ้างถึงในกระทรวงวัฒนธรรม BML:18) “การจัดการภูมิทศั น์
วัฒ นธรรม” คื อ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ แห่ ง การดํา เนิ น การต่ อ ทุ ก สิ ง ทุ ก อย่ า งที ม นุ ษ ย์ไ ด้ก ระทํา ต่ อ
สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ ซึ งได้สร้ างความเจริ ญรุ่ งเรื องต่อสังคมมนุ ษย์ หรื อการดําเนิ นธุ ระกับ
พื@นทีทางภูมศาสตร์ ซึ งมีความเกียวเนืองกับพัฒนาการสังคมมนุษย์ (กระทรวงวัฒนธรรม BML:18)
2 แนวคิดและทฤษฎี ทีเ+ กีย+ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย+ วกับการอนุรักษ์
2.1.1 การอนุรักษ์ ศิลปกรรมในแนวคิดตะวันตก
พื@นฐานแนวความคิดเชิงอนุรักษ์เป็ นปรัชญาครอบคลุมแนวคิด ความเชือ ทัศนคติ
แบบวิเคราะห์วิสัย หรื อทีเรี ยกว่า Analytic ได้แก่ การทีใช้ขบวนการคิดในเรื องใดๆ ก็ตามในการ
อธิ บายปรากฏการธรรมชาติ สร้างสรรค์ การหาเหตุผ ลในการสร้างเรื องราวต่างๆ เป็ นวิธีทีจะต้อง
แยกแยะวิเคราะห์เป็ นขั@นเป็ นตอน กระบวนการในการคิดแบบนี@ มีมาตั@งแต่อารยะธรรมยุคโบราณ
ของตะวันตก คือ อารยะธรรมกรี ก ตามประวัติศาสตร์ ตะวันตกจะมีการกล่าวถึ งนักปราชญ์กรี กซึ ง
บุคคลเหล่านี@ เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ดวิชาความรู ้ให้แก่ ทางตะวันตก ทั@งทางด้านการคํานวณ คณิ ตศาสตร์
เรขาคณิ ต รวมไปถึงทฤษฏีความรู้ต่างๆ ซึ งบุคคลเหล่านั@นจะมองดูสิงต่างๆ มิใช่ดูเพียงรู ปลักษณะ
ภายนอก แจ่จะมองลึกลงไปอีกว่าสิ งของต่างๆ เหล่านั@นมันเกิ ดมาอย่างไร เช่ น พิธากอรัส คิดสู ตร
ทางคณิ ต ศาสตร์ บู ก ริ ส คิ ด ทฤษฏี ท างเรขาคณิ ต อริ สโตเติ ล เป็ นคนแรกที พ ยายามอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ งลักษณะการคิดของนักปราชญ์เหล่านั@นเป็ นลักษณะการคิดทีมีระบบ
แล้วพยายามพิสูจน์ทาํ ตามให้ได้ นับเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
งานศิ ลปกรรมตะวันตกก็ม าจากแนวคิ ดที เป็ นระบบ ลักษณะแรกเริ มของงานศิลปะ
ตะวันตกเริ มจากการเลียนแบบธรรมชาติให้มีความเหมือนจริ งมากทีสุด ดังนั@นจากลักษณะต่างๆ ที
กล่าวมาข้างต้น จึงทําให้กระบวนการคิดของชาวตะวันตกมีลกั ษณะทีจะคิดคํานึงถึงลักษณะเดิมมาก
ทีสุด และสามารถหันกลับไปศึกษาได้อีก เพราะเป็ นการสื บทอดทางความรู้ (ศิริชยั นฤมิตรเรขการ
อ้างถึงใน เมืองโบราณ 2536)
2.1.2 การอนุรักษ์ ศิลปกรรมในแนวคิดไทย (ตะวันออก)
ตามแนวคิดของไทย เดิ มเป็ นการคิดในแนวปรัชญาตะวันออกเป็ นส่ วน
ใหญ่ นักคิดตะวันออกไม่ใช้วธิ ี การวิเคราะห์แบบตะวันตกแต่อาจได้คาํ ตอบเดียวกัน เช่น การคิดใน
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ใจกับการคิดทีแสดงให้เห็นได้ การทีนกั คิดมิได้ทาํ การวิเคราะห์เป็ นลําดับขั@นตอน เราเรี ยกว่า การ
คิดแบบเบ็ดเสร็ จ หรื อการคิดด้วยญาณ (ญาณวิสัย Intuitive) ซึ งเป็ นความคิดขั@นละเอียดมาก เป็ น
การคิดโดยใช้พลังสมองค้นหาคําตอบ โดยไม่ตอ้ งแจกแจงแล้วได้คาํ ตอบ ซึ งชาวตะวันตกยอมรับ
ไม่ ได้ ส่ วนในด้า นศิ ลปะ ศิ ล ปะตะวันออก เช่ น ศิ ลปะจี น จะไม่ ใช่ การเลี ยนแบบธรรมชาติ แต่
ผลงานศิลปะจะเกิดขึ@นจากภาพในใจ การสร้างงานของจีนนั@น จิตรกรจะออกไปสัมผัสธรรมชาติที
ประทับใจแล้วเก็บเอามาสร้างงาน มิใช่นาํ ผืนผ้าใบไปกางแล้วลอกธรรมชาติของจริ งลงไป หรื อมี
แบบร่ างก่อน
ในเรื องของการอนุ รักษ์ศิลปกรรม ไทยเราจะเน้นทางด้านบุญกริ ยา โดย
ถื อว่าเป็ นการสร้างขึ@นใหม่เพือผลบุญในชาติหน้า หรื อเป็ นการอุทิศส่ วนกุศล โดยไม่คาํ นึ งถึ งรู ป
แบบเดิ ม เพราะถื อว่าสิ งก่ อสร้างหรื องานศิ ลปกรรมที ร่วงโรยไปก็เป็ นไปตามกฏไตรลักษณ์ ทาง
พุทธศาสนา แต่ในปั จจุบนั ไทยเราได้รับทัศนคติดา้ นการอนุรักษ์แบบตะวันตก ซึ งเข้ามาสมัยรัชกาล
ที 4 เพิม มากขึ@น ประกอบกับการได้เห็นตัวอย่างจากต่างประเทศ และจากชาวตะวันตกทีเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย ทําให้ปัจจุบนั การอนุ รักษ์ศิลปกรรมในประเทศไทยส่ วนใหญ่จึงใช้กระบวนการ
คิดแบบตะวันตก (ศิริชยั นฤมิตรเรขการ อ้างถึงใน เมืองโบราณ 2536)
2.2 ทฤษฎีเกีย+ วกับปัจจัยการเลือกแหล่ งและลักษณะทีอ+ ยู่อาศัย
สาเหตุหลักของการเลือกแหล่งทีอยูอ่ าศัยนั@นเกิดจากปั จจัยหลักทางด้านเศรษฐกิ จ
ทั@งสิ@ น เนืองด้วย ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยทีก่อให้เกิดปั จจัยทางด้านอืนๆ ตามมา เช่น ด้าน
สังคม ด้านกายภาพที เกี ยวข้องกับทีอยู่อาศัย อาจกล่ าวได้ว่าความสามารถในการใช้จ่ายนั@นเป็ น
ปั จจัยพื@นฐาน อันดับแรกในการเลือกแหล่งทีอยูอ่ าศัย ส่ วนระยะทางไปยังแหล่งงานและราคาทีดิน
ราคาของทีอยู่อาศัย เป็ นปั จจัยทีตามมาภายหลัง การตัดสิ นใจเลื อกทีต่างกันนั@นขึ@นกับงบประมาณ
และรายได้ของผูอ้ ยูอ่ าศัย (Alonso AN และ Goodail AB อ้างถึงโดย อมร กฤษณพันธ์ BML)
กล่าวว่ารายได้กบั ความพึงพอใจจะมีอิทธิ พลต่อการเลือกทีอยูอ่ าศัย ซึ งสอดคล้องกับ Park, Burgess
และ Mc Kenzie (อมร กฤษณพันธ์ BML:AC-BA, อ้างจาก Park 1975 และ Kenzie AM) เมือผูอ้ ยู่
อาศัยมีรายได้สูงขึ@น โอกาสในการเลื อกรู ปแบบบ้าน ทีต@ งั และสิ งทีพอใจ จะอยู่ในระดับทีสูงขึ@น
ด้วย เพราะความสามารถในการจ่ายเพือให้ได้สิงที ดีกว่า ใหม่กว่า และแหล่งที มีสิ งอํานวยความ
สะดวกนั@นย่อมมีมากกว่า โดยปั จจัยทีเกิ ดเนื องจากปั จจัยทางเศรษฐกิ จนั@นแบ่งได้เป็ น B ลักษณะ
ดังนี@
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2.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.1.1. ลัก ษณะอาคารและพื@ น ที ป ลู ก สร้ า งอาคาร (อมร กฤษณพัน ธ์
BML:AC-BA, อ้างจาก Goodail AB) ได้กล่าวถึ งลักษณะของบ้าน ว่าดูจากความใหม่เก่าของบ้าน
ส่ วนประกอบภายใน และความเหมาะสมกับขนาดของบ้านกับครอบครัว โดย Willian H.Claure
(อมร กฤษณพันธ์ BML:AC-BA, อ้างจาก Claure AS) ได้อธิบายเสริ มไว้ ดังนี@
2.1.1.1 แหล่งทีอยูอ่ าศัย ควารมีความปลอดภัยสู ง ระบายนํ@าได้ดี
และควรอยู่ใ กล้ถ นนและดิ นมี ล ัก ษณะที เ หมาะสมในการก่ อ สร้ า ง มี บ ริ ก ารสาธารณะต่ า งๆ ที
สามารถเดินไปใช้บริ การได้ แต่สําหรับชุมชนริ มนํ@านั@นลักษณะการตั@งบ้านเรื อนมักอยูใ่ กล้แม่น@ าํ ลํา
คลองมากกว่า การก่อสร้างบ้านเรื อนใกล้ชิดริ มนํ@าจึงสามารถใช้ประโยชน์จากนํ@าได้ โดยสะดวก
มาก โดยเฉพาะการสัญจรทางนํ@าโดยเรื อ หลังจากนั@นบทบาทการสัญจร
ทางนํ@าจึงค่อยลดบทบาทลงเนืองจากการสัญจรทางบกมีบทบาทมากกว่า
2.1.1.2 ทีอยู่อาศัยควรอยู่ในบริ เวณทีมีสภาพธรรมชาติสวยงาม
และควรอยูห่ ่างจากสิ งรบกวนจากควัน กลิน เสี ยง ฝุ่ นละออง และอิทธิ พลของสิ งทีไม่พึงปรารถนา
ไม่มีบา้ นหนาแน่นนัก และต้องมีความเป็ นส่ วนตัว เงียบสงบ ได้รับแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
ได้ดี
2.1.1.3 มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีดี เพราะจะทํา
ให้ผอู้ าศัยได้รับบริ การทางสังคมทีดี
2.1.2 ลักษณะของทําเลทีต@ งั อาคาร เป็ นการพิจารณาในเรื องระหว่างทําเล
ทีต@ งั แหล่งงานและทีพกั อาศัย ซึ ง Alonso (AN),Jay Siegal (A) และ Brain Goodail (AB) ได้
กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งงาน การกระจายตัวของแหล่งงาน มี อิทธิ พลต่อการกระจายตัวของทีอยู่
อาศัยมากกว่าปัจจัยอืนๆ ครอบครัวจะต้องพิจารณาระหว่างความสะดวกของการเข้าถึงแหล่งงาานข
องหัว หน้าครอบครั วกับ ความเป็ นไปได้เกี ย วกับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ นทางจากบ้า นไปที ท าํ งาน
ตลอดจนราคาที ดิ น ที เ หมาะสม ความต้อ งการอื น ในการติ ด ต่ อ กับ เมื อ ง ซึ งราคาที ดิ น บริ เ วณ
ศูนย์กลางเมืองจะมีราคาสู ง ในขณะเดียวกันราคาทีดินนั@นจะลดลงตามระยะทางทีห่างจากศูนย์กลาง
เมืองและแปรผกผันกับค่าขนส่ ง นอกจากนั@นในพื@นทีเมืองทีมีการให้บริ การสาธารณะทีไม่เท่าเทียม
กันก็จะมีผลต่อการเลือกแหล่งทีอยูอ่ าศัยโดยเฉพาะกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงย่อมมีความได้เปรี ยบกว่า และ
ความสะดวกในการเข้าถึงเกียวกับการเดินทางไปประกอบกิจกรรมต่างๆ ทําให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยเลือกอยูใ่ น
บริ เวณสองข้างทางคมนาคม และกระจายอยูร่ อบๆ ศูนย์กลางธุ รกิจการค้า ศูนย์กลางการทํางาน และ
การศึกษา (อมร กฤษณพันธ์ BML:AC-BA, อ้างจาก Alonso AN ; Jay A และ Brain AB)
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2.2.2 ลักษณะทางสั งคม
Harold Cater (AM) และBrain Goodail (AB) กล่าวว่า ปั จจัยด้านสังคม
จะเกี ย วกับ ความแตกต่ า งกันในด้า นคุ ณ ค่ า ความต้องการและความพอใจของประชาชน โดย
จะสัมพัธ์กบั กลุ่มทีมีความต้องการและลักษณะนิ สัยทีเหมือนกัน ซึ ง Alonzo (AN) กล่าวเสริ มว่า
วัยของสมาชิกในครอบครัว นัน คือครอบครัวทีมีจาํ นวนเด็กมาก จะมีผลให้ตอ้ งใช้พ@ืนทีมากขึ@น ซึ ง
มักเป็ นพื@นทีเขตชานเมือง นอกจากนี@บริ เวณทีโรงเรี ยนทีมีการศึกษาดีต@ งั อยู่ ก็จะมีผลให้ได้รับความ
สนใจในการเลือกเป็ นแหล่งทีอยูม่ ากขึ@น ส่ วนครอบครัวทีไม่มีเด็กมักชอบความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงสิ งทีน่าพอใจของเมืองและพอใจอยูใ่ นบ้านทีมีพ@ืนทีไม่กว้างมากนักบริ เวณศูนย์กลางเมือง ซึ ง
สอดคล้องกับ Harold Cater ทีกล่าวว่า ความแตกต่างของช่วงอายุจะมีผลต่อการเลือกทีอยูอ่ าศัย เช่น
ครอบครัวทีมีผสู้ ู งอายุเป็ นส่ วนใหญ่ จะต้องการบ้านทีต@ งั อยูใ่ นบริ เวณทีมึความงาม และความเงียบ
สงบ เป็ นต้น โดยทั@ง หมดขึ@ นอยู่ก ับ ความมัน คงทางเศรษฐกิ จของครอบครั วนั@น ๆ นอกจากนั@น
Alonso ยังกล่าวเพิมไว้อีกว่า การแบ่งแยกสี ผิว เชื@ อชาติ และชนชั@นจะมีผลต่อการเลื อกทีอยูอ่ าศัย
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี@ ในพื@นทีเมืองทีมีการใช้บริ การสาธารณะทีไม่เท่าเทียมกัน ก็จะมีอิทธิ พลต่อ
การเลือกแหล่งทีอยูอ่ าศัย โดยเฉพาะกลุ่มผูม้ ีรายได้สูง (อมร กฤษณพันธ์ BML:AC-BA, อ้างจาก Cater
AM ; Goodail AB และ Alonso AN) มี การกล่ าวเสริ มโดย Steinberg (อมร กฤษณพันธ์
BML:AC-BA, อ้างจาก Steinberg AN:LNS-LNL.) ให้ความเห็นว่า สิ งทีมีคุณค่าของเมืองคือ การที
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิ จได้ เช่ น การท่องเที ยว การค้า การพัฒนาเศรษฐกิ จ โดยใช้
ภาพลักษณ์ดา้ นสถาปั ตยกรรมทีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็ นตัวเริ มต้น การมองแบบนี@ เป็ นการมอง
ประเด็นให้เห็นคุณค่าทีมีอยู่ ไม่เพียงแต่ทีเป็ นกายภาพเท่านั@นจะเห็ นว่าปั จจัยหลักทางด้านเศรษฐิ จ
เป็ นปั จจัยทีก่อให้เกิดปั จจัยทางด้านอืนๆ ตามมา เช่น ด้านสังคม ด้านกายภาพทีเกทียวข้องกับทีอยู่
อาศัย ซึ งกล่าวได้ว่า ปั จจัยพื@ นฐานอันดับแรกในการเลื อกแหล่ งที อยู่อาศัย การตัดสิ นใจเลื อกที
ต่างกันย่อมขึ@นอยูก่ บั งบประมาณและระดับรายได้ของผูอ้ ยูอ่ าศัยเป็ นสําคัญด้วย
2.3 รูปแบบการตังถิ+นฐานของชุ มชนริมนํา และย่านเก่า
เมืองและชุมชนต่างๆในประเทศไทย มักตั@งอยูบ่ นฝังแม่น@ าํ ลําคลอง โดยทีในอดี ต
แหล่ ง นํ@า มี บทบาทสํา คัญต่อการดํา รงค์ชี วิตของชุ ม ชน กล่ าวคื อ เป็ นแหล่ ง อุ ปโภคบริ โภคของ
ครั วเรื อน ใช้ในการปรุ งอาหาร การซักล้าง การชําระล้างร่ างกาย การเกษตรกรรม การคมนาคม
ขนส่ ง รวมทั@งการป้ องกันข้าศึกศัตรู การตั@งถินฐานของชุ มชนเมืองดั@งเดิมจึงมักอยูบ่ นฝังแม่น@ าํ และ
ลําคลองสายหลัก
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ลักษณะของชุมชนริ มนํ@าโดยทัว ไปมักจะประกอบด้วย บ้านเรื อนทีปลูกอยูต่ ามชาย
นํ@าทั@งสองฝัง โดยมีเรื อนจํานวนมากตั@งอยูใ่ นหน้าตลิงเป็ นแนวแรก แล้วจึงต่อด้วยกลุ่มเรื อนทีต@ งั อยู่
บนตลิงหรื อหลังตลิงขึ@นไปอีกหนึงหรื อสองแถว ซึ งแล้วแต่อายุแล้วความแออัดของชุ น โดยมีพ@ืนที
ด้านหลังของบ้านพัก อาศัยที ถู กจัดสรรไว้เพื อทําการเกษตรกรรม ซึ ง เป็ นอาชี พหลัก ของคนใน
ชุ มชนมาตั@งแต่โบราญ ส่ วนวัดทีเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและสังคมส่ วนใหญ่ จะตั@งอยู่ในบริ เวณ
ริ มนํ@า หรื อด้านหลังของพื@นทีเกษตรกรรม และมักจะหันหน้าออกสู่ ทิศเหนื อ หรื อทิศตะวันออก ที
เป็ นแม่น@ าํ ลําคลอง โดยส่ วนใหญ่บริ เวณที เป็ นจุ ดบรรจบกันของคลองต่างๆ มักเป็ นบริ เวณที มี
อาคารเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่ น และบริ เวณนี@ จะมีเรื อพายเป็ นจํานวนมากมาจอดขายของกัน จึง
เกิดเป็ นตลาดนํ@าขึ@นมา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม อ้างใน
แหล่งสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมริ มคลองอ้อมนนท์ BMLC:)
ในช่ วง L ปี ทีผ่านมานับตั@งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที A
(พ.ศ.BMN-BM) เป็ นต้นมา ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ งทางบกอย่าง
ต่อเนื อง ทําให้การใช้รถยนต์มากขึ@ นจนเป็ นวิถีชีวิตในการดํารงค์ชีวิตสมัยใหม่อีกทั@งการพัฒนา
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการอืนๆก็เกาะติดกับเส้ นทางถนนเป็ นหลัก ทํา ให้เกิ ดการพัฒนา
ชุมชนใหม่ตามเส้นถนน
จากเดิมทีเคยอาศัยแม่น@ าํ เป็ นเส้นทางคมนาคมหลักทําให้เกิ ดการตั@งถิ นฐานของ
ชุมชนและสร้างห้องแถวเพือค้าขายขึ@นตรงย่านทีเป็ นจุดเปลี ยนถ่ายผูค้ นและสิ นค้า เช่ น ท่าเรื อ ท่า
รถ และสถานีรถไฟ นอกจากนี@ ยงั มีการสร้างเรื อนแถวค้าขายคู่กบั ตลาดสดด้วยเนื องจากแผงค้าขาย
ในตลาดไม่เอื@ออํานวยต่อการจัดเก็บสิ นค้าและการอยู่อาศัยของพ่อค้าแม่คา้ จึงมีการก่อสร้ างเรื อน
แถวอยู่ล้อมรอบตลาด (เกรี ยงไกร เกิ ดศิ ริ 2551: 64) นี เป็ นพัฒนาการของชุ มชนริ มนํ@าที มีการ
ปรับเปลี ยนรู ปแบบไปการศึกษารู ปแบบของชุ มชนริ มนํ@าจึงต้องศึกษาเกียวกับองค์ประกอบต่างๆ
ของชุ มชนที เป็ นปั จจัยเกื@ อหนุ นซึ งกันและกัน การเปลี ยนแปลงไปขององค์ป ระกอบใดนั@น อาจ
ส่ งผลกระทบถึงองค์ประกอบอืนๆด้วย
3 เอกสารและงานวิจัยทีเ+ กีย+ วข้ อง
ในการศึ ก ษาข้อมูล ส่ วนนี@ ท างผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด จากเอกสารและ
งานวิจยั เกี ยวกับ องค์ประกอบและกระบวนการในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม เนืองจากเวลาที
จํากัดและเพือให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการทําวิจยั โดยได้ทาํ การศึกษาแนวความคิดคิดทีมีความ
เกียวข้องดังนี@
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3.1 การประเมิณคุณค่ าทีเ+ กีย+ วข้ องกับมรดกทางวัฒนธรรม
UNESCO ได้กาํ หนดไว้ว่า มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) รวมถึ ง
สิ งแวดล้อมทีถูกสร้างขึ@นและทั@งระบบนิเวศน์ โดยการอนุรักษ์ควรอยูบ่ นพื@นฐานของกระบวนการวิ
เคราะห็ซ ึ งเริ มจากการสํารวจ ศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการจํากัดความในเรื องของลักษณะหรื อ
ธรรมชาติ ของแหล่ ง วัฒนธรรมและคุ ณ ค่ า ต่ า งๆ ที เกี ย วข้องกับแหล่ ง วัฒนธรรมนั@น ๆ สามารถ
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ (1) คุ ณค่าทางวัฒนธรรม (2) คุ ณ ค่าทางสัง คมเศรษฐกิ จ คุ ณค่า นั@นขึ@ นอยู่ก ับ
ลักษณะทางสังคมและสามารถเปลี ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรม แหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมมีการเปลี ยนแปลง เสื อมโทรมแตกสลาย ซึ งเป็ นไปตามลักษณะของสภาพ
อากาศทีมีการเปลียนแปลง และลักษณะการใช้งาน การเปลียนแปลงทีเกิดขึ@นจึงกลายเป็ นส่ วนหนึ ง
ทางประวัติศาสตร์ทีสาํ คัญ
3.1.1 คุณค่ าทางวัฒนธรรม
S.A.A.A คุ ณค่าด้านความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity Value) อยู่บนพื@นฐาน
ของการระลึ กจดจํา ได้ เกี ย วข้องกับเรื องมุ ม มองของสัง คม รวมไปถึ ง รู ป ลัก ษณ์ อืนๆ เช่ น อายุ
ประเพณี ความรู้สึก รําลึก อนุสาวรี ย ์ ความเลื อมใสในศาสนา การเมือง ความเป็ นชาตินิยม คุณค่า
ของเอกลักษณ์มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และบูรณะแหล่งมรดกวัฒนธรรม หากการรับรู ้ไม่ถูกต้อง
อาจกลายเป็ นการทําลายมรดกทีมีคุณค่าเหล่านั@นไป คุณค่าเหล่านี@ สามารถส่ งเสริ มโดยผ่านการให้
ความรู้ทีถูกต้องและการฝึ กหัดทีเหมาะสม
S.A.A.B คุณค่าด้านศิลปะ ด้านเทคนิ ค (Relative Artistic or Tech Value)
เป็ นคุ ณค่าทีมาจากการประเมินความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และการ
วิเคราะห์ต่างๆ คุณค่าทางด้านศิลปะและด้านเทคนิค เป็ นผลมาจากการค้นคว้า โดยมีความตั@งใจใน
การพิสูจน์ความสําคัญของแหล่งมรดกทีมีความสําคัญ ผ่านรู ปแบบของการดํารงชีพ เช่น เครื องมือ
ในการประกอบอาชีพ งานฝี มือ เป็ นต้น
3.1.1.3 คุณค่าในเรื องความหายาก (Rarity Value) มีความเกี ยวพันกับ
แหล่งมรดกในรู ปแบบของผูส้ ร้าง ช่ วงเวลา พื@นที และความเป็ นตัวแทน หรื อเป็ นเอกลักษณ์ ของ
แหล่งมรดก คุ ณค่าในเรื องความหายากเกี ยวโยงกับคุ ณค่าด้านความเป็ นเอกลักษณ์ และคุ ณค่าด้าน
ศิลปะและด้านเทคนิค จะมีปลต่อระดับความเข้มข้นในการปกป้ องแหล่งมรดก คุณค่าในเรื องความ
หายากทีสูงอาจจะส่ งผลให้เป็ นแหละมรดกทีมีความสําคัญในระดับสู ง
3.1.2 คุณค่ าทางสั งคมเศรษฐกิจ
3.1.2.1 คุณค่าด้านเศรษฐกิ จ (Economic Value) สนับสนุ นส่ งเสริ มให้มี
การจัดการแหล่งมรดก มี 4 รู ปแบบคือ การท่องเทียว การค้า การใช้งาน และสิ งอํานวยความสะดวก
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หากขาดการวางแผนหรื อวางแผนผิดพลาด เน้นเพียงรายได้โดยมองข้ามความสําคัญด้านอืนๆ อาจ
นําไปสู่ การทําลาย
S.A.B.B คุณค่าทางด้านการใช้สอย (Functional Value) เกียวพันกับคุณค่า
ด้านเศรษฐกิจ คุณค่าทางด้านการใช้สอย หมายถึง รู ปแบบการใช้สอยตั@งแต่แรกเริ ม หรื อการใช้สอย
ทีเพิงริ เริ มใช้กนั อย่างกลมกลืนผสานกันได้กบั พื@นที รู ปแบบการใช้สอยในรู ปแบบประเพณี ทีสืบ
ทอดกันมา จะเป็ นตัวส่ งเสริ มและสนับสนุนคุณค่าความสําคัญ หรื อความหมายของพื@นที
S.A.B.S คุณค่าทางด้านข้อมูลและการศึกษาหาความรู ้ (Educational Value)
รวมถึ งการให้ขอ้ มูลทางด้านการท่องเที ย วเชิ งวัฒนธรรม สนับสนุ นให้การศึกษาเกี ยวกับแหล่ ง
มรดก ทีมีความสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรทีจะสนับสนุนการสร้างใหม่ หรื อการทําลายอาคาร
ดั@งเดิมเพราะจะทําให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เปลียนไป
S.A.B.L คุ ณค่าทางด้านสังคม (Social Value) คุ ณค่าทางด้านสังคมของ
แหล่งมรดกมีความเกียวพันกับประเพณี รวมถึงรู ปแบบทันสมัย เป็ นการดําเนินตามข้อกําหนด แบบ
แผนหรื อแนวทางของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั@น คุ ณค่าทางด้านสังคมสามารถทําให้เกิ ด
ความสนใจเกียวกับสภาพแวดล้อมในพื@นทีมากขึ@น และจะนําไปสู่ การบํารุ งรักษาและการซ่อมแซม
อาคารหรื อส่ วนอืนๆ
S.A.B.M คุณค่าทางด้านการเมือง (Political Value) มักพบได้ในวาระสําคัญ
หรื อเหตุการณ์สําคัญ ทีเกิ ดในประวัติศาสตร์ ณ ช่ วงเวลาใดเวลาหนึ ง ความสําคัญในการเมืองจะ
เป็ นตัวสนับ สนุ น ให้มี ก ารจัด หาทุ น และความเอาใจใส่ ใ นพื@ น ที โดยมี ก ารคุ ้ม ครอง การสร้ า ง
อนุสรณ์สถาน เป็ นต้น
3.2 ระบบเพื+ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ+ ง แวดล้ อ งทางวั ฒ นธรรม (Cultural Environment
Conservation System : CECS)
โดยสํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ระบบเพือการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนี@ เกิ ดจากการนําระบบเพือการ
อนุ รักษ์สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเดนมาร์ กมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบการสํารวจคุณค่าทาง
สถาปั ตยกรรมในสถาพแวดล้อม SAVE (Survey of Architectural Value Environment) และ
ปรับเปลียนให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย ขั@นตอน กระบวนการ สามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 2 ระยะสําคัญ คือ การศึกษาระดับกว้าง และการศึกษาระดับรายละเอียด
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การศึกษาระดับกว้าง
1) การสรุ ปคุณลักษณะ
2) การระบุสิ+งแวดล้อมศิลปกรรม
3) การสํารวจจัดทําเอกสารข้อมูล
4) การประเมิณคุณค่าและการวิเคราะห์
5) การจัดความสําคัญเร่ งด่วน

การศึกษา
ย้อนกลับ

6) การบูรณาการเข้าสู้แผนระดับกว้าง
การศึกษาระดับรายละเอียด
7) การกําหนดวัตถุประสงค์
การศึกษา
ย้อนกลับ

8) การเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื+อการวางแผน
9) การนําไปสู่ การปฏิบตั ิ

แผนภูมิที A แสดงขั@นตอนการศึกษาของระบบเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม)
3.2.1 การศึกษาระดับกว้าง
3.2.1.1 การสรุ ปคุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ได้ แ ก่ การสรุ ปภาพรวมและ
คุณลักษณะสําคัญของจังหวัดในด้านต่างๆ เพือสรุ ปย่อและคัดกรองข้อมูลทุติยภูมิทีมีอยูใ่ ห้มีความ
กระชับขึ@น คุณลักษณะสําคัญในด้านต่างๆ ทีทาํ การสรุ ปสามารถแบ่งได้เป็ น 3 เรื องด้วยกัน คือ เรื อง
ประวัติศาสตร์ พฒั นาการเมือง เรื องสภาพทางธรรมชาติ และเรื องของภูมิทศั น์สถาปั ตยกรรมและ
ชุมชน กลุ่มสาระสําคัญด้านสิ งแวดล้อมมนุ ษย์ (Built Environment)ครอบคลุมองค์ประกอบทาง
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กายภาพทีเกียวข้องกับมนุ ษย์ ได้แก่ สถาปั ตยกรรม สิ งก่อสร้ าง โบราณสถาน ชุ มชน โครงสร้ าง
เมือง แหล่งโบราณคดี ฯลฯ กลุ่มสาระสําคัญด้านสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น@ าํ คูคลอง แหล่งนํ@า ป่ าไม้ ฯลฯและ
กลุ่ ม สาระสํา คัญ ด้า นประวัติศ าสตร์ ว ฒ
ั นธรรมและมรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม(Intangible
Environment) ครอบคลุมหัวข้อทีเกียวเนื องกับองค์ประกอบทีไม่ใช่กายภาพ เช่น เหตุการณ์ สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปั ญญาท้องถิ น กลุ่มชนชาติ พนั ธุ์ แหล่ง การผลิ ต แหล่ ง
เกษตรกรรม และภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทีโดดเด่น ฯลฯ
3.2.1.2 การระบุแหล่งสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ การระบุพ@ืนทีทีมี
ความสําคัญเบื@ องต้น ตามสาระสําคัญทีกาํ หนดอย่างรอบด้าน โดยเกิ ดจากข้อมูลที ได้จากการนํา
รายชื อสาระสํา คัญทางด้า นต่า งๆของพื@นที ม าจัดทํา ผังกายภาพตามสาระสําคัญ ก่ อนที จะนํา มา
วิเคราะห์หาพื@นทีสาํ คัญ
3.2.1.3 การสํารวจจัดทําเอกสารข้อมูล ได้แก่ การดําเนิ นการเก็บข้อมู ล
ภาคสนามเพิมเติม เพือเป็ นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริ หารจัดการของพื@นที
ทีได้รบการระบุในขั@นตอนทีแล้ว โดยมี 2 ส่ วนสําคัญ คือ การระบุขอบเขตเบื@องต้นเพือการสํารวจ
เมือได้มีการระบุตาํ แหน่งพื@นทีทีจะมีการสํารวจแล้ว พื@นทีดงั กล่าวควรทีจะได้รับการพิจารณาอีก
ครั@งในรายละเอียดทีมากขึ@น และเฉพาะกับคนในวงทีอยูใ่ นพื@นที โดยใช้แผนทีฐานในมาตราส่ วนที
ใหญ่ข@ ึนเป็ นแผนทีอา้ งอิงในการพูดคุ ยข้อมูลตําแหน่ งขององค์ประกอบสําคัญในพื@นทีน@ นั จะได้มี
การระบุในแผนทีอีกครั@งก่อนทีจะได้มีการแลกเปลียนพูดคุยถึงขอบเขตบริ เวณทีควรจะได้มีการ
สํารวจภาคสนามเพือเก็บข้อมูลเพิมเติม โดยเกณฑ์ในการพิจารณาขอบเขตมี ได้แก่ หน่วยพื@นทีทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น แนวกําแพงเมืองเก่า เขตการปกครองในอดี ต ฯลฯ สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น คู
คลอง แม่น@ าํ ฯลฯ ขอบเขตพื@นทีทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญได้อย่างครบถ้วน ส่ วนทีสองคือ ทํา
การสํารวจภาคสนาม พื@นทีทีได้รับการระบุขอบเขตเบื@องต้นจะได้รับการดําเนิ นการสํารวจ โดยใช้
วิธีการสํารวจร่ วมกันกับคนในพื@นที (Walk-Through Survey) ซึ งอาจเป็ นหัวหน้าชุ มชน เยาวชน
หรื อผูเ้ ฒ่าผูแ้ กในพื@นที ร่ วมกับคณะสํารวจ การสํารวจโดยการให้คนในพื@นทีพาคณะสํารวจเดิ น
เพือให้เห็นถึงตําแหน่งองค์ประกอบสําคัญและสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื@นที
3.2.1.4 การประเมิ น คุ ณ ค่ า และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที ไ ด้ ข องแหล่ ง
สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั@งหมดทีได้จากภาคสนามจะได้นาํ มาประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ใน 3
ด้า นหลัก อัน ประกอบด้ว ย การประเมิ น คุ ณ ค่ า ความสํ า คัญ (Significance) การประเมิ น คุ ณ ค่ า
ความสําคัญจะอ้างอิงถึง 2 ส่ วน เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ คุณค่า (Value) และสภาพ
ความแท้ด@ งั เดิม (Authenticity)
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คุ ณค่า (Value) คื อสิ ง ที ให้ประโยชน์ไ ม่ว่า จะเป็ นทางกายภาพหรื อทาง
จิตใจกับมนุ ษย์ คุ ณค่านั@นขึ@นอยู่กบั บริ บททางสังคม และสามารถเปลี ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดย
คุณค่าเหล่านี@อาจถูกแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) โดยแบ่งออกเป็ น 3
ลักษณะ คือ คุ ณค่าทางด้านความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity Value) คุ ณค่าด้านศิลปะ ด้านเทคนิ ค
(Relative Artistic or Tech Value) และคุณค่าในเรื องความหายาก (Rarity Value) และ คุณค่าทาง
สังคม เศรษฐกิ จ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะดังนี@ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (Economic Value) คุ ณค่า
ทางด้านการใช้สอย (Functional Value) คุณค่าทางด้านข้อมูล และการศึกษาหาความรู้ (Educational
Value) คุณค่าทางด้านสังคม (Social Value) และคุณค่าทางด้านการเมือง (Political Value)
สภาพความแท้ด@ งั เดิ ม (Authenticity) คือการคงอยู่ของคุ ณ ค่านั@นๆ โดย
แบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว นที สํ า คัญ ได้แ ก่ ที ต@ ัง (Location) บริ เ วณโดยรอบ (Setting) ยัง คงใช้ว สั ดุ
เหมือนเดิม (Material) ยังคงรู ปร่ างแบบเดิม (Style) และสิ งสุ ดท้ายคือ ฝี มือช่าง/เทคนิ คการก่อสร้าง
(Craftsmanship)
ภัย คุ กคามและแนวโน้มการเปลี ยนแปลง (Threat and Trend) การ
วิเคราะห์ในส่ วนนี@ เป็ นการมองแนวโน้มและปั จจัยถึ งการสู ญเสี ยไปของคุ ณค่า ความสําคัญ และ
สภาพความแท้ด@ งั เดิม ที อาจเกิ ดขึ@นในพื@นทีท@ งั ในระดับองค์ประกอบและภาพรวมของพื@นที โดย
มองทั@งปั จจัยภายในและภายนอกควบคู่กนั ไป ภัยคุ กคามทีพิจารณาจะเป็ นปั จจัยหลักทีจะนําไปสู่
แนวโน้มการเปลียนแปลงของพื@นที
การกําหนดแนวทางในการอนุ รักษ์พ@ืนทีเบื@องต้น การวิเคราะห์ในส่ วนนี@
เป็ นการมองถึงแนวทางทีจะเก็บรักษาคุณค่าความสําคัญของพื@นทีและป้ องกันภัยคุกคามทีจะเกิดขึ@น
ข้อมูลทีได้จากการสํารวจภาคสนามในส่ วนนี@ จะเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระเมินและบุคคลภายนอกซึ ง
ไม่ได้สัมผัสกับพื@นทีโดยตรง จะได้นาํ มาใช้ประกอบการกําหนดนโยบายและแผนงาน
จากนั@นจึงบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ แผนระดับกว้าง ข้อมูลทั@งในส่ วนทีเป็ น
ระบบฐานข้อมูล (ทะเบียนแหล่งสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของจังหวัด) และแผนทีแสดงตําแหน่ง
และขอบเขตแหล่ ง สิ ง แวดล้อ มทางวัฒ นธรรม จะได้ถู ก นํา มาเปลี ย นให้ อ ยู่ใ นรู ป ของข้อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือนําไปใช้เป็ นชั@นของข้อมูลอันจะเป็ นข้อมูลประกอบส่ วนหนึ ง ใน
กระบวนการจัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด หรื อผังพัฒนาจังหวัดอืนๆทีจะจัดทําขึ@นในอนาคต
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3.2.2 การศึกษาระดับรายละเอียด
ขั@นตอนการดําเนิ นการของการศึกษาระดับรายละเอียด สามารถแบ่งย่อย
ออกได้เป็ น 3 ขั@นตอนได้แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูลเชิ งลึ กเพือการวางแผน และ
การนําไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยเป้ าหมายหลักของการศึกษาในระดับรายละเอียด คือ แผนบูรณาการและ
แผนปฏิบตั ิการระดับท้องถิน ซึ งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในพื@นที แผนดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึก ทั@งในส่ วนกายภาพและสังคม ทีจะได้นาํ มาใช้เป็ นตัวกําหนดมาตรการ
และแนวทางที ป ฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ตรงกับ ความต้อ งการและวิ สั ย ทัศ น์ ข องคนในพื@ น ที แ ละมี ค วาม
สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื@นที
3.2.2.1 การกําหนดวัตถุ ประสงค์ เนื องจากแต่ละแหล่ งสิ งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมมี บริ บทที ต่า งกัน ดั@ง นั@น จึ ง มี ความจําเป็ นอย่า งยิง ที จะได้มี การกําหนดวัตถุ ประสงค์
เฉพาะของการดําเนิ นการในแต่ละพื@นที ซ ึ งจะส่ งผลสําคัญถึง การกําหนดแผนงานและกรอบการ
ทํางาน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายร่ วมในอนาคตทีคาดหวังไว้ของคนในพื@นที
รู ปแบบการกําหนดวัตถุประสงค์อาจเริ มจากการระบุประเด็นปั ญหา (Problem Identification) การ
วิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้วนํามาแปลงเป็ นวัตถุ ประสงค์ที ตอบรับ และ
แก้ปัญหานั@นๆ เพือให้เป็ นวัตถุประสงค์ยอ่ ย หรื อวัตถุประสงค์ระยะสั@น (Immediate Objective) ซึ ง
มีความเหมาะสมกับปั ญหาในระยะสั@นสามารถดําเนิ นการ และเห็นผลได้อย่างทันที พร้อมกันนั@น
อาจมี ก ารกําหนดวัตถุ ป ระสงค์ระยะยาว (Development Objective) ซึ ง อาจได้จากการกําหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในพื@นที โดยจะเป็ นเป้ าหมายทีอาจไม่สามารถเกิดขึ@นได้ในทันทีแต่มีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาอย่างยัง ยืนของพื@นทีในอนาคต
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แผนภูมิสรุ ปขันตอนการดําเนินการศึกษาระดับรายละเอียด
ดําเนินการต่ อเนือ$ งจากระยะที$ (

การประชุมกลุ่มย่อยกับ

แหล่ง

E.การกําหนดวัตถุประสงค์

บทสรุ ปประเด็นปัญหาวัตถุประสงค์

เทศบาล

การวิเคราะประเด็นปัญหาและ

แนวทางการดําเนินการและวิสยั ทัศน์

สํารวจโดยสถาบันการศึกษา

G.การเก็บข้อมูลเชิ งลึกเพื+อการวางแผน

ข้อมูลเชิงลึกทางกายภาพ

และเจ้าหน้าที+

การวิสาํ รวจทางสถาปัตยกรรมในระดับ
ข้อมูลเชิ งลึกทางเศรษฐกิจสังคม
รายละเอียด การวิจยั ทางเศรษฐกิจและสังคม

การจัดสัมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ทางการวางแผน

H.การนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
การกําหนดมาตรการเพื+อการอนุรักษ์และ

แผนบูรณาการเพื+อการอนุรักษ์และ
แผนพัฒนาพืนที+

พัฒนาการจัดทําผังกายภาพเพื+อการอนุรักษ์

แผนภูมิที B แสดงขั@นตอนการศึกษาของระบบเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ในขั@นตอนการดําเนินการศึกษาระดับรายละเอียด
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม)

3.2.2.2 การเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื อ การวางแผน จากกรอบแนวทางการ
ดําเนินการทีได้จากขั@นตอนการกําหนดวัตถุประสงค์ ทั@งในส่ วนทีเป็ นระยะสั@นและระยะยาว จะเป็ น
ตัวบ่งชึ@ถึงหัวข้อของข้อมูลทีเป็ นทีตอ้ งการเพิมเติมและข้อมูลทีจาํ เป็ นต้องตรวจสอบกับคนในพื@นที
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทั@งในส่ วนข้อมูลกทางกายภาพและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม จึง
จําเป็ นจะต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพิม จากรายงานแหล่งสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การเก็บข้อมูล
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงลึกทางสถาปั ตยกรรม และการวิจยั ทางเศรษฐกิจสังคม
การเก็บข้อมูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ การเก็บบันทึกข้อมูลหัวข้อ
หลัก ๆ อันมี ผลกับ คุ ณ ลัก ษณะสํา คัญของพื@ น ที ข องทุ ก องค์ป ระกอบที อ ยู่ใ นพื@ นที เพิ ม เติ ม จาก
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องค์ประกอบหลัก ทีได้เก็บไปแล้วในการศึกษาระดับกว้าง เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลในภาพรวมของ
พื@นทีไม่ใช่เพียงแต่องค์ประกอบสําคัญ การสํารวจทางสถาปั ตยกรรมเพิมเติมจะขยายขอบเขตการ
สํารวจให้ครอบคลุมทุกอาคารทีอยู่ในพื@นที โดยระดับความละเอียดของการสํารวจจะยืดหยุน่ ตาม
ความพร้อมของบุคลากรและงบประมาณของแต่ละพื@นที แต่อย่างน้อยควรทีจะครอบคลุมตัวแปร
หลัก 6 ด้าน ได้แก่ ประเภทอาคาร การใช้สอยปั จจุบนั ยุคสมัย รู ปแบบ วัสดุอาคาร รู ปทรงหลังคา
การเก็บข้อมู ลทางเศรษฐกิ จสังคม ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิ งลึ กและการ
ตรวจสอบยืนยันทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนต่อวัตถุประสงค์และวิสัยทัสน์ทีได้กาํ หนดขึ@น
โดยใช้เทคนิ ควิธี ทีเหมาะสมกันกับลัก ษณะของข้อมูลและผูใ้ ห้ขอ้ มู ล จะมี ท@ งั ในส่ วนข้อมู ลเชิ ง
คุณภาพ และข้อมูลเชิงปริ มาณ
การบันทึกประวัติศาสตร์ ผา่ นการบอกเล่า เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญมาก
ในการส่ งเสริ มให้คนในท้องถินรู้สึกมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ เนื องจากวิธีการนนี@ เป็ นการถ่ายทอด
การสัมภาษณ์ผูท้ ีอาศัยอยู่ในท้องถิ นในเรื องชี วิต และเหตุการณ์ ในอดี ต รวมถึงบางสิ งบางอย่างที
ใกล้ชิดเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกประสบการณ์ ชีวิตของบุคคล ประวัติศาสตร์ บอกเล่าที
สมบูรณ์ จะสอบถามถึ ง เรื องของบรรพบุ รุษครอบครั ว ประสบการณ์ ชีวิ ตตั@ง แต่ใ นวัย เด็กจนถึ ง
ปั จจุ บนั และสอบถามในแง่มุมอืนๆ มากเท่าที จะเป็ นไปได้ การใช้ขอ้ มูลทีได้จากประวัติศาสตร์
บอกเล่า จะทําให้ทราบถึ งเรื องราวของสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมอย่างละเอียด และต่างไปจาก
หนังสื อประวัติศาสตร์ โดยทัว ไปซึ งมักจะกล่าวถึงเรื องราวเฉพาะทีเกียวกับ ราชวงศ์ และศาสนา
3.2.2.3 การนําไปสู่ การปฏิบตั ิขอ้ มูลทีได้จากการเก็บข้อมูลและสังเคราะห์
ข้อมูลในระดับรายละเอียด จะได้มีการมาจัดทํากระบวนการวางแผนผ่านเวทีสาธารณะ โดยมีเนื@อหา
3 ส่ วน ส่ วนแรกได้แก่
การสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งลึก ข้อมูลทีได้เพิมจากทั@งทางกายภาพและทาง
เศรษฐกิ จสัง คม ทั@ง ในส่ ว นวัต ถุ ป ระสงค์ แนวทางการดําเนิ น การ จะถู ก นํา มาสั ง เคราะห์ เข้า สู่
เครื องมื อในการวางแผน และผังกายภาพ จะทําให้ได้รูปแบบการดําเนิ นการที ชัดเจนขึ@ น และมี
ความสัมพันธ์กนั กับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื@นทีทีได้จากการสํารวจ รู ปแบบการ
ดําเนิ นการบางส่ วนจะได้มีการนําไปแปลงให้อยู่ในรู ปแบบทีเข้าใจง่ายต่อคนทัว ไป เช่น แผนที 3
มิติ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพือสร้างความเข้าใจและการรู ้สึกมีส่วนร่ วมก่อนทีจะมีการกําหนดเป็ น
มาตรการและแผนงานโดยละเอียดในขั@นต่อไป
การกําหนดมาตรการเพือการอนุ รักษ์ ผลทีได้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลจะ
ได้ถูกนํามากําหนดมาตรการ เพือใช้ตอบสนองวัตถุประสงค์และบรรลุวิสัยทัศน์ทีกาํ หนด มาตรการ
มี 2 รู ปแบบมาตรการเชิงจูงใจ Enabling Measure และมาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure
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มาตรการแรงจูงใจ Enabling Measure ได้แก่ การยกเว้นภาษีบางประเภท
ให้กบั อาคารอนุรักษ์ รวมถึงวัสดุทอ้ งถิน การอํานวยความสะดวกในการขออนุ ญาตปรับปรุ งอาคาร
เก่า การสร้างประโยชน์พิเศษให้กบั อาคารเก่าหรื ออาคารใหม่ทีดาํ เนิ นการตามคู่มือการออกแบบ
เช่น การเพิมสัดส่ วนพื@นทีอาคารต่อทีดิน (FAR or BCR) การมอบรางวัลเผยแพร่ สู่ สาธารณะ ให้กบั
อาคารทีอนุ รักษ์ได้ดี การจัดทํากิจกรรมสร้างการรับรู ้สาธารณะ (Public Awareness) เพือเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจเกี ยวกับคุ ณค่าความสําคัญในพื@นที การออกเงิ นสนับสนุ น (Matching Fund)
ร่ วมกับเจ้าของบ้านในการปรับปรุ งอาคาร
3.2.2.4 มาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure เช่น การกําหนดความ
สู งและประโยชน์การใช้ทีดินและอาคาร การกําหนดวัสดุและสี หลังคาการขึ@นทะเบียนโบราณสถาน
ให้กบั อาคารอนุรักษ์
การจัด ทํา ผัง กายภาพเพื อ การอนุ รั ก ษ์ ข้อ มู ล จากการดํา เนิ น การในระดั บ
รายละเอียด ทั@งในส่ วนข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิ จสังคม และวัตถุประสงค์ จะถูกนํามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ลงสู่ ผงั กายภาพระดับพื@นที โดยผังทีเสนอควรจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันกับฐาน
ทรัพยากรทีมี และความต้องการของคนในพื@นทีเพือนําไปสู่ วิสัยทัศน์ของชุ มชนทีวางไว้โดยมีการ
นํามาตรการบางส่ วนทีเหมาะสมมาประกอบผังทีได้จะครอบคลุ มทั@งในระดับองค์ประกอบโดยมี
โครงการย่อยทีจะส่ งเสริ มและสนับสนุนวัตถุประสงค์และมาตรการทีกาํ หนดทั@งในส่ วนของภาครัฐ
เอกชนและประชาชนทัว ไป และในระดับพื@นทีโดยรวม ในรู ปแบบของผังการใช้ประโยชน์ทีดิน
กระบวนการทีใช้ดาํ เนิ นการจะมีรูปแบบทีต่างกันไป โดยอาจอยูใ่ นรู ปแบบของการจัดประชุ มเชิ ง
ปฏิ บตั ิการขนาดเล็กของผูเ้ กียวข้องหลัก เพือสรุ ปข้อมูลและประเด็นทีสําคัญก่อนทีจะนําไปสู่ การ
จัดเวทีสาธารณะขนาดใหญ่เพือช่วยกันยกร่ างผังกายภาพ โดยปรกติข@ นั ตอนนี@ จะใช้เวลานาน และ
จําเป็ นทีจะต้องมีบุคลากรเฉพาะทางด้านการวางแผนเข้าร่ วมดําเนิ นการ
3.3 แนวคิดการจัดการภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
คณะทํางานภูมิทศั น์วฒั นธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดแบ่งภูมิทศั น์วฒั นธรรม
ออกตามความเข้มข้นของการจัดการของมนุษย์ทีมีต่อสภาพแวดล้อม ได้เป็ น 3 ประเภทคือ ชุมชนที
มี ภู มิ ท ัศ น์ นํา วัฒ นธรรม ชุ ม ชนที มี ล ัก ษณะเด่ น ร่ ว มกัน ทั@ง ภู มิ ท ัศ น์ แ ละวัฒ นธรรม ชุ ม ชนที มี
วัฒนธรรมนําภูมิทศั น์ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549) โดยประเภทของภูมิทศั น์วฒั นธรรมตามความ
เข้มข้นของการจัดการสภาพแวดล้อม 3 ประเภท ดังนี@
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3.3.1 ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมแบบภูมิทศั น์ นําวัฒนธรรม
ลักษณะของชุ มชนทีมีภูมิทศั น์เป็ นเอกลักษณ์ สําคัญโดดเด่นคือ ชุ มชนที
ยังประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ การตั@งถิ นฐานมีการแทรกตัวอยู่ใน
ระบบนิ เวศทางธรรมชาติ ด้วยการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมี ดุลยภาพ อาทิ การตั@งถิ นฐานบน
เทือกเขา ริ มแม่น@ าํ ในป่ าไม้ เป็ นต้น ภูมิทศั น์วฒั นธรรมลักษณะนี@ ปราศจากการรบกวนความเจริ ญ
ทางด้านวัตถุ ใดๆ จากภายนอก หรื อจะมีก็เป็ นแต่เพียงส่ วนน้อย ไม่ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
อย่ า งรุ นแรง หรื อชั ด เจน เนื อ งมาจากมี ก ารอยู่ อ าศัย ที พ ึ ง พาธรรมชาติ และปฏิ บ ัติ ต นต่ อ
สภาพแวดล้อมอย่างอ่อนน้อม โดยปกติแล้วผูค้ นทีอาศัยอยูใ่ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมของตนเองอยูบ่ น
ข้อจํากัดด้านต่างๆ ของคน มีการใช้ปรัพยากรทีมีอยูใ่ นท้องถินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด หากจะซื@ อหา
สิ นค้าจากภายนอกชุ มชนก็เพียงแต่สินค้าบางประเภทที จาํ เป็ นและไม่สามารถผลิ ตได้ในท้องถิ น
เท่านั@น
การจัด การภู มิ ท ัศ น์ ใ นลัก ษณะนี@ คื อ การคํา นึ ง ถึ ง ความใกล้ ชิ ด กั บ
ธรรมชาติ การใช้วสั ดุ ปรุ งแต่งทีตอ้ งซื@ อมาจากภายนอกชุ มชนให้น้อยที สุด มี ความกลมกลื นกับ
สภาพแวดล้อม และไม่เป็ นการทําลายทั@งมลภาวะทางนิเวศวิทยา และเป็ นมลพิษทางสายตา
3.3.2 ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมแบบมีลกั ษณะเด่ นร่ วมกันทังภูมิทศั น์ และวัฒนธรรม
ชุ มชนทีมีลกั ษณะโดดเด่ นทั@งในแง่ ภูมิทศั น์และวัฒนธรรมร่ วมกันเป็ น
พื@นทีทีมีแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีเหมาะสมได้หลายหลายแนวทาง แต่อย่างไรก็ตาม
ในการจัดการต่างๆ ก็ควรอาศัยปั จจัยภายนอกให้น้อยทีสุดเท่าทีจะทําได้ ควรใช้ทรัพยากรทีมีอยู่มี
อยูใ่ นท้องถินทีมีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ในการจัดการ และพึงระลึกว่าการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมที
มี สั ดส่ ว นของการพึง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ น จะก่ อให้เ กิ ด ปั ญหาน้อยกว่า การพึ ง พา
ทรัพยากรทีสังเคราะห์ข@ ึน หรื อทรัพยากรใดๆทีไม่มีในท้องถิน
3.3.3 ภู มิทัศ น์ วั ฒ นธรรมแบบวั ฒ นธรรมนํ า ภู มิ ทัศ น์ สามารถแบ่ งออกเป็ น 2
ลักษณะคือ
3.3.3.1 วัฒ นธรรมที จ ับ ต้อ งได้ห รื อ เป็ นรู ป ธรรมเป็ นหลัก ในการ
เปลียนแปลงภูมิทศั น์ ในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมประเภทนี@สามารถทําได้หลากหลายรู ปแบบ
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องคํานึงถึงเอกลักษณ์ของพื@นทีเป็ นสําคัญ และต้องนํามาเป็ นพื@นฐานความคิด
ในการออกแบบหรื อจัดการในภูมิทศั น์ ผลลัพธ์ของการจัดการจะออกมาดี หรื อไม่น@ นั ขึ@นอยู่กบั
ประสบการณ์ และความรู้ ความชํานาญของคณะทํางานเป็ นสํา คัญ สําหรั บการจัดการภูมิ ท ศั น์
วัฒนธรรมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเปลียนแปลงทีกว้างขวางและหลากหลาย เพราะหากเป็ น
การจัดการทีผิดพลาดแล้ว ย่อมส่ งผลกระทบทางลบทีรุนแรงและชัดเจนด้วยเช่นกัน ดังนั@นในการ
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จัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุ มชนลักษณะนี@ มีความจําเป็ นทีจะต้องทําการศึกษาเพือสร้างความ
เข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้ เพือกํากับการจัดการให้อยูใ่ นกรอบของวัฒนธรรมดั@งเดิมของตนได้ และ
ควรให้มีผทู้ ีมีความรู้มีประสบการณ์เข้ามาแนะนําหรื อวางกรอบความคิดและแผนการจัดการ ซึ ง
ต้องไม่เกินกําลังของชุมชนทีจะดําเนินการเองได้
3.3.3.2 วัฒนธรรมทีจบั ต้องไม่ได้หรื อเป็ นนามธรรมเป็ นตัวนําพาให้เกิ ด
การเปลียนแปลงภูมิทศั น์ลกั ษณะนี@อาจจะไม่ได้เห็นเป็ นประจักษ์แก่สายตา แต่ตอ้ งการการวิเคราะห์
เชิงลึก ซึ งจะเกิดขึ@นในชุมชนทีมีวฒั นธรรมทีซบั ซ้อน ซึงอาจจะเป็ นชุ มชนเมืองขนาใหญ่หรื อขนาด
เล็กก็ได้ หากแต่ชุมชนนั@นต้องมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุ มชนทีโดดเด่นอย่างเห็นได้ชดั ซึ ง
การจัดการในลักษณะนี@ อาจเป็ นการส่ งเสริ มวัฒนธรรมทีเป็ นนามธรรมดังกล่าว ซึ งอาจจะเป็ นการ
บริ หารจัดการ หรื อสนับสนุ นวัฒนธรรมประเพณี แต่ท@ งั นี@ ตอ้ งขึ@นอยู่กบั ความต้องการของชุ มชน
และควรมีการประเมินผลของการจัดการหลังจากดําเนินงานจัดการไปแล้ว
3.3.4 รูปแบบและวิธีการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
3.3.4.1 การศึกษาและการวิจยั (Study and Research) การศึกษาภูมิทศั น์
วัฒนธรรมของแต่ละพื@นทีถือว่า เป็ นการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมในขั@นตอนแรก กล่ าวคื อต้อง
ทํา การศึ ก ษาพื@ น ที ใ นแง่ มุ ม ต่ า งๆเพื อ ใช้เ ป็ นฐานข้อมู ล ในการวิเ คราะห์ พ@ื น ที ป ระเด็ นต่ า งๆซึ ง
สามารถจําแน่ขอ้ มูลออกได้เป็ นสองประเภทคือข้อมูลพื@นฐานของพื@นที และข้อมูลพื@นฐานผ่านการ
วิเคราะห์ ซึงในขั@นตอนนี@น@ นั ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษามาแล้วในระดับหนึง ดังข้อมูลทีปรากฏในข้างต้น
3.3.4.2 การดูแลรักษา (Maintenance)
คือขั@นตอนแรกในการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมทีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมหรื ออาคารทีมีความสําคัญทีระบุไว้ในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ให้คงอยูใ่ นสภาพทีมนั คง สมบูรณ์และเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ ด้วยการดูแลรักษาอยู่
อย่างสมําเสมอ และหากเกิดการเสื อมสภาพก็สามารถทําการซ่ อมแซม ซึ งสามารถทําได้ง่ายและไม่
ต้องอาศัยผูเ้ ชียวชาญในการ ไม่สิ@นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมากนัก
3.3.4.3 การรักษาให้คงสภาพ (Preservation) มักใช้การจัดการลักษณะนี@
กับมรดกทางวัฒนธรรมทีเป็ นโบราณสถานทีขาดการใช้สอยร่ วมสมัยของปั จจุบนั ไปแล้วคุณค่าของ
แหล่ ง โบราณสถานเหล่ า นี@ จ ะมี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องการศึ ก ษาโดยทํา หน้า ที เ ป็ นหลัก ฐานทาง
ประวัติศ าสตร์ โดยในส่ วนของบริ เวณพื@ นที ที ท าํ การศึ ก ษาในส่ วนของชุ ม ชนนั@นยัง ไม่ ปรากฏ
องค์ประกอบหรื อมรดกทางวัฒนธรรมใดทีตอ้ งใช้การจัดการด้วยวิธีน@ ี
3.3.4.4 การบู ร ณะ (Restoration) โดยซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ให้ม รดกทาง
วัฒนธรรมหรื อภูมิทศั น์วฒั นธรรมให้กลมกลื นกับของเดิ ม ให้มากที สุด แต่ก็ควรทําให้สามารถ
แยกแยะถึงสิ งทีมีอยูเ่ ดิมกับสิ งทีได้ปรับปรุ งใหม่ การจัดการในลักษณะดังกล่าวมุ่งหมายทีจะทําให้

26
คุณค่าทีเป็ นนามธรรมด้านต่างๆ ทีเกียวเนืองกับพื@นทีน@ นั กลับมามีความชัดเจนมากยิงขึ@น โดยเฉพาะ
ในแง่คุณค่าด้านจิตวิญญาณ และคุณค่าด้านการศึกษา
3.3.4.5 ก า รป ฏิ สั ง ข รณ์ หรื อ ก า ร ส ร้ า งขึ@ น ใ ห ม่ ใ น รู ป แ บ บเ ดิ ม
(Reconstruction) โดยทําให้ม รดกทางวัฒนธรรม และภูมิท ศั น์วฒั นธรรมที เคยสุ ญเสี ย รู ปร่ างไป
หรื อพังทลายกลับมาอยูใ่ นรู ปทีเคยเป็ น โดยใช้จากหลักฐานภาพถ่าย โดยการสร้างใหม่น@ ี แม้วา่ จะ
ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดการอนุ รักษ์ทีคาํ นึ งถึงความแท้จริ งของอาคารหรื อวัสดุ แต่ทว่าเมือมี
ความต้องการใช้สอยร่ วมสมัย หรื อในกรณี ทีอาคารนั@นๆ เป็ นอาคารทีมีความสําคัญมากในแง่ของ
จิตวิญญาณ หรื อการใช้สอยของผูค้ นก็มีเหตุผลทีจะมีการปฏิสังขรณ์ข@ ึนใหม่เพือตอบสนองต่อการ
ใช้สอยนั@นๆ
3.3.4.6 การฟื@ นฟู (Rehabitation) เป็ นการส่ งเสริ มให้กิจกรรมแบบดั@งเดิ ม
ของพื@ น ที ก ลับ มาดํา เนิ น ต่ อ ไป เพื อ เป็ นการทํา ให้ ภู มิ ท ัศ น์ ว ัฒ น์ ว ัฒ นธรรม และมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมทีมีอยูเ่ ดิมแต่ได้ซบเซาลงไปแล้ว กลับขึ@นมามีชีวติ อีกครั@ง
3.3.4.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย ( Adaptation ) ด้วยการเปลียนแปลง
หน้าทีเดิมของอาคาร หรื อภูมิทศั น์วฒั นธรรม แบบดั@งเดิมเพือตอบสนองต่อหน้าทีใช้สอยใหม่ แต่
ในการปรับเปลียนรู ปแบบใช้สอยใหม่ตอ้ งคํานึ งคุณค่าด้านต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนั@นเป็ น
หลักสําคัญ เพราะว่ากิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่ งผลกระทบหรื อลดทอนคุ ณค่าด้านต่างๆ ของ
มรดกทางวัฒนธรรมลง สําหรับกิ จกรรมหรื อการเปลี ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควรจะเคารพต่ อ
มรดกวัฒนธรรมเดิมหรื อกิจกรรมเดิมทีมีอยูใ่ นพื@นที ทั@งในแง่ของประเภท ขนาด รู ปแบบ สัดส่ วน
สี และพื@นผิว ควรจะคล้ายคลึงกับสิ งทีมีอยู่เดิม และควรหลีกเลียงการเลียนแบบทีอาจจะก่อให้เกิ ด
ความสับสนได้วา่ ของสิ งไหนเป็ นสิ งเดิม หรื อของสิ งไหนได้สร้างขึ@นใหม่
3.3.4.8 การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ ( Development and New Creation
) การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ เป็ นการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีส่งผลกระทบต่อพื@นทีมากทีสุด
จากแนวคิ ดเรื องการพัฒนาที ย งั ยืนที ค าํ นึ ง ถึ ง การใช้ท รั พ ยากรที มี อยู่อย่า งคุ ้ม ค่า และก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แนวความคิ ด ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ป ฏิ เ สธหรื อ เป็ นปรปั ก ษ์ต่ อ การพัฒ นาหรื อ การ
สร้ างสรรค์ใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ระบุว่าการพัฒนาหรื อการสร้ างสรรค์ใหม่น@ นั ต้องมี คุณค่า มี
ประโยชน์ใช้สอยสู งสุ ดต่อชุ มชนเจ้าของพื@นที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
3.4 การศึกษาแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง+ ยืน
คํา จํา กัด ความของ “การพัฒ นาอย่า งยัง ยื น ” ที ก ํา เนิ ด ขึ@ น จากรายงานเรื อ ง
สิ งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง ยืน (The Bruntland Report หรื อ Our Common Future ) ซึ งเป็ น
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รายงานทีจดั ทําขึ@นโดย the World Commission on Environment and Development ในปี พ.ศ. BMS
( ค.ศ. AC ) คือ “ การพัฒนาทีสนองความต้องการของปั จจุบนั โดย ไม่ทาํ ให้ประชาชนรุ่ นต่อไปใน
อนาคตต้องประนี ประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการทีจะสนองความต้องการ ของเขา
เอง” (Sustainable Development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs)
การพัฒนาจะต้องถูกจํากัดโดยความสามารถทางเทคโนโลยีและองค์กรทางสังคม
และขีดความสามารถของชี วมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของกิ จกรรมต่างๆ ของ
มนุ ษย์นันคื อ มนุ ษ ย์จะมุ่ ง การพัฒนาจนเกิ ดความเสี ย หายต่อสิ ง แวดล้อมไม่ได้ เทคโนโลยีแ ละ
องค์กรทางสังคมอาจถูกใช้ เป็ นเครื องมือในการพัฒนา แต่ตอ้ งเป็ นเครื องมือในการควบคุมมิให้การ
พัฒนาเป็ นอันตรายต่อสิ งแวดล้อม การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจําเป็ นขั@นพื@นฐานของ
มนุ ษย์โดยเฉพาะอย่างยิงคนจนทีตอ้ งมีคุณภาพชี วิตทีดีข@ ึนให้สมศักดิ5ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ และ
การพัฒนานี@ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้แก่ทุกคนในการหวังทีจะมีชีวติ ทีดีข@ ึนให้เป็ นจริ งได้ เพือให้ทุกคนใน
สังคมมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในสังคมอย่างยุติธรรม พลเมื องทุกคนของประเทศจะต้องมีส่วนร่ วม
อย่างมีประสิ ทธิ ผลและทัดเทียมกันในระดับประเทศ และประชาธิ ปไตยควรมีบทบาทมากขึ@นใน
การตัดสิ นใจเกี ย วกับ กิ จกรรมระหว่า งประเทศ วิ ถี ชี วิต ที ม งั คงจะต้องอยู่ภ ายในขอบเขตนิ เวศ
โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศตะวันตกและชนชั@นผูน้ าํ ประเทศกําลังพัฒนาควรลดการอุปโภคบริ โภค
ลง ขนาดของประชากร และการเพิมของประชากร ต้องสอดคล้องกับศักยภาพทางการผลิ ตของ
ระบบนิ เวศ โดยเฉพาะอย่า งยิงในประเทศที กาํ ลัง พัฒนาที จะต้องมี จาํ นวนประชากรไม่ใ ห้เกิ น
ความสามารถในการเลี@ยงดูประชากรให้อยูด่ ีกินดีและไม่อดตายกล่าวอีกนนัยหนึง คือ การพัฒนาที
ยัง ยืน เป็ นกระบวนการเปลียนแปลงเพือให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการลงทุน ทิศทาง
ของการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการเปลียนแปลงของสถาบันมนุ ษย์สอดคล้องกับความจําเป็ นใน
อนาคตและในปัจจุบนั
3.4.1 องค์ ประกอบของสั งคมทีม+ ีการพัฒนาอย่างยัง+ ยืน
3.4.1.1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร
เช่น ปริ มาณแหล่งนํ@าและความเพียงพอของนํ@าใช้ในปั จจุบนั การใช้พลังงานทดแทนอย่างอืน ทั@ง
จากธรรมชาติและจากการประดิษฐ์ข@ ึน ได้แก่ พลังงานนํ@า พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานแก๊สชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.4.1.2 เศรษฐกิ จ ที ม นั คงของชุ ม ชน คื อ มี ก ารพัฒ นาที ท าํ ให้ชุ ม ชนมี
เศรษฐกิจดีอย่างต่อเนืองและควบวงจร
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3.4.1.3 คุณภาพชี วิตทีดีของประชากรในชุ มชน เช่น มีการอยูด่ ีกินดีอยูใ่ น
ทีทีมีอากาศดี ปราศจากมลภาวะ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทีดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ
ของแต่ละพื@นที มีบริ การสาธารณสุ ขอย่างทัว ถึง มีการให้การศึกษาอย่างต่อเนืองเป็ นต้น
3.4.2 หลักการการพัฒนาสิ+ งแวดล้อมทีย+ งั+ ยืน
S.L.B.A รักษาและกระตุน้ ให้เกิดความหลากหลาย การพัฒนาทีจะนําไปสู่
ความยัง ยืนมีหลายแนวทางทั@งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มนุษย์จึงควรรักษาและกระตุน้ ให้
เกิดความหลากหลายโดยไม่ผกู ขาดเฉพาะรู ปแบบทีถูกต้องทีสุดหรื อสมบูรณ์ทีสุดของวัฒนธรรม
จริ ยธรรม ศาสนา และสังคม เพียงแนวทางใดทางหนึงเท่านั@น
S.L.B.B ดําเนิ นการพัฒนาหรื อสร้างระบบเศรษฐกิจทีรวมเอาสิ งแวดล้อม
และเวลาในอนาคตเข้าไว้ในกระบวนการตัดสิ นใจ
S.L.B.S ต้องแสวงหาแนวทางที เห็ นร่ วมกันบนพื@นฐานของสิ งแวดล้อม
สังคม วัฒนธรรมและศีลธรรม ทีมีความหลากหลาย
จากข้อมูลแนวความคิดและทฤษฎี ทีได้ทาํ การศึกษามานั@นทําให้ได้ทราบถึงแนวทางใน
การกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี ทีจะใช้ในการทําวิจยั กระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
ชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ซึ งผูว้ ิจยั จึงเลื อกใช้รูปแบบการดําเนิ นงานทีได้ปรับ ให้มีความเหมาะสมกับ
ขนาดพื@นที กรณี ศึก ษาที เป็ นชุ มชนและระยะเวลาในการดําเนิ นงานโดยได้ทาํ การศึกษาในส่ วน
เฉพาะของขั@นตอนในภาพกว้างและปรับเปลียนหัวข้อเพิมเติม ในส่ วนของการวิเคราะห์เพือให้มี
ความเหมาะสมกับระยะเวลาดําเนินงานมากขึ@นโดยมีรายละเอียดดังทีจะกล่าวในวิธีการดําเนิ นงาน
วิจยั

บทที+ 3
การดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานวิจยั สําหรับศึกษาเรื องแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมสําหรับใช้
ศึกษา ชุมชนริ มนํ@าจันทบูรนี@เป็ นผลมาจากการศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดและเอกสาร งานวิจยั
ทีเกียวข้อง และกรณี ศึกษาจากบทก่อนหน้านี@ โดยการศึกษาในบทนี@จะประกอบด้วย การสรุ ปกรอบ
ทฤษฎี แนวคิด เพือวางแนวทางการวิจยั
1 กรอบทฤษฎีหรือ แนวความคิด
ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครั@ งนี@ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้ก รอบแนวความคิ ด ของ ระบบเพื อ การอนุ รั ก ษ์
สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) CECS ซึ งทางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง แวดล้อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมได้ดดั แปลงมาจากระบบเพือการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเดนมาร์ กมา
ประยุกต์ใช้ โดยได้ปรับให้เข้ากับบริ บทของประเทศไทย และรู ปแบบแนวคิดการจัดการภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมมาปรับใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาพื@นทีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรม
การออกแบบการวิจยั สําหรับการดําเนินงานในพื@นทีศึกษาทีได้ปรับเปลียนระบบเพือให้
มีความเหมาะสมกับบริ บทของพื@นทีกรณี ศึกษาทีเป็ นชุมชนและระยะเวลาในการดําเนินงานโดยได้
ทําการศึกษาในส่ วนเฉพาะของขั@นตอนในภาพกว้างและปรับเปลียนหัวข้อเพิมเติม ในส่ วนของการ
วิเคราะห์ เพื อให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ระยะเวลาดํา เนิ น งานมากขึ@ น โดยรู ป แบบการดํา เนิ น งาน
สามารถแบ่งได้เป็ น L ขั@นตอนซึ งมีรายละเอียดดังนี@
1.1 การจัดการข้ อมูล
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด การทางภู มิ ท ั ศ น์ ว ัฒ นธรรมของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงสามารถจัดกลุ่มและประเภทของข้อมูล
เพือให้สามารถทราบถึงความเชือมโยงของข้อมูลเกียวข้องทั@งหมดทีมีอยูแ่ ล้วนํามาแยกแยะข้อมูลใน
ส่ วนทีมีความสําคัญเกียวข้องกับพื@นทีกรณี ศึกษาโดยเฉพาะข้อมูลทีเกียวข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
โดยทําการสรุ ปคุณลักษณะสําคัญในสามลักษณะคือ A)กลุ่มสาระสําคัญด้านสิ งแวดล้อมมนุษย์ B)
กลุ่ มสาระสํา คัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ S)กลุ่ มสาระสําคัญด้า นประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมทางนามธรรม
29

30
1.2 การแปลความหมายข้ อมูล
การทําความเข้าใจเกียวกับข้อมูลในทุกด้านถึงเหตุผลของทีมาและแนวโน้มต่างๆ
โดยสามารถแบ่งเป็ นลักษณะในการแปลความหมายของข้อมูลในสามลักษณะสําคัญคือ A)กลุ่มชน
ชาติ หรื อชาติพนั ธุ์ B) ประวัติศาสตร์ การตั@งถิ นฐานของชุ มชน และ S) ศาสนา ความเชื อ ประเพณี
และพิธีกรรม โดยทําความเข้าใจถึงความเชื อโยงในด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และประเมิณ
ความสําคัญขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีมีความเกียข้องกันในเบื@องต้น
1.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ+ การวางแผน
เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปด้านคุ ณค่าและความสําคัญ ทิศทางแนวโน้มการเปลี ยนแปลง
รวมไปถึ ง ภัยคุ ก คามทีส่ ง ผลต่อการลดคุ ณ ค่ าขององค์ป ระกอบด้านภู มิท ศั น์วฒั นธรรมในพื@นที
กรณี ศึกษา ทีจะเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื@นทีชุมชนริ ทนํ@าจันท
บูร
1.4 การสรุปผลการดําเนินงาน
จากกระบวนการวิจยั ในลําดับขั@นต่างๆผูศ้ ึกษาจะทําการรวบรวม และสรุ ปปั ญหาที
เกิดขึ@นระหว่างดําเนินงานวิจยั เพือใช้เป็ นข้อมูลหรื อแนวทางสําหรับการศึกษาหรื อวิจยั ทีเกียวข้อง
ต่อไป

1 การจัดการข้ อมูล

2 การแปลความหมายข้ อมูล

, การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ$ การวางแผน

/ การสรุปผลการดําเนินงาน

แผนภูมิที S แสดงขั@นตอนในการดําเนินงานวิจยั
(ปรับปรุ งจากแนวคิดของระบบ CECS)
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(.การจัดการข้ อมูล
1.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลและสรุ ปสาระสําคัญ
1.2 การแปลความหมายข้อมูล
1.3 การระบุสิ+งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรม การจัดทํา
แผนกายภาพ,การระบุพืนที+สาํ รวจ
1.4 การสํารวจจัดทําเอกสารข้อมูล กําหนดขอบเขตพืนที+
เพื+อการสํารวจ
1.5 การพิจารณาคุณค่าความสําคัญ ภัยคุกคาม และ
แนวโน้มการเปลี+ยนแปลง

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
G.E การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสภาพแวดล้อม

- ศึกษาเอกสารทางวิชาการ
,หนังสื อ
- ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางอิน
เทอร์เน็ท
- เก็บข้อมูลภาคสนาม
- สอบถามผูม้ ีความรู้ในชุมชน
- โดยการปรึ กษาอาจารย์ที+ปรึ กษา
และผูเ้ ชี+ยวชาญ

- จากการสัมภาษณ์และข้อมูล
ภาคสนาม

,. การจัดทําข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมทิ ศั น์ วฒ
ั นธรรม

4. การสรุปผลการดําเนินงาน

แผนภูมิที L แสดงขั@นตอนในการดําเนินงานวิจยั

- โดยผูศ้ ึกษา
- จัดทํารายงานสรุ ปผลการศึกษา
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2. กระบวนการวิจัย
\.X การศึกษารวบรวมข้ อมูล
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง การศึกษาเบื@องต้นจะทําการศึกษาเพือ
ทําความเข้าใจเกี ยวกับความหมายของภูมิทศั น์วฒั นธรรมรวมไปถึง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที
เกียวข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2.2 การแปลความหมายข้ อมูล
การทําความเข้าใจเกียวกับข้อมูลในทุกด้านถึงเหตุผลของทีมาและแนวโน้มต่างๆ
โดยสามารถแบ่งเป็ นลักษณะในการแปลความหมายของข้อมูลในสามลักษณะสําคัญคือ 1)กลุ่มชน
ชาติ หรื อชาติพนั ธุ์ 2) ประวัติศาสตร์ การตั@งถินฐานของชุ มชน และ 3) ศาสนา ความเชือ ประเพณี
และพิธีกรรม โดยทําความเข้าใจถึงความเชื อโยงในด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และประเมิณ
ความสําคัญขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีมีความเกียข้องกันในเบื@องต้น
2.3 การระบุสิ+งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรม
การสรุ ปคุณลักษณะสําคัญ คือ เรื องประวัติศาสตร์ พฒั นาการเมือง เรื องสภาพทาง
ธรรมชาติ และเรื องของภูมิทศั น์สถาปั ตยกรรมและชุ มชน โดยการจัดทําแผนกายภาพ, การระบุ
พื@นทีสํารวจระบุแหล่งสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ทีมีความสําคัญในเบื@องต้น โดยเกิ ดจากการนํา
ข้อมูลรายชื อสาระสําคัญทางด้านต่างๆของพื@นทีมาจัดทําผังกายภาพและนํามาวิเคราะห์หาพื@นที
สําคัญ
2.4 สํ ารวจจัดทําเอกสารข้ อมูล
ได้แก่ดาํ เนินการเก็บข้อมูลภาคสนามเพิมเติมเพือเป็ นข้อมูลในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการบริ หารจัดการของพื@นทีทีได้รับการระบุในขั@นตอนทีแล้วโดยมี 2 ส่ วนคือ
B.L.A การระบุ ขอบเขตเบื@องต้นเพือการสํารวจ โดยเมือระบุตาํ แหน่ งพื@นทีทีจะมี
การสํา รวจแล้ว จึ ง ทํา การสํา รวจในรายละเอี ย ดมากขึ@ น และเฉพาะกับ คนในพื@น ที เพื อ กํา หนด
ขอบเขตบริ เวณทีควรจะทําการสํารวจทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญได้อย่างครบถ้วนโดยเกณฑ์
ในการพิจารณาขอบเขตมีดงั นี@
B.L.A.A หน่วยพื@นทีทางประวัติศาสตร์ เช่ น แนวกําแพงเมืองเก่า เขตการ
ปกครองในอดีต ฯลฯ
B.L.A.B สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น คูคลอง แม่น@ าํ ฯลฯ
B.L.A.S ขอบเขตพื@นทีทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญได้อย่างครบถ้วน
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B.L.B ทําการสํารวจภาคสนาม พื@นทีทีได้รับการระบุขอบเขตเบื@องต้นจะได้รับการ
ดําเนิ นการสํารวจ โดยใช้วิธีการสํารวจร่ วมกันกับคนในพื@นที (Walk-Through Survey) เพือให้เห็น
ถึงตําแหน่งองค์ประกอบสําคัญและสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื@นที
2.5 การพิจารณาคุณค่ าความสํ าคัญ
การสรุ ปคุณค่าความสําคัญและการวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ของแหล่งสิ งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมทั@งหมดที ได้จากภาคสนามจะได้นาํ มาการสรุ ปคุ ณค่าความสําคัญ โดยจะอ้างอิงถึ ง 2
ส่ วน เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ในด้านคุ ณค่า (Value) คือสิ งทีให้ประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็ นทางกายภาพหรื อ ทางจิ ต ใจกับ มนุ ษ ย์ คุ ณ ค่ า นั@น ขึ@ น อยู่ก ับ บริ บ ททางสั ง คม และสามารถ
เปลียนแปลงได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย คุ ณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) และคุ ณค่าทาง
สังคม เศรษฐกิจ
2.6 วิเคราะห์ สถานการณ์ ในปัจจุบัน ภัยคุคามและแนวโน้ มการเปลีย+ นแปลง
ภัยคุกคามและแนวโน้มการเปลียนแปลง (Threat and Trend) การวิเคราะห์ในส่ วน
นี@ เป็ นการมองแนวโน้ม และปั จจัย ถึ งการสู ญเสี ยไปของคุ ณค่า ความสําคัญ และสภาพความแท้
ดั@งเดิ ม ที อาจเกิ ดขึ@นในพื@นที ท@ งั ในระดับองค์ป ระกอบและภาพรวมของพื@นที โดยมองทั@ง ปั จจัย
ภายในและภายนอกควบคู่กนั ไป ภัยคุ กคามทีพิจารณาจะเป็ นปั จจัยหลักทีจะนําไปสู่ แนวโน้มการ
เปลียนแปลงของพื@นที
2.7 จัดทําข้ อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
การเสนอแนวทางในการจัด การภู มิ ท ัศ น์ ว ัฒ นธรรมของพื@ น ที เ บื@ อ งต้น การ
วิเคราะห์ในส่ วนนี@เป็ นการมองถึงแนวทางทีจะเก็บรักษาคุณค่าความสําคัญของพื@นทีและป้ องกันภัย
คุกคามทีจะเกิดขึ@น ข้อมูลทีได้จากการสํารวจภาคสนามในส่ วนนี@ จะเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระเมินและ
บุคคลภายนอกซึ งไม่ได้สัมผัสกับพื@นทีโดยตรง จะได้นาํ มาใช้ประกอบการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน
3 การเลือกพืน ทีก+ รณีศึกษา
การศึ กษาในครั@ งนี@ ไ ด้คดั เลื อกพื@นที บ ริ เวณชุ มชนริ ม นํ@าจันทบูร จังหวัดจันทบุ รี เป็ น
พื@นทีกรณี ศึกษาสําหรับการดําเนิ นงานวิจยั โดยชุมชนริ มนํ@าจันทบูรซึ งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามแนวชายฝังของแม่น@ าํ จันทบุรี โดยทําการศึกษาบริ เวณกลุ่มบ้านเรื อน
สองฝั ง ถนนสุ ข าภิ บ าลจากบริ เวณสะพานวัดจันทนารามจนสุ ดถนนบริ เวณซอยตรอกกระจ่ า ง
ระยะทางประมาณ Aกิโลเมตร เนืองจากชุมชนริ มนํ@าจันทบุรีเป็ นชุมชนการค้าทีเก่าแก่ อายุมากกกว่า
A ปี มีกิจกรรมทีเกียวข้องกับการค้าภายในตลาดมีการเปลียนแปลงช้าหากเปรี ยบเทียบกับกระแส
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การพัฒนาจากชุ มชนภายนอกและวัฒนธรรมทางสังคมที มีความหลากหลายอีกทั@งสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ งทีมนุ ษย์สร้ างขึ@นนั@นได้แสดงออกอย่างเห็ นได้ชดั ถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ชุ ม ชนอัน ได้แ ก่ การตั@ง ถิ น ฐานริ ม นํ@า หรื อ การเป็ นย่า นการค้า เก่ า แก่ ชุ ม ชนริ ม นํ@า จัน ทบู รจึ ง มี
ลัก ษณะของภูมิท ศั น์วฒั นธรรมที ควรค่ าต่ อการศึ กษาถึ ง เรื ององค์ประกอบและแนวทางในการ
จัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
4 เครื+องมือทีใ+ ช่ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการดําเนินงานวิจยั ครั@งนี@มี B ส่ วนคือ A)แบบบันทึกและสํารวจลักษณะ
ทางกายภาพของพื@นที เพือให้ได้ขอ้ มูลทางกายภาพ และแผนทีชุมชน B) แบบสัมภาษณ์แกนนําใน
การขับเคลือนและพัฒนาชุมชน ผูน้ าํ ชุมชนหรื อคณะกรรมการชุมชน
w.X การบันทึกและการสํ ารวจลักษณะทางกายภาพของพืน ที+
ครอบคลุมตัวแปรหลัก N ด้าน ได้แก่ A) ประเภทอาคาร B) การใช้สอยในปั จจุบนั
S) ยุคสมัย L)รู ปแบบ M )วัสดุอาคาร N)รู ปทรงหลังคา ข้อมู ลทีได้จะนําไปใช้ในการระบุ ตาํ แหน่ ง
พื@นทีองค์ประกอบของสถานทีต่างๆในพื@นทีศึกษา การจัดทําแผนทีองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั ธน
ธรรมของชุมชน เพือใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดการพื@นทีชุมชนต่อไปได้
w.\ แบบสั มภาษณ์
การสัมภาษณ์มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างความเข้าใจเกียวกับแนวโน้มและทิศทางการ
เปลี ยนแปลงของชุ มชน ผ่านการพูดคุ ยและตอบข้อซักถามในประเด็นปั ญหาทีสงสัย และแสดง
ความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพื@นทีชุมชนริ มนํ@า
จันทบูร โดยประเด็นในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งเป็ นหัวข้อใหญ่ได้ดงั นี@
L.B.A ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ของพื@นที
L.B.B ความคิดเห็นเกียวกับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ภายในชุมชน
L.B.S ลักษณะการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุมชน
5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
x.X ข้ อมูลและประเภทข้ อมูล
ข้อมูล ขั@นปฐมภูมิ เป็ นข้อมูล ที ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ จากบุ ค คลและหน่ วยงานที
เกี ยวข้องกับงานวิจยั ข้อมูลขั@นทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลทีได้จากเอกสาร หนังสื อ บทความ งานวิจยั ที
เกียวข้อง แผนทีและรู ปภาพ
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x.\ การเก็บข้ อมูล
x.\.X การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ
M.B.A.A การเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสํารวจและแผนที จะทําการสํารวจ
จากแผนที และแผนที ภ าพถ่ า ยทางอากาศ พร้ อมกับ การจัด เก็ บ ข้อ มู ล แบบสํ ารวจลัก ษณะทาง
กายภาพ เช่นลักษณะทางกายภาพของชุมชน อาคารบ้านเรื อน การใช้งานของพื@นทีโดยรอบ เป็ นต้น
M.B.A.B การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จะเป็ นการสื บหาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้ าหมายในพื@นทีศึกษาเพือเข้าใจถึ งพื@นฐานเกี ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการ ความ
เชือ ค่านิยมของคนในชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
x.\.\ การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ
การเก็บ ข้อ มู ล จากข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ จะเป็ นการสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล ที ไ ด้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆจากทางเอกสาร ตํารา หนังสื อ บทความ ซึ งตัวแปรทีมาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ
ลัก ษณะทางกายภาพ ข้อกําหนดในการจัดการ เป็ นต้น ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล จะขึ@ นอยู่ก ับ
ลักษณะของข้อมูลและตัวแปร จากการทบทวนวรรณกรรม จึงสามารถแบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็ น
S ประเภทคือ
M.B.B.A ลักษณะทางด้านกายภาพ เพือหาลักษณะทีสํา คัญของอาคารและ
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนริ มนํ@าจันทบูร เป็ นต้น
M.B.B.B ลักษณะทางด้านสังคมเศรษฐกิ จและความคิ ดเห็ นการพักอาศัย
เพื อ หาลัก ษณะทางสั ง คมเศรษฐกิ จ ที สํา คัญ ตลอดจนความคิ ด เห็ น ในเรื อ งการพัก อาศัย และ
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ
M.B.B.S องค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุ มชนและคุณค่าของภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรมเพือจะได้ดาํ เนินงานตามกระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมอย่างถูกต้องและไม่
ส่ งผลกระทบต่อพื@นที
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ตารางที 1 แสดงประเภทตัวแปรในการวิจยั และวิธีการเก็บข้อมูล (ลักษณะทางกายภาพ)
ตัวแปรหลัก
ลักษณะทาง
กายภาพ

ตัวแปรย่อย
สังเกต

วิธีเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์

ข้อมูลทุติยภูมิ

ลักษณะการใช้พ@ืนทีของชุมชน
พลวัตวัฒนธรรม
โครงสร้างของอาคารริ มนํ@า
การใช้วสั ดุของอาคาร
ขนาดพื@นทีชุมชน
ลักษณะการใช้พ@ืนทีริมนํ@า
การต่อเติม
การสัญจรและยานพาหนะ
กิจกรรมในชุมชน

ตารางที 2 แสดงประเภทตัวแปรในการวิจยั และวิธีการเก็บข้อมูล (ลักษณะทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และความคิดเห็นด้านการพักอาศัย)
ตัวแปรหลัก
ตัวแปรย่อย
ลักษณะทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจและ ลักษณะประชากร
ความคิดเห็นด้าน
ความสั ม พัน ธ์ ข องการอยู่ อ าศั ย
การพักอาศัย
ภายในชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
สาเหตุ ก ารอยู่อ าศัย ภายในชุ ม ชน
ริ มนํ@าจันทบูร
การมี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมของ
ชุมชน
สภาพปั ญหาของการอยูอ่ าศัย
การวางแผนในการพัฒนาชุมชนใน
อนาคต
รายได้หลักในพื@นที

สังเกต

วิธีเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์

ข้อมูลทุติยภูมิ
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ตารางที 3 แสดงประเภทตัวแปรในการวิจยั และวิธีการเก็บข้อมูล (องค์ประกอบและคุณค่าของภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรม)
ตัวแปรหลัก

ตัวแปรย่อย

องค์ประกอบและ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
คุณค่าของภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรม สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

สังเกต

วิธีเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์

ข้อมูลทุติยภูมิ

เอกลักษณ์ของชุมชน

6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ มีสองส่ วนคือ จากการสํารวจทางกายภาพ ได้จากการใช้แบบสํารวจและ
แผนที ภาพถ่ายทางอากาศ โดยนําข้อมูลทีได้น@ ี มาจัดทําแผนที ระบุแหล่งทีมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
แยกเป็ นความสําคัญในแต่ละด้าน และส่ วนทีสองคือการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ จะเป็ นการ
สื บหาข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายทีอยูใ่ นพื@นทีศึกษาเพือทําความเข้าใจถึงพื@นฐานทีเกียวกับพฤติกรรม
ทัศนคติ ความต้องการ ความเชือ ค่านิยมของคนในชุมชน
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากทางเอกสาร
ทางตํารา หนังสื อ บทความ และพื@นทีกรณี ศึกษา โดยวิเคราะห์จากลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทาง
สังคมเศรษฐกิจ ลักษณะการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม

บทที+ 4
บริบทของพืน ที+ศึกษา
ในการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมนั@น
จะทําการศึกษาครอบคลุมทั@งในระดับกว้างของจังหวัดและในระดับพื@นทีกรณี ศึกษาเพือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์เชือมโยงกันในแต่ละด้านของข้อมูล ซึ งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี@

1 ข้ อมูลทัว+ ไปของจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ตั@งอยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ@ืนทีประมาณ N,SSC ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ S,NA, ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี@
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และจังหวัดตราด
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตราด และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวไทย จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
1.1 ลักษณะ ภูมิประเทศ
จังหวัดจันทบุรี มีภูมิประเทศทีสามารถแบ่งออกได้เป็ นสามลักษณะคือ
ภูเขาและเนิ นเขา ได้แก่ พื@นที ทางด้านทิ ศ ตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ติดต่อกับจังหวัด
ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทิวเขาชะมูล ภูเขาชะอม และเขาลําปลายประแกด ในเขตอําเภอแก่ง
หางแมวในทางตอนเหนื อและตะวันออกของจังหวัด มีทิวเขาจันทบุรีซ ึ งประกอบด้วย เขาสอยดาว
เหนื อ เขาตะเคียนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปล้อง เขาสอยดาวใต้ ทอดตัวจากเขตติดต่อจังหวัด
สระแก้ว ลงมาตอนกลางของจัง หวัด บรรจบกับ เขาสามง่ า มที ยืน ออกมาจากทิ ว เขาบรรทัด มา
ทางด้านทิศตะวันตก ทิวเขาจันทบุรีครอบคลุมพื@นทีทางด้านตะวันออก ของกิ งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ทางด้านตะวันตกของเขาสอยดาว และอําเภอบ้านโป่ งนํ@าร้อน ส่ วนเขาสามง่ามอยูท่ างใต้ของอําเภอ
โป่ งนํ@าร้อน ด้านตะวันออกของอําเภอมะขาม และทางตอนเหนือของอําเภอขลุง
นอกจากนี@ยงั มีภูเขาสู งได้แก่ ภูเขาสระบาป อยูใ่ นเขตติดต่ออําเภอเมือง ฯ อําเภอมะขาม และ
38
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อําเภอขลุง นอกจากนั@นเป็ นเนินเขาทีกระจายอยูท่ วั ไปในทุกอําเภอ
ทีราบเชิ งเขา ได้แก่ พื@นทีทางด้านทิศตะวันออกของเขาสอยดาว คืออําเภอสอยดาว อําเภอ
โป่ งนํ@าร้ อน ด้านใต้ของเขาสามง่ามคือพื@นทีตอนกลางของอําเภอขลุ ง และด้านทิศตะวันออกของ
อําเภอมะขาม อีกบริ เวณหนึ งอยูร่ ะหว่างเขาสอยดาวกับทิวเขาชะมูล ได้แก่พ@ืนทีอาํ เภอแก่งหางแมว
กิงอําเภอคิชฌกูฏ และทางตอนเหนื อของอําเภอท่าใหม่ บริ เวณนี@ พ@ืนทีส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นที
ราบลูกคลืน

N

ภาพที 3 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการตั@งถินฐานชุมชนริ มนํ@าจันทบูร ปี พ.ศ.2550
ทีมา : จันทบุรี [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก http : // www.googleearth.com

40
1.2 แหล่งนํา
แม่น@ าํ จันทบุรี เป็ นแม่น@ าํ ทีสาํ คัญทีสุดของจังหวัดจันทบุรี มีสาขาทีสําคัญคือคลอง
ตารอง คลองตาหลิ ว คลองทุ่งเพล (คลองปรื อหรื อคลองพยาธิ ) ไหลมาบรรจบ มีความยาวทั@งสิ@ น
ประมาณ ABS กิโลเมตร
คลองตารอง ประกอบด้วย คลองเส คลองทับมาก คลองย่านยาว คลองจก คลอง
ดินสอ คลองบุญมาก ซึ งมีตน้ นํ@าจากสันเขาจันทบุรีตอนบน บริ เวณเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว นํ@า
ส่ วนหนึ งไหลไปทางทิศเหนือไปบรรจบคลองพระสะทึง อีกส่ วนหนึ งไหลมาทางใต้ลงสู่ ลุ่มแม่น@ าํ
จันทบุรี
คลองตารองไหลมาบรรจบกับคลองตาหลิว ทางทิศใต้ของบ้านคลองใหญ่ คลอง
ตาหลิวมีตน้ นํ@าจากยอด เขาสอยดาวใต้ เขาปล้องและเขาตะเคียนทอง ไหลผ่านเทือกเขาจันทบุรีเป็ น
ระยะทางประมาณ AS กิโลเมตร แล้วจึงไหลลงสู่ เชิงเขา ผ่านบ้านทุ่งกะบิล บ้านคลองใหญ่ แล้วไหล
มาบรรจบกับคลองทีตอนใต้ของบ้านคลองใหญ่ ลํานํ@าช่ วงนี@ เรี ยกว่า คลองจันทบุ รี ลํานํ@าคดเคี@ยว
มากทําให้เกิดคุง้ นํ@ามากมาย ลํานํ@าไหลผ่านบ้านนํ@าขุ่น บ้านทุ่งตะเภา แล้วมีคลองตะเคียนทองไหล
มาบรรจบทางด้านทิศตะวันออก จากนั@น ลํานํ@าไหลผ่านบ้านคลอนํ@าเป็ น บ้านพังกะแลง บ้านทุ่งตา
อิน มีคลองนํ@าเป็ นซึงเกิดจากเขาลูกช้าง คลองลําพัง ห้วยกระสื อน้อย ห้วยกระสื อใหญ่ซ ึ งเกิดจากเขา
กระสื อ คลองตะเคียนซึงเกิดจากเขาพระเวท ไหลมาบรรจบ
คลองจันทบุรีต@ งั แต่ใต้บา้ นทุ่งตาอิน มีขนาดใหญ่ข@ ึน มีคลองบูซู คลองมาบชะโอน
และคลองแพรกชะโอน ซึ งเกิดจากเขาแพร่ งขาหยัง ไหลมาบรรจบทีบา้ นเนินดินแดง จากนั@นลํานํ@า
จะไหลไปทางทิศตะวันออกถึ งบ้านกระทิง มี คลองกระทิงซึ งเกิ ดจากเขาพระบาทหลวง ไหลมา
บรรจบ
คลองจันทบุรีไหลมาบรรจบกับคลองพยาธิ ทางใต้ของบ้านพญาล่ าง ตั@งแต่บา้ น
พญาล่างลงมา พื@นทีเป็ นทีราบ บางแห่ งเป็ นทีลุ่ม เกิดหนองนํ@ามากมาย เช่น หนองพระเพลิง หนอง
โลงโคง หนองตะโกรม หนองตะเคี ยนเฒ่า หนองกุง้ หนองสํามะสัก หนองจระเข้ หนองตะพอง
หนองเสื อ
ลํานํ@าจันทบุรีไหลผ่านตัวเมืองจันทบุรี เมือถึงบ้านคลองนํ@าใส ลํานํ@าเริ มคดเคี@ยว
และแยกสาขาออก จากกัน เกิดคลองลัดทีบา้ นเกาะลอย คลองลําแพน มีขนาดใหญ่ แม่น@ าํ จันทบุรี
น่าจะเป็ นลํานํ@าสายเดิมทีไหลลงสู่ ทะเลมาก่อน ปั จจุบนั มีคลองชายเคือง และคลองบางจะกา เชื อม
ลํานํ@าทั@งสองสายนี@อยู่
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แผนที A แสดงแม่น@ าํ และโครงข่ายการสัญจรของจังหวัดจันทบุรี
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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1.3 ประชากร
A.S.A ประชากร เมื อปี พ.ศ.BML มี ป ระมาณ BCL,คน ความหนาแน่ น เฉลี ย
ประมาณ L คนต่อ A ตารางกิโลเมตร อําเภอทีมีประชากรมากสามอันดับคือ อําเภอเมือง ฯ อําเภอ
ท่าใหม่ และอําเภอสอยดาว
A.S.B ศาสนา ส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ ประมาณร้ อยละ L.M ศาสนาคริ สต์
ประมาณร้อยละ B.M ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ .A ศาสนาอืน ๆ ประมาณร้อยละ B.มีวดั ใน
พระพุทธศาสนาอยู่ BNMวัด โบสถ์คริ สต์  โบสถ์ และมัสยิด A มัสยิด
A.S.S อาชี พ ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม เช่ น ทําสวนผลไม้
สวนยางพารา ทํานา และประมง รวมประมาณร้ อยละ C ประกอบอาชี พด้านธุ รกิ จภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ AL รับราชการประมาณร้อยละ N
A.S.L กลุ่มชนต่าง ๆ นอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีกลุ่มชนอืนในจังหวัดจันทบุรี ดังนี@
ชาวชอง เชื อ กัน ว่า เป็ นชนพื@ น เมื อ งเดิ ม ในดิ น แดนแถบนี@ ส่ ว นใหญ่
รวมกลุ่มกันอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาสอยดาว และเขาคิชฌกูฏ ในเขตอําเภอโป่ งนํ@าร้อน อําเภอมะขาม และ
กิ ง อํา เภอเขาคิ ช ฌกู ฏ โดยเฉพาะในตํา บลตะเคี ย นทอง คลองพลู และพลวง มี ภ าษาพู ด และ
วัฒนธรรมประเพณี ของตนเอง นับ ถื อผีบรรพบุ รุษ มีก ารทํา พิธี เซ่ นไหว้ทุ กปี เป็ นการรวมญาติ
เรี ยกว่า พิธีเลี@ยงผีหิ@ง ผีโรง แต่เดิมชาวชองอาศัยอยูใ่ นพื@นทีป่าเชิ งเขา ปลูกบ้านเรื อนอาศัยอยู่อย่าง
ง่าย ๆ และมักโยกย้ายทีอยู่ หากมีคนตายในบ้าน อาชีพ นอกจากปลูกข้าวไร่ แล้ว ยังเป็ นนักเก็บของ
ป่ า และเป็ นพรานทีชาํ นาญ ปัจจุบนั ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้และรับจ้าง
ชาวจี น จันทบุรีมีชุมชนชาวจีนดั@งเดิ ม อยู่ตามชายฝั งทะเลหลายแห่ ง ทั@งในเขต
อําเภอขลุง อําเภอแหลมสิ งห์ และอําเภอท่าใหม่ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พประมง และค้าขาย ในเขต
อําเภอเมืองมีชุมชนชาวจีนเก่าเป็ นจีนฮกเกี@ยน อยูบ่ ริ เวณริ มแม่น@ าํ จันทบุรี เรี ยกว่า ย่านท่าหลวง ไป
ถึงบริ เวณชุ มชนชาวญวน ทีเรี ยกว่า ตลาดล่าง โดยมีศาลเจ้าเป็ นทีหมายเขต ชาวจีนเป็ นผูบ้ ุกเบิกก่อ
การหลายอย่าง เช่น การต่อเรื อสําเภา การค้า รวมทั@งเป็ นนายอากรส่ วยด้วย
ชาวญวน ได้เข้ามาตั@งถินฐานในจังหวัดจันทบุรีต@ งั แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จาก
ประวัติวดั คาทอลิกจันทบุรี มีวา่ สังฆราชซัวปิ ออง เดอซิ เซ ได้ให้บาทหลวงเฮิด เดินทางมาดูแลพวก
คาทอลิกชาวญวนทีอพยพหนีภยั ทางศาสนาในญวนเข้ามาอยูใ่ น จันทบุรี ก่อนหน้าทีบาทหลวงเฮิด
เดิ นทางมาถึ ง เมื อปี พ.ศ.BBML (รั ช สมัย พระเจ้าอยู่หัวท้า ยสระ) พบว่า ขณะนั@น จัน ทบุ รี มี พ วก
คาทอลิกชาวญวนอยู่ประมาณ AS คน บาทหลวงเฮิดได้สร้างโบสถ์หลังเล็ก ๆ ขึ@น ต่อมาได้มีการ
ย้ายอีกสามครั@ง จนมาตั@งอยู่บริ เวณปั จจุบนั หลังจากนั@นชุมชนชาวญวนคริ สต์ก็ขยายตัวขึ@นเรื อย ๆ
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ต่อมาเมือชุมชนชาวญวนริ มแม่น@ าํ จันทบุรี ไม่สามารถขยายเขตไปได้อีก จึงแยกไปตั@งในถินอืนเช่น
ทีอาํ เภอขลุง อําเภอท่าใหม่ และบ้านท่าแฉลบ
ชาวเขมร เนื องจากจันทบุรีมีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา จึงมีหมู่บา้ นชาว
เขมรอยูต่ ามแนวชายแดนหลายแห่ ง เช่น บ้านแหลม บ้านโอลําเจียก และบ้านผักกาด อําเภอโป่ งนํ@า
ร้อน
ชาวกุหล่า เป็ นชนกลุ่มน้อยจากพม่า เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ชาวกุหล่าเรี ยกตนเองว่า ไต แต่คนไทยจะเรี ยกว่า ไทยใหญ่ ชาว
เขมรจะเรี ยกชาวต่างชาติวา่ กาลา ชือกุหล่า ก็เรี ยกตามภาษาเขมร แต่เพี@ยนเสี ยงเป็ น กุหล่า
ผูส้ ู งอายุของชาวกุหล่าเล่าให้ฟังว่า พวกเขาอพยพมาตามพลอย โดยเริ มเข้ามาทําพลอยที
ตําบลบางกะจะ ต่อมาได้อพยพไปทําพลอยทีบ่อไร่ แล้วข้ามไปถึงบ่อไพลิน บ่อเวฬุ และได้กลับมา
ตั@งถินฐานในจันทบุรีในช่วงหลังปี พ.ศ.BLC
1.3.5 ภาษาพูดของชาวจันทบุรีจดั อยูใ่ นกลุ่มภาษาไทยถินตะวันออก ซึ งโดยทัว ไป
แล้วจะคล้ายกับภาษาไทยกลาง จะต่างกันบ้างตรงวิธีการออกเสี ยง ซึ งดูหนักแน่นจริ งจัง และมีศพั ท์
บางคําทีใช้กนั เฉพาะท้องถิน การออกเสี ยงสู งตําหลายคําแตกต่างไปจากสําเนียงกรุ งเทพ ฯ
นอกจากนี@ สําเนี ย งในท้องถิ นต่า ง ๆ ยัง มี ระดับเสี ย งต่ า งกันอี ก เช่ น สําเนี ย งท่า ใหม่
สําเนี ยงขลุ ง สําเนี ยงแหลมสิ งห์ และกลุ่ มหมุ่บา้ นตะกาดเง้า บางกะไชย ชําห้าน จะออกสําเนี ยง
คล้ายคลึงกับสําเนียงทางภาคใต้
2 บริบทของพืน ทีศ+ ึกษา
ชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรมีอาณาเขตครอบคลุ มพื@นที สองชุ มชนคื อ ชุ มชนย่อยที ส ามและ
ชุ มชนย่อยทีสีและมีลกั ษณะยาวไปตามแนวยาวของแม่น@ าํ จันทบุรีโดยมีถนนสุ ขาภิบาลเป็ นถนน
สายหลักในพื@นทีชุมชน ซึงในรายละเอียดของชุมชนมีดงั ต่อไปนี@
2.1 ความเป็ นมาของพืน ทีศ+ ึกษา
ชุมชนริ มนํ@าจันทบูรถื อได้ว่าเป็ นย่านเก่าหรื อย่านเมืองเก่าของเมืองจันทบุรีโดยมี
ประวัติความเป็ นมาคือ เดิมชือชื อ ”ควนคราบุรี” ตั@งอยูเ่ ชิ งเขาสระบาป ชาวตะวันตกเรี ยกเมืองนี@ ว่า
“ชองเตอบอง” (CHANTEBON) จึงสันนิ ษฐานว่าน่าจะเป็ นการออกเสี ยงเพี@ยนไปในเวลาต่อมาเป็ น
จันตะบูน หรื อ จันทบูร ต่อมาเมืองจันทบูรได้ยา้ ยมาสร้างใหม่ทีบา้ นหัววัง ตําบลพุงทลาย ซึ งอยูท่ าง
ฝังตะวันออกของแม่น@ าํ จันทบุรีจนถึงสมัยพระนารายณ์มหาราช (ระหว่างพ.ศ.A-BB) จึงย้ายมา
ตั@งทีบา้ นลุ่มทางฝัง ตะวันตกของแม่น@ าํ เนื องจากบ้านหัววังเป็ นทีลุ่มนํ@าท่วมทุกปี สมัยรัชกาลที L
ทรงพระราชทานอนุ ญาตให้ชาวเมืองเลื อกตั@งถิ นฐานทีบา้ นเนิ นวงหรื อบ้านลุ่มได้ ชาวเมืองจึงย้าย
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กลับ มาทีบ ้านลุ่ ม ครั@ นถึ งสมัย รั ช กาลที M จึ ง โปรดเกล้าฯให้ย า้ ยเมื องกลับ มา ตั@งเมื องที บ ้า นลุ่ ม
ตามเดิม
ชุมชนริ มนํ@าจันทบูร ถือเป็ นส่ วนนึงของเมืองจันท์ทีบา้ นลุ่มโดยนับพื@นทีบริ เวณฝัง
แม่น@ าํ จันทบุรีต@ งั แต่ท่าสิ งห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง ซึ งในอดี ตเรี ยกชือว่า ตลาดเหนื อ ตลาดกลาง และ
ตลาดใต้ โดยมีถนนสุ ขาภิบาลเป็ นถนนสายหลัก

ชุ มชนริมนํา จันทบูร

[]
N

ภาพที 4 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงทีต@ งั ชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
ทีมา : จันทบุรี [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก http : // www.googleearth.com
2.2 ทีต+ งั
ชุมชนตั@งอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น@ าํ จันทบุรีอยูภ่ ายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ย่านชุ มชน
ริ มนํ@าจันทบูรมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยลักษณะยาวไปตามริ มแม่น@ าํ และถนนสุ ขาภิบาล
จากสะพานวัดจันทนารามไปจนถึ งตรอกกระจ่าง คาบเกียวบริ เวณพื@นทีเขตปกครองในส่ วนของ
ชุมชนย่อยที 3 และชุมชนย่อยที 4 โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี@
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ทิศเหนือ เริ มจากสะพานวัดจันทนารามติดกับชุมชนย่อยที 1
ทิศใต้ ติดแม่น@ าํ จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดแม่น@ าํ จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับพื@นทีชุมชนย่อยที 3 และชุ มชนย่อยที 4 ซึ งเป็ นย่านพาณิ ชยก
รรมของเมือง

ภาพที 5 แสดงขอบเขตพื@นทีศึกษา
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
2.3 การเข้ าถึงพืน ที+
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B.S.A ทางหลวงหมายเลข 3 เป็ นเส้นทางสายเก่า เริ มต้นจากบางนา-กรุ งเทพฯ ผ่าน
จังหวัดชลบุ รี บางแสน อําเภอศรี ราชา พัทยา อําเภอสัตหี บ บ้านฉาง ระยอง และจันทบุ รี รวม
ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร
B.S.B ทางหลวงหมายเลข 36 เป็ นเส้นทางสายหลักในปั จจุบนั เริ มต้นทีกิโลเมตร
140 ของถนนสุ ขุมวิท บริ เวณอําเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี เลี@ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลาย ผ่าน
สนามแข่งรถพีระเซอร์ กิต จนไปสิ@ นสุ ดทีตาํ บลเชิ งเนิ น อําเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ระยะทาง 60
กิ โลเมตร จากนั@นใช้ท างหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 108 กิ โลเมตร จนถึ งจัง หวัดจัน ทบุ รี รวม
ระยะทางประมาณ 308 กิโลเมตร
2.3.3 ทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เป็ นเส้นทางสายหลักอีกเส้นทาง
หนึ ง ซึ งช่วยลดระยะทางได้ถึง 70 กิ โลเมตร เริ มต้นจากกิ โลเมตรที 98 ของถนนสุ ขุมวิท บริ เวณ
อําเภอเมืองฯ จังหวัด ชลบุรี ผ่านอําเภอบ้านบึ ง จัง หวัด ชลบุ รี อําเภอวัง จัน ทร์ และอําเภอแกลง
จังหวัดระยอง ระยะทาง 110 กิโลเมตร จากนั@นใช้ทางหลวง หมายเลข 3 ระยะทาง 58 กิ โลเมตร
จนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 266 กิโลเมตร
B.S.L เส้นทางเชื อมระหว่างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับภาคตะวันออกเริ มต้นที
กิโลเมตร 200 ของทางหลวง หมายเลข 33 บริ เวณอําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เลี@ยวขวาที
กิโลเมตร 230 จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่ ทางหลวง หมายเลข 317 ระยะทาง 189 กิโลเมตร ผ่านอําเภอวัง
นํ@าเย็น อําเภอสอยดาว อําเภอโป่ งนํ@าร้ อน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุ รี รวมระยะทางจากอําเภอ
กบินทร์บุรี-จังหวัดจันทบุรี 219 กิโลเมตร
B.S.M เส้นทางสายมอเตอร์ เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7) เริ มต้นทีถนนศรี นคริ นทร์
กรุ ง เทพฯ ไปสิ@ นสุ ดที เมื องพัท ยา จัง หวัดชลบุ รี ระยะทาง 90 กิ โลเมตร จากนั@น ใช้ท างหลวง
หมายเลข 36 ระยะทาง 50 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 3 อีก 108 กิโลเมตร รวมระยะทางจาก
กรุ งเทพฯ-จันทบุรี 248 กิโลเมตร

2.4 สภาพทัว+ ไป
2.4.1 ลักษณะทางกายภาพ
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แม่น@ าํ จันทบุ รี มี ถิ นกําเนิ ดจากเขาสอยดาวใต้ ในเขตอําเภอโป่ งนํ@าร้ อน
และเขตเขาสามง่าม เขาชะอมในเขตอําเภอมะขาม ไหลผ่านอําเภอเมืองจันทบุรี ออกสู่ อ่าวไทยใน
เขตอําเภอแหลมสิ งห์ ย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร เป็ นชุ มชนทีต@ งั ถิ นฐานอยู่บนทีราบลุ่มริ มแม่น@ าํ อยู่
ตรงบริ เวณคุง้ นํ@าด้านใน ชายฝังมีความลาดชันและสู งจากระดับนํ@าปกติประมาณ 2-3 เมตร สภาพริ ม
ฝั งได้มีก ารปลู กสร้ างอาคารบ้านเรื อนและเขื อนกันนํ@าเซาะเกื อบจะทั@งย่านชุ มชน โดยเป็ นแบบ
โครงสร้างยกลอยและดาดป้ องกันตลิง

ภาพที 6 ลักษณะการปลูกสร้างบ้านเรื อนริ มนํ@าในปั จุบนั
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แผนที B แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบนั
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)

49

แผนที S แสดงระดับชั@นความสู งของพื@นทีศึกษา
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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ลักษณะของอาคารพักอาศัยมีการใช้งานแบบผสมผสานกึงพาณิ ชย์ ยาวตลอดแนวสอง
ฝังถนนสุ ขาภิบาล มีท@ งั แบบอาคารไม้ แบบผสม และแบบตึกปูน ซึ งจากการสํารวจพบว่าลักษณะ
ภายนอกของอาคารบ่งบอกถึ งระยะเวลาความเก่าแก่ของอาคารได้อย่างชัดเจนและยังคงความเป็ น
เอกลักษณ์ ทางด้านศิลปกรรมทั@งของแบบ ไทย จีน ฝรังเศสและแบบผสมผสานในการปั@ นลวดลาย
บัวประตูหน้าต่างในแบบฝรังเศสหรื อการแกะสลักไม้หรื อฉลุลวดลายลายระบายชายคา ช่องลมไม่
ฉลุลายเถาดอกไม้ รางระเบียงเหล็กหล่อ ระบายชายคาด้วยสังกะสี ฉลุลายไทยใหญ่ ลูกกรงหน้าต่าง
ไม้ฉ ลุ ล ายจี น โดยเฉพาะการฉลุ ล วดลายรู ปแบบเรื อนขนมปั ง ขิง ด้วยเพราะชาวจันทบุ รีไ ด้รับ
อิทธิ พลจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมือสมัย ร.5 ลักษณะการฉลุ ลายของช่างฝี มือชาว
จันทบุรีจดั ได้วา่ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการจําหลักฉลุช่องลมเป็ นภาพจําหลักนูนรู ป
หัวพยัคฆ์สอดแทรก อยูต่ ามกิงเครื อเถาหรื อความคมเฉี ยบของลายทีแฝงไปด้วยความอ่อนช้อยของ
ลายจําหลัก

ภาพที 7 สถาปัตยกรรมอาคารในแบบชิโนโปรตุกีส
เนื องจากสมัยก่ อน ย่านท่าหลวง-ตลาดล่าง มีความสําคัญต่อบทบาทการค้ากับ
ต่างประเทศของจันทบุรีในยุคนั@น คือ เป็ นจุดทีเรื อบรรทุกสิ นค้าของป่ าทีรวบรวมมาได้จากป่ าแถบ
ตะเคียนทอง นํ@าขุ่น คลองพลู วังแซ้มในบริ เวณเขาคิชฌกูฎและ เขาสอยดาวจะล่องลงมาตามลํานํ@า
จันทบุรีและมาเทียบท่าทีตลาดท่าหลวง ในปั จจุบนั จึงยังคงมีร่องรอยของท่าเรื ออยูบ่ า้ ง แต่ไม่ได้ใช้
งานแล้ว
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ภาพที 8 บริ เวณท่าหลวงในปั จจุบนั และร่ องรอยของเสาท่าเรื อทียงั คงปรากฏอยู่

ภาพที  ท่าเรื อทีใช้รับเสด็จเมือครั@ง ร.M เสด็จประพาส
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
เมื อ ศู นย์ก ลางการค้า ภายในเมื องจัน ทบุ รี ย า้ ยไปอยู่ที ต ลาดนํ@า พุ ลัก ษณะ ทาง
กายภาพของท่าหลวง-ตลาดล่างยังปรากฏให้เห็นวัฒนธรรมการตั@งบ้านเรื อนหรื อ ร้านค้าทีหนั หลัง
ให้แม่น@ าํ หันหน้าเข้าสู่ ถนน บ้านเรื อนเป็ นเรื อนติดดิน นิ ยมสร้างเป็ นเรื อนหลังใหญ่ทรงจัว ใช้วสั ดุ
ในท้องถิ นก่อสร้าง อาทิ ไม้แฝก ใบจาก นิยมยืนชายคากออกมาเพือเป็ นร้ านค้าติดระเบียงทางเดิ น
ด้านหน้า ตามลักษณะทีพกั อาศัยกึงพาณิ ชย์อนั เป็ นลักษณะวัฒนธรรมการค้าขายของชาวจีน
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ภาพที A ลักษะอาคารบ้านเรื อนห้องแถวในแบบชาวจีน
2.4.2 ลักษณะทางสั งคม
สภาพทางด้านเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าขายเนื องจากเป็ นย่าน
การค้าตั@งแต่อดี ตบ้านทีติดเส้ นทาง คมนาคมของชุ มชนจะเปิ ดร้ านหน้าบ้านสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ น
อาหารโบราณและของที ระลึ กของชุ มชนอาชี พรองลงมาคื อ รับราชการและรับจ้างทัว ไป สภาพ
ทางด้านสังคมเป็ นชุมชนเก่าแก่อาศัยอยูม่ านานมีความเป็ นเครื อญาติคนในชุ มชน รู ้จกั กันดีส่งผลให้
เกิ ดความร่ วมมือ กันดีของคนในชุ มชนการสื อสาร ภายในชุ มชนใช้วิธีแจ้งข่าวผ่านเสี ยงตามสาย
และใช้จดหมายเวียนมี การรวมกลุ่ มต่างๆได้แก่ กลุ่มกองทุ นสวัสดิ การชุ มชนตําบลวัดใหม่กลุ่ ม
สัจจะออมทรัพย์กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมัน คงของมนุ ษย์ อาสาสมัคร ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนกรรมการอาสาตํารวจชุ มชนเหล่ า
กาชาดจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี@ยงั พบภูมิปัญญาทีสําคัญ ของชุ มนได้แก่ การทําขนมโบราณ ซึ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆทียงั คงพบเห็นได้ในปั จจุบนั สามารถแยกออกในด้านต่างๆได้ดงั นี@
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ภาพที 11 อาชีพขายขนมแบบโบราณทียงั คงค้าขายอยู่

ภาพที 12 ร้านขายยาสมุนไพรจีนทียงั คงค้าขายมาจนถึงปัจจุบนั
ด้านศาสนา ศาสนาของชุมชนริ มนํ@าจันทบูรในอดีตทีสาํ คัญมี 2 ศาสนา คือ ศาสนา
พุธ และศาสนาคริ สต์ชาวชุ มชนตลาดบนและตลาดกลาง ส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุธ และชุ มชน
ตลาดส่ วนหนึ งรวมทั@งกลุ่มบ้านญวนนับถื อศาสนาคริ สต์ โดยมีศาสนสถานตั@งอยู่สองฝากฝั งริ ม
แม่น@ าํ จันทบุรีตลอดแนวสุ ขาภิบาลได้แก่ วัดโบสถ์ วัดเขตร์ นาบุญญารามศาลเจ้าตั@วเล่าเอีwยศาลเจ้า
แม่กวนอิม และศาลเจ้าที ตลาดล่างตั@งอยูร่ ิ มฝังตะวันตก ส่ วนวัดจันทนาราม อาสนวิหารพระนางมา
รี อาปฏิสนธินิรมลและศาลเจ้าพ่อสระบาป ตั@งอยูร่ ิ มฝัง ตะวันออก
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ภาพที 13 ความหลากหลายทางความเชือ
ด้านวัฒนธรรมชุมชนริ มนํ@าในอดีตมีการผสมผสานวัฒนธรรมสามวัฒนธรรม คือ
วัฒนธรรมไทย จีน ญวน เห็นได้ชดั เจนในเรื องแต่งกายภาษาพูด การแต่งงานข้ามเชื@ อชาติ การแสดง
งิ@วเป็ นภาษาไทย สําหรับวัฒนธรรมการแต่งกายปั จจุ บนั ไม่มีการแต่งกายตามเชื@ อชาติ ในวิถีชีวิต
ประจําวันแล้ว

ภาพที 14 วัฒนธรรมการแต่งกายในอดีตทีบ่งบอกถึงเชื@อชาติ
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
ด้านประเพณี ประเพณี ทีปฏิ บตั ิ กนั เป็ นประจําปี ชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ได้แก่ การ
หล่อเทียนพรรษาทีวดั โบสถ์ การลอยกระทงและแข่งขันเรื อทีวดั จันทนาราม การถื อศีลกินเจและ
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การประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทีวดั เขตร์ นาบุ ญญารามการแห่ เจ้าและการทิ@งกระจาดของ 4
ศาล เจ้า การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเม้ง) เป็ นต้น

ภาพที 15 ประเพณี ต่างๆทั@งของชาวไทยและคนไทยเชื@อสายจีน
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
3 ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมา
จากหลักฐานในหนังสื อ ”แคมโบช” เขียนโดย ม.อิดิเมอร์ ชาวฝรังเศส สมัยพระเจ้าเสื อ
กล่าวถึงบาทหลวงองค์หนึงพบศิลาจารึ กภาษาสันสกฤตทีตาํ บลเขาสระบาป ข้อความว่า “เมือ 1,000
กว่าปี มาแล้ว มีเมืองหนึง ชือ ”ควนคราบุรี”มีอาณาเขตกว้างขวางมากตั@งอยูเ่ ชิงเขาสระบาป ชาวเมือง
เชื@อชาติชอง ชาวตะวันตกเรี ยกเมืองนี@วา่ “ชองเตอบอง”(CHANTEBON) จึงสันนิ ษฐานว่าน่าจะเป็ น
การออกเสี ยงเพี@ยนไปในเวลาต่อมาเป็ นจันตะบูน หรื อ จันทบูร ประมาณ พ.ศ.1400 -1763 ควนครา
บุรี อยูใ่ นอํานาจของขอมจนสิ@ นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที 7 หลังจากนั@นตกอยูใ่ นอํานาจของอาณาจักร
ไทยฝ่ ายใต้ซ ึ งมีราชธานีอยู่ทีเมือง อู่ทอง (สุ พรรณบุรี) มีฐานะเป็ นประเทศราชหนึ งใน 16 หัวเมือง
เมืองจันทบูรโบราณยังมีชือในตํานานที พระธุ ดงค์จากลาวเล่ าไว้ อี กชื อหนึ งว่า เมื องเพนี ยดบ้าง
เมืองกาไวบ้างด้วย
ต่ อ มาเมื อ งจัน ทบู ร ได้ย ้า ยมาสร้ า งใหม่ ที บ ้า นหั ว วัง ตํา บลพุ ง ทลาย ซึ งอยู่ ท างฝั ง
ตะวันออกของแม่น@ าํ จันทบุรีจนถึงสมัยพระนารายณ์มหาราช (ระหว่างพ.ศ.1900-2200) จึงย้ายมาตั@ง
ทีบา้ นลุ่มทางฝัง ตะวันตกของแม่น@ าํ เนื องจากบ้านหัววังเป็ นทีลุ่มนํ@าท่วมทุกปี ระหว่างนี@ มีชาวจีน
ชาวญวนอพยพลี@ ภยั ทางการเมืองและการเบียดเบียนศาสนาเข้ามายังกรุ งศรี อยุธยาและเมืองต่างๆ
รวมทั@งเมืองจันทบูรมีการเผยแพร่ ศาสนาในเมืองจันทบูรก่อนเสี ยกรุ งศรี อยุธยา L เดือนพระยาวชิร
ปราการมารวบรวมกําลังพล กําลังอาวุธเสบียงอาหาร และต่อเรื อรบทีบา้ นลุ่มเพือนําไปใช้ในการ

56
กอบกูเ้ อกราชจากพม่า ซึ งเหตุ การณ์ ต่างๆ เหล่านี@ ส่งผลต่อ การพัฒนาให้ เมืองจันทบูรรุ่ งเรื องทั@ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการค้าขายอย่างมาก จนถึงสมัยรัชกาลที 3 เกิดกรณี พิพาทระหว่างไทยกับ
ญวน เรื องเจ้าอนุ วงศ์ พระองค์โปรดเกล้าฯให้ยา้ ยเมืองจันทบูรไปสร้างทีใหม่ทีบา้ นเนิ นวงใน พ.ศ.
2377 มีการสร้างป้ อมปราการ ศาลหลักเมืองและวัดโยธานิ มิตรไว้ภายในเมือง แต่ดว้ ยเหตุ ทีเป็ นที
สู งกันดารนํ@าชาวเมืองไม่สมัครใจไป
สมัย รั ช กาลที 4 เมื อ ญวนตกอยู่ใ นความปกครองของฝรั ง เศสแล้ว จึ ง พระราชทาน
อนุ ญาตให้ชาวเมืองเลื อกตั@งถินฐานทีบา้ นเนิ นวงหรื อบ้านลุ่มได้ชาวเมืองจึงย้ายกลับมาทีบา้ นลุ่ ม
และได้ร่วมกันสร้ างวัดโบสถ์เมือ พ.ศ.2395 ครั@นถึ งสมัยรัชกาลที 5 เนื องจากเห็ นว่าชาวเมืองไม่
สมัครใจไปอยู่จึงโปรดเกล้าฯให้ยา้ ยเมืองกลับมา ตั@งทีบา้ นลุ่มตามเดิ ม ในช่วง ร.ศ.112-123 (พ.ศ.
2436-2447)ฝรังเศสยึดเมืองจันทบูรเป็ นประกันนานถึง 11 ปี จากกรณี พิพาทอินโดจีน สมัยรัชกาลที
6-8 วิถีชีวิตชุมชนริ มนํ@าทีบา้ นลุ่มดําเนิ นไป ตามเหตุการณ์ บา้ นเมืองผ่านยุคสมัยสงครามอินโดจีน
และสงครามมหาเอเซี ยบูรพา(พ.ศ.2484-2488) ยุคข้าวยากหมากแพงหลังสงครามโลก และยุคนิยม
ฝรังสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

ภาพที 16 บ้านลุ่มเมือครั@งในอดีต
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
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ภาพที 17 วัดโบสถ์ถูกสร้างขึ@นเมือ พ.ศ.2395
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
พื@นทีบา้ นลุ่มครอบคลุมพื@นทีสาํ คัญในประวัติศาสตร์ เมืองจันทบูรในอดีตกว่า 300 ปี คือ
บริ เวณค่ายตากสิ น ศาลากลางหลังเก่าศาล วัดโบสถ์ และริ มฝังแม่น@ าํ จันทบุรีฟากตะวันตกตั@งแต่ท่า
สิ งห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง ซอยกระจ่าง และซอยศรี จนั ท์ ชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ถื อเป็ นส่ วนนึ งของ
เมืองจันท์ทีบา้ นลุ่มโดยนับพื@นทีบริ เวณฝังแม่น@ าํ จันทบุรีต@ งั แต่ท่าสิ งห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง ซึ งในอดีต
เรี ยกชื อว่า ตลาดเหนื อ ตลาดกลาง และ ตลาดใต้ โดยมีถนนสุ ขาภิบาลเป็ นถนนสายหลักเพียงเส้น
เดียวในสมัยนั@น

ภาพที 18 ถนนสุ ขาภิบาลในอดีต
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
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ย่านท่ าหลวงในอดี ตราว 100 ปี ขึ@ นไป มี ความเจริ ญรุ่ ง เรื องมาก เป็ นแหล่ งศูนย์กลาง
การค้าของเมืองจันทบูร มีท่าเทียบจอดเรื อค้าขายหลายแห่งถนนสายแรกทีสร้างขึ@นคือ ถนนริ มนํ@า
หรื อถนนสุ ขาภิบาล จึงถือว่าชุ มชนริ มนํ@าเริ มต้นจากหัวถนนสุ ขาภิบาลคือ ย่านท่าหลวงซึ งในสมัย
ร.5 (พ.ศ.2442) ได้จดั ตั@งเมืองจันทบูรเป็ นมณฑลจันทบูร ย่านท่าหลวงเป็ นทีต@ งั ของอําเภอท่าหลวง
ซึงได้ เปลียนแปลงมาจากด่านเก็บเงินภาษีในสมัย ร.4 และบริ เวณนี@ เป็ นศูนย์กลาง การเดินทางและ
การพาณิ ชย์ ดังปรากฏหลักฐาน ในบันทึกการเดินทางของ Henry Mouhot นักสํารวจชาวฝรังเศสที
เดินทางจากสยามไปสํารวจเมืองกัมพูชาเมือปี พ.ศ.2402 และพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมือง
จันทบุรีหลายครั@ง ครั@ง สําคัญคือ พ.ศ.2419 และพ.ศ.2450 ซึ งเป็ นครั@งสุ ดท้าย ก่อนเสด็จสวรรคต
(พ.ศ.2453) แต่ละครั@งมีการสร้ างท่านํ@าทีท่าหลวงเป็ นทีรับเสด็จในถนนตลาด จันทบูรมีการตั@งซุ ้ม
ปั กธงแขวน โคมไฟตามรายทางอย่างวิจิตรงดงามยิงและครั@ง สุ ดท้ายนี@ พระองค์ได้เสด็จพระราช
ดําเนินประพาสตลาดเมืองจันท์โดยทางลาดพระบาท มีพอ่ ค้าประชาชนเฝ้ ารับเสด็จอยูส่ องข้างทางมี
คนนําสิ งของถวายเป็ น อันมาก พระองค์ทรงมี พระราชดํารั สปราศรั ยกับพ่อค้าประชาชนตลอด
เส้นทาง และได้ทรงซื@ อสิ งของ เช่น พลอยสี ต่าง ๆ ตามสมควร

ภาพที 19 ท่าเรื อรับเสด็จในอดีต
ทีมา: ความทรงจําริ มนํ@า [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com/history.html
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4 การจัดการข้ อมูลด้ านภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของชุ มชนริมนํา จันทบูร
การศึกษาในขั@นตอนนี@เพือให้เกิดความกระชับและต้องการเน้นเฉพาะบริ เวณพื@นทีศึกษา
ทีเป็ นชุ มชนการสรุ ปคุณลักษณะสําคัญจึงจึงเป็ นแบบในระดับชุมชนริ มนํ@าจันทบูร เพือเป็ นการลด
ระยะเวลาในการสร้างฐานความเข้าใจร่ วมกันและเป็ นการจํากัดเนื@ อหาในการสํารวจ ประกอบไป
ด้วย L ขั@นตอนหลัก คือ (A) การสรุ ปสาระสําคัญ (B) การระบุสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (S) การ
สํารวจจัดทําเอกสารข้อมูล (L) การประเมิณคุณค่าและการวิเคราะห์เบื@องต้น
4.1 การสรุปคุณลักษณะสํ าคัญ
4.1.1 กลุ่ม สาระสํ า คัญด้ า นสภาพแวดล้ อ มสรรค์ ส ร้ า ง (Built Environment)
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพที เกี ยวข้องกับมนุ ษย์ได้แก่ สถาปั ตยกรรม สิ งก่ อสร้ าง โดย
สถาปัตยกรรมนั@นสามารถแบ่งได้เป็ น B รู ปแบบคือ สถาปั ตยกรรมประเภทศาสนสถาน และอาคาร
ทีพกั อาศัยและสิ งก่อสร้างประกอบไปด้วย วัดโบสถ์เมือง,วัดเขตร์ นาบุญญาราม,วัดจันทนาราม,วัด
ใหม่เมืองจันทบุรี วัดแม่พระปฏิสนธิ นิรมล (โบสถ์วดั คาทอลิก) ,ศาลเจ้าโจวซื อกง (ศาลเจ้าที ตลาด
ล่าง) ,ศาลเจ้าตัวw เล่าเอี@ยและศาลเจ้าปึ งกงม้า รายละเอียดมีดงั นี@
วัดโบสถ์เมือง สันนิษฐานว่าเป็ นวัดทีสร้างขึ@นตั@งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
สร้ างเมื อปี พ.ศ.BSM ความเป็ นมาแต่เดิ มไม่ปรากฎหลักฐานแน่ ชัด ภายในวัดมีเสนาสนะต่าง ๆ
ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ หอสวดมนต์ เจดียใ์ หญ่บรรจุพระบรมธาตุ มีเจดียเ์ ล็กล้อมรอบสี มุม
หน้าอุโบสถมีทบั หลังศิลปะบาปวนตั@งไว้ และมีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมวัดโบสถ์เมือง เป็ นสถานที
จัดหล่อเที ยนประจําพรรษาของจังหวัดจันทบุ รีมาแต่เดิ มจวบจน ปั จจุบนั (มรดกทางวัฒนธรรม
จันทบุรี BMMS )

ภาพที B วัดโบสถ์เมือง
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วัดเขตร์ นาบุญญาราม (ฮกชัง ยี) เป็ น วัดญวนซึ งก่อสร้างเป็ นศิลปแบบจีน
ปนไทย สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง เกล้า ฯ เมือปี พ.ศ.BS และได้รับพระราชทานนาม
วัดว่า วัดเขตร์ นาบุญญาราม ในเวลาต่อมาอุโบสถเดิมทีสร้ างด้วยไม้ชาํ รุ ด จึงได้มีการสร้างอุโบสถ
ขึ@ น ใหม่ และได้ท าํ หนัง สื อกราบบัง คมทู ล สมเด็ จ พระนางเจ้า รํ า ไพพรรณี ฯ มาเป็ นประธาน
ประกอบพิธีวางศิ ลาฤกษ์อุโบสถหลัง ใหม่ เมื อปี พ.ศ.BMAA ภายในวัดมี อาคารโรงเจ หรื อศาลา
บําเพ็ญบุ ญทีโดดเด่นเป็ นทีรองรับผูท้ ีมาถื อศี ลกิ นเจ ในงานเทศกาลถื อศีลกินเจ ซึ งตรงกับวันขึ@น
หนึ งคํา ถึงวันขึ@นเก้าคํา เดือนเก้าของจีน ทางวัดได้จดั งานนี@มากว่าร้อยปี วัดอนัมนิกายแห่ งนี@ ต@ งั อยู่
กลางเมื อ ง เป็ นศูน ย์รวมพุท ธศาสนิ ก ชนฝ่ ายมหายาน ทั@ง ใกล้แ ละไกลมานมัส การองค์ฮุ ดโจ๊ ว
(พระพุทธเจ้า) มาโดยตลอดหลายชัว (มรดกทางวัฒนธรรมจันทบุรี 2553)

ภาพที 21 วัดเขตร์นาบุญญาราม (ฮกชัง ยี)
วัดจันทนาราม ตั@งอยูบ่ นฝังซ้ายของแม่น@ าํ จันทบุรี ตําบลจันทนิ มิต อําเภอ
เมื อง ฯ เป็ นวัดฝ่ ายธรรมยุต ไม่ทราบว่าสร้ างเมือใด กล่าวกันว่าสร้างก่อนสมัยอยุธยาในรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง เกล้าเจ้าอยู่ หัว ประมาณปี พ.ศ.BLNC พระอุโบสถสร้ างเมื อปี พ.ศ.BSCL
พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าหิ นอ่ อนแบบพม่ า องค์หนึ ง หน้า ตัก กว้า ง NN เซนติ เมตร สู ง C เซนติ เมตร มี
โบราณวัตถุเป็ นแผ่นศิลากว้าง L เซนติเมตร ยาว Aเมตร หนา A เซนติเมตร อยูส่ ี แผ่น (มรดกทาง
วัฒนธรรมจันทบุรี 2553)
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ภาพที 22 วัดจันทนาราม
ทีมา: มรดกทางวัฒนธรรมจันทบุรี [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/chanthaburi1.htm
วัดใหม่เมืองจันทบุรี เป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ งของจังหวัดจันทบุรีไม่ปรากฎ
ชัดเจนว่าสร้ างสมัยใด แต่ประมาณได้ว่าสร้ างมาก่อนปี พ.ศ.BLSN เพราะในขณะทีสร้างโบสถ์น@ นั
ฝรังเศสยึงยึดครองเมืองจันทบุรีอยู่ วัดใหม่เมืองจันทบุรีต@ งั อยู่ทีถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอ
เมือง ฯ โบราณวัตถุทีสําคัญของวัดคือ พระพุทธสิ หิ งค์จาํ ลอง รู ปปั@ นจําลองสมเด็จพุฒาจารย์ (โต
พรหมรั งสี ) รู ป ปั@ นจํา ลองหลวงพ่อทวด วัดช้า งไห้ วัดใหม่ ฯ เป็ นสถานที สําคัญในการจัด งาน
ประเพณี สงกรานต์มาแต่เดิม และสื บทอดมาถึงปั จจุบนั มีการอัญเชิ ญพระพุทธสิ หิงค์จาํ ลองออกแห่
รอบตลาดจันทบุรี เพือให้ประชาชนสักการะบูชาและปิ ดทอง วัดใหม่ ฯ ยังได้เปิ ดสอนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกธรรมขึ@นในปี พ.ศ.BM และแผนกบาลีในปี พ.ศ.BMABและได้เปิ ดโรงเรี ยนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ เมือปี พ.ศ.BMBS (มรดกทางวัฒนธรรมจันทบุรี 2553)
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ภาพที 23 วัดใหม่เมืองจันทบุรี
ทีมา: มรดกทางวัฒนธรรมจันทบุรี [Online], เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/chanthaburi1.htm
อาสนวิห ารพระนางมารี อ าปฏิ ส นธิ นี ร มล วัด แม่ พ ระปฏิ ส นธิ นิ ร มล
(โบสถ์วดั คาทอลิ ก) สร้ างขึ@นสมัยทีชาวญวนประมาณ S คน อพยพมาอยู่ทีเมืองจันทบุรีครั@งแรก
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ท้ายสระ ในช่วงปี พ.ศ.BBAM - BBM ได้สร้างวัดคาทอลิกขึ@นทีริมฝัง
ขวาของแม่น@ าํ จันทบุรี เมือก่อนเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั@งทีสองเล็กน้อย วัดคาทอลิกแห่ งนี@ได้เป็ นแหล่ง
อพยพทีสาํ คัญของผูน้ บั ถือศาสนาคริ สต์ ในปี พ.ศ.BSC ปัจจุบนั โบสถ์หลังนี@ นบั เป็ นหลังทีห้า สร้าง
เมือปี พ.ศ.BLL เป็ นศิลปะโกธิ ค กว้าง B เมตร ยาว N เมตร มียอดแหลมทีหอสอง ตัวโบสถ์เป็ น
รู ปแบบศิลปะโกธิ ค ภายในโบสถ์มีการประดับกระจกสี แบบเสตนกลาสเป็ นภาพนักบุญทีสวยงาม
และมีคุณค่า ทางศิลปะ ปั จจุบนั ได้รับการยกย่องว่าเป็ นโบสถ์คาทอลิ กทีเก่าแก่และสวยทีสุดแห่ ง
หนึงของประเทศไทย (มรดกทางวัฒนธรรมจันทบุรี 2553)

63

ภาพที 24 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วดั คาทอลิก)
ศาลเจ้าโจวซื อกง (ศาลเจ้าที ตลาดล่าง) ศาล เจ้าทีตลาดล่าง เป็ นศาลเจ้า
เก่าแก่คู่เมืองจันทบุรี โดยเฉพาะชาวชุมชนริ มนํ@า ข้อมูลเกียวกับประวัติทีแน่นอนไม่สามารถหาได้ ผู ้
เฒ่าผูแ้ ก่หลายท่านเล่าว่า ศาลเจ้าทีตลาดล่างนี@ (ตั@งแต่ก่อนบูรณะใหม่) มีประวัติยาวนานเกินร้อยปี
แล้ว ต่อมาได้รับการบูรณะซ่ อมแซม และขยายพื@นทีใช้สอย โดยผูม้ ี จิตศรัทธาและกรรมการรุ่ น
ก่อนๆ หลายรุ่ นด้วยกัน นอกจากนี@ยงั มี ศาลเจ้าตัวw เล่าเอี@ย และศาลเจ้าปึ งกงม้า ตั@งอยูใ่ กล้ๆกันภายใน
บริ เวณชุมชน (มรดกทางวัฒนธรรมจันทบุรี 2553)

ภาพที 25 ศาลเจ้าทีและศาลเจ้าตัวw เล่าเอี@ย

อาคารทีพกั อาศัยและสิ งก่อสร้าง สําหรับอาคารบ้านเรื อนในบริ เวณชุมชน
ริ มนํ@าจันทบูรนั@นส่ วนมากเป็ นอาคารทรงจัว หันทิศตามแนวตะวันคือ ปลูกตามแนวทิศตะวันออกตะวันตก ตั@งอยู่ริมแม่น@ าํ จันทบุรีตวั อาคารหันหน้าเข้าสู่ ถนนทีอยู่เลี ยบแม่น@ าํ ยาวไปตลอดแนวของ
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ถนนสุ ขาภิบาลซึ งสามารถแบ่งด้วยวัสดุ ทีใช้ในการก่อสร้ างโดยแบ่งออกเป็ นสามลักลักษณะหลัก
คือ แบบอาคารไม้ท@ งั หลัง แบบครึ งปูนครึ งไม้และแบบตึกปูนทั@งหลัง แต่ละแบบนั@นมีรูปแบบที
ผสมผสานทางสถาปั ตยกรรมของสามเชื@ อชาติ คือ ไทย จีน และฝรังเศส แต่มีเอกลักษ์เฉพาะของ
เมื องจันทบุ รีตรงที การเลื อกใช้ไ ม้เป็ นวัสดุ ในการประดับ ตกแต่ง ตัวอาคารหรื อเป็ นวัส ดุ ในการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะลวดลายฉลุทีระบายชายคาอาคารบานประตูหรื อช่องลม

ภาพที 26 ลักษณะของรู ปแบบอาคารและวัสดุตกแต่ง
จากการสัมภาษณ์ผมู้ ีความรู้ในชุมชนและจากการศึกษาข้อมูลในเบื@องต้นจึงทราบ
สาเหตุ ว่าเนื องมาจากสมัยก่ อนนั@น ย่า นท่ า หลวง-ตลาดล่ า ง มี ความสํา คัญต่ อ บทบาทการค้า กับ
ต่างประเทศ จันทบุรีในยุคนั@นเป็ นจุดทีเรื อบรรทุกสิ นค้าของป่ าทีรวบรวมมาได้จากป่ ารวมไปถึงไม้
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ซุ งทีได้จากป่ าแถบตะเคียนทอง นํ@าขุ่น คลองพลู วังแซ้มในบริ เวณเขาคิชฌกูฎและ เขาสอยดาวจะ
ล่องลงมาตามลํานํ@าจันทบุรีและมาเทียบท่าทีตลาดท่าหลวง จึงมีโรงไม้หรื อโรงเลือยเพือแปรรู ปไม้
เกิ ดขึ@นดังนั@นวัสดุ ทีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรื อนหรื อประดับตกแต่งในเริ มแรกจึงใช้ไม้เป็ นหลัก
ต่อมาเมือเกิดการพัฒนาเมืองทั@งในด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่ งโดยเฉพาะการติดต่อค้าขาย
กับชาวจีนและการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกเกิดการเผยแพร่ และผสมผสานกันทางวัฒนธรรม
ทําให้มีความหลากหลายของวัสดุรวมไปถึง เทคนิ คและศิลปะในการก่อสร้ างอาคารบ้านเรื อนเกิ ด
การผสมผสานทางศิลปกรรมสถาปั ตยกรรมทั@งในแบบตึกปูนแบบฝรัง ลายฉลุแบบไทยหรื อห้อง
แถวในแบบจีนหรื อญวนจนเกิ ดความเป็ นเอกลักษณะเฉพาะของอาคารบ้านเรื อนในละแวกนี@ทียงั
ปรากฏอยู่ม าจนถึ ง ในยุค ปั จ จุ บ ัน นอกจากนี@ แล้ว บ้า นที ติ ดกับ ริ ม นํ@า ก็จ ะนิ ย มยกพื@ น สู ง โดยใช้
โครงสร้ างยกลอยและดาดป้ องกันตลิงเพือป้ องกันอาคารทรุ ดเนื องจากพื@นทีชุมชนตั@งอยู่ในพื@นที
บริ เวณคุง้ นํ@าจึงมีปัญหาในเรื องนํ@ากัดเซาะและนํ@าท่วมบ้าง

ภาพที 27 ลักษณะของอาคารบ้านเรื อนทีอยูร่ ิ มนํ@า
4.1.2 กลุ่มสาระสํ าคัญด้ านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)
ครอบคลุมองค์ประกอบทางกายภาพของพื@นทีทางธรรมชาติได้แก่ แม่น@ าํ
จันทบุรี ซึ งเป็ นแม่น@ าํ ทีสาํ คัญทีสุดของจังหวัด จันทบุรี แม่น@ าํ จันทบุรี มีถินกําเนิดจากเขาสอยดาวใต้
ในเขตอําเภอโป่ งนํ@าร้อน และเขตเขาสามง่าม เขาชะอมในเขตอําเภอมะขาม ไหลผ่านอําเภอเมือง
จันทบุรี ออกสู่ อ่าวไทยในเขตอําเภอแหลมสิ งห์ เมือลํานํ@าจันทบุรีไหลผ่านตัวเมืองจันทบุรี เมือถึ ง
บ้านคลองนํ@าใส ลํานํ@าเริ มคดเคี@ ยวและแยกสาขาออก จากกัน เกิ ดคลองลัดทีบา้ นเกาะลอย คลอง

66
ลําแพน มีขนาดใหญ่ และในส่ วนของย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร เป็ นชุมชนทีต@ งั ถินฐานอยูบ่ นทีราบ
ลุ่มริ มแม่น@ าํ อยูต่ รงบริ เวณคุง้ นํ@าด้านใน ชายฝังมีความลาดชันและสู งจากระดับนํ@าปกติประมาณ 2-3
เมตร ความสํ า คัญ ของแม่ น@ ําเพชรบุ รี นั@น นอกจากจะใช้ ใ นการอุ ป โภคบริ โภคหรื อการทํา
เกษตรกรรมแล้วในอดีตนั@นยังถือได้วา่ แม่น@ าํ จันทบุรีเป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาเมืองจันทบุรีเป็ น
อย่างมากโดยเฉพาะการใช้เป็ นเส้นทางลําเรี ยงสิ นค้าและการคมนาคมขนส่ งติดต่อกับเมืองอืนอีก
ด้วย
4.1.3 กลุ่มสาระสํ าคัญด้ านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมทาง
นามธรรม (Intangible Cultural Environment)
ครอบคลุ ม หัวข้อ ที เกี ย วเนื อ งกับ องค์ประกอบที ไ ม่ ใ ช่ ก ายภาพ ได้แ ก่
ประวัติศาสตร์ การตั@งถินฐานของชุมชน วิถีชีวิตของชาวริ มนํ@าการค้าขาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
สถานทีทีสามารถเชือมโยงได้กบั เหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ได้ดงั จะเห็นได้จากการปรับตัว
ให้เข้า กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซ ึ ง มี ล ักษณะเป็ นที ราบลุ่ ม ริ ม แม่ น@ าํ ก่ อให้เกิ ดภู มิ ปั ญญา
ท้องถินของชาวชุ มชนริ มนํ@านอกจากจะสะท้อนออกมาในรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและลักษณะ
ทางภูมิทศั น์ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วยังสะท้อนออกมาในรู ปแบบของวัฒนธรรม ซึ งรวมไปถึงวิถี
ชี วิต ประเพณี แ ละคติ ความเชื อต่ า งๆที มีความเชื อ มโยงกับ ลัก ษณะทางภู มิ ศ าตร์ ของพื@นที โดย
ประเพณี ทีปฏิ บตั ิกนั เป็ นประจําของชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ได้แก่ การหล่ อเทียนพรรษาทีวดั โบสถ์
การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทีวดั เขตร์ นาบุญญารามการแห่ เจ้าและการ
ทิง@ กระจาดของ 4 ศาล เจ้า การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเม้ง) เป็ นต้น
x การแปลความหมายข้ อมูล
ในขั@นตอนนี@จะเป็ นการแปลความหมายข้อมูลจากข้อมูลข้างต้น โดยหลังจากทีได้ขอ้ มูล
ทีเป็ นระบบและสามารถสร้างการรับรู ้ร่วมกันได้แล้ว จึงต้องทําความเข้าใจข้อมูลด้านต่างๆให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนก่อนทีจะดําเนิ นงานในขั@นต่อไปซึ งการแปลความหมายข้อมูลเพือทําความเข้าใจข้อมูล
ในด้านต่างๆของพื@นทีน@ นั จะทําการแปลความหมายในหัวข้อดังต่อนี@
5.1 กลุ่มชนชาติ หรือชาติพนั ธุ์
จากข้อมูลที ได้ทาํ การค้นคว้ามานั@นทําใหสามารถระบุ ถึงกลุ่ มชนชาติ หรื อชาติ
พัน ธุ์ ที มี ค วามเกี ย วข้อ งกับ บริ เ วณพื@ น ที ก รณี ศึ ก ษานอกจากชาวไทยที เ ป็ นชนพื@ น เมื อ งแล้ว ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มชนชาติอืนๆ ดังนี@
5.A.A กลุ่มคนไทยเชื@อสายจีน ส่ วนมากปรากฎชัดเจนในเรื องของการค้านับตั@งแต่
การเข้ามาตั@งถิ นฐานและการประกอบอาชี พค้าขาย ในเขตอําเภอเมื องมี ชุมชนชาวจี นเก่ าเป็ นจี น
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ฮกเกี@ยน อยูบ่ ริ เวณริ มแม่น@ าํ จันทบุรีโดยเฉพาะบริ เวณพื@นทีกรณี ศึกษา เรี ยกว่า ย่านท่าหลวง ไปถึ ง
บริ เวณชุมชนชาวญวน ทีเรี ยกว่า ตลาดล่าง โดยมีศาลเจ้าเป็ นทีหมายเขต ในปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นเชื@ อ
สายที พ บได้เป็ นส่ ว นใหญ่ ใ นบริ เวณพื@ นทีก รณี ศึ กษาและค่อนข้า งมี อิทธิ พลและส่ งผลทางด้า น
วัฒนธรรมการแสดงออกทีมีความเป็ นเอกลักษณ์และมีโดดเด่นของพื@นทีดงั กล่าว
5.1.2 กลุ่มคนไทยเชื@ อสายญวน กลุ่มนี@ได้เข้ามาตั@งถินฐานในจังหวัดจันทบุรีต@ งั แต่
สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยการอพยพหนี ภยั ทางศาสนา หลังจากนั@นชุ มชนชาวญวนคริ สต์ก็ขยายตัว
ขึ@นเรื อย ๆ จากการทีมีการตั@งถินฐานมาอย่างยาวนานและมีวตั ถุประสงค์ในด้านศาสนาโดยตรงจึง
ทําให้คนไทยเชื@ อสายญวนนี@ค่อนข้างมีความโดดเด่นและแสดงออกในด้านการรวมกลุ่มและความ
ศรัทธาในศาสนาคริ สต์เป็ นหลัก ดังทีเห็นได้จากการสร้างโบสถ์วดั แม่พระปฏิสนธิ นิรมล (โบสถ์วดั
คาทอลิ ก ) ที มี ค วามยิง ใหญ่ แ ละประณี ต สวยงาม มี ชื อ เสี ย งเป็ นที รู้ จ ัก ของผูม้ ี จิ ต ศรั ท ธาไปถึ ง
ต่างประเทศ นอกจากนี@ ยงั เป็ นทีประดิ ษฐานรู ปปั@ นของพระนางมารี อาปฏิสนธิ นีรมลทีประดับด้วย
พลอยนับพันเม็ดซึงประเมิณค่าไม่ได้ เป็ นอีกสิ งหนึ งทีแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและศรัทธาอัน
แรงกล้าของชุมชนชาวญวนคริ สต์
5.2 ประวัติศาสตร์ การตังถิ+นฐานของชุ มชน
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ในข้ า งต้น จึ ง สามารถสรุ ปได้ ว่ า ประเภทของภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมของพื@นทียา่ นชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรอยูน่ @ นั เป็ น “ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบชุมชนเมือง”หรื อ
“วัฒนธรรมนําภูมิทศั น์” เริ มแรกนั@นเริ มจาก “ภูมิทศั น์นาํ วัฒนธรรม”โดยเป็ นภูมิทศั น์ทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์ เดิมเพือการตั@งถินฐานบ้านเรื อน ดังจะเห็นได้จากการ
ตั@งชุ มชนบริ เวณริ มนํ@าเพือให้ใกล้แหล่งนํ@าในการประกอบอาชี พ แต่การทีแหล่งนํ@ามีการขึ@นลงอยู่
ตลอดเวลาบางปี ก็มีน@ าํ ท่วมจึงปรากฏในรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของสิ งปลูกสร้ าง ดังทีเห็ นได้
จากลักษณะของอาคารบ้านเรื อนนั@นจะเป็ นแบบยกพื@นเสาสู งพ้นนํ@าอยูใ่ นระดับของขอบตลิงเพือกัน
นํ@าท่วมและให้สิงก่อสร้ างยังคงอยู่ได้แม้ตลิ งโดนนํ@ากัดเซาะในระดับที ไม่รุนแรงมากนัก ต่อมา
สังคมเกิดการเปลียนแปลงในช่วงยุคสมัยล่าอาณานิ คมของฝรังเศสและการเดินเรื อค้าขายของชาว
จีนมีมากขึ@น สังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายในเชื@อชาติ รู ปแบบของชุมชนเปลียนไปเป็ น
แบบที “ลัก ษณะเด่นร่ วมกันทั@งภูมิทศั น์และวัฒนธรรม” โดยยัง คงต้องพึง พาธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตเช่นการสัญจรทางนํ@าเป็ นต้น แต่เมือชุ มชนมีการพัฒนาในด้านความรู ้ ทรัพยากร แรงงาน
เทคโนโลยี จึ งเกิ ดการปรั บภูมทัศน์เพือสนองต่อความต้องการในการดํารงชี วิตที มากยิงขึ@ นด้วย
อาคารบ้านเรื อนเปลียนไป มีการผสมผสานกันทางสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมของสามชนชาติ
จนเกิดความเป็ นเอกลักษณ์ของรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม อาคารรู ปแบบตึกเริ มมีมากขึ@นเนื องจาก
เทคโนโลยีในการก่อสร้างและวัสดุมาทางเรื อ ซึ งถือได้ว่าเป็ นยุคเฟื องฟูของชุ มชนแห่ งนี@ ปั จจุบนั
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เข้าสู่ ช่วงของภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบ “วัฒนธรรมนําภูมิทศั น์” กล่ าวคือเมือผ่านระยะเวลาอย่าง
ยาวนานชุ มชนมี ก ารขยายขนาดใหญ่ข@ ึ นมี ความซับซ้อนมากขึ@ นในแง่ ข อง สังคม เศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรม นอกจากนี@มนุษย์มีเทคโนโลยีมากขึ@นจึงพยายามทีจะเอาชนะธรรมชาติทีมีอยูเ่ ดิม
ในส่ วนของวิถีชีวิตทีสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมของพื@นทีกรณี ศึกษาดังทีปรากฏ
เป็ นรู ป แบบของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมของย่า นชุ ม ชนริ ม นํ@า จัน ทบู ร นั@น มาจากสาเหตุ แ ละปั จ จัย
เนื อ งจากพื@ น ที ดัง กล่ า วมี ส ภาพแวดล้อ มเป็ นที ร าบลุ่ ม ริ ม แม่ น@ ํา การเดิ น ทางหรื อ การลํา ลี ย งใน
สมัยก่อนจึ งต้องอาศัยการสัญจรทางนํ@าโดยเรื อเป็ นพาหนะ และด้วยลักษณะของคลองทีมีความ
กว้างและลึ กพอสมควรเรื อสําเภาหรื อเรื อสิ นค้าขนาดใหญ่จึงสามารถเข้ามาเที ยบท่าได้ เกิ ดการ
ขนส่ งสิ นค้าจากเมืองหนึงไปสู่ อีกเมืองหนึงและโดยลักษณะของทีต@ งั ของเมืองทีอยูไม่ไกลจากทะเล
มากนัก จึงทําให้เป็ นเมืองท่าและเกิดการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติได้ เมือติดต่อค้าขายนานวันก็
เกิ ดการตั@งรกราก ตรงบริ เวณริ มแม่น@ าํ เพือความสะดวกในการติดต่อค้าขายของพ่อค้าโดยเฉพาะ
พ่อค้าชาวจีนและสื บทอดต่อมาเป็ นคนไทยเชื@ อสายจี นดังในปั จจุ บนั ด้วยความรุ่ งเรื องของเมื อง
จันทบุรีในอดี ตและการสัญจรเข้าถึงได้ง่ายของชาวต่างชาติ ย่านนี@ จึงถื อได้ว่าเป็ นจุดศูนย์รวมทาง
วัฒนธรรมรวมไปถึงการเป็ นจุดอ่อนในการเข้ายึดครองของประเทศล่าอาณานิคมอีกด้วย
ในยุคล่ าอาณานิ คม ฝรัง เศสได้เข้า ยึดครองหัวเมื องสํา คัญต่า งๆรวมไปถึ งเมื อง
จันทบุรีด้วยเช่ นกัน หลังจากที เข้ายึดครองก็ได้ทาํ การเผยแพร่ อารยธรรมตะวันตกเข้าไปด้วยดัง
ปรากฏจากสิ งปลูกสร้างและรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมในอาคารสําคัญโดยเฉพาะทางทหาร ต่อมา
จึงเกิดการเรี ยนรู้วิทยาการการก่อสร้างสมัยใหม่ของชาวต่างชาติโดยช่างฝี มือทีเป็ นชาวท้องถิน แต่
เนืองจากเจ้าของสิ งปลูกสร้างในย่านนี@ส่วนมากจะเป็ นของพ่อค้าชาวจีนหรื อคนไทยเชื@ อสายจีนหรื อ
ชาวญวนทีจะใช้บา้ นเป็ นทีติดต่อค้าขายการออกแบบจึงต้องรองรับกิจกรรมทางการค้าเพือใช้ในการ
เก็บสิ นค้าและพักอาศัย รู ปแบบของอาคารจึงแสดงออกในแบบของห้องแถวหรื อตึกแถวขนาดใหญ่
นอกจากนี@ แล้วไม้ยงั เป็ นวัสดุ สําคัญในการก่ อสร้ างเนื องจากทรัพยากรมี อยู่มากและหาได้ง่ายใน
บริ เวณนี@ ดงั นั@นจึกมักจะถูกเลือกใช้ในส่ วนประกอบของอาคารต่างๆทั@งการทําโครงสร้ างหรื อการ
ประดับตกแต่งตัวอาคาร ดังนั@นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในการอยูอ่ าศัยและเชื@ อชาติจึงส่ งผลออกมา
ในทางภูมิทศั น์และวัฒนธรรมในการดําเนินชี วิตของย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรทีโดยรวมจะมีความ
แต่กต่างจากบริ เวณส่ วนอืนของเมืองอย่างชัดเจน
นอกจากนั@นแล้วทีมาของชือสถานทีต่างๆยังได้มีความเกียวข้องกับเหตุการสําคัญ
ทีป็นเกียรติประวัติทีและนําความภาคภูมิใจมาสู่ ชาวจังหวัดจันทบุรีและย่านชุ มชนริ มนํ@าจันบูร คือ
เหตุการทีพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองจันทบุ รีหลายซึ งแต่ละครั@ งมีการสร้ างท่านํ@าที ท่า
หลวงเป็ นทีรับเสด็จในถนนตลาด สถานทีแรกของชุ มชนทีได้ตอ้ นรับพระองค์คือ ท่าเรื อท่าเรี ยกว่า
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ท่าหลวง ซึ งก็ได้กลายมาเป็ นชื อเรี ยกของย่านชุ มชนในเวลาต่อมาว่าย่านท่าหลวงหรื อย่านชุ มชน
ริ มนํ@าจันทบูรในปั จจุบนั
5.3 ศาสนา ความเชื+อ ประเพณีและพิธีกรรม
ในด้านประเพณี หรื อคติความเชื อนั@นชาวชุ มชนริ มนํ@ามีความเชื อในการสร้างศาล
เพือเป็ นการบูชาและขอให้สิงศักดิ5 สิทธิ5 คุม้ ครองในการเดินทางซึ งในสมัยก่อนใช้ทางนํ@าเป็ นหลัก
และมีความเสี ยงกับภัยธรรมชาติต่างๆค่อนข้างมาก และด้วยความทีการดํารงค์ชีวิตส่ วนใหญ่ใช้น@ าํ
จากแม่น@ าํ ลําคลองเป็ นหลัก ชาวชุ มชนริ มนํ@าจึงให้ความเคารพต่อสายนํ@าดังจะเห็ นได้จากการจัด
ประเพณี การลอยกระทงและแข่งขันเรื อทีวดั จันทนาราม ในส่ วนของวัดไทยทีเป็ นวัดประจําชาติ
และศาสนาหลักของชุมชนการเลือกสถานทีต@ งั จึงค่อนข้างให้ความสําคัญดังทีปรากฏคือ บริ เวณหัว
โค้งของแม่น@ าํ เช่ นวัดจันทนารามหรื อทีสูงบนเนิ นเช่นวัดโบสถ์เมืองนอกจากนี@ แล้วยังมีประเพณี ที
ปฏิบตั ิกนั เป็ นประจําของชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ทีเชือมโยงถึงทีมาในเรื องคติความเชื อของแต่ละเชื@ อ
ชาติ ซึ งสิ งเหล่านี@ลว้ นแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติ ในแบบวิถีพหุ วฒั นธรรม ด้วยประเพณี ความ
เชือ S ลักษณะ คือ ศาสนาพุทธ นับถือบรรพบุรุษแบบจีน และศาสนาคริ สต์
6 การระบุสิ+งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ในขั@น ตอนนี@ จะเป็ นการจัด ทํา แผนกายภาพตามสาระสํ า คัญ โดยจะทํา การระบุ ถึ ง
ตําแหน่งขององค์ประกอบของสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรและบริ เวณพื@นที
โดยรอบ ซึ งเนื@ อหาในส่ วนนี@ ประกอบไปด้วย แผนที แสดงกลุ่ มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง (Built Environment) แผนทีแสดงกลุ่มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(Natural Environment) และแผนทีแสดงสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ งมีรายละเอียดดังนี@
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แผนที L แสดงกลุ่มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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แผนที M แสดงกลุ่มสาระสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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แผนที 6 แสดงสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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7 การสํ ารวจจัดทําเอกสารข้ อมูล
ในขั@นตอนนี@การดําเนิ นงานมีสองส่ วนได้แก่ การกําหนดขอบเขตชุ มชนเพือใช้ในการ
สํารวจและการจัดทําแผนทีตาํ แหน่งอาคารภายในชุมชนพื@นทีกรณี ศึกษา การกําหนดขอบเขตชุมชน
เพื อใช้ใ นการสํารวจและการจัดทํา แผนที ตาํ แหน่ ง อาคารภายในชุ ม ชนที จ ะสํา รวจนั@น จากการ
สอบถามกรรมการชุมชนริ มนํ@าจันทบูรจึงทําให้ทราบขอบเขตของชุมชนคือ เฉพาะอาคารบ้านเรื อน
ทีอยู่สองฝังถนนสุ ขาภิบาลโดยมีความยาวประมาณ 1 กิ โลเมตร ลักษณะยาวไปตามริ มแม่น@ าํ และ
ถนนสุ ขาภิบาลจากสะพานวัดจันทนารามไปจนถึ ง ซอยตรอกกระจ่าง เนื องจาก ยังขาดข้อมูลใน
รายละเอียดของระดับชุมชน ดังนั@นจึงต้องทําการนําเข้าข้อมูลเพิมเติม เช่นตําแหน่งอาคารทีถูกต้อง
พื@นทีว่างภายในชุ มชนหรื อข้อมูลในด้านอืนทีจาํ เป็ น โดยอ้างอิ งตําแหน่ งและขนาดจากภาพถ่ าย
ดาวเทียม (Google Earth 2550.) และเดินสํารวจและทําการรังวัดในบางจุดเพือใช้ในการอ้างอิงขนาด
ทีถูกต้องและใกล้เคียงมากทีสุด ซึงขอบเขตพื@นทีในการสํารวจและแผนทีชุมชนมีดงั นี@

ภาพที 28 การกําหนดขอบเขตพื@นทีสาํ รวจ
ทีมา : จันทบุรี [ออนไลน์],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก http : // www.googleearth.com
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แผนที 7 แสดงขอบเขตพื@นทีศึกษา ชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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8 คุณค่ าและความสํ าคัญด้ านภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของพืน ที+กรณีศึกษา
ในขั@น ตอนของการลงสํารวจภาคสนาม ในขั@นตอนนี@ ผูว้ ิจยั ได้มุ่ง เน้นไปในการเก็ บ
ข้อมูลใน เรื องของคุณค่าความสําคัญ ซึงมีรายละเอียดในการทําการสํารวจ โดยจะอ้างอิง B ส่ วนคือ
ด้า นคุ ณ ค่ า (Value) หมายถึ ง สิ ง ที ใ ห้ป ระโยชน์ ท@ งั ทางกายภาพหรื อ ทางจิ ต ใจของคนในพื@ น ที
กรณี ศึกษา ส่ วนประเด็นทีจะใช้ในการสํารวจและสอบถามและการสัมภาษณ์ผนู้ าํ ชุมชนประกอบ
ไปด้วย
- คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ คุณค่าทางด้าน
ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity Value) คุณค่าด้านศิลปะ ด้านเทคนิค (Relative Artistic or Tech
Value) และคุณค่าในเรื องความหายาก (Rarity Value)
- คุ ณค่า ทางสัง คม เศรษฐกิ จ โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ลัก ษณะดัง นี@ คุ ณค่ า ด้านเศรษฐกิ จ
(Economic Value) คุ ณค่ าทางด้า นการใช้สอย (Functional Value) คุ ณ ค่ าทางด้า นข้อมูล และ
การศึกษาหาความรู้ (Educational Value) คุณค่าทางด้านสังคม (Social Value) และคุณค่าทางด้าน
การเมือง (Political Value)
ข้อมูลทีได้จากการสํารวจในส่ วนนี@จะนําไปใช้ในการระบุถึงคุณค่าและความสําคัญของ
พื@นทีองค์ประกอบทีมีส่วนเกียวข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพื@นทีกรณี ศึกษาโดยพิจารณาร่ วมกับ
ข้อมูลทีได้ทาํ การศึกษามาในข้างต้น
ส่ วนในด้านที B คือ ข้อมูลด้านภูมิทศั น์ทางด้านสถาปั ตยกรรม ใช้การสังเกตและ
การสอบถาม ซึ ง จากการศึก ษา ระบบเพื อการอนุ รัก ษ์สิง แวดล้อมทางวัฒนธรรมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ข้อมูลด้านภูมิทศั น์ทางด้านสถาปั ตยกรรม ได้ระบุไว้ว่าให้มี
เนื@ อหาครอบคลุมตัวแปรหลักอย่างน้อยใน 6 ด้านได้แก่ ประเภทอาคาร การใช้สอยในปั จจุบนั ยุค
สมัย รู ปแบบ วัสดุอาคาร รู ปทรงหลังคา ซึ งได้ออกแบบ เพือให้การสํารวจและสอบถามเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําประเด็นและ เนื@ อหาทีจะใช้ในการสํารวจและการสอบถามข้อมูล
คนในพื@นทีชุมชนในหัวข้อต่อไปนี@
- ประเภทอาคาร ได้แก่ บ้านเดี ย ว บ้านแฝด ห้องแถว ตึ กแถว อาคารพาณิ ช ย์
อาคารทางศาสนา อาคารราชการ
- การใช้สอยในปั จจุบนั ได้แก่ อยู่อาศัย ค้าขาย แบบผสม ศาสนสถาน สาธารณะ
บ้านนก ไม่มีผอู้ าศัยปล่อยทิ@งร้าง
- ความเก่าแก่ ยุคสมัยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงดังนี@ ตํากว่า 50 ปี และ M0 ปี ขึ@นไป
- รู ปแบบ แบ่งออกเป็ น แบบสมัยใหม่ แบบเก่าไทยพื@นถิน แบบจีนหรื อญวน แบบ
ฝรัง และแบบผสม
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- วัสดุอาคาร แบ่งออกเป็ น อาคารไม้ช@ นั เดียว อาคารไม้สองชั@น ตึกปูนชั@นเดียว ตึก
ปูนสองชั@น ตึกปูนสามชั@นขึ@นไป แบบผสมครึ งปูนครึ งไม้ อาคารชัว คราว (สังกะสี หรื ออืนๆ)
- รู ปทรงหลังคา หลังคาทรงแบน (Flat Slap) หลังคาทรงเพิงหรื อเพิงหมาแหงน
หลังคาทรงจัว หลังคาทรงจัว สองชั@น หลังคาทรงปั@ นหยา
- สภาพของอาคาร ใหม่หรื อซ่ อมแซมแล้วใช้งานได้ตามปกติ สภาพทรุ ดโทรม
เล็กน้อยคือส่ วนประกอบของอาคารอยู่ในสภาพเก่าแต่ยงั ใช้งานได้ และสภาพทรุ ดโทรมมากคือ
ส่ วนประกอบของอาคารอยูใ่ นสภาพเสี ยหายควรได้รับการซ่อมแซม
ข้อมูลทีได้จากการสํารวจนี@จะถูกนําเข้าโปรแกรมจัดทําฐานข้อมูล โดยผลทีได้จากการ
ดําเนิ นการจะทํา ให้ไ ด้ขอ้ มูล ในระดับ รายละเอีย ดของพื@นที ท@ งั หมด และนํา ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในการเสนอแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื@นทีกรณี ศึกษาในเบื@องต้นได้ ซึ ง
ข้อมูลทีได้ทาํ การสํารวจสามารถสรุ ปเป็ นแผนกายภาพโดยสามารถดูรายละเอียดได้ทีภาคผนวก ก.
9 การสรุปคุณค่ าและความสํ าคัญด้ านภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของพืน ทีก+ รณีศึกษา
เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปด้านคุณค่าและความสําคัญทีจะเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการจัดการ
ภูมิ ทศั น์วฒั นธรรมของพื@นที ชุม ชนริ ทนํ@า จัน ทบูรในภาพกว้า ง ในขั@นตอนนี@ จึงเป็ นขั@นตอนการ
ดําเนินการทีทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสรุ ปประเด็นความสําคัญและคุ ณค่าทางด้านภูมิทศั น์วฒั นธรรมใน
ภาพรวมโดยใช้ข ้อ มู ล จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ในทุ ก ด้า นของพื@ น ที ศึ ก ษา และใช้ฐ านข้อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลทีได้ทาํ การสํารวจไว้ในเบื@องต้นในการสรุ ปประเด็น โดยสามารถสรุ ปออกมาดังนี@
9.1 คุณค่ าด้ านประวัติศาสตร์ (Historic Value)
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานทีบอกเล่าถึ งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแสดงผ่านภูมิทศั น์
วัฒนธรรมที เปลี ย นแปลงไปตามกาลเวลา แสดงให้เ ห็ นถึ ง จุ ด กําเนิ ด และพัฒนาการของเมื อ ง
จันทบุรีจากย่านชุมชนริ มนํ@าจันทบูรแห่ งนี@ โดยยังปรากฎหลักฐานทางเอกสารทีชดั เจนและคําบอก
เล่ า จากหลัก ฐานที ย งั มี ชี วิ ต ที พ ร้ อ มจะถ่ า ยทอดเรื องราวถึ ง สถานที แ ละเหตุ ก ารสํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ อนั เป็ นทีน่าภาคภูมิใจในต้นกําเนิ ดที มาของชาวชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร นอกจากนี@ ยงั
สามารถเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าถึงเรื องราวหรื อสื บค้นข้อมูลสําหรับผูท้ ีมีความสนใจ
9.2 คุณค่ าทางด้ านสุ นทรียศาสตร์ หรือความงาม (Aesthetic Value)
คุ ณค่าทางด้านสุ นทรี ยเ์ ป็ นคุ ณค่าทางด้านความงามทีเห็ นด้วยสายตาในรู ปแบบ
ของ รู ปทรง (Form) สัดส่ วน (Scale) สี (Color) พื@นผิว (Texture) และวัสดุ (Material) นอกจากนี@
แล้วยังรวมไปถึ งการสัมผัสและการรับรู้ ใ นประเภทอื นๆทั@งทีเป็ นนามธรรม (Intangible) อีกด้วย
คุณค่าทางด้านสุ นทรี ยข์ องภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพื@นทีกรณี ศึกษานั@นแสดงออกมาในรู ปแบบของ
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“ภูมิทศั น์เมือง” (Urban Landscape) แต่ก็ไม่แสดงออกมาในรู ปแบบของภูมิทศั น์เมืองทีเต็มรู ปแบบ
แต่เป็ นภูมิทศั น์เมืองทีกลมกลื นกับสภาพแวดล้อมหรื อภูมิทศั น์แบบ “กึ งเมืองกึ งชนบท” (SemiUrbanism)
รู ปทรงของพื@นที (Land Form) เกิดจากการปรับพื@นทีเพือตอบสนองความต้องการ
ทางวัฒนธรรม เนื องจากภูมิประเทศของพื@นทีต@ งั เป็ นพื@นทีริมนํ@า มีน@ าํ ขึ@นนํ@าลง มีความลาดชันและ
กระแสนํ@ากัดเซาะริ มตลิงเนื องจากอยู่บริ เวณคุ ง้ นํ@าด้านใน มีการสร้ างวัดอยู่บนที สูงเช่ นวัดโบสถ์
เมืองโดยทีลาดตําลงมาติดริ มนํ@าเป็ นอาคารบ้านเรื อนเนื องจากเป็ นย่านการค้าทีตอ้ งติดต่อกับท่าเรื อ
โดยใต้ถุนบ้านจะอยู่สูงจากระดับนํ@าปกติประมาณ B-S เมตร เพือป้ องกันนํ@าท่วม นอกจากนี@ แล้ว
ลักษณะของกลุ่มอาคารบ้านเรื อนยังเป็ นในลักษณะของแนวยาวไปตามลํานํ@าและถนนสุ ขาภิบาล
(Linear Village) อันเนืองมาจากวิถีชีวิตในสมัยก่อนทีตอ้ งอยูใ่ กล้กบั แหล่งนํ@าเพือความสะดวกใน
การติดต่อสัญจรและการอุปโภคบริ โภคซึ งยังมีส่วนช่วยในการระบายอากาศภายในพื@นทีชุมชนอีก
ด้วย ซึ งจะเห็นได้ว่าการจัดวางตําแหน่ งของอาคารหรื อสถานทีต่างๆนั@นล้วนแล้วแต่มีทีมาทีไปที
สมเหตุสมผลไม่วา่ จะเป็ นในเรื องของความเชือ หรื อกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีมีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม
สัดส่ วน (Scale) ลักษณะของอาคารบ้านเรื อนและระยะห่ างของตัวอาคารทีเป็ น
เส้นทางสัญจรนั@นชุมชนริ มนํ@าจันทบูรยังคงรักษาขนาดในรู ปแบบดั@งเดิ มเอาไว้ได้ โดยมีสัดส่ วนที
สอดคล้องกับขนาดสัดส่ วนการใช้งานของมนุ ษย์หรื อองคาพยพของมนุ ษย์ (Human Scale) ทําให้มี
ความรู้ สึก ถึ งความเป็ นกันเองหรื อไม่เกิ ดความรู ้ สึ กถูก ข่ม เมื อเข้าสู่ บริ เวณภายในชุ ม ชน ถนนที
ค่อนข้างจะคับ แคบเนื องจากในอดี ตนั@นไม่ค่อยมี รถยนต์วิงสัญจร ในปั จจุ บนั ถึ งแม้ว่าอาจจะไม่
สะดวกมากนักสําหรับการสัญจรของรถยนต์ แต่ก็ถือได้ว่ามี ประโยชน์ทางอ้อมในการช่ วยชลอ
ความเร็ วของรถทีวงิ ในชุมชนทีตอ้ งคอยระวังสิ งกีดขวาง ซึ งคาดว่าน่าจะเป็ นผลดีต่อผูท้ ีเดินเท้า
สี (Color) ในภูมิทศั น์ของชุมชนริ มนํ@าจันทบูรนั@นสามารถแบ่งรู ปแบบของการใช้สี
ออกได้สามลักษณะคือ กลุ่มศาสนสถาน กลุ่มอาคารตึกปูนและอาคารไม้ โดยกลุ่มศาสนสถานนั@นมี
การใช้สีทีฉูดฉาดและใช้สีทีหลากหลาย เช่ นสี ทองของเจดี ย ์ สี แดงของศาลเจ้า หรื อการประดับ
ประดากระเบื@องเคลือบตามวัดต่างๆ ในส่ วนของอาคารตึกปูนนั@นเนื องจากสภาพอาคารทีเก่าผิวปูน
สึ กร่ อนและถูกเกาะด้วยคราบต่างๆซึ งก็บ่งบอกถึงระยะเวลาของตัวอาคารได้เป็ นอย่างดี ซึ งสี ของ
อาคารจะไม่ชดั เจนแต่สีเดิมส่ วนมากก็จะเป็ นสี ขาวหรื สีครี ม เป็ นต้น ส่ วนอาคารไม้น@ นั ส่ วนมากเป็ น
สี ธรรมชาติหรื อไม่ก็จะเป็ นสี ยอ้ มไม้หรื อสี น@ าํ ตาลเข้มทีบงบอกถึงลักษณะวัสดุและมีความกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี
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พื@นผิว (Texture) และวัสดุ (Material) เมือมองโดยภาพรวมแล้วพื@นผิวของอาคาร
ส่ วนมากจะเป็ นลักษณะผิวด้านหยาบอันเป็ นคุ ณค่าทีบ่งบอกถึงการผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน
นอกจากนี@ยงั เป็ นลักษณะของการเลือกใช้วสั ดุ เนื@ อแท้สีแท้ทีเป็ นธรรมชาติของวัสดุเองโดยเฉพาะ
อาคารไม้ทียงั รักษาคุณลักษณะของลวดลายไม้ สี และวัสดุเดิมมาจนถึงในยุคปั จจุบนั วัสดุก่อสร้างที
ใช้สร้างอาคารส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุทีหาได้ในท้องถิน
นอกจากนี@แล้วยังมีความงามในด้านธรรมชาติของแม่น@ าํ จันทบุรีทียงั คงค่อนข้างใส
สะอาดโดยคุณภาพนํ@ายังถื อว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีสังเกตุได้จากปลาทีอาศัยอยู่ได้ตามปกติ นอกจากนี@
ด้วยทีต@ งั ของชุ มชนนั@นอยูใ่ นบริ เวณพื@นทีริมนํ@าทีมีความกว้างของคลองประมาณ L เมตรจึงทําให้
เป็ นพื@นทีเปิ ดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่มีลมผ่านเข้าออกภายในชุ มชนได้เป็ นอย่างดีคุณภาพอากาศ
จึงอยูใ่ นระดับทีดีมากเช่นเดียวกัน พื@นทีวา่ งสาธารณะภายในชุมชนและตรงบริ เวณทางลงท่าเรื อเก่า
ทําให้เกิ ดช่องว่างของอาคารทําให้มีจุดทีสามารถมองเห็นเชื อมโยงไปยังแม่น@ าํ ได้เป็ นระยะตลอด
แนวถนน นอกจากนี@ ยงั สามารถมองทัศนียภาพได้ในแบบมุมกว้างซึ งสามารถช่วยในการทําให้เกิ ด
ความรู้สึกปรอดโปร่ งและผ่อนคลายได้
z.3 คุณค่ าด้ านเอกลักษณ์เฉพาะท้ องที+ (Rarity and Uniqueness Value)
เนื องจากชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรเป็ นย่านทีมีลกั ษณะแตกต่างจากชุ มชนอืนค่อนข้าง
ชัดเจนประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรื อนในแบบเก่าและมีการผสมผสานทางรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
ในสามเชื@ อชาติโดยอาคารทีสร้างติดต่อกันไปตลอดแนวถนนสามารถเป็ นทีจดจําได้ง่ายนอกจากนี@
แล้วยังมีความเป็ นเอกลักษณ์ ในเรื องของลวดลายฉลุ ในแบบของช่างจันทบุ รีทีมีลวดลายคมและ
ประณี ตอ่อนช้อย รวมไปถึ งกิ จกรรมทางการค้าโดยเฉพาะอาหารพื@นถิ นและขนมโบราณต่างๆที
ยังคงมีขายในชุมชน
z.4 คุณค่ าด้ านสั งคม (Social Value)
ในลักษณะทีมีความหลากหลายทางความเชือแต่ก็สามารถอยูร่ ่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
และแม้จะเป็ นย่านชุ มชนเมืองแต่ลกั ษณะทางสังคมของคนในชุมชน ยังคงมีในลักษณะแบบเครื อ
ญาติทีย งั หลงเหลื ออยู่บา้ งหรื อสังคมที เพือนบ้านให้คอยพึง พาอาศัยกัน รวมไปถึ งวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุ มชนทียงั คงสื บสานต่อกันมา คุ ณค่าต่อการเรี ยนรู ้เช่ น
วัฒนธรรมในการค้าขายโดยในชุมชนมีแหล่งทําขนมทีข@ ึนชื อว่าเก่าแก่โบราณหลายชนิ ด ทีมีคุณค่า
ต่อเศรษฐกิจชุ มชนซึ งนอกจากจะมีคุณค่าในแง่ต่างๆของชุ มชนเจ้าของพื@นทีแล้ว ยังมีคุณค่าในแง่
การศึกษาและการสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องชาวชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรเป็ นอย่าง
ดี
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สําหรับภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทศั น์หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ภูมิทศั น์
เมือง นั@นย่อมจะเกี ยวข้องกับการจัดการเพือพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่มากกว่าภูมิทศั น์วฒั นธรรม
แบบอืนๆเนืองจากชุ มชนเมืองมีความจําเป็ นทีตอ้ งใช้สอยพื@นทีร่วมกันของคนจํานวนมาก จําเป็ นที
จะต้องมี ก ารจัด การพื@นที ท างด้า นภู มิ ท ศั น์ วฒั นธรรมเพื อการใช้ท รั พ ยากรโดยไม่ เบี ย ดบัง จาก
ลูกหลานในอนาคตและคุม้ ค่ามากทีสุดส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยทีสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ทีเปลียนแปลงและการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา

บทที+ x
การศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการดํารงรักษาย่ านชุ มชน
1 สถานการณ์ในปัจจุบัน
สภาพโดยทัว ไปของชุมชนนั@นส่ วนใหญ่มีแต่ผสู ้ ู งอายุอยูบ่ า้ นตามลําพัง ชาวบ้านดั@งเดิม
มีฐานะดีแต่ไม่ได้สืบทอดกิ จการจากบรรพบุรุษ ทําให้คนนอกเข้ามาเช่ าบ้านอยู่ ส่ งผลให้บา้ นบาง
หลังมีสภาพทรุ ดโทรม เจ้าของบ้านอนุญาตให้ซ่อมแซมได้ แต่ผเู ้ ช่ าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง แต่ถา้ ให้
เจ้าของบ้านซ่ อมแซมก็จะเพิมค่าเช่า ทําให้ไม่เกิ ดการซ่ อมแซมและปรับปรุ งบ้านทีทรุ ดโทรมใน
ส่ วนทีเช่ามากนัก
ในปัจจุบนั กระทรวงพาณิ ชย์และสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดจันทบุรีได้มีการส่ งเสริ มและ
พัฒนาย่านธุ รกิจการค้าซึ งได้เลือกบริ เวณตลาดค้าพลอยและต่อเนื องมาถึงชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรโดย
ชุมชนเองได้เสนอให้เป็ นย่านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม รวมทั@งเป็ น
แหล่งธุ รกิจการค้าคนไทยโดยคนในชุ มชนมีส่วนร่ วม จึงจัดประชาคมและประชุ มชาวบ้านครั@งแรก
ทีชุมชน 4 บริ เวณศาลเจ้าที เมือต้นปี พ.ศ. 2552 เพือแจ้งให้ชาวบ้านทราบ จากนั@นได้จดั ประชุ มครั@ง
ที B เพือหาอาสาสมัครเข้ามาเป็ นคณะกรรมการ และมีอาจารย์ประภาพรรณ ฉัตรมาลัยเป็ นประธาน
คณะกรรมการจึงเสนอให้ต@ งั ชื อชุ มชนเพือพัฒนาย่านการค้าเก่ า และจัดกิจกรรม
ประกวดตั@งชือและสัญลักษณ์ของชุ มชน ซึ งได้ชือ “ชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร” โดยมีสัญลักษณ์เป็ นรู ป
“พระจันทร์ และสายนํ@า” มีคาํ ขวัญว่า “ย้อนวิถีจนั ท์ สร้างสรรค์วิถีไทย” และคณะกรรมการใช้ชือว่า
“คณะกรรมการพัฒนาชุมชนริ มนํ@าจันทบูร” เป็ นต้นมา

ภาพที B สัญลักษณ์ของชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
ทีมา : ชุมชนริ มนํ@าจันทบูร [Online],เข้าถึงเมือ AC มีค. BMMS เข้าถึงได้จาก
http://www.chanthaboonriver.com
C
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วิสัยทัศน์ของชุมชนริ มนํ@าจันทบูร ทีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนริ มนํ@าฯ ได้ร่วมกัน
ตั@งขึ@น คือ เป็ นชุมชนทีดาํ รงไว้ซ ึ ง “วิถีชีวติ ทีมีคุณภาพ ความรู้เชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
และความเป็ นมาย่านการค้าดั@งเดิม โดยใช้วถิ ีชีวติ นําการค้า ไม่ใช่การค้านําวิถีชีวิต” ทั@งสามแนวทาง
จะดําเนินการในรู ปแบบของ “พิพิธภัณฑ์ทีมีชีวติ ”โดยมีพนั ธกิจร่ วมกันคือ
A. สร้างจิตสํานึกและความสามัคคีของชุมชนในการดํารงไว้ซ ึ งวิถีชีวิตทีมีคุณภาพ
สะอาด ปลอดภัย เคารพซึ งกันและกัน
B. ร่ วมกันฟื@ นฟูและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นย่านการค้า โดยใช้วิถี
ชีวติ นําการค้า ไม่ให้การค้านําวิถีชีวติ
S. สื บสานเรื องราวและประวัติศาสตร์ ของชุ มชนและถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นหลัง โดย
สร้างศูนย์ความรู้ภายในชุมชน
L. พัฒนาย่านริ มนํ@าจันทบูรให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของจังหวัดจันทบุรี เพือ
ความภาคภูมิใจของชาวจันท์
จากวิสัยทัศน์ดงั กล่าวนี@ จึงได้เริ มมีการขับเคลื อนการพัฒนาโดยคนในชุ มชนเอง
ด้วยความร่ วมมือจากหน่ วยงานจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจึงได้มีการประชาสัมพันธ์
ชุมชนมากขึ@นจนเป็ นทีรู้จกั ของคนในชุมชนเองและนักท่องเทียว นอกจากนี@ ยงั มีหน่วยงานในหลาย
ภาคส่ วนทีเข้ามาทําการศึกษาหรื อให้คาํ ปรึ กษาในรื องของการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น สถาบันอาศรม
ศิลป์ มหาลัยบูรพา มิ วเซี ยมสยามและการเคหะแห่ งชาติเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามหน่ วยงานของ
ท้องถิ นก็ยงั มีบทบาทหน้าทีสําคัญในการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็ นหลัก
ซึ งในบางโครงการก็จาํ เป็ นทีจะต้องดําเนิ นการไปก่อนทีจะทําการศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจนเกิ ด
ข้อขัดแย้งกับทางชุ มชนบ้างเป็ นบางครั@ง ยกตัวอย่างเช่นโครงการก่อสร้างเขือนกันนํ@าและทางเดิ น
ริ มนํ@าซึ งขัดแย้งกับบริ บทและวิถีชีวติ ของคนในชุมชนซึ งคนในชุมชนเกรงว่าการตอกเสาเข็มเพือทํา
เขื อ นอาจจะทํา ให้ อ าคารที มี ส ภาพเก่ า ทรุ ด ตัว หรื อ พัง ลงมาและนอกจากนี@ ยัง ไม่ ต้อ งการให้
โครงสร้างของเขือนทีออกแบบให้มีความสู งเพือกันนํ@า มาบทบังทัศนี ยภาพและทําให้สูญเสี ยความ
เป็ นส่ วนตัวของพื@นทีหลังบ้านทีอยูร่ ิ มนํ@า จึงทําให้เกิดการคัดค้านจากชุมชนและทําให้โครงการนี@ ไม่
ประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น
ดังนั@นเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยัง ยืน และนอกจากคุณค่าและ
ความสําคัญในด้านต่างๆแล้วก็ยงั ต้องทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาและข้อจํากัดในด้าน
ต่างๆเพือให้สามารถกําหนดแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ในทุกประเด็น ซึงจะทําการศึกษาและวิเคราะห์ในลําดับหัวข้อต่อไป
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2 การวิเคราะห์ ศักยภาพและปัญหาในพืน ทีก+ รณีศึกษา
จากข้อสรุ ปในประเด็นต่างๆข้างต้นและจากการลงสํารวจเก็บข้อมูลในพื@นทีกรณี ศึกษา
นั@น ในขั@นตอนต่อไปจะเป็ นขั@นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดกลุ่มประเด็นในเรื อง
ของศัก ยภาพ ปั ญหาและปั จ จัย ต่ า งๆที มี ผ ลกระทบต่อย่า นชุ ม ชนเพื อหาข้อสรุ ป และใช้ใ นการ
กําหนดกลยุทธ์และแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมพื@นทีกรณี ศึกษาต่อไปในอนาคต
2.1 ศักยภาพ
2.1.1 มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทแม่น@ าํ ลําคลองได้แก่ แม่น@ าํ จันทบุ รี
ซึงแม้ในปั จจุบนั บทบาทของแม่น@ าํ ได้ถูกลดความสําคัญลง แต่ยงั คงมีคุณค่าและความสําคัญในการ
เป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็ นสถานทีเปิ ดโล่งสาธารณะและพื@นทีทางวัฒนธรรม(Cultural
Space) ทีผูค้ นสามารถใช้เป็ นสถานที พกั ผ่อนหย่อนใจหรื อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและงาน
ประเพณี ที ยงั คงปฏิ บตั ิสืบทอดต่อกันมา เช่ นเทศกาลแข่งเรื อหรื อประเพณี ลอยกระทงนอกจากนี@
แล้วยังมีพ@ืนทีทางวัฒนธรรมอืนอีกเช่น ถนนสุ ขาภิบาลทีมีขนาดเล็กซึ งมีลกั ษณะกายภาพแบบเป็ น
มิตร (Friendly Pedestrians) เป็ นต้น
2.1.2 มีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ของการตั@งถิ นฐานชุมชนริ มแม่น@ าํ ทีชดั เจน
และมีก ารเชื อมโยงกับเหตุ การณ์ ที มี ความสํา คัญทางประวัติศาสตร์ และยัง เป็ นแหล่ งข้อมูล เพื อ
การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเมืองจันทบุรีและต้นกําเนิ ดในการสื บเชื@ อสาย
ของคนในชุมชนปัจจุบนั
2.1.3 มี ค วามหลากหลายทางวัฒนธรรมรู ปธรรมที อยู่รวมกันในพื@นที เดี ยวเช่ น
อาคารบ้านเรื อนทีมีการผสมผสานของรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสามเชื@อชาติจนเกิดเป็ นเอกลักษณ์ทาง
สถาปั ตยกรรม และมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตของชุ มชนในการประกอบอาชี พ
ค้าขาย ยังคงมีบางส่ วนสื บทอดกิ จการดั@งเดิม เช่นการขายยาแผนโบราณ ร้านขายขนมโบราณหรื อ
ร้านไอศครี มตราจรวดเป็ นต้น นอกจากนี@ แล้วยังมีในเรื องของพื@นทีทางวัฒนธรรม(Cultural Space)
เช่ นถนนสุ ขาภิบาลทีมีขนาดเล็กซึ งมี ลกั ษณะกายภาพแบบเป็ นมิตร (Friendly Pedestrians) การ
พบปะพูดคุยในละแวกบ้านมีโอกาสเกิดขึ@นสู ง
2.1.4 มี ค วามหลากหลายทางวัฒนธรรมนามธรรมแบบวิถี พ หุ วฒั นธรรม ด้ว ย
ประเพณี ความเชื อ 3 ลักษณะ คือ ศาสนาพุทธ นับถือบรรพบุรุษแบบจีน และศาสนาคริ สต์ซ ึ งคติ
ความเชื อเหล่านี@นอกจากจะเป็ นสิ งยึดเหนี ยวทางจิตใจของคนในชุ มชนให้ยึดถื ออยู่ในความดี งาม
แล้วยังสร้ า งให้เกิ ดความสัม พันธ์ อนั ใกล้ชิ ดและความเข้ม แข็งระหว่า งคนในชุ ม ชน อันจะเป็ น
ประโยชน์ทีง่ายสําหรับการพัฒนาหรื อการจัดการภายในชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน
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2.1.5 การเริ มตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนส่ งผลให้
เกิดการหวงแหนทรัพยากรและสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทีมีอยู่ และเริ มทีจะมีกลไกในการรักษา
คุณค่าเหล่านั@นไว้โดยชุมชนเองมีส่วนร่ วมในการจัดการ ส่ วนในการพัฒนาก็เป็ นไปอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปและคอยระวังการพัฒนาทีส่งผลเสี ยต่อคนในชุมชนด้วย
2.2 ปัญหา
2.2.1 ภัย จากธรรมชาติ เช่ น ปั ญหานํ@า กัด เซาะตลิ ง การทรุ ดตัวของอาคารและ
ปั ญหาอัคคีภยั เนื องจากมีอาคารไม้เก่าอยู่มากซึ งภัยต่างๆเหล่านี@ ทาํ ให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงของภูมิ
ทัศ น์ โดยรวมเป็ นอย่า งมากและหากเกิ ดการสู ญเสี ย ไปแล้ว ก็ ไ ม่ ส ามารถนํา กลับ คื น มาใหม่ ไ ด้
โดยเฉพาะในเรื องของคุณค่าและความสําคัญของอาคารและสถานทีเหล่านั@น
2.2.2 สภาพความทรุ ดโทรมของอาคารทีทรุ ดโทรม เนืองจากการดูแลรักษาเป็ นไป
ตามสภาพและมีขอ้ จํากัดในเรื องของกรรมสิ ทธิ5 ของเจ้าของอาคารเนื องจากส่ วนใหญ่เป็ นบ้านเช่ า
การซ่ อมแซมหรื อปรั บปรุ งสภาพอาคารนั@นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคารแต่ท@ งั นี@ ผูเ้ ช่ า
ส่ วนใหญ่น@ นั ไม่ตอ้ งการทีจะลงทุนในการซ่ อมแซมอาคารเองเพราะผูเ้ ช่ าบางส่ วนถือว่าไม่ใช่ บา้ น
ของตนเองไม่คุม้ ต่อการลงทุนหรื อมีเงินทุนไม่เพียงพอในการปรับปรุ ง และยังมีอาคารอีกบางส่ วน
ทีไม่ได้มีการใช้งานเนืองจากเจ้าของไม่ได้อาศัยอยูใ่ นพื@นทีแล้วจึงถูกปล่อยทิ@งร้างและมีสภาพทีทรุ ด
โทรม
2.2.3 พื@นทีมีขนาดจํากัดต่อการใช้งานในยุคปั จจุ บนั ทําให้กิจกรรมการใช้พ@ืนที
บางอย่างไม่ส่งเสริ มซึงกันและกัน เช่นพื@นทีจอดรถไม่เพียงพอจึงต้องจอดริ มถนนทําให้กีดขวางการ
เดินเท้า การใช้ผวิ จราจรทีคบั แคบร่ วมกันระหว่างการสัญจรทางเท้าและรถซึ งทําให้เสี ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุได้ง่าย
2.2.4 พื@นทีสาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุ ดโทรมเกิ ดทัศนียภาพทีไม่สวยงามไม่
สะดวกในการเข้า ใช้ง าน ในทีน@ ี คื อพื@ นที ว่า งตรงบริ เวณทางเข้า ชุ ม ชนติ ดกับถนนท่ า หลวงและ
สะพานวัดจันทนารามซึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของทางเทศบาลและเคยทําการปรับปรุ งทัศนี ยภาพ
มาแล้ว แต่เนื องจากขาดงบประมาณในการดูแลรักษาจึงถูกปล่อยให้รกร้ าง กําแพงกันดิ นของวัด
โบสถ์ชาํ รุ ดเกิ ดการพังทลายของหน้าดิ นลงมาปั จจุบนั ห้องนํ@าสาธารณะถูกใช้เป็ นร้ านเย็บผ้าของ
เอกชน
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แผนที 8 แสดงพื@นทีปัญหาชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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B.B.M พื@ นที จุด บริ ก ารสาธารณะยัง ไม่เพี ย งพอหรื อป้ ายสั ญลัก ษณ์ หรื ออุ ปกรณ์
ประกอบถนนส่ วนมากยังขาดการออกแบบเพือให้มีค วามกลมกลื นกับบริ บทโดยรอบหรื อการ
ออกแบบเพือการสื อความหมาย และส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของชุ มชนให้เป็ นทีเข้าใจร่ วมกัน
ได้ท@ งั คนในชุมชนและผูม้ าเยือนจากภายนอกชุมชน
B.B.N หน่วยงานท้องถินหรื อคนในชุมชนบางส่ วนยังมีความเห็นขัดแย้งกันในกลุ่ม
หรื อความเข้าใจทีไม่ตรงกันในเรื องของทิ ศทางการอนุ รักษ์หรื อพัฒนาย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร
นอกจากนี@แล้วคณะกรรมการชุมชนริ มนํ@าจันทบูรเป็ นเจ้าหน้าทีอาสาไม่มีตาํ แหน่งอย่างเป็ นทางการ
จึ งทําให้มี ปัญหาในบางขั@นตอนของการดํา เนิ นงาน ทํา ให้การจัดการหรื อพัฒนาไม่เป็ นไปตาม
ข้อตกลงร่ วมกันหรื อวิสัยทัศน์ของการพัฒนาชุมชนริ มนํ@าจันทบูรเท่าทีควร
3 เหตุและปัจจัยทีส+ ่ งผลกระทบต่ อภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมชุ มชนริมนํา จันทบูร
3.1 ปัจจัยทีส+ ่ งเสริมภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมยังดํารงอยู่ต่อไปได้
3.1.1 ความรู้ ความเข้าใจถึ งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุ มชนส่ วน
ใหญ่ทียงั คงสื บสานต่อกันมา ในการพัฒนาก็เป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและคอยระวังการพัฒนาที
ส่ งผลเสี ยต่อคนในชุมชนเอง ทั@งในด้านสิ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
3.1.2 ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
แนวนโยบายของกระทรวงพาณิ ชย์ทีได้มุ่งเน้นให้คนไทยได้มีการซื@ อขายสิ นค้าและบริ การทีผลิ ต
โดยคนไทย จึ ง ได้ เ กิ ด โครงการส่ ง เสริ มและพัฒ นาย่ า นริ มนํ@าจัน ทบู ร ให้ เ ป็ นย่ า นอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม รวมทั@งเป็ นแหล่งธุ รกิ จการค้าของคนไทยโดย
คนในชุ มชนมีส่วนร่ วม นอกจากนี@ ยงั มี จังหวัดจันทบุรี สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดจันทบุรี เทศบาล
เมืองจันทบุรี สถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานวิจยั ต่างๆทีคอยให้การสนับสนุ นทั@งในด้านเงินทุน
และให้คาํ ปรึ กษาแก่ชุมชน
3.1.3 อาคารส่ วนหนึ งเป็ นบ้านเช่ าจึงเป็ นผลให้ผูเ้ ช่านั@นไม่สามารถปรับปรุ งหรื อ
เปลียนแปลงโครงสร้างของอาคารได้มากนัก จึงมีอาคารทียงั คงอยูใ่ นลักษณะเดิมปรากฏให้เห็นอยู่
เป็ นจํานวนมาก
3.2 ปัจจัยคุกคามทีท+ าํ ให้ ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมเสื+ อมสภาพลง
3.2.1 การพัฒนาในส่ วนของเอกชนทีไม่สามารถควบคุมได้ ส่ งผลกระทบหรื อเกิด
การเปลียนแปลงต่อวิถีชีวติ ของคนในชุมชนอย่างรวดเร็ ว เช่นการเปิ ดกิจการสะถานบันเทิงต่างๆใน
ย่านชุมชนซึ งขัดต่อแย้งต่อวิถีชีวิตดั@งเดิ มของชุ มชน หรื อการก่อสร้างอาคารทีขดั แย้งในบริ บทเดิม
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ของชุ ม ชน เช่ น อาคารพาณิ ช ย์ที เ ป็ นรู ป ทรงสมัย ใหม่ ห รื อ การทํา กิ จ การเลี@ ยงนกที ท ํา ให้ เ กิ ด
ทัศนียภาพอาคารทีเสื อมโทรมภายในชุมชน
3.2.2 ปริ มาณการสัญจรทีเพิมมากขึ@น เช่นถนนในชุ มชนทีแคบเนื องมาจากในอดีต
เป็ นเพี ย งทางเท้า และเป็ นพื@ น ที ใ นการพบปะพูด คุ ย และประกอบอาชี พ เป็ นหลัก เมื อ วิถี ชี วิ ต
เปลียนไปพื@นถนนจึงเปลียนเป็ นลาดยางและรถยนต์เข้ามาวิงและเข้ามาจอดหน้าบ้านตนเองแทนทํา
ให้สูญเสี ยพื@นทีวา่ งทางสังคมเกิดความไม่เป็ นระเบียบทําให้บดบังทัศนี ยภาพของตัวสถาปั ตยกรรม
ส่ งผลต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยโดยรวมของพื@นทีชุมชน รวมไปถึงความไม่ปลอดภัยในการเข้า
ใช้พ@นื ทีร่วมกันจนอาจทําให้วถิ ีชีวติ และความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดของคนในชุมชนสู ญหายไป
3.2.3 การทิ@งถินทีอยูอ่ าศัย และผูอ้ ยู่อาศัยบางส่ วนเป็ นผูส้ ู งอายุอยูบ่ า้ นตามลําพัง
หรื อชาวบ้านดั@งเดิ มมีฐานะดีแต่ไม่ได้สืบทอดกิ จการจากบรรพบุรุษหรื อลูกหลานออกไปทํางาน
นอกบ้าน เป็ นต้น ทําให้อาคารหรื อบ้านเหล่านี@ จะปิ ดหน้าบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้บรรยากาศหรื อ
วิถีชีวติ ความเป็ นย่านการค้าโดยรวมเกิดความซบเซา
3.2.4 การพัฒนาจากหน่ วยงานของภาครัฐหรื อท้องถินอาจสร้างความขัดแย้งกับ
วิถี ชี วิตหรื อ ความต้องการของคนในชุ ม ชน เช่ นโครงการที จ ะทําการก่ อสร้ า งเขื อ นกันนํ@า และ
ทางเดิ นริ มนํ@าซึ งขัดแย้งกับบริ บทและวิถีชีวิตของคนในชุ มชน เนื องจากชุ มชนเป็ นลักษณะของ
ตลาดบกทีกิจกรรมส่ วนใหญ่จะอยูต่ รงบริ เวณถนนซึ งเป็ นหน้าบ้าน หลังบ้านทีเป็ นห้องนํ@าครัวหรื อ
พื@นทีส่วนตัวส่ วนใหญ่จึงอยู่ติดด้านริ มแม่น@ าํ หากทําการก่ อสร้างก็อาจเป็ นผลทําให้สูญเสี ยความ
เป็ นส่ วนตัวในการอยูอ่ าศัย และนอกจากนี@การตอกเสาเข็มในการสร้างเขือนนั@นก็อาจทําให้อาคารที
มีอายุเก่าแก่ทรุ ดหรื อพังลงมาได้
3.2.5 ความสําคัญของแม่น@ าํ จันทบุรีทีถูกลดบทบาทลงโดยให้ความสําคัญกับถนน
มากกว่า เนื อ งจากการพัฒ นาเมื อ งได้เ ปลี ย นแปลงไปตามยุ ค สมัย จนเมื อ ความหนาแน่ น ของ
ประชากรเพิมมากขึ@นการคมนาคมขนส่ งได้หันมาใช้การสัญจรทางบกแทนการอุ ปโภคบริ โภค
นํ@าประปาเข้ามาแทนทีบทบาทของแม่น@ าํ จึงเปลี ยนจากแหล่งอุปโภคบริ โภคหรื อเส้นทางคมนาคม
กลายมาเป็ นพื@นทีระบายนํ@าของเมืองจนอาจเกิดการเน่าเสี ยได้หากไม่ได้รับการวางแผนป้ องกันทีดี
ในอนาคต
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4 สรุ ปการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
w.X ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของชุ มชนริมนํา จันทบูร
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื@นทีชุมชนริ มนํ@าจันทบูรนั@นจัดอยู่ในประเภทวัฒนธรรม
นําภูมิทศั น์หรื อ ภูมิทศั น์เมือง โดยพื@นทีองค์ประกอบทีเกียวเนื องทางวัฒนธรรมนั@นคือบริ เวณพื@นที
บ้านลุ่มทั@งหมดครอบคลุมพื@นทีสําคัญในประวัติศาสตร์ เมืองจันทบูร คือ บริ เวณค่ายตากสิ น ศาลา
กลางหลังเก่าศาล วัดโบสถ์ และริ มฝังแม่น@ าํ จันทบุรีฟากตะวันตกตั@งแต่ท่าสิ งห์ ท่าหลวง ตลาดล่าง
ซอยกระจ่าง และซอยศรี จนั ท์ และพื@นทีกรณี ศึกษาชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรซึ งในอดีตเรี ยกชื อว่า ตลาด
เหนื อ ตลาดกลาง และ ตลาดใต้ โดยมีถนนสุ ขาภิบาลเป็ นถนนสายหลัก ซึ งพื@นทีกรณี ศึกษาชุ มชน
ริ ม นํ@า จันทบูรนั@นเป็ นย่านเก่ า ที ต@ งั ถิ นฐานอยู่ริม แม่ น@ าํ จันทบุ รีที ถือได้ว่า เป็ นจุ ดกําเนิ ดของเมื อง
จันทบุรีในปั จจุบนั สภาพอาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบผสมผสานในแบบไทย จีน ฝรังมีเอกลักษ์ของ
จันทบุรีคือลวดลายไม้ฉลุช่องลมและบานประตู อาคารทีติดแม่น@ าํ ปลูกสร้างแบบยกเสาลอยสาเหตุ
จากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมคือนํ@าขึ@นนํ@าลงและการกัดเซาะของนํ@า ส่ วนหลังบ้านหรื อพื@นทีส่วนตัว
จะอยูฝ่ ังแม่น@ าํ ส่ วนหน้าบ้านจะหันเข้าสู่ ถนนสุ ขาภิบาล ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายมี
การสื บเชื@อสายมาจากชาวจีนเป็ นส่ วนมาก วัฒนธรรมมีก่ารผสมผสานกันในแบบวิถีพหุ วฒั นธรรม
ด้วยประเพณี ความเชื อ 3 ลักษณะ คื อ ศาสนาพุทธ นับถื อบรรพบุรุษ แบบจีน และศาสนาคริ ส ต์
ประเพณี ทีปฏิ บตั ิกนั เป็ นประจําของชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ได้แก่ การหล่ อเทียนพรรษาทีวดั โบสถ์
การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทีวดั เขตร์ นาบุญญารามการแห่ เจ้าและการ
ทิง@ กระจาดของ 4 ศาล เจ้า การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเม้ง) เป็ นต้น
4.2 ทิศทางการเปลีย+ นแปลงของชุ มชน
ทิศทางการเปลี ยนแปลงของชุ มชนในปั จจุบนั นั@นมีแนวโน้มทีจะทําการฟื@ นฟูวิถี
ชี วิตให้คืนกลับมาสู่ ชุมชนด้วยการพัฒนาในรู ปแบบการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมโดยมี วิสัยทัศน์
ร่ วมกันคือ “วิถีชีวิตทีมีคุณภาพ ความรู้เชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาย่าน
การค้า ดั@ง เดิ ม โดยใช้วิถี ชี วิ ต นํา การค้า ไม่ ใ ช่ ก ารค้า นํา วิ ถี ชี วิต ” ดํา เนิ น การในรู ป แบบของ
“พิพิธภัณฑ์ทีมีชีวิต” และยังอยู่ในขั@นเริ มต้นของการดําเนิ นการโดยมีหน่วยงานในหลายภาคส่ วน
ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนโดยเฉพาะสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดจันทบุรี
ปั ญหาสําคัญเร่ งด่วนทีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมของย่าน
ชุ มชนและต้องได้รับการแก้ไขคื อ ปั ญหานํ@ากัดเซาะตลิ ง การทรุ ดตัวของอาคารและความทรุ ด
โทรมของอาคารส่ วนภัยคุกคามทีตอ้ งมีมาตรการป้ องกันในอนาคตได้แก่ การพัฒนาในส่ วนของ
เอกชนทีไม่สามารถควบคุมได้ ความสําคัญของพื@นทีทางวัฒนธรรมถูกลดบทบาทลง ความซบเซา
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ของย่านการค้าและการทิ@งถิ นทีอยู่อาศัย การพัฒนาจากหน่ วยงานของภาครั ฐหรื อท้องถินอาจลด
คุณค่าขององค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมลง
จากการรวบรวมข้อ มู ล ประเภทต่ า งๆและการวิ เ คราะห์ ใ นเรื องของคุ ณ ค่ า
ความสําคัญ การจัดทําเอกสารเรื อ งความสํา คัญและคุ ณ ค่ า ทางวัฒนธรรมของพื@นที ใ นองค์รวม
ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการเปลียนแปลงต่างๆของพื@นทีกรณี ศึกษา
ซึ งเป็ นไปตามลําดับขั@นตอนในการจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบแบบแผนแล้ว ซึ งจากข้อมูลดังกล่าว
นี@ก็จะนําไปใช้ในการจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุ มชนริ มนํ@าจันท
บูรที เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื@นทีองค์ประกอบที มีคุณลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรมมากขึ@นซึ งจะ
กล่าวถึงในบทต่อไป

บทที+ 6
การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมชุ มชนริมนํา จันทบูร
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆและการวิเคราะห์ในเรื องของคุ ณค่า
ความสําคัญ การวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาและแนวโน้มการเปลี ยนแปลงของพื@นทีก รณี ศึกษาซึ ง
เป็ นไปตามลําดับขั@นตอนในการจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบแบบแผนแล้ว ในขั@นตอนต่อไปจะเป็ น
การเสนอแนวทางในการจัด การพื@ น ที อ งค์ ป ระกอบที เ กี ย วเนื อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะของภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร รวมไปจนถึ งระบบสาธารณู โภคและสาธารณู ปการต่างๆภายใน
ชุมชน ซึงใช้รูปแบบแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การเสนอออกเป็ นเป็ นหัวข้อต่างๆดังต่อนี@
1 องค์ ประกอบทางด้ านภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมทีเ+ กีย+ วข้ องกับชุ มชนริมนํา จันทบูร
1.1 ทางรูปธรรม
A.A.A ศาสนสถาน ได้แก่ วัดโบสถ์เมือง,วัดเขตร์ นาบุญญาราม,วัดจันทนาราม,วัด
ใหม่เมืองจันทบุรี วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล, ศาลเจ้าที ตลาดล่าง ,ศาลเจ้าตัวw เล่าเอี@ยและศาลเจ้าปึ งกง
ม้า
1.1.2 อาคารทัว ไป ได้แก่กลุ่มอาคารที พกั อาศัยภายในย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร
โดยเฉพาะอาคารที บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นย่านการค้าเก่ า ตามเกณฑ์ที ไ ด้ทาํ การสํารวจมาข้า งต้น
รวมถึงรู ปแบบของการก่อสร้างอาคารแบบยกเสาลอยริ มแม่น@ าํ และการหันหลังบ้านลงแม่น@ าํ
1.1.3 สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ แ ละระบบพื@ น ที ว่า งภายในชุ ม ชน โดย
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ แม่น@ าํ จันทบุรีส่วนระบบพื@นทีวา่ ง คือ โครงข่ายการสัญจรหลัก
และรองภายในพื@นทีชุมชน คือ ถนนสุ ขาภิบาล ตรอกซอยทางเดินและบริ เวณท่าเรื อเก่า
1.1.4 ผลผลิตจากชุมชน ศิลปกรรมลวดลายฉลุช่องลม อาหารพื@นถิน ขนมโบราณ
ต่างๆ การประกอบอาชีพพ่อค้าแม่คา้
1.2 ทางนามธรรม
1.2.1 ประวัติศาสตร์ การตั@งถิ นฐานของชุ มชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ นในการ
ปรับสภาพทีอยูอ่ าศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประเพณี และคติความเชือได้แก่การหล่อเทียน
พรรษาทีวดั โบสถ์ การถือศีลกินเจและการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทีวดั เขตร์ นาบุญญาราม
การแห่เจ้าและการทิ@งกระจาดของ 4 ศาล เจ้า การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเม้ง)
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แผนที 9 แสดงองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
(ปรับปรุ งจากข้อมูล GIS สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี)
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2 การกําหนดวัตถุประสงค์ เพื+อเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
รู ปแบบการกําหนดวัตถุ ประสงค์โดยเริ มจากการระบุ ประเด็นปั ญหาแล้วนํามา
แปลงเป็ นวัตถุประสงค์ทีตอบรับและแก้ปัญหานั@นๆเพือให้ครอบคลุมในทุกประเด็น โดยสรุ ปการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสภาพแวดล้อมด้วย SWOT และสามารถกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ระยะ
สั@น และวัตถุประสงค์ระยะยาว ในภาพกว้างๆได้ดงั นี@

ตารางที 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT analysis)
จุดแข็ง (Strength)
1.) มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทแม่น@ าํ
ลําคลองคือ แม่น@ าํ จันทบุรี
2.) มีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ของการตั@งถิน
ฐานชุ มชนริ มแม่น@ าํ ทีชดั เจนและมีการเชื อมโยง
กับเหตุการณ์ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
เป็ นย่านเมืองเก่า และท่าเรื อทีเคยใช้รับเสด็จ ร.
๕
3.) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรู ปธรรมที
อยู่รวมกันในพื@นที เดี ยวเช่ น อาคารบ้านเรื อนมี
เอกลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรม และมี คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและชาวบ้านส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชี พ ค้า ขาย ยัง คงมี บ างส่ ว นสื บ ทอดกิ จ การ
ดั@งเดิม
4.)มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนามธรรม
แบบวิถีพหุ วฒั นธรรม ด้วยประเพณี ความเชื อ S
ลักษณะ คือ ศาสนาพุทธ นับถือบรรพบุรุษแบบ
จีน และศาสนาคริ สต์
5.) ความรู้ ความเข้าใจถึ ง คุ ณค่ า ของมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนในชุมชนบางส่ วน การพัฒนา
เป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและคอยระวังการ

จุดอ่อน (Weakness)
1.) ภัยจากธรรมชาติ เช่ น ปั ญหานํ@ากัดเซาะตลิ ง
การทรุ ดตัวของอาคารและปั ญหาอัคคีภยั ในส่ วน
ของ อาคารไม้เก่า
2.) ความทรุ ดโทรมของอาคารที ข าดการ
บํารุ งรักษา อันเนื องมาจาก ข้อจํากัดในเรื องของ
เงินทุนในการบํารุ งรักษาอาคารและกรรมสิ ทธิ5
เนืองจากส่ วนใหญ่เป็ นบ้านเช่า
3.) พื@ น ที มี ข นาดจํา กั ด ต่ อ การใช้ ง านในยุ ค
ปั จจุ บนั พื@นทีจอดรถไม่ เพีย งพอจึ งต้องจอดริ ม
ถนนทํา ให้กี ดขวางการเดิ นเท้า และการใช้ผิว
จราจรทีคบั แคบร่ วมกันระหว่างการสัญจรทาง
เท้าและรถซึงทําให้เสี ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
4.)พื@นทีสาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุ ดโทรม
เกิดทัศนียภาพทีไม่สวยงามไม่สะดวกในการเข้า
ใช้งาน
5.) พื@นทีจุดบริ การหรื อป้ ายสัญลักษณ์ ส่วนมาก
ยังขาดการออกแบบเพือให้มีความกลมกลืนกับ
บริ บ ทโดยรอบหรื อ การออกแบบเพื อ การสื อ
ความหมาย
6.) บางหน่วยงานหรื อคนในชุมชนบางส่ วนยัง
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ตารางที L (ต่อ)
พัฒนาทีส่งผลเสี ยต่อคนในชุมชนเอง
โอกาส (Opportunity)
1.) ความรู้ ความเข้าใจถึ ง คุ ณค่า ของมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนในชุมชนส่ วนใหญ่ทียงั คงสื บ
สานต่ อกันมาในการพัฒนาก็เป็ นไปอย่า งค่อย
เป็ นค่อยไปและคอยระวังการพัฒนาทีส่งผลเสี ย
ต่อคนในชุมชน
1.) เ ป็ น ที ส น ใ จ แ ล ะ มี โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากหน่วยงานในหลายภาคส่ วนทั@งใน
เรื องของเงิ นทุนและการออกแบบวางแผนการ
อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการต่างๆ
3.) อาคารส่ วนหนึ งเป็ นบ้านเช่ าจึงเป็ นผลให้ผู ้
เช่ า นั@น ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง หรื อเปลี ย นแปลง
โครงสร้ างของอาคารได้ม ากนัก จึ ง มี อาคารที
ยัง คงอยู่ใ นลัก ษณะเดิ ม ปรากฏให้ เ ห็ น อยู่เ ป็ น
จํานวนมาก

มีความเข้าใจทีไม่ตรงกันในเรื องของทิศทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนริ มนํ@าจันทบูร
ภัยคุกคาม (Threat)
1.) การพัฒนาในส่ วนของเอกชนทีชุมชนเองไม่
สามรถควบคุ ม ได้ที ส่งผลกระทบหรื อเกิ ด การ
เปลี ย นแปลงต่ อวิถีชี วิต ของคนในชุ มชนอย่า ง
รวดเร็ ว ซึ งขัดต่อแย้งต่อวิถีชีวิต หรื อบริ บทเดิ ม
ของชุมชน
2.) ปริ มาณการสัญจรทีเพิมมากขึ@น ทําให้สูญเสี ย
พื@นที ว่างทางสังคมเกิ ดความไม่เป็ นระเบียบทํา
ให้บดบังทัศนี ยภาพของตัวสถาปั ตยกรรมส่ งผล
ต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รวมไปถึ งความ
ไม่ปลอดภัยในการเข้าใช้พ@ืนทีร่วมกันจนอาจทํา
ให้วิถีชีวิตและความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดของคน
ในชุมชนสู ญหายไป
3.) ความซบเซาของย่านการค้าในปั จจุบนั ทําให้
เกิดการทิ@งถินทีอยูอ่ าศัย
4.) การพัฒ นาจากหน่ ว ยงานของภาครั ฐ หรื อ
ท้องถิ นที ขดั แย้งกับ วิถีชีวิตหรื อความต้องการ
ของคนในชุมชน
5.) ความสํ า คั ญ ของแม่ น@ ํ าจัน ทบุ รี ที ถู ก ลด
บทบาทลงแม่ น@ ํ าเปลี ย นจากแหล่ ง อุ ป โภค
บริ โภคหรื อเส้นทางคมนาคม กลายมาเป็ นพื@นที
ระบายนํ@าของเมือง
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2.1 วัตถุประสงค์ ระยะสั น (Immediate Objective)
2.1.1 ค้นหาความสําคัญทางวัฒนธรรมของพื@นทีและระบุขอบเขตของพื@นทีแหล่ง
ความสําคัญทางวัฒนธรรมด้านต่างๆเพือสร้างความเข้าใจร่ วมกันสามารถใช้อา้ งอิงกับหน่วยงานทุก
ภาคส่ วนทีเกียวข้องในการพัฒนาพื@นที
2.1.2 กําหนดขอบเขตและระดับในการอนุ รักษ์หรื อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
องค์ประกอบทีเกียวเนืองกับคุณลักษณะของภูมิทศั น์วฒั นธรรม เพือเป็ นต้นแบบในการอนุ รักษ์และ
พัฒนา
2.1.3 พัฒนาและติดตั@งระบบสาธารณู โภคและสาธารณู ปการโดยมีการออกแบบ
ให้มีการสื อความหมายและสร้างเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุ มชนเพือ
รองรับกิจกรรมการใช้งานทั@งคนในและนอกพื@นทีอย่างพอเพียง
2.2 วัตถุประสงค์ ระยะยาว (Development Objective)
2.2.1 นําเสนอแนวทางการพัฒนาทีเหมาะสม และรักษาคุณลักษณะของภูมิทศั น์
วัฒนธรรมพื@นทีไว้ได้
2.2.2 อนุ รัก ษ์ และพัฒนาภู มิ ท ศั น์ วฒั นธรรมให้เ หมาะสม สอดคล้องกับ ความ
ต้องการร่ วมสมัย
2.2.3 กํา หนดมาตรการในการควบคุ ม เพือการอนุ รั ก ษ์ภู มิ ท ศั น์ ว ฒ
ั นธรรมและ
สถาปัตยกรรมท้องถิน เพือเป็ นรากฐานการพัฒนาทียงั ยืน
2.2.4 สร้ างแรงจูงใจ และสร้ างจิตสํานึ ก ของการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม เพื อ
ความยัง ยืนให้เกิดขึ@นกับชุมชน
3 แนวทางการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมชุ มชนริมนํา จันทบูร
ชุ ม ชนริ ม นํ@า จัน ทบูรนั@นมี เอกลัก ษณ์ ใ นด้านการเป็ นย่า นชุ มชนเก่ า ที มี คุ ณ ค่ า ทั@ง ในด้า น
สถาปั ตยกรรมศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบดั@งเดิมทียงั คงสื บทอดต่อกันมาอยูบ่ า้ งและในปั จจุบนั
นั@นมีการเปลียนแปลงทีค่อนข้างรวดเร็ วเนืองจากมีหน่วยงานในหลายภาคส่ วนทีให้ความสนใจและ
ต้องการทีจะมีส่วนร่ วมในการพัฒนา โดยในการพัฒนานั@นจําเป็ นต้องมีการทําความเข้าใจร่ วมกัน
ของทุกภาคส่ วนในการพัฒนาพื@นทีองค์ประกอบทีมีคุณลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรม ซึ งการจัดการ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนั@นมีแนวทางและวัตถุ ประสงค์เพือให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง ยืนในท้ายที สุ ด
ดังนั@นในทีน@ ี จึงขอเสนอแนวทางในการจัดการทียึดตามหลักการพัฒนาอย่างยัง ยืน โดยการพัฒนา
อย่างบูรณาการในสามด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ งแวดล้อม ภายใต้กรอบของแนว
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ทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษ์และพัฒนา
ในขอบเขตของพื@นทีระดับต่างๆ ดังนี@
3.1 รู ปแบบและวิธีการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
3.1.1 การศึกษาและการวิจยั (Study and Research) การศึกษาภูมิทศั น์วฒั นธรรม
ของแต่ละพื@นทีถือว่าเป็ นการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมในขั@นตอนแรก กล่าวคือต้องทําการศึกษา
พื@นทีในแง่มุมต่างๆเพือใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ พ@ืนที ประเด็นต่างๆซึ งสามารถจําแนก
ข้อมูลออกได้เป็ นสองประเภทคือข้อมูลพื@นฐานของพื@นที และข้อมูลพื@นฐานผ่านการวิเคราะห์ ซึ ง
ในขั@นตอนนี@ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาและวิเคราะห์มาแล้วในระดับหนึง ดังข้อมูลทีปรากฏในข้างต้น
3.1.2 การดู แ ลรั ก ษา (Maintenance) คื อ ขั@น ตอนแรกในการจัด การมรดกทาง
วัฒ นธรรมที มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวัฒ นธรรมหรื อ อาคารที มี ค วามสํ า คัญ ที ร ะบุ ไ ว้ใ นหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ให้คงอยูใ่ นสภาพทีมนั คง สมบูรณ์และเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ ด้วยการดูแลรักษาอยูอ่ ย่าง
สมําเสมอ และหากเกิดการเสื อมสภาพก็สามารถทําการซ่ อมแซม ซึ งสามารถทําได้ง่ายและไม่ตอ้ ง
อาศัยผูเ้ ชียวชาญในการ ไม่สิ@นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมากนัก
3.1.3 การรั กษาให้คงสภาพ (Preservation) มัก ใช้การจัดการลักษณะนี@ ก ับมรดก
ทางวัฒนธรรมทีเป็ นโบราณสถานทีขาดการใช้สอยร่ วมสมัยของปั จจุบนั ไปแล้วคุณค่าของแหล่ง
โบราณสถานเหล่ า นี@ จะมี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องการศึ ก ษาโดยทํา หน้ า ที เ ป็ นหลั ก ฐานทาง
ประวัติศ าสตร์ โดยในส่ วนของบริ เวณพื@ นที ที ท าํ การศึ ก ษาในส่ วนของชุ ม ชนนั@นยัง ไม่ปรากฏ
องค์ประกอบหรื อมรดกทางวัฒนธรรมใดทีตอ้ งใช้การจัดการด้วยวิธีน@ ี
3.1.4 การบูรณะ (Restoration) โดยซ่อมแซมปรับปรุ งให้มรดกทางวัฒนธรรมหรื อ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมให้กลมกลืนกับของเดิม ให้มากทีสุด แต่ก็ควรทําให้สามารถแยกแยะถึงสิ งทีมีอยู่
เดิ ม กับ สิ ง ที ไ ด้ป รั บ ปรุ ง ใหม่ การจัด การในลัก ษณะดัง กล่ า วมุ่ ง หมายที จ ะทํา ให้ คุ ณ ค่ า ที เ ป็ น
นามธรรมด้านต่างๆ ทีเกียวเนืองกับพื@นทีน@ นั กลับมามีความชัดเจนมากยิงขึ@น โดยเฉพาะในแง่คุณค่า
ด้านจิตวิญญาณ และคุณค่าด้านการศึกษา
3.1.5 การปฏิสังขรณ์ หรื อการสร้ างขึ@นใหม่ในรู ปแบบเดิ ม (Reconstruction) โดย
ทําให้มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีเคยสุ ญเสี ยรู ปร่ างไป หรื อพังทลายกลับมาอยู่
ในรู ป ที เ คยเป็ น โดยใช้จ ากหลัก ฐานภาพถ่ า ย โดยการสร้ า งใหม่ น@ ี แม้ว่า จะไม่ ส อดคล้อ งกับ
แนวความคิดการอนุรักษ์ทีคาํ นึ งถึงความแท้จริ งของอาคารหรื อวัสดุ แต่ทว่าเมือมีความต้องการใช้
สอยร่ วมสมัย หรื อในกรณี ทีอาคารนั@นๆ เป็ นอาคารทีมีความสําคัญมากในแง่ของจิตวิญญาณ หรื อ
การใช้สอยของผูค้ นก็มีเหตุผลทีจะมีการปฏิสังขรณ์ข@ ึนใหม่เพือตอบสนองต่อการใช้สอยนั@นๆ
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3.1.6 การฟื@ นฟู (Rehabilitation) เป็ นการส่ งเสริ มให้กิจกรรมแบบดั@งเดิมของพื@นที
กลับมาดําเนินต่อไป เพือเป็ นการทําให้ภูมิทศั น์วฒั น์วฒั นธรรม และมรดกทางสถาปั ตยกรรมทีมีอยู่
เดิมแต่ได้ซบเซาลงไปแล้ว กลับขึ@นมามีชีวติ อีกครั@ง
3.1.7 การปรับประโยชน์ใช้สอย ( Adaptation ) ด้วยการเปลียนแปลงหน้าทีเดิ ม
ของอาคาร หรื อภูมิ ทศั น์วฒั นธรรม แบบดั@ง เดิ มเพือตอบสนองต่อหน้า ที ใช้สอยใหม่ แต่ในการ
ปรับเปลี ยนรู ปแบบใช้สอยใหม่ตอ้ งคํานึ งคุ ณค่าด้านต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนั@นเป็ นหลัก
สําคัญ เพราะว่ากิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่ งผลกระทบหรื อลดทอนคุณค่าด้านต่างๆ ของมรดก
ทางวัฒนธรรมลง สําหรั บ กิ จกรรมหรื อการเปลี ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควรจะเคารพต่อมรดก
วัฒนธรรมเดิมหรื อกิจกรรมเดิมทีมีอยูใ่ นพื@นที ทั@งในแง่ของประเภท ขนาด รู ปแบบ สัดส่ วน สี และ
พื@นผิว ควรจะคล้ายคลึ งกับสิ งทีมีอยู่เดิม และควรหลีกเลี ยงการเลี ยนแบบทีอาจจะก่อให้เกิดความ
สับสนได้วา่ ของสิ งไหนเป็ นสิ งเดิม หรื อของสิ งไหนได้สร้างขึ@นใหม่
3.1.8 การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ ( Development and New Creation ) การ
พัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ เป็ นการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมทีส่งผลกระทบต่อพื@นทีมากทีสุด จาก
แนวคิดเรื องการพัฒนาทียงั ยืนทีคาํ นึ งถึงการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด แนวความคิดดังกล่าวไม่ได้ปฏิเสธหรื อเป็ นปรปั กษ์ต่อการพัฒนาหรื อการสร้างสรรค์ใหม่แต่
อย่า งใด เพี ยงแต่ระบุว่าการพัฒนาหรื อการสร้ างสรรค์ใหม่น@ นั ต้องมี คุ ณค่า มี ป ระโยชน์ใช้สอย
สู งสุ ดต่อชุมชนเจ้าของพื@นที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
สําหรั บแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรนั@นจะทําการ
เลื อกใช้แนวทางให้มีความเหมาะสมขึ@นอยู่กบั ลักษณะพื@นที ความต้องการใช้สอยร่ วมสมัยและ
คุณค่าด้านต่างๆของพื@นทีและในบางพื@นทีอาจต้องมีการประยุกต์ใช้ในหลายแนวทางร่ วมกันเพือให้
มีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาทียงั คงมีความเปลียนแปลงและดําเนินต่อไปตามยุคสมัย
3.2 แนวทางในการจัดการพืน ทีอ+ งค์ ประกอบทางวัฒนธรรม
3.2.1 องค์ ประกอบด้ านศาสนสถาน
ได้แก่ วัดโบสถ์เมือง, วัดเขตร์นาบุญญาราม, วัดจันทนาราม, วัดใหม่เมือง
จันทบุรี วัดแม่พระปฏิ สนธิ นิรมล, ศาลเจ้าที ตลาดล่าง, ศาลเจ้าตัวw เล่ าเอี@ยและศาลเจ้าปึ งกงม้า ซึ ง
สามารถเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม ได้ดงั นี@
ก่ อนที จะทํา การจัด การพื@ น ที ท างศาสนสถานเล่ า นี@ ควรมี ก ารศึ ก ษาข้อมู ล และ
องค์ประกอบภายในพื@นทีให้เข้าใจและครบถ้วนถึงระดับความสําคัญในด้านต่างๆเสี ยก่อน อาคารที
มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมหรื ออาคารทีมีความสําคัญทีระบุไว้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ควร
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ได้รับการรักษาให้คงสภาพ (Preservation) การดูแลรักษารักษา (Maintenance) และจัดการสภาพ
อาคารให้คงอยูใ่ นสภาพทีมนั คง สมบูรณ์และเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ ด้วยการดูแลรักษาอยูอ่ ย่างสมําเสมอ
ในส่ วนทีตอ้ งได้รับการการบูรณะ (Restoration) ซ่ อมแซมปรับปรุ ง การเลือกใช้
วัสดุ ควรอาศัยต้นทุนเดิ มทีมีอยู่ในบริ เวณเป็ นสําคัญ เช่ นการสร้ างอาคารใหม่ ก็อาจนําไม้เดิมจาก
การรื@ ออาคารทีมีสภาพทรุ ดโทรมยากต่อการซ่ อมแซมมาใช้ อาทิเช่น อาคารสํานักงาน, หอฉัน, กุฏิ
สงฆ์ เป็ นต้น หรื อแม้กระทัง วัสดุอืนๆเองก็ตามควรคํานึงถึงความกลมกลืน ในการปรับปรุ งนั@นต้อง
คิดวางแผนเป็ นอย่างดี จึงจะทําให้ประกอบกันเป็ นอาคารเดี ยวกันได้อย่างสอดคล้องกลมกลื นกัน
อาคารที มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวัฒ นธรรมหรื ออาคารที มี ค วามสํ า คัญ ที ร ะบุ ไ ว้ใ นหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ น@ นั การซ่อมแซมควรซ่ อมแซมให้กลมกลืนแต่ก็ควรทําให้สามารถแยกแยะถึงสิ งทีมี
อยูเ่ ดิมกับสิ งทีได้ปรับปรุ งใหม่เพือรักษาคุณค่าทั@งในด้านจิตใจและในแง่ของคุณค่าด้านการศึกษา
ส่ วนของอาคารทีได้รับการขึ@นทะเบียนแหล่งโบราณสถานนั@นควรได้รับการดูแล
รักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขทีกรมศิลปากรกําหนด โดยการบริ หารจัดการ
พื@นทีน@ นั ท้องถินควรดําเนิ นการเอง โดยการให้การ ศึกษา หรื อประชาสัมพันธ์เพือสร้ างสํานึ กใน
การอนุ รักษ์ให้กบั ประชาชน โดยคํานึ งถึงความสามารถให้เกิดรายได้เพือเลี@ ยงตัวเองโดยไม่ละเลย
เจตนารมณ์ในการอนุรักษ์
3.2.2 องค์ ประกอบด้ านอาคารทีพ+ กั อาศัยและสิ+ งปลูกสร้ าง
ได้แก่กลุ่ มอาคารที พกั อาศัยภายในย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรโดยเฉพาะ
อาคารทีบ่งบอกถึ งความเป็ นย่านการค้าเก่า ตามเกณฑ์ทีได้ทาํ การสํารวจมานั@นในเบื@องต้นเจ้าของ
อาคารรวมไปถึงผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องในภาคส่ วนต่างๆควรทําการสํารวจจัดทําผังบริ เวณของชุมชน
และขอความร่ วมมือในการสื บค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ วงศ์ตระกูล และบ้านเรื อนทีเป็ นทีอาศัยอยู่
เสี ยก่อนโดยอาจสื บค้นจากข้อมูลภาพเก่าและความทรงจําจากการสอบถามผูม้ ีความรู้ในชุมชน ซึ ง
ในการจัดการภูมิ ทศั น์วฒั นธรรมกลุ่ ม อาคารเหล่า นี@ จาํ เป็ นที ต้องใช้วิธี ก ารที มี ความหลากหลาย
เพือให้เกิ ดความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของระดับการจัดการซึ งสามารถจําแนกรู ปแบบใน
การจัดการได้ดงั นี@
การดูแลรักษา (Maintenance) ในเบื@องต้นอาคารทุกหลังในชุ มชนควรได้รับการ
ดูแลจัดการให้คงอยู่ในสภาพทีมนั คง สมบูรณ์ และเรี ยบร้ อยอยู่เสมอ ด้วยการดูแลรั กษาอยู่อย่าง
สมําเสมอโดยเริ มจากผูอ้ ยู่อาศัยหรื อเจ้าของอาคารเนื องจากเป็ นขั@นตอนที สามารถทําได้ง่ายและ
สามารถดําเนินการได้เองและไม่สิ@นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก
การบูรณะและการปฏิ สังขรณ์ หรื อการสร้างขึ@นใหม่ในรู ปแบบเดิ ม (RestorationReconstruction) การซ่อมแซมปรับปรุ งนั@นการเลือกใช้วสั ดุในการก่อสร้างนั@นเป็ นส่ วนสําคัญควรมี
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การซ่อมแซมให้มีความกลมกลืนกับของเดิม แต่ก็ยงั คงให้สามารถแยกแยะถึงสิ งทีมีอยูเ่ ดิมได้เพือ
ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาถึ ง ความแท้ด@ ัง เดิ ม นอกจากนี@ แล้ว ในส่ ว นอาคารที มี ค วามสํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทีพงั ทลายหรื อสู ญหายไปแล้วนั@น หากเห็นว่ามีคุณค่าเพียงพอต่อชุ มชนหรื อเจ้าของ
พื@นทีเองก็อาจทําการปฏิสังขรณ์ หรื อการสร้างขึ@นใหม่ในรู ปแบบเดิม โดยใช้จากหลักฐานภาพถ่าย
ซึ งอาจมี การเปลี ยนแปลงรู ปแบบการใช้งานให้มีความร่ วมสมัยเพือตอบสนองต่อการใช้สอยใน
ปัจจุบนั
การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation) เพือเป็ นการทําให้ภูมิทศั น์วฒั นธรรม และ
มรดกทางวัฒนธรรมทีมีอยูเ่ ดิมแต่ซบเซาลงไปแล้ว กลับมามีชีวิตชี วาได้อีกครั@ง โดยเฉพาะอารคาร
ทีถูกปล่อยทิ@งร้ างหรื อไม่ได้ดาํ เนิ นกิจการใดๆแล้ว อาจทําการปรับเปลียนกิจกรรมใหม่เข้าไปใน
อาคารเหล่านั@นเพือรักษาไว้ซ ึ งบรรยากาศโดยรวมให้ยงั คงอยู่ต่อได้ แต่ควรมีการวางแผนในเรื อง
ของกิ จกรรมทีจะเข้ามาแทนทีความเหมาะสมรู ปแบบของอาคารและชุ มชนเดิมสามารถยอมรับได้
โดยไม่ส่ งผลลบต่ อวิถีชี วิตความเป็ นอยู่แ ละภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุ มชน ประกอบกับมี ความ
เป็ นไปได้ทีจะใช้อาคารเก่าบางหลังในพื@นทียา่ นเมืองเก่า จันทบุรี จัดตั@งเป็ นพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน เพือ
จัดแสดงสิ ง ของ และให้ข ้อ มู ล เรื องราวที เกี ย วข้อ งกับ ชี วิต ผูค้ นในอดี ต โดยการสนับ สนุ นของ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
3.2.3 องค์ ป ระกอบด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละระบบพืน ที+ท าง
วัฒนธรรมภายในชุ มชน
รักษาความสะอาดของแม่น@ าํ จันทบุรีให้มีคุณภาพนํ@าทีดี เริ มจากการสร้าง
จิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาความสะอาดจากภายในชุ ม ชน สร้ า งความเข้า ใจร่ ว มกัน ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสําคัญของแหล่งนํ@าและวิธีการรักษาและการป้ องกันนํ@าเน่าเสี ยการติดตั@งระบบบําบัดนํ@าเสี ย ถัง
ดักไขมันในครัวเรื อนก่ อนปล่ อยลงสู่ แหล่ ง นํ@า เป็ นต้น รวมไปถึ ง ระบบในการกําจัดขยะภายใน
ชุมชนด้วยเช่นการคัดแยกขยะ การเข้ามาเก็บขยะของเทศบาลทีเป็ นเวลา โดยชาวบ้านอาจเก็บไว้ใน
บ้านตนเองก่อนเมือถึงเวลาค่อยนํามาทิ@งให้รถเก็บไปเพือลดความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของถัง
ขยะหน้าบ้านและการส่ งกลินเหม็นในพื@นทีชุมชนเป็ นต้น
ทีว่างสาธารณะและอาคารบริ การสาธารณะเช่นห้องนํ@า และพื@นทีว่างริ มนํ@าควร
ได้รับการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยอาจทําการปรับเปลียนการใช้งาน เช่ น
จากเดิ มทีเคยเป็ นท่าเรื อปั จจุบนั ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปรั บเปลี ยนให้เป็ นที พกั ผ่อน จัดงานประเพณี
เทศกาลหรื อใช้เป็ นทีพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน
ปรับปรุ งและเสริ มความแข็งแรงของพนังกันนํ@าเดิ มเพือแก้ปัญหานํ@ากัดเซาะโดย
อาศัยความร่ วมมือจากผูเ้ ชียวชาญโดยเฉพาะวิศวกรในเรื องของโครงสร้างและภูมิสถาปนิกในการ
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จัดรู ปแบบทางเลื อกรู ปแบบของเขือนทีมีความเป็ นไปได้ของวัสดุ ก่อสร้ างทีมีความกลมกลื นกับ
สภาพแวดล้อม งบประมาณ ความสวยงาม และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยรอบ และควร
ระวังในเรื อ งของการบดบังภูมิท ศั น์ ของแม่น@ าํ และมุม มองของชุ ม ชนที จะมองออกสู่ แม่ น@ าํ และ
ความรู้สึกเปิ ดโล่งของแม่น@ าํ อย่างทีควรจะเป็ นซึ งในบางส่ วนก็อาจต้องยอมให้น@ าํ ท่วมตามฤดูกาล
เป็ นต้น ในการขุดลอกแม่น@ าํ และการตอกเสาเข็มเพือเสริ มความแข็งแรงของอาคารก็ยงั ต้องระวังใน
เรื องของการพังทลายของตลิงทั@งในบริ เวณทีขุดลอกหรื อบริ เวณข้างเคียงทีจะส่ งผลกระทบถึ งการ
พังทลายของบ้านเรื อนทีอยูร่ ิ มฝังแม่น@ าํ
ส่ วนระบบโครงข่ายการสัญจรหลักและรองภายในพื@นทีชุมชน คือ ถนนสุ ขาภิบาล
ตรอกซอยทางเดินและบริ เวณท่าเรื อเก่า ควรรักษาความสะอาดความเป็ นระเบียบในการจอดหรื อจัด
พื@นทีจอดรถเพิมเติมเพือลดจํานวนรถทีจอดกี ดขวางในชุมชน รณรงค์เพือสร้างความปลอดภัยจาก
ยานพาหนะและการส่ งเสริ มบรรยากาศในการเดินเท้าอีกทั@งยังเป็ นการเพิมพื@นทีปฏิสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนอีกด้วย จึงอาจรณรงค์ให้ลดการขับขียานพาหนะขนาดใหญ่ในชุมชน และเปลียนมาใช้การ
เดินหรื อขีจกั รยานแทนนอกจากนี@ แล้วป้ ายและอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) ควรจัดทํา
ให้มีความเพียงพอ กลมกลืน เหมาะสมกับวิถีชีวิตผูค้ นและสภาพแวดล้อมและบํารุ งรักษาซ่ อมแซม
ให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้เสมอ เช่นป้ ายบอกทางต้องกําหนดการใช้งานของป้ ายและตําแหน่งทีติดตั@ง
ป้ าย เช่นป้ ายบอกทาง ป้ ายชื อสถานที ป้ ายเล่าเรื อง ป้ ายแผนที ชุมชน ป้ ายระเบียบกฎเกณฑ์หรื อ
ข้อแนะนํา เสาไฟส่ องสว่างและม้านัง ริ มถนนทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็ นต้น
3.2.4 องค์ ป ระกอบด้ า นการประกอบด้ า นอาชี พ ที+ เ กี+ ย วเนื+ อ งกั บ ผลผลิ ต หรื อ
ผลิตภัณฑ์ จากชุ มชน
อาชี พ เก่ า แก่ อาหารพื@ น ถิ น ขนมโบราณ ลวดลายฉลุ ช่ อ งลมที เ ป็ น
เอกลักษณ์สิงต่างๆเหล่านี@ ควรทําการศึกษาและนําผลการศึกษาและความรู ้ในชุ มชนมาพัฒนาขึ@น
เป็ นสิ นค้า โดยมี ก ารศึ ก ษาวิจยั เฉพาะทาง แล้วนําผลพัฒ นาไปสู่ ก ารดําเนิ น การอื น ๆ พร้ อมทั@ง
พิจารณาว่าผลดังกล่าวนําไปสู่ การใช้สอยจริ งได้หรื อไม่ และพัฒนารู ปแบบการนําเสนอเหล่านี@ไป
ปรั บใช้เป็ นสื อประชาสัมพันธ์ สร้างกิ จกรรม แก้ไขลักษณะกายภาพ รู ปแบบสถาปั ตยกรรม ชื อ
สถานที แผนทีท่องเทียว และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ๆ
หากพิ จารณาถึ ง ทรั พยากรด้านการประกอบด้า นอาชี พ ที เกี ยวเนื องกับ
ผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์จากชุมชนทีชุมชนมีอยู่ สามารถจัดการได้ตามแนวทางดังนี@
3.2.4.1 อาหาร ได้แก่ ร้ านก๋ วยจับw ป้ าไหม ก๋ วยเตียวทะเลเจ๊อีwด ข้าวแกง
ป้ าติว ข้าวแกงป้ าแจ๋ ว ริ มนํ@าตามสังป้ าบุญเพิม ข้าวมันส้มตําป้ าภา ห่ อหมกจิงเฮงหลี ก๋ วยเตียวผัดนํ@า
กุง้ เสี ยงสวรรค์ ส้มตําริ มนํ@า ลูกชิ@น-บาร์ บีคิว ริ มนํ@า เป็ นต้น โดยทําการพัฒนาให้พ@ืนทีชุมชนริ มนํ@า
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เป็ นแหล่งหรื อศูนย์กลางจําหน่ายอาหารโดยมีแนวทางดังนี@ คือปรับปรุ งและพัฒนาอาหารให้มีความ
หลากหลายในชนิ ดของอาหาร โดยอาจนําอาหารจากชุ มชนข้างเคียงทีอร่ อยมาขายด้วย ปรับปรุ ง
การนําเสนออาหารเพือให้ดูน่ากิน โดยคํานึ งถึ งเรื องความสะอาด ภาชนะบรรจุ การแต่งกายของ
ผูข้ าย การจัดวางและสภาพแวดล้อมบริ เวณทีขาย รื@ อฟื@ นอาหารชุมชนทีเคยมีข@ ึนมาใหม่
3.2.4.2 ของฝากและของทีระลึ ก ได้แก่ ร้ า นขนมโบราณต่ างๆเช่ น ร้ า น
ขนมแม่ตาล ร้ านเฮ้ยหนม ร้ านไอศกรี มตราจรวด ร้ านขนมเที ยนแก้วลุ งจุ่น ขนมดอกจอกป้ าเป้ า
หวานเย็นจังกวงอัน ขนมแม่กิมเซี ย กุ๋ยช่ ายริ มนํ@า ข้าวตังพีจิม บ๊ะจ่างเสี ยงสวรรค์ ร้ านเครื องดื ม
กาแฟลุงหวัน และร้านกาแฟโบราณตรงลานสการ์ เป็ นต้น นอกจากนี@ ยงั มีร้านขายของทีระลึกได้แก่
ร้านขายเสื@ อช่างกล้า ร้านขายโคมลอย บ้านอัญมณี บ้านร้อยสิ บเก้า โดยในส่ วนของขนมต่างๆอาจ
จัดทําขึ@นให้มีความสอดคล้องกับสิ นค้าท่องเที ยวที เป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชน อาจมี การดัดแปลง
พัฒนารู ปแบบของสิ นค้าทีมีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น รู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ทีมีความสวยงามมีความเป็ น
เอกลักษณ์โดยอาจสามารถเก็บไว้เป็ นของทีระลึกได้ หรื ออาจปรับให้มีขนาดทีเล็กลงและมีราคาที
เหมาะสมเป็ นต้น
ทั@ง อาหารและของที ร ะลึ ก นั@น ต้อ งมี ก ารมองหาแหล่ ง เงิ น ทุ น สนับ สนุ น ซึ งนอกจาก
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ยังต้องมองหาหล่งเงินทุนอืน เช่น กองทุนของรัฐทีให้กใู้ น
อัตราดอกเบี@ยตํา เป็ นต้น
3.2.4.3 ลวดลายฉลุ ช่องลมและลวดลายบานประตูไม้ ควรทําการศึกษา
วิจยั รู ปแบบลวดลายศิลปกรรมและกรรมวิธีการทําของงานช่ างเหล่านี@ อาจทําการฟื@ นฟูอาชี พช่ าง
ทํา ลายฉลุ เหล่ า นี@ ให้กลับ มาอี ก ครั@ง โดยการอบรมให้ความรู้ เรื องการอนุ รัก ษ์ เกี ย วกับ ลวดลาย
ศิลปกรรมต่างๆกับช่างไม้ และช่างก่อสร้างทีจะเข้ามาทําการบูรณะ-ปฏิสังขรณ์อาคารในย่านชุ มชน
โดยอาจมีข@นั ตอนในการพัฒนาดังนี@
A. รวบรวมองค์ความรู้
B. หาคนสื บทอด ลงทุนสร้างช่างโดยหาคนมาสื บทอดซึ งอาจไม่ใช่คนใน
ชุมชนก็ได้
S. รัฐควรมีการสนับสนุนอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม
L. มีกองทุนหรื อสร้างกองทุนทีสนับสนุ นจากรัฐทีเน้นเรื องการสื บทอด
ภูมิปัญญาซึ งส่ งผลประโยชน์ต่อส่ วนรวม
M. ควรมีการศึกษาให้ชดั เจนในเรื องภูมิปัญญา
N. ควรมีการศึกษาทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ ดิบ ผลผลิต หน่ วยงานภาครัฐ
อาจเข้ามาช่วยเหลือในการลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ งรัฐอาจต้องยอมเสี ยเปล่าก่อนในช่วงแรก เช่น ชุมชน
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ออก A ส่ วน ภาครัฐออก S ส่ วน นอกจากอาคารในชุมชนจะได้รับการบูรณะ-ปฏิสังขรณ์อย่างถูกวิธี
แล้วยังเป็ นการสื บสานงานช่ างไม้ทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ ของจันทบุรีจนสามารถสร้างอาชี พและ
รายได้แก่คนในชุมชนได้อย่างยัง ยืนอีกทางหนึง
3.2.5 องค์ ประกอบด้ านประวัติศาสตร์ การตังถิ+นฐานของชุ มชน
ทําการศึก ษารวบรวมข้อมูล ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชุ มชน
เผยแพร่ ใ ห้ค นรุ่ นหลัง ศึ ก ษาและได้ท ราบถึ ง ที ม าของบรรพบุ รุษ ของตนรวมไปถึ งเข้าใจความ
ทรงคุ ณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองทีมีอยู่ โดยอาจนําบรรจุเข้าไปในหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนของท้อ งถิ น หรื อ การเรี ย นรู ้ ผ่า นกิ จ กรรมของคนในชุ ม ชนซึ งอาจสอดแทรกเนื@ อ หา
บางส่ ว นเข้า ไปในกิ จ กรรมท่ อ งเที ย วเพื อ สร้ า งมู ล ค่ า และแรงจู ง ใจในการรั ก ษาสิ ง เหล่ า นี@ ไว้
ยกตัวอย่างเช่น การติดตั@งป้ ายข้อมูลประวัติความเป็ นมาของชุมชน หรื ออาคารสถานทีสําคัญต่างๆ
เพือให้คนในชุมชนและนักท่องเทียวได้ศึกษาข้อมูล
สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนเพือสามารถถ่ายทอดและเป็ นคนบอกเล่า
เรื องราวแก่นกั ท่องเทียวได้ โดยการแจกเอกสารข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ไปตามบ้านเรื อนในชุมชน
หรื อในทางอินเทอร์ เน็ท ซึ งต้องนําเสนอให้มีความเข้าใจง่าย น่าสนใจ แก่บุคคลทัว ไป ด้วยวิธีใช้
การบอกเล่าเรื องราวและภาพถ่ายในอดี ตจากคนเก่าแก่ในชุ มชนทียงั มีชีวิตอยู่โดยอาจจัดผ่านงาน
ประเพณี ยอ้ นยุคทีจดั ขึ@นร่ วมกันของคนในชุมชนทุกปี เป็ นต้น
3.2.6 องค์ ประกอบด้ านความสั มพันธ์ ใกล้ ชิดของคนในชุ มชน
ในส่ วนนี@ อาจต้องใช้การจัดการด้วยวิธีออ้ ม ซึ งในที น@ ี อาจใช้วิธี จดั ให้มี
พื@นทีเพือพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชนเพิอเป็ นการเสริ มสร้ างปฏิสัมพันธ์คนในชุมชนให้มีความ
แน่ นแฟ้ นมากขึ@ น เช่ นการจัดให้มีพ@ืนที สวนขนาดเล็ก (Pocket Park) แทรกตัวอยู่ตามพื@นที ว่าง
สาธารณะในชุ มชนโดยเฉพาะบริ เวณท่าเรื อเก่า หรื อการส่ งเสริ มให้มีการออกมาใช้งานพื@นทีหน้า
บ้า นมากขึ@ น โดยอาจต้อ ง อํา นวยความสะดวกเรื อ งความปลอดภัย ด้ว ยการรณรงค์ใ ห้ หัน มา
ความสําคัญในการสัญจรทางเท้าหรื อจักรยานแทนรถจักรยานยนต์ หรื อการลดปริ มาณการสัญจร
ด้วยรถขนาดใหญ่ ด้วยการกําหนดช่ วงเวลาเข้าออกชุ มชนซึ งต้องสร้างข้อตกลงร่ วมกันของคนใน
ชุ มชนเพื อกําหนดมาตรการในการควบคุ ม แต่ท@ งั นี@ ก็ จาํ เป็ นต้องจัดให้มี พ@ืนที จอดรถเพิมเติ มใน
บริ เวณใกล้เคียงเพือรองรับเอาไว้ดว้ ย
3.2.7 องค์ ประกอบด้ านประเพณีและคติความเชื+อ
ได้แก่การหล่อเทียนพรรษาทีวดั โบสถ์ การถือศีลกินเจและการประกอบ
พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทีวดั เขตร์นาบุญญารามการแห่เจ้าและการทิ@งกระจาดของ 4 ศาล เจ้า การบูชา
บรรพบุรุษ (เซ็งเม้ง) ควรสื บสานงานประเพณี เหล่านี@ ให้มีการปฏิบตั ิสืบทอดต่อกันไปยังคนรุ่ นใหม่
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โดยเฉพาะกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนโดยอาจมี ก ารปรั บ เปลี ย นเพิ ม เติ ม ในบางขั@น ตอนหรื อ พิ ธี ก าร
บางอย่างให้เข้ากับยุคสมัยหรื ออาจใส่ ความสนุ กสนานเข้าไปแต่ยงั คงไว้ซ ึ งขั@นตอนหัวใจหลัก ทั@งนี@
เพือเป็ นการดึงดูดความสนใจของคนรุ่ นใหม่ให้หนั มาให้ความสนใจและเข้ามาเรี ยนรู้ เป็ นต้น
4 มาตรการควบคุมและการสร้ างแรงจูงใจ
การกําหนดมาตรการเพื อการอนุ รัก ษ์ ผลที ไ ด้จ ากการสังเคราะห์ ข ้อ มู ล จะได้ถู ก นํา มา
กํา หนดมาตรการ เพื อ ใช้ต อบสนองวัตถุ ป ระสงค์แ ละบรรลุ ว สั ั ย ทัศ น์ ที ก ํา หนด มาตรการมี 2
รู ปแบบมาตรการเชิงจูงใจ Enabling Measure และมาตรการเชิงควบคุม Controlling Measure ซึ งมี
ดังนี@
4.1 มาตรการแรงจูงใจ (Enabling Measure)
L.A.A การยกเว้นภาษีบางประเภทให้กบั อาคารอนุรักษ์ รวมถึงวัสดุทอ้ งถิน
L.A.B การอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตปรับปรุ งอาคารเก่า
L.A.S การสร้างประโยชน์พิเศษให้กบั อาคารเก่าหรื ออาคารใหม่ทีดาํ เนิ นการตาม
คู่มือการ ออกแบบ เช่น การเพิมสัดส่ วนพื@นทีอาคารต่อทีดิน (FAR or BCR)
L.A.L การมอบรางวัลเผยแพร่ สู่ สาธารณะ ให้กบั อาคารทีอนุรักษ์ได้ดี
L.A.M การจัดทํากิจกรรมสร้างการรับรู ้สาธารณะ (Public Awareness) เพือเผยแพร่
ความรู้
ความเข้าใจเกียวกับคุณค่าความสําคัญในพื@นที
L.A.N การออกเงินสนับสนุน (Matching Fund) ร่ วมกับเจ้าของบ้านในการปรับปรุ ง
อาคาร
w.\ มาตรการเชิงควบคุม (Controlling Measure)
โดยส่ วนมาก อาจเป็ นพื@นทีๆมีความสําคัญรองลงมาจากพื@นทีองค์ประกอบหลักที
มี ค วามสํ า คัญ มากเช่ น โบราณสถาน ซึ งพื@ น ที ดัง กล่ า วมัก จะทํา ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ พื@ น ที ๆ มี
ความสําคัญมากนั@นได้ และอาจเป็ นส่ วนทีสร้างหรื อเพิมคุณค่าให้กบั พื@นทีน@ นั ให้มากขึ@น หรื ออาจ
บันทอนคุณค่านั@นลงก็ได้ ซึ งต้องมีการวางแผนในการกําหนดการเปลี ยนแปลงของพื@นทีบริ เวณนี@
เช่น
4.2.1 การควบคุมความสู งอาคาร เป็ นการควบคุมระยะความสู งของชั@น หรื อของ
อาคารสิ งก่อสร้างทีจะเกิดขึ@นใหม่ในบริ เวณพื@นทีน@ นั ๆ อาจเป็ นเพือไม่ให้บดบังทัศนี ยภาพโดยรวม
ของพื@นที หรื อสิ งก่ อสร้างทีมีคุณค่า เพือไม่ให้เกิดผลกระทบทางสายตา หรื อผลกระทบในกรณี
อืนๆทีอาจสร้างความเสี ยหายหรื อเสี ยคุณค่าให้แก่บริ เวณพื@นทีน@ นั ๆได้ป็นต้น
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4.2.2 การควบคุมระยะถอยร่ นอาคารและสิ งก่อสร้าง เป็ นการควบคุมเพือไม่ให้เกิด
การเปลียนแปลงภายในบริ เวณพื@นทีทาํ การอนุรักษ์ โดยการกําหนดระยะห่างหรื อระยะถ่อยร่ นต่างๆ
จากสถานทีสําคัญๆ ให้มีความเหมาะสมกับพื@นทีทีมีความสําคัญในการอนุ รักษ์น@ นั ๆ อาจเป็ นเพือ
ป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับสถานที หรื อโครงสร้าง ความปลอดภัย หรื อเรื องของมุมมองทีอาจ
เกิดความเสี ยหายต่อพื@นได้
4.2.3 การควบคุมรู ปแบบสิ งก่อสร้างหรื อสถาปั ตยกรรม อาจเป็ นการควบคุมโดย
การเสนอแนวทางรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมใหม่ให้มีคามสอดคล้องกับสถาปั ตยกรรมเดิ มเพือ
ความกลมกลืนของพื@นทีให้มีความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน หรื อกําหนดให้มีรูปแบบเฉพาะบางส่ วน
ให้มีวามคล้ายคลึงกับของเก่าเช่น สี วัสดุ และลวดลาย เป็ นต้น
4.2.4 การควบคุ ม กิ จกรรมการใช้ประโยชน์พ@ืนที คือการควบคุ มประเภทของ
กิ จกรรมที จะเกิ ดชึ@ นรอบๆ หรื อภายในบริ เวณใกล้เคี ย งกับ พื@นที ๆ จัดให้อยู่ในขอบเขตของการ
อนุรักษ์น@ นั เพือไม่ให้สร้างปั ญหาและรบกวนพื@นทีดงั กล่าว เนื องจากบางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสม
กับสภาพของพื@นทีน@ นั ๆ
ซึ งมาตรการเหล่านี@ จะถูกนํามาปรับใช้เพือให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละลักษณะ
ของพื@นทีองค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรม และทีสาํ คัญนั@นต้องผ่านการเป็ นทียอมรับของชุมชน
เป็ นหลัก เพื อให้ก ารพัฒนามี ค วามยืด หยุ่น และสามารถเกิ ด ขึ@ น ได้จ ริ ง โดยเฉพาะมาตรการเชิ ง
ควบคุมนั@นหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรชุมชน ต้องมีการสร้างความเข้าใจร่ วมกันสามารถเป็ นที
ยอมรับร่ วมกันได้ของคนในชุมชน เพือให้การควบคุมเกิดประสิ ทธิ ผลมากทีสุดในเชิงปฏิบตั ิการ
5 บทบาทของหน่ วยงานและบุคลากรทีเ+ กีย+ วข้ อง
สําหรั บการจัด การภูมิท ศั น์วฒั นธรรมจะประสบความสํา เร็ จได้ต้องเริ ม มาจาก
ชุมชน แต่ตอ้ งประสานความร่ วมมือไปยังหน่วยงานอืนทีเกียวข้องซึ งในทีน@ ี แบ่งออกเป็ นสองระดับ
คือ ระดับท้องถินและระดับชาติซ ึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี@
5.1 หน่ วยงานส่ วนท้องถิ+น (ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ )
การจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมเป็ นโครงการทีกระทําต่อพื@นทีซ ึ งเกียวเนื องกับผูอ้ ยู่
อาศัยในพื@นทีน@ นั ๆโดยตรงซึงมีดงั ต่อไปนี@
5.A.A กลุ่มบุคคลทีมีความสนใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิน ในทีน@ ี ได้แก่ กลุ่ม
คณะกรรมการชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร ซึ งเกิ ดจากการรวมตัวของคนในชุ มชนเพือปกป้ องมรดกทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ นของตน ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการมีส่วนร่ วมใน
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การจัดสรรทรัพยากรของท้องถินอย่างเป็ นธรรม อีกทั@งการรวมกลุ่มเกิดจากการอาสาจึงทําให้งานมี
ประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับบริ บทของท้องถิน
5.A.B สถานศึกษาและวัดทีอยู่ในท้องถิน เนื องจากโรงเรี ยนและวัดจะเป็ นศูนย์รว
ผูร้ ู ้ ข องท้อ งถิ น และรวมไปถึ ง มี ศ ัก ยภาพในแง่ ข องการระดมสรรพกํา ลัง เพื อ ให้ โ ครงการทาง
วัฒนธรรมต่างๆสัมฤทธิ5 ผลตามเป้ าหมาย
5.A.S หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน) และอยู่ภายใต้การดูแลของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้แก่ เทศบาลเมืองจันทบุรี องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดจันทบุรี สํานักงานทีดินจังหวัดจันทบุรี สํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด
จัน ทบุ รี สํ า นัก งานพาณิ ช ย์จ ัง หวัด จัน ทบุ รี สํ า นัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด จัน ทบุ รี สํ า นัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เป็ นต้น
5.2 หน่ วยงานส่ วนกลางระดับชาติ (ระดับนโยบาย)
หน่ วยงานกลางระดับ ชาติ ไ ด้แก่ กรม กระทรวงและหน่ ว ยงานเที ย บเท่ า เป็ น
หน่ ว ยงานที เ ป็ นองค์ ป ระกอบในการกํา หนดกรอบและทิ ศ ทางของประเทศไทยในอนาคต
หน่ วยงานทีมีหน้าทีเกียวข้องโดยตรงเกี ยวกับเรื องราวทางวัฒนธรรมและภูมิทศั น์วฒั นธรรมเช่ น
สํ า นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ แ ละกรมศิ ล ปากร ซึ งอยู่ภ ายใต้ก ารบริ ห ารของ
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม สํานักงานพัฒนาการท่องเทียว การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย
กระทรวงท่องเทียวและกีฬา และการเคหะแห่งชาติ เป็ นต้น
นอกเหนือไปจากหน่วยงานทางราชการแล้วยังมีหน่วยงานทีไม่ได้เป็ นข้าราชการ
อี ก เป็ นจํา นวนมากที พ ร้ อ มจะสนับ สนุ น การจัด โครงการที เ กี ย วเนื อ งกับ การจัด การภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ ทั@งในการสนับสนุ นด้านทุนทรัพย์ และการให้คาํ ปรึ กษา
เช่ น สถาบันอาศรมศิ ลป์ สถาบันพิพิ ธภัณฑ์ก ารเรี ย นรู ้ แห่ ง ชาติ สถาบันสิ งแวดล้อมไทย มูลนิ ธิ
ใบไม้สีเขียว มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง มูลนิธิการเรี ยนรู้และพัฒนาประชาสังคม มูลนิธิฟอร์ ด เป็ น
ต้น
ตารางที M แสดงบทบาทของหน่วยงานและบุคลากรทีเกียวข้อง
ภารกิจ

กิจกรรม

การบํารุ งรักษาขั@นพื@นฐาน - การรักษาความสะอาด
(รัฐสนับสนุน กํากับดูแล - การปกป้ องคุม้ ครอง,

มรดกทางวัฒนธรรม
ระดับท้องถิน

มรดกทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ

ท้องถิน

ท้องถิน

104

ตารรางที M (ต่อ)
ให้คาํ แนะนํา)

รักษาความปลอดภัย

การให้บริ การในพื@นที
มรดกทางวัฒนธรรม

- การให้บริ การด้านข้อมูล ท้องถิน
, ข่าวสาร
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- การจัดสิ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ
- การจัดกิจกรรมด้าน
การศึกษาอืนๆ

ท้องถิน

การดูแลรักษา
โบราณสถานตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงือนไขทีกรมศิลปากร
กําหนด

- การซ่อมแซมเบื@องต้น
- การคํ@ายันโบราณสถาน
- การสงวนรักษา
- การเสริ มความมัน คง
แข็งแรง
- การบูรณะ
- การปฏิสงั ขรณ์
- การประกอบคืน (อนัส
ติโลซิส)
- การประยุกต์การใช้สอย

กรมศิลปากร

ท้องถิน

หน่วยงานท้องถินได้แก่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด, องค์การบริ หารส่วนตําบล, เทศบาล
ระดับชาติ เช่น กรมศิลปากร,กระทรวงวัฒนธรรม,สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ

~ ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของชุ มชนริมนํา จันทบูรสู่ ความยัง+ ยืน
การจัดการภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรมของชุ ม ชนริ มนํ@า จัน ทบูร ตามแนวทางและวัตถุ ประสงค์
เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง ยืนในท้ายทีสุด แนวทางในการจัดการจึงยึดตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง ยืน โดยการพัฒนาอย่างบูรณาการในสามด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ งแวดล้อม
ภายใต้กรอบของแนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยจากการเสนอ
แนวทางการจัด การที ไ ด้ยึ ด ตามหลัก การดัง กล่ า วข้า งต้น นั@น จึ ง ได้ข ้อ สรุ ป ถึ ง แนวโน้ ม การ
เปลียนแปลงภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยัง ยืน ดังนี@
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ในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของย่านชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรนี@ ยงั คงความเป็ นย่านการ ค้า
ดั@งเดิม คือการฟื@ นฟูการค้าทีเคยรุ่ งเรื องในอดีตให้กลับมีชีวิตชี วาโดยการปรับประโยชน์ใช้สอย ใช้
วิถีชีวิตนําการค้า ไม่ใช่การค้านําวิถีชีวิต ซึ งหมายความว่าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จไม่ว่าจะเป็ น
การท่ อ งเที ย วหรื อ การประกอบอาชี พ ของคนในชุ ม ชนเองหรื อ คนภายนอกที จ ะเข้า มาต้อ งมี
มาตรการในการควบคุม ในด้านการจัดการด้านภูมิทศั น์วฒั นธรรมเพือรองรับด้า นการท่องเทียวนั@น
ควรทีจะเพียงพอต่อการรองรับวีชีวติ ของคนในชุมชนเองเป็ นหลัก ให้เหมาะสมกับขนาดของคนใน
ชุ มชทีจะจัดการได้ ด้วยการเปลี ยนแปลงหน้าทีเดิมของอาคาร หรื อภูมิทศั น์วฒั นธรรม แบบดั@งเดิ ม
เพือตอบสนองต่อหน้าทีใช้สอยใหม่ แต่ในการปรับเปลียนรู ปแบบใช้สอยใหม่ตอ้ งคํานึ งคุณค่าด้าน
ต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนั@นเป็ นหลักสําคัญ สําหรับกิจกรรมหรื อการเปลียนแปลงการใช้สอย
ใหม่ควรจะเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมเดิมหรื อกิจกรรมเดิมทีมีอยูใ่ นพื@นทีเกิดความสําคัญและสร้าง
มูลค่า จนสามารถมีเอกลักษณ์ทีดึงดูดผูท้ ีตอ้ งการศึกษาหรื อนักท่องเทียวให้เข้ามาเยียมชมและสร้าง
รายได้แก่ชุมชนและสามารถเลี@ยงตัวเองต่อไปได้ในทีสุด
การให้ความรู้ เชิ งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยการฟื@ นฟูทางกายภาพของชุ มชน
นั@น เป็ นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ของชุ มชนเพือเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ให้
อนุชนรุ่ นหลังไปในตัว ซึ งในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรนี@ ยงั ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและความเป็ นเจ้าของร่ วมกันของคนในชุ มชนให้นึกถึงคุณค่าจนเกิดความหวงแหน
และรักษาสิ งต่างๆเหล่านี@ให้มีความยาวนานและปรับเปลียนไปตามวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมเพราะ
ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสําคัญในความเป็ นภูมิทศั น์วฒั นธรรมของตนเอง
ผลสัมฤทธิ5 ของการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมในท้ายทีสุดนั@นสามารถชี@ วดั ได้จาก วิถีชีวิตที
มีคุณภาพของคนในชุมชนทีมีความเข้มแข็ง สามารถสื บทอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาของท้องถิน และ
สามารถนํา ไปปรั บ ใช้ก ับ สัง คมร่ ว มสมัย ได้ ภายใต้สิ งแวดล้อมของที อ ยู่อาศัย ที มี ความสะอาด
สวยงาม ปฏิ บตั ิตามกฎระเบีย บของสังคม และไม่สร้ า งความเดื อดร้ อนให้ผูอ้ ื น โดยจัดการด้า น
สิ งแวดล้อมทีคาํ นึงถึงทั@งในแง่ของประเภท ขนาด รู ปแบบ สัดส่ วน สี และพื@นผิว สามารถกลมกลืน
และคล้ายคลึงกับสิ งทีมีอยูเ่ ดิมด้วยจึงจะสามารถคงไว้ซ ึ งความเป็ นเอกลักษณ์ของชุ มชน นอกจากนี@
ในการพัฒ นาสภาพพื@ นที ใ นการรองรั บ กิ ก รรมต่ า งๆต้องมี ก ารศึ ก ษาสภาพธรรมชาติ เช่ น การ
เลือกใช้พืชพรรณหรื อวัสดุ เลือกใช้เฉพาะทีหาง่ายในท้องถิน และเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ซึ งจะทํา
ให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและการบริ หารจัดการที เป็ นไปอย่างสมดุ ล พอเพียงไม่บริ โภคทรัพยากร
เกินความจําเป็ นและสามารถพึงพาอาศัยกันได้อย่างเป็ นสุ ข

บทที+ 7
บทสรุ ป
การวิจยั ครั@ งนี@ มี จุดมุ่ งหมายเพือ ศึ ก ษากระบวนการจัดการและแนวทางในการ
จัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม พื@นทีกรณี ศึกษาคือ ชุ มชนริ มนํ@าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยกําหนด
วัตถุ ประสงค์ไว้ 4 ประการซึ งผลสรุ ปจากการวิจยั ครั@งนี@ คือ การออกแบบขั@นตอนในการจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบแบบแผน เพือใช้ในการ ศึกษารวบรวมข้อมูล สํารวจและบันทึกข้อมูล ของ
องค์ประกอบทางด้านภูมิ ท ัศน์ว ฒ
ั นธรรมที มี ค วามเกี ย วข้องกับ ชุ ม ชนริ ม นํ@า จันทบู ร และเสนอ
แนวทางในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื@นทีเกียวข้องดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ดงั นี@
1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุ มชนริ มนํ@าจันท
บูร จนสามารถระบุคุณค่าความสําคัญของสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ได้ดงั นี@คือ
1.1 ข้ อมูลแนวความคิดและทฤษฎี ทีเ+ กีย+ วข้ องในการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
ได้ขอ้ มูลแนวความคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้องในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม เป็ น
การสร้างความเข้าใจร่ วมกันต่อการอนุ รักษ์ชุมชนอย่างมีระเบียบวิธีตามกระบวนการวิจยั และนําผล
ทีได้ไปเป็ นแนวทางของการวางแผนพัฒนาชุมชนในด้านอืนๆต่อไปในอนาคต
1.2 ผลวิเคราะห์ องค์ ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์ วัฒนธรรมชุ มชนริมนํา
จันทบูร
ประเภทของภูมิทศั น์วฒั นธรรมของพื@นที ย่านชุ ม ชนริ มนํ@า จันทบูรนั@นเป็ นแบบ
“ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบชุ มชนเมือง”หรื อ“วัฒนธรรมนําภูมิทศั น์” ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ได้แก่
X.\.X องค์ ประกอบด้ านรู ปธรรม
ศาสนสถาน ได้แก่ วัดโบสถ์เมือง,วัดเขตร์ นาบุญญาราม,วัดจันทนาราม,วัดใหม่
เมืองจันทบุรี วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล, ศาลเจ้าที ตลาดล่าง ,ศาลเจ้าตัวw เล่าเอี@ยและศาลเจ้าปึ งกงม้า
อาคารทัว ไป ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม อาคารที พ ัก อาศัย ภายในย่ า นชุ ม ชนริ มนํ@าจัน ทบู ร
โดยเฉพาะอาคารที บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ นย่านการค้าเก่ า ตามเกณฑ์ที ไ ด้ท าํ การสํารวจมาข้า งต้น
รวมถึงรู ปแบบของการก่อสร้างอาคารแบบยกเสาลอยริ มแม่น@ าํ และการหันหลังบ้านลงแม่น@ าํ
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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบพื@นทีวา่ งภายในชุ มชน โดยสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติได้แก่ แม่น@ าํ จันทบุรีส่วนระบบพื@นทีวา่ ง คือ โครงข่ายการสัญจรหลักและรองภายใน
พื@นทีชุมชน คือ ถนนสุ ขาภิบาล ตรอกซอยทางเดินและบริ เวณท่าเรื อเก่า
ผลผลิตจากชุ มชน ศิลปกรรมลวดลายฉลุ ช่องลม อาหารพื@นถิน ขนมโบราณต่างๆ
การประกอบอาชีพพ่อค้าแม่คา้
X.\.\ องค์ ประกอบด้ านนามธรรม
ได้แก่ ประวัติ ศ าสตร์ ก ารตั@ง ถิ น ฐานของชุ ม ชน วิถี ชี วิต ความสั ม พัน ธ์
ใกล้ ชิ ด ของคนในชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น ในการปรั บ สภาพที อ ยู่ อ าศัย ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อม ประเพณี และคติ ความเชื อได้แก่ การหล่อเทียนพรรษาทีวดั โบสถ์ การถื อศีลกิ นเจ
และการประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทีวดั เขตร์ นาบุญญารามการแห่เจ้าและการทิ@งกระจาดของ 4
ศาล เจ้า การบูชาบรรพบุรุษ (เซ็งเม้ง)
1.3 ผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ในการดํารงรักษาย่านชุ มชนชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรนั@นมีเอกลักษณ์ ในด้านการเป็ น
ย่านชุ มชนเก่าทีมีคุณค่าทั@งในด้านสถาปั ตยกรรมศิลปกรรมและวิถีชีวิตในแบบดั@งเดิ มทียงั คงสื บ
ทอดต่อกันมาอยู่บา้ งและ ปั จจุบนั นั@นมีการเปลียนแปลงทีค่อนข้างรวดเร็ วภายใต้กรอบวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาร่ วมกันของชุมชน ปัญหาสําคัญเร่ งด่วนทีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทศั น์
วัฒนธรรมของย่านชุมชนและต้องได้รับการแก้ไขคือ ปั ญหานํ@ากัดเซาะตลิง การทรุ ดตัวของอาคาร
และความทรุ ดโทรมของอาคารส่ วนภัยคุกคามทีตอ้ งมีมาตรการป้ องกันในอนาคตได้แก่ การพัฒนา
ในส่ วนของเอกชนทีไม่สามารถควบคุ มได้ ความสําคัญของพื@นทีทางวัฒนธรรมถูกลดบทบาทลง
ความซบเซาของย่านการค้า และการทิ@ง ถิ นที อยู่อาศัย การพัฒนาจากหน่ วยงานของภาครั ฐหรื อ
ท้องถินอาจลดคุณค่าขององค์ประกอบของภูมิทศั น์วฒั นธรรมลง
1.4 แนวทางในการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของพืน ทีก+ รณีศึกษาอย่ างยั+งยืน
แนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ดําเนินตามหลัก
แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง ยืน โดยเสนอแนวทางในการจัดการพัฒนาอย่างบูรณาการในสามด้านคือ
ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม และด้า นสิ ง แวดล้อ ม ภายใต้ก รอบของแนวทางการจัดการภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยมี แนวทางวิธีการอนุ รักษ์และพัฒนาในขอบเขตของพื@นที
ระดับต่างๆ คือ
1. การศึกษาและการวิจยั (Study and Research)
2. การดูแลรักษา (Maintenance)
3. การรักษาให้คงสภาพ (Preservation)
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4. การบูรณะ (Restoration)
5. การปฏิสังขรณ์ หรื อการสร้างขึ@นใหม่ในรู ปแบบเดิม (Reconstruction)
6. การฟื@ นฟู (Rehabilitation)
7. การปรับประโยชน์ใช้สอย ( Adaptation )
8. การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ ( Development and New Creation )
โดยเลือกใช้แนวทางการจัดการให้มีความเหมาะสมขึ@นอยู่กบั ลักษณะพื@นที ความ
ต้องการใช้สอยร่ วมสมัยและคุณค่าด้านต่างๆของพื@นทีองค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุ มชนริ มนํ@า
จันทบูรซึ งก็ทาํ ให้ภาพในการกําหนดแนวทางการพัฒนาพื@นที ดงั กล่ าวในเบื@ องต้นสามารถตอบ
วัตถุ ประสงค์ของแนวทางการจัดการภู มิทศั น์วฒั นธรรมเพือความยั@งยืนได้ท@ งั สามด้านคือ ด้า น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ งแวดล้อม
2 ข้ อบกพร่ องในการวิจัย
เนืองจาการศึกษาเพือจัดทํารายงานเล่มนี@ เป็ นการศึกษาด้านภาคข้อมูลในภาพกว้าง และ
ได้ทาํ การสํารวจพื@นทีสําคัญๆเพียงบางส่ วนเนื องด้วยเวลาในการศึกษาที จาํ กัด จึ งอาจทําให้เก็บ
ข้อมูลภาคสนามได้ไม่ครบถ้วน ซึ งในการศึกษาครั@งนี@สามารถสรุ ปข้อบกพร่ องในการศึกษาดังนี@
2.1 การเก็บข้ อมูล
ข้อ มู ล ด้า นกายภาพ ได้แ ก่ ลัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมและภู ม ปั ญ ญาในการ
ก่ อสร้ างพื@นถิ น ยังไม่มีความละเอี ย ดมากนัก รวมถึ งการจัดทําแผนทีระบุแหล่ งความสําคัญทาง
วัฒนธรรมด้านต่างๆ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบรวมไปถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมทีจะนํามาเป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนนึ@นยังเป็ นเพียงข้อมูลการสอบถามพูดคุย ซึงทางผูว้ ิจยั
ได้จดั ทําขึ@นเพือประกอบความเข้าใจในการศึกษาเท่านั@น
2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การดํา เนิ น การเกี ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า และความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพื@นทีน@ นั ควรใช้บุคลากรทีมีความรู ้ร่วมกันทีหลากหลายสาขา
วิชาชี พ เพือการบูรณาการข้อมูลในทุกๆด้าน รวมถึงบุคลากรในท้องถินเองควรมีส่วนร่ วมในการ
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลร่ วมกับชุมชน
2.3 การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ในการดําเนิ นการวิจยั นี@ กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนยังมีเพียงการสอบถาม
ข้อมูล และความคิ ดเห็ นของกลุ่ มผูน้ ําชุ ม ชนและชาวบ้านในเพีย งบางส่ วนจากการสุ่ มสอบถาม
เท่านั@น ถือว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนต่อการดําเนินงานนี@ยงั ไม่เพียงพอมากนัก
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3 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยขันต่ อไป
.X การศึกษาทัศนคติของประชากรในชุ มชนและบริเวณใกล้ เคียง
ควรทําการเก็บข้อมู ลโดยแบบสอบถาม โดยให้ค นในพื@นที ตอบแบบสอบถาม
เพื อ ให้ ไ ด้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งที ถู ก จํา กัด เฉพาะในขอบเขตพื@น ที เ ท่ า นั@น แต่ ค วามเห็ น ของประชาชน
ภายนอกชุ มชนทีอยู่ใกล้กนั ย่อมมีความสําคัญเหมือนกัน เนื องจากชุ มชนทีอยู่ใกล้กนั ย่อมถ่ายทอด
วัฒนธรรมถึงกันได้ ในการศึกษาขั@นต่อไปจึงควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชากรทั@งใน
ชุมชนและนอกชุมชนนี@ดว้ ย
3.2 การศึกษาความต้ องการและความสํ าคัญเร่ งด่ วนของชุ มชน
ควรทํา การศึ ก ษาความต้ อ งการและความสํ า คั ญ เร่ งด่ ว นของชุ ม ชน โดย
ทําการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการและเครื องมือวิจยั ทีมีความน่าเชือถือมากขึ@น เพือทีจะสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาของคนในพื@นทีอย่างถูกต้องมากทีสุด และ
สามารถกําหนดวัฒถุประสงค์ในการพัฒนาพื@นทีได้
. การศึกษาในขันตอนการบูรณาการเข้ าสู่ แผนท้องถิ+น
ได้แก่ การกําหนดวัตถุ ประสงค์ การเก็ บข้อมูลเชิ งลึ กเพือการวางแผน และการ
นําไปสู่ การปฏิ บตั ิผ่านกระบวนการมี ส่วนร่ วมของคนในพื@นที แผนดังกล่ าวจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลเชิ งลึก ทั@งในส่ วนกายภาพและสังคม ทีจะได้นาํ มาใช้เป็ นตัวกําหนดมาตรการและแนวทางที
ปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ตรงกับ ความต้อ งการและวิ สั ย ทัศ น์ ข องคนในพื@ น ที แ ละมี ค วามสอดคล้อ งกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื@นที
การค้นค้วาอิสระเรื อง แนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม : กรณี ศึกษาชุ มชน
ริ มนํ@าจันทบูรนี@ เป็ นการศึกษาในรายวิชาสุ ดท้ายของหลักสู ตรภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามระเบียบวิธีวจิ ยั และสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ได้ผลตามทีคาดว่าจะได้รับ
ทั@ง L ข้อ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีขอ้ บกพร่ องดังทีได้กล่าวมาข้างต้นคือ (A) ความละเอียดของการเก็บ
ข้อมูลทางด้านกายภาพทียงั ไม่ครอบคลุมในทุกพื@นที (B) การวิเคราะฆืขอ้ มูลนั@นควรใช้บุคลากรทีมี
ความรู้ร่วมกันทีหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพือการบูรณาการข้อมูลในทุกๆด้าน (S) กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการวางแผนจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมชุ มชนริ มนํ@าจันทบูรยังมีเพียงบางส่ วน
ทั@งนี@ผวู จิ ยั ได้เสนอแนะหัวข้อวิจยั สําหรับผูท้ ีตอ้ งการศึ กษาในขั@นต่อไปได้แก่ (A) การศึกษาทัศนคติ
ของประชากรในชุ มชนและบริ เวณใกล้เคียง (B) การศึกษาความต้องการและความสําคัญเร่ งด่วน
ของชุมชน (S) การศึกษาในขั@นตอนการบูรณาการเข้าสู่ แผนท้องถิน ซึ งจะทําให้การวิจยั ในหัวข้อนี@
ได้ผลทีสมบูรณ์ยงิ ขึ@น
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ข้อ มู ล การสํ า รวจรายหลัง คาเรื อ นของสถาบัน อาศรมศิ ล ป์ ในเบื@ อ งต้น นี@ ได้ท ํา การ
คัดเลือกอาคารทีมีความสําคัญพร้อมได้ทาํ ประวัติและรายละเอียดของอาคารซึงประกอบไปด้วย
บ้า นโภคบาลเป็ นบ้า นไม้ต ะเคี ย นทั@งหลัง ลัก ษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบจี น
แบ่งเป็ น S เรื อน สภาพบ้านในปัจจุบนั ส่ วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ นลักษณะเดิม มีการเปลียนแปลงปรับปรุ ง
บ้างเป็ นบางส่ วนเนื องจากประสบภัยนํ@าท่วมเป็ นประจํา และปรับปรุ งตามความจําเป็ นบางอย่าง
ได้แก่ เปลี ยนพื@นบ้าน ทาสี ตกแต่งบ้าน และปรั บสภาพพื@นทีใช้สอยภายในบ้าน บ้านโภคบาลใน
อดีต ส่ วนใหญ่อยูใ่ นความปกครองดูแลของ คุณย่าทวด ถิน โภคบาล เนืองจากคุณปู่ ทวดถึงแก่กรรม
ตั@งแต่คุณย่าทวดอายุเพียง BM ปี คุณย่าทวดถิ น โภคบาล ดํารงชี วิตอยูต่ @ งั แต่ พ.ศ. BLA – BMA รวม
สิ ริอายุ C ปี นับเป็ นหญิงแกร่ งทีดาํ รงชี วิตอยูถ่ ึง M แผ่นดิน ตั@งแต่สมัยรัชกาลที M –  แห่ งราชวงศ์
จักรี มีลูกหลานสื บทอดถึงปั จจุบนั รวม M รุ่ น บ้านโภคบาลสมัยคุณย่าทวด ดํารงชี พด้วยการค้าขาย
โดยนําผ้าและเครื องนุ่งห่ มจากกรุ งเทพ ฯ ขนส่ งทางเรื อเมล์มาขายทีจนั ทบุรี และนําของป่ ารวมทั@ง
สมุนไพรจากจันทบุรีไปขายทีกรุ งเทพ ฯ รวมทั@งค้าขายเสื อซึ งทอโดยชาวญวนทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณวัด
โรมันคาทอลิก จันทบุรี การค้าขายผ้าในสมัยนั@นซึ งเป็ นช่วงระยะเวลาทีฝรังเศสยึดจันทบุรีนานถึ ง
AA ปี (ร.ศ. AAB – ABS หรื อ พ.ศ. BLSN – BLL) ถือว่าเป็ นสิ นค้าควบคุมโดยกงสุ ลฝรังเศส ร้านค้าขาย
ผ้าต้องอยู่ในอาณัติของฝรังเศส โดยฝรังเศสออกเอกสารรับรองให้ว่าเป็ นคนในบังคับของฝรังเศส
ซึ งบ้านโภคบาลยังคงเก็บรักษาเอกสารฉบับนี@ไว้ให้เป็ นประวัติศาสตร์ ตอนหนึง ของจังหวัดจันบุรี

ภาพที S บ้านโภคบาลร้านค้าขายผ้าทีเคยอยูใ่ นอาณัติของฝรังเศส
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บ้านขุนบุรพาภิผล บ้านเลขที ๙๐ ถนนสุ ขาภิบาล เป็ นบ้านตึกทรงยุโรปเก่าแก่อายุ
กว่า ๑๐๐ ปี เดิ ม มี ๒ หลัง ด้านหน้าเป็ นตึ ก ทรงยุโรป ด้า นหลัง เป็ นเรื อนไม้ท รงไทยติ ดแม่ น@ ํา
จันทบุรี ปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงรู ปทรงไปบ้างแล้วตามความจําเป็ น ในอดีตบ้า นนี@เป็ นโรงพิมพ์
ชื อว่า พานิ ชเจริ ญศรี มีหลักฐานเป็ นหนังสื อโบราณ ระบุปีทีพิมพ์ชดั เจนใน ร.ศ. AB (พ.ศ. BLLL)
ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. BLC ขุนบุรพาภิผล ได้ซ@ื อบ้านหลังนี@ เป็ นทีอยูอ่ าศัยมาจนถึงรุ่ นลูกรุ่ นหลาน
ปั จจุบนั ลูกหลานประกอบอาชี พขายขนมไข่ทีมีชือเสี ยงแห่ งหนึ งในเมือง จันทบุรี นิ ยมเรี ยกกันว่า
“ขนมไข่ป้าไต๊” ขุนบุรพาภิผล เดิมชื อ นายเหลือม ศิริพงษ์ เกิดเพือ พ.ศ. BLBC (จ.ศ. ABL) เป็ นชาว
จันทบุรีโดยแท้ เริ มเรี ยนหนังสื อทีวดั โบสถ์ มีอาชีพรับราชการ เคยดํารงตําแหน่งปลัดซ้ายและปลัด
ขวา อําเภอต่าง ๆ ในเมืองจันทบุรี และเมืองระยอง ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ น นายอําเภอแกลงระยอง ใน
พ.ศ. BLNM และใน พ.ศ. BLNN ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ5สัญญาบัตรเป็ นขุนบุรพาภิผล ถือศักดิ
นา C ไร่ ปั จจุ บ นั สิ ง ที มี คุณ ค่ า เป็ นความภาคภู มิ ใ จของลู ก หลาน ก็ คื อ รู ป ทรงตึ ก แบบยุโ รป
ลวดลายพื@นกระเบื@ องดิ นเผาสี สันสวยงาม ช่ องลมไม้ฉลุ ลวดลายเถาดอกไม้ ตูไ้ ม้โบราณ รวมทั@ง
สิ งของเครื องใช้ต่าง ๆ ในอดี ต และสิ งสําคัญยิง คื อ หนังสื อโบราณสมัย ร.ศ. AB จากโรงพิม พ์
พานิชเจริ ญศรี ทะเบียนประวัติขนุ บุรพาภิผล ตํารายาโบราณ และเอกสารโบราณบางอย่างทีหายาก

ภาพที SA บ้านขุนบุรพาภิผล (ร้านขนมไข่ป้าไต๊)
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ร้านไอศกรี มตราจรวด เป็ นอาคารปูนผสมไม้สองชั@น ด้านหน้ารู ปทรงตึกเป็ นแบบ
ยุโรป อายุของบ้านประมาณ A ปี เศษ จัดทําเป็ นโรงงานไอศกรี มและบ้านพักอาศัย หน้าบ้านตั@งถัง
ไอศกรี มหลากหลายรสจําหน่ายแก่คนทัว ไป ในอดีตบ้านนี@ เป็ นของตระกูลหลวงราชไมตรี และแบ่ง
ให้เช่า ประมาณปี BMB ป๋ ากับ แมะของลุงแช หรื อคุณปั ตตโชติ กตัญ ูกุล ได้มาเช่า A ห้อง เพืออยู่
อาศัยและทําโรงงานไอศกรี มตราจรวดด้วยเครื องจักรเป็ นแห่ งแรกของ เมืองจันทบุรี หลังจากทีลุง
แชเรี ยนจบชั@น ม.C ทีโรงเรี ยนสวนกุหลาบ ได้กลับมาช่วยครอบครัวผลิตไอศกรี มตราจรวด กิจการ
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก สามารถส่ งน้อง ๆ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และซื@ อบ้านเป็ นของตนเองรวมทั@ง
ขยายบ้านจาก A ห้อง เป็ น M ห้อง ดังเช่ นปั จจุบนั ในอดี ตไอศกรี มตราจรวดขายดี มาก เพราะเป็ น
ไอศกรี ม ทีมี ถึ ง  รส ให้เลื อก และมี หลายชนิ ด ทั@งไอศกรี มแท่ ง ไอศกรี ม ตัด ไอศกรี ม กะทิ ส ด
ไอศกรี มแท่งรู ปทรงและขนาดต่าง ๆ บรรจุอยู่ในกระติกแก้วกลมหลากสี ราคาแท่งละหนึ งสลึ ง
โดยวางจําหน่ายทีหน้าบ้านและส่ งร้านค้าทัว ไปด้วยรถจักรยานยนต์ดดั แปลงด้าน ท้ายรถให้บรรทุก
กระติ ก ไอศกรี ม ได้ค ราวละมาก ๆ รวมทั@ง มี ลู ก ค้า มารั บ ไปจํา หน่ า ยด้ว ย ทํา ให้เ ป็ นที รู้ จ ัก กัน
แพร่ หลายทั@งจังหวัด นอกจากนี@ ลุงแชยังมีความสามารถพิเศษในการซ่อมเครื องจักรและตูไ้ อศกรี ม
ได้ ด้วย ต่อมาจึงได้เพิมกิจการเป็ นประดิษฐ์ตูเ้ ย็นใส่ ไอศกรี มและนําไปวางขายตามสถาน ทีต่าง ๆ
เช่ น โรงเรี ยน ร้านค้า ซึ งลุงแชได้มอบกิจการตูเ้ ย็นให้บุตรชายเป็ นผูด้ ูแล ปั จจุบนั โรงงานไอศกรี ม
ตราจรวดได้ผลิ ตไอศกรี ม ในรู ป แบบที หลากหลายมากขึ@น แต่ย งั คงผลิ ตไอศกรี มชนิ ดดั@ง เดิ มอยู่
เพือทีจะรักษาเอกลักษณ์ รู ปแบบ และรสชาติของไอศกรี ม แบบดั@งเดิมไว้ต่อไป

ภาพที SB ร้านไอศกรี มตราจรวด
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ร้านจังกวงอัน เป็ นร้านขายยาจีนทีมีชือเสี ยงร้านแรก ๆ ในเมืองจันทบุรี มีอายุถึง
ปั จจุบนั มากกว่า A ปี โดยอากง นายหยัง แซ่ จงั ชาวจีนแคะได้เดิ นทางมาเมืองจันทบุรี เมือตอน
อายุประมาณ B ปี ต่อมาอากงได้แต่งงานกับอาม่า นางหนี แซ่ จงั สาวตําบลพลิ@ว อําเภอแหลมสิ งห์
มีบุตรและธิ ดารวม S คน ปั จจุบนั คุ ณป้ าประไพพรรณ จันทศาศวัต ธิ ดาคนทีสองเป็ นผูส้ ื บทอด
กิจการร้านจังกวงอัน อากงเปิ ดร้านขายของป่ าระยะหนึ ง แล้วจึงเปิ ดเป็ นร้านขายยาจีน ในอดีตย่าน
ริ มนํ@าจันทบูรมีการค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื องมาก รวมทั@งร้านจังกวงอันด้วย มีลูกค้าทั@งคนไทย คนจีน และ
คนญวนซึ งใส่ ชุดอ๋ าวหญ่าย เข้ามาซื@ อยากันตลอดทั@งวัน การขนส่ งยาในสมัยนั@นจะขนส่ งมาทางเรื อ
จากเมื องจี น ผ่านฮ่องกง กรุ งเทพ ฯ และลําเลี ยงมาเมืองจันทบุรี ปั จจุ บนั ร้านจังกวงอันจําหน่ าย
สมุ นไพรไทยควบคู่ไปกับสมุนไพรจีน ส่ วนใหญ่ยงั คงรั กษาสภาพเดิมเหมือนในอดี ต มีการเก็บ
รักษาเครื องมือและเครื องใช้ในการค้าขายยาจีน เช่ น ตูย้ าโบราณ เครื องชัง ยา ครกตํายาทองเหลือง
มีดหัน ยา ฯลฯ รวมทั@งยังได้ผลิตไอศกรี มกะทิรสมะพร้าวหวานหอมเย็นชื นใจเพือจําหน่ายเพิม เติม
อีกด้วย ซึงมีอยูแ่ ห่งเดียวในเมืองจันทบุรี

ภาพที SS ร้านจังกวงอัน เป็ นร้านขายยาจีนทีมีชือเสี ยงร้านแรก ๆ ในเมืองจันทบุรี
ร้ านปลา ริ มนํ@า ตั@งอยู่เลขที AS เป็ นของนายวิเชี ยร และนางยงลักษณ์ ประสงค์
ธรรม เชื@ อสายจี นและเวียดนาม ถื อได้ว่าเป็ นร้ านปลาสวยงามร้ านแรกของเมืองจันทบุ รี ปี พ.ศ.
BL ได้เริ มก่อสร้ างบ้านเป็ นอาคารปูนผสมไม้ช@ นั บน โดยนําบานประตูซ ึ งมีลวดลายสลักงดงาม
อายุร่วม A ปี จากบ้านเก่าของญาติมาติดตั@งทั@งชั@นบนและชั@นล่าง และในปี พ.ศ. BML เปิ ดบ้าน
เป็ นโรงกลึ ง ร้ านปลาริ ม นํ@า เริ มดําเนิ นธุ รกิ จในปี พ.ศ. BMA โดยหาปลาพื@นเมืองในจังหวัด ซึ ง
ชาวบ้านจะจับมาขายให้ เช่น ปลาพระร่ วง ปลากระทะ ปลาปั กเป้ า แล้วทางร้านรวบรวม ส่ งขายลัง
ปลาที ต ลาดนัด สนามหลวง กรุ ง เทพ ฯ และนํา ปลาสวยงามจากตลาดนัดสนามหลวงมาขายที
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จันทบุรี เมือตลาดนัดสนามหลวงปิ ดตัวลงจึงเปลียนไปรับปลามาจากตลาดจตุจกั ร ปั จจุบนั ร้านปลา
ริ มนํ@าได้อนุรักษ์และเผยแพร่ ความรู้เรื องพันธุ์ปลาพื@น เมืองทีเคยมีในแม่น@ าํ จันทบุรี

ภาพที SL ร้านปลา ริ มนํ@า
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