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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
ชุมชนอัมพวา ตั้งอยูทางตอนกลางของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวง
ปากแมน้ําแมกลองซึ่งพื้นที่ลุมแมน้ํานี้เกิดจากการรวมตัวของแมน้ําแควนอยและแควใหญในจังหวัด
กาญจนบุรี ไหลผานจังหวัดราชบุรีมายังจังหวัดสมุทรสงครามและไหลลงสูทะเลทางตอนกลางของ
พื้นที่ตามแนวเหนือใต โดยชุม ชนอัม พวาอยูบริเวณริมสองฝ งคลองอัมพวาและอยูในพื้นที่ร อยตอ
ระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม ชุมชนอัมพวามีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตในอดีตตามลักษณะของคนไทยใน
สมัยกอนที่เปนการตั้งถิ่นฐานตามแมน้ําลําคลองเปนหลัก ในอดีตอัมพวาเปนชุมชนริมน้ําที่มีชื่อเดิมวา
“ตลาดบางชาง” เปนตลาดที่ใหญที่สุดในลุมแมน้ําแมกลอง ทําใหมีผูคนจํานวนมากอพยพเขามาตั้ง
ถิ่นฐาน มีการบุกเบิกพื้นที่ทําสวนและทําการคาทําใหตลาดแหงนี้ยิ่งเติบโตมากขึ้น บรรยากาศของ
ตลาดน้ําอัมพวาเต็มไปดวยเรือที่คับคั่งและเรือนแพคาขายสินคาตางๆทั้งผลผลิตทางการเกษตรและ
สินคาพื้นเมือง ตลาดน้ําแหงนี้จึงมีความเจริญเปนอยางมาก ทําใหเริ่มมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณสอง
ฝงคลอง รูปแบบชุมชนจึงเปลี่ยนเปนชุมชนตลาดรานคาริมสองฝง คลองผสมกับเรือขายสินคาในคลอง
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางชัดเจนตามกลุมเรือนและรานคาที่หนาแนนขึ้นตลอด
คลองอัมพวา ชุมชนอัมพวาจึงกลายเปนชุมชนริมน้ําทามกลางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของระบบ
นิเวศน้ํากรอย สวนยกรอง และมีโครงขายทางน้ําซึ่งไดปรับแตงเพื่อการดํารงชีพและตั้งถิ่นฐาน มี
บานเรือนที่เปนทั้งเรือนไทย หองแถว เรือนพื้นถิ่นที่หันหนาเขาหาคลอง โดยมีทางเดินริม คลองทั้ง
สองฝง มีบันไดทอดลงน้ําเปนระยะตลอดลําคลองและมีสวนมะพราว ไมยืนตนอื่นๆ เปนฉากหลัง
วิถีชีวิตของผูคนแถบนี้ยังคงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับคลอง ซึ่งถือเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณของชุมชนอัมพวา อีกทั้งยังมีความสําคัญดานประวัติศาสตรเปนสถานที่ประสูติของรัชกาล
ที่ 2
แตเมื่อมีการพัฒนาโครงขายถนนเขามาแทนที่โครงขายคมนาคมทางน้ําในชวงป พ.ศ.
2508 ประกอบกับมีการสรางเขื่อนเก็บน้ําในพื้นที่ทางตอนบนของแมน้ําแมกลองหลายแหลง สงผล
ใหระบบนิเวศและชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมศูนยกลางความเจริญถูกกําหนดโดยโครงขาย
ทางน้ําไดเปลี่ยนเปนความเจริญถูกกําหนดโดยโครงขายถนน บทบาทความเปนศูนยกลางการคาขาย
และตลาดน้ําขนาดใหญที่เคยคึกคักก็สิ้นสุดลง ชุมชนอัมพวาที่เคยเจริญรุงเรืองกลับซบเซา อาคาร
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รานคาริมน้ําที่เคยมีอยูก็ทยอยปดตัวลงและปลอยทิ้งราง ผูคนเริ่มยายออกจากพื้นที่เพราะขาดแคลน
แหลงงาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เสื่อมโทรมลง เกิดปญหาตางๆตามมา ทําใหสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอัมพวา
ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีหลายหนวยงานรวมถึงประชาชนในชุมชนอัม พวาเอง
เห็นถึงความสําคัญของปญหาเหลานี้ จึงพยายามที่จะอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาชุมชนอัมพวาให
กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง โดยหนวยงานของภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนสรางโครงการฟนฟูตางๆ ชุมชน
อัมพวาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะริมสองฝงคลองอัมพวา ผลการจาก
ฟนฟูชุมชนอัมพวาอยางตอเนื่องทําใหชุมชนอัมพวามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวทางในการ
อนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาที่นํามาใชประกอบดวยการใหความสําคัญดานประวัติศาสตร การตั้ง
ถิ่นฐาน พัฒนาการของชุมชนแบบชุมชนริมน้ําในบริบทสวนและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของระบบ
นิเวศน้ํากรอย เนื่องจากอัมพวาอยูในพื้นที่ราบลุมใกลปากแมน้ํา จึงทําใหเกิดปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง น้ําในคลองอัม พวามีทั้ง น้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม ในชวงเวลาตางๆ ซึ่ง เปนอัตลักษณ
เฉพาะตั ว ของพื้ นที่ อี ก ทั้ ง แนวทางในการอนุ รัก ษ และฟ นฟู ชุ ม ชนยั ง คํ า นึง ถึง ความสํ าคั ญ ด า น
สถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม บานพักอาศัยของชุมชน พื้นที่สวนกลางของชุมชน วิถีชีวิต
ภูมิปญญาทองถิ่นและกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับแมน้ําลําคลอง ทั้งการใชน้ําในการอุปโภค-บริโภค
และการสัญจร (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548 และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2557)
จากโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาที่เกิดขึ้น ทําใหชุมชนเล็กๆที่ไมมีใครรูจัก
กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย ชุมชนอัมพวาจึงกลับมา
คึกคักและมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาอยางมากมายและเริ่มมีการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนในรูปแบบของการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แมวาการพัฒนาการทองเที่ยวในชวงที่ผานมา
จะสรางรายไดจํานวนมากใหกับคนในชุมชนแตการพัฒนาการทองเที่ยวไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เชน การขายที่ดินบริเวณริมน้ําและสวนผลไมเพื่อสรางที่พัก
อาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิม่ ขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรม
การทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทําใหรูปแบบการใชพื้นที่ตางๆ ภายในชุมชนไดเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพบริเวณริมน้ําที่เคยแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เปนอัตลักษณกลายเปนพื้นที่ที่ใชงานเพื่อการ
ทองเที่ยวแทน พื้นที่ที่ใชรวมกันระหวางชุมชนริมน้ําและตลาดซึ่งเปนพื้นที่สวนกลางของชุมชนไดถูก
ปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพเพื่อใชอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว อัตลักษณความเปน
ชุมชนคอยๆถูกกลืนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินบริเวณชุมชนอัมพวาในป พ.ศ.2547 และพ.ศ. 2557
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 และภาพถายทางอากาศ
google earth เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558
ปจ จุบันชุม ชนอัม พวาไดมีก ารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
บริเวณริมสองฝงคลองอัมพวาและบริเวณสองฝงถนนของชุมชน ชุมชนอัมพวาไมสามารถสะทอน
ภาพลักษณของชุมชนริมน้ําและตลาดน้ําที่เปนอัตลักษณของชุมชนอัมพวาใหมีความชัดเจนและเปน
หนึ่งเดียวกันทั้งชุมชนไดอยางที่เคยเปนเหมือนกับในอดีต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีทั้ง
ในสวนที่เ ปนพื้นที่สวนบุคคล พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะซึ่ง ลวนแตสงผลตออัตลักษณ
ชุมชนอัมพวาทั้งสิ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในพื้นที่ที่สามารถแสดงใหเห็นถึง
ความสัม พันธ ของวัฒ นธรรมชุ ม ชนกับ พื้นที่ ไดชั ดเจนที่ สุด ได แก พื้ นที่ กึ่ ง สาธารณะและพื้น ที่
สาธารณะ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมกันและเปนพื้นที่ที่
รองรับกิจ กรรมของชุม ชนภายใตการคัดเลือกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของผูที่อาศัยอยูภายใน
ชุมชน รูปแบบและการใชพื้นที่ที่กลุมคนในชุมชนเปนผูกําหนดขึ้นมาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมของชุมชนกับพืน้ ที่ จึงเกิดประเด็นคําถามที่เกีย่ วของกับลักษณะพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณของอัมพวามีลักษณะเปนอยางไร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาตางๆ กับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะทีแ่ สดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามีลักษณะ
เปนอยางไร และการเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวาที่สอดคลองกับพฤติกรรมและการใชงานในปจจุบัน ควรจะเปน
อยางไร
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึก ษาลัก ษณะพื้นที่ กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่แ สดงถึง อัต ลัก ษณ
ชุม ชนอัม พวา
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
3. คําถามการวิจัย
3.1 ลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามี
ลักษณะเปนอยางไร
3.2 แนวทางในการอนุร ัก ษ แ ละฟน ฟูพื้น ที่ กึ่ง สาธารณะและพื้น ที่ส าธารณะที่
แสดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวาเปนอยางไร
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา
บริ เ วณชุ ม ชนอั ม พวา ประกอบดว ย พื้น ที่ข องเทศบาลตํา บลอัม พวาทั้ ง หมด
บางสวนตําบลบางชางและบางสวนของตําบลบานปรก ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
จรด คลองบางจาก คลองลัดตาโชติและคลองดาวดึงษ
ทิศตะวันออก จรด คลองจางวาง
ทิศตะวันตก จรด แมน้ําแมกลอง
ทิศใต
จรด แมน้ําแมกลอง

ภาพที่ 2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายทางอากาศ google earth เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558
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4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อคนหาลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ในบริเวณเทศบาลอัมพวา ตําบลบานปรกและตําบลบางชาง เนื่องจากการวิจัยนี้อยูในการศึกษาที่
เกี่ยวของกับสาขาการออกแบบและวางผัง ชุมชนเมือง ดังนั้นการกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาของ
งานวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาในสวนที่มีความสัมพันธกับชุมชนหรือพื้นที่ที่เกี่ยวของกับสวนรวมเปนหลัก
พื้นที่ที่ทําการศึกษาจึงเปนสวนของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาดังแสดง
ในภาพที่ 3 โดยทําการสํารวจขอมูล รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาจากแหลงตางๆ และ
การสัมภาษณบุคคลสําคัญในพื้นที่ พรอมกับวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่ส าธารณะที่แสดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัมพวากับ สถานการณปจ จุบัน รวมถึง การเสนอ
แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน
อัมพวา

ภาพที่ 3 ขอบเขตดานเนื้อหา
ที่มา : ดัดแปลงจากนิรันดร ทองอรุณ, 2553
5. ขั้นตอนในการวิจัย
5.1 การศึก ษารวบรวมขอมูล ทุติยภูมิ ไดแก ทฤษฎี แนวคิด หลัก การ เอกสาร
และงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วขอ ง ตลอดจนแผนโครงการพัฒ นาตา งๆ ที่เ กี่ย วขอ งกับ พื้น ที่โ ครงการ
รวมถึง ขอ มูล สถิติ เอกสารตา งๆ ที่เ กี่ย วขอ งกับ พื้น ที่ชุม ชน เชน ลัก ษณะทางกายภาพ
ขอมูล เกี่ยวกับ วิถีชีวิตและวัฒ นธรรม เปนตน
5.2 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยประกอบดวย ความหมายและ
ประเภทของพื้นที่(Space) นิยามและประเภทของพื้นที่สาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและ
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สถานที่ แนวความคิดเกี่ยวกับ ระบบของกิจ กรรมและการใชพื้นที่ แนวคิดเกี่ยวกับชุม ชนริม น้ํา
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.3 การออกแบบการวิจัย โดยการกําหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ การออกแบบวิธีการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและรายละเอียดในการวิจัย
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของพื้นที่ศึกษาซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
5.4.1 การสํารวจพื้นที่โดยการสํารวจลัก ษณะทางกายภาพ การใชพื้นที่ สภาพ
เศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรม
5.4.2 การสัมภาษณปราชญ ผูนําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานาน
และนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาเพื่อทราบถึงลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ชุมชนอัมพวาในอดีตและปจจุบัน
5.4.3 การสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่ แสดงถึงอั ตลักษณชุม ชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน
5.5 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึง
ขอมูลที่ไดจากการลงสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณและการสอบถามความคิดเห็นในพื้นที่ศึกษาเพื่อคนหาลักษณะ
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับพื้นที่
5.6 การอภิปรายสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเพื่อระบุลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรกั ษและ
ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ประกอบกับขอมูลสถิติ
แผนภูมิและรูปภาพที่ชวยสนับสนุนการวิจัย
6. วิธีการวิจัย
6.1 การเปรียบเทียบขอมูล แผนที่และรูปภาพเอกสาร บทความ รายงานและสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและวิเคราะหหาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเบื้องตน
6.2 การลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ดานกายภาพของพื้นที่ศึก ษาและทํา
การบันทึก ลงแผนที่สํารวจเพื่อใหท ราบถึง ลัก ษณะพื้นที่แ ละการเปลี่ย นแปลงของพื้น ที่ ภ ายใน
ชุม ชนอัม พวา ตั้ง แตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อเก็บ รวมรวมขอมูลเพิ่มเติม ของพื้นที่ก่ึงสาธารระและ
พื้นที่ส าธารณะที่แสดงถึง อัตลัก ษณของชุม ชนอัม พวา
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6.3 การสัมภาษณปราชญ ผูนําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน ผูอาศัยในชุมชนเปนระยะ
เวลานานและนัก วิ ชาการหรื อผูเ ชี่ ยวชาญที่เ กี่ ยวของกับ พื้ นที่ เพื่ อทราบถึ งลั ก ษณะพื้นที่และการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ
6.4 การสัง เกตการณรูป แบบ ตําแหนง และลัก ษณะการใชง านพื้นที่ กึ่ง สาธารณะ
และพื้นที่ส าธารณะที่แสดงถึง อัตลัก ษณ ชุม ชนอัม พวาในปจ จุบัน และบันทึก ลงในแผนที่สํารวจ
6.5 การสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน
6.6 การใชสถิติในการวิเคราะหผลและแปลความหมายขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น
ไดแก การหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ

ภาพที่ 4 วิธีการวิจัย
7. นิยามศัพทเฉพาะ
7.1 พื้นที่ (Space) หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพและเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรม ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธของคนหรือการปฏิสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่และสิ่งแวดลอม โดยพื้นที่เปน
แหลงผลิตเรื่องราว ความหมายที่ซอนทับอยูในพื้นทีแ่ ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา
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7.2 พื้นที่สาธารณะ (Public space) หมายถึง พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและพื้นที่ที่
ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย เปนพื้นที่ทสี่ ามารถเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมของเมืองหรือชุมชนและเปน
พื้นที่ที่สามารถพบเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน ซึ่งอาจเปนพื้นที่นอกอาคารหรืออยูใน
ขอบเขตพื้นที่ที่ผูอาศัยในชุมชนรูสึกวาเปนพื้นทีช่ ุมชนและเกิดเปนความสัมพันธระหวางพื้นที่สาธารณะ
กับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของพื้นที่
7.3 พื้นที่กึ่ง สาธารณะ (Semi – public space) หมายถึง พื้นที่ที่ ชุม ชนไดเ ขา
ไปใช ป ระโยชนเ พื่อ กิจ กรรมสาธารณะ อาจเปนพื้นที่ท างธรรมชาติห รือ มนุษ ยส รา งขึ้น แตมี
การเพิ่มเงื่อนไขการใชหรือขอจํากัดรูปแบบในการเขาใชพื้นที่โ ดยเจาของพื้นที่และหากพิจ ารณา
ทางดานกายภาพ พื้นที่กึ่ง สาธารณะ คือ พื้นที่ที่ส อดประสานกันระหวางพื้นที่ส าธารณะและ
พื้นที่สวนบุคคล
7.4 อัตลัก ษณ (Identity) หมายถึง ลัก ษณะเฉพาะตัวที่บง บอกความเปนตัวตน
ของชุม ชนหรือสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง โดยมีก ระบวนการทางสัง คมในการสรา งและสืบ ทอดอัต ลัก ษณ
ซึ่ง อัตลัก ษณส ามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตล ะพื้นที่และเวลา
7.5 การอนุรักษ หมายถึง การอนุรักษพื้นที่ที่มคี ุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตร
การอยูอาศัย ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานและมีสิ่งที่แสดงถึง
ภูมิปญญาของคนในชุมชนนั้นๆ ใหมีชีวิตอยูได โดยพื้นที่ยังคงคุณคาและเกิดความหมาย หรือ Sense
of place อยู ซึ่งการอนุ รักษเปนในลักษณะการมองภาพรวมทั้งชุมชน โดยเนนการสงวนรักษา
ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือบริเวณที่ทําการอนุรักษมีชีวิตชีวาอยูได โดยไมกระทบหรือขัด
กับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน
7.6 การฟนฟู หมายถึง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น เพื่อเปนการอนุรักษยาน
หรือชุมชนที่มีคุณคาทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
8. การนําเสนองานวิจัย
จั ด พิ ม พ เ อกสารเป น รู ป เล ม ขนาด A4 ตามรู ป แบบที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดโดย
ประกอบดวยเนื้อหาขอมูล แผนที่ ตารางและรูปภาพของขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง File ขอมูลใน
รูปแบบของ PDF ที่ทําการบันทึกลงในแผน CD
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บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ไดมีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชในการกําหนดกรอบ
แนวคิด กรอบการศึกษาวิจัยและกระบวนการวิจัย โดยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความหมายและประเภทของพื้นที่ (Space)
2. นิยามและประเภทของพื้นที่สาธารณะ
3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่
4. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่
5. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน้ํา
6. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
8. กรณีศึกษาตัวอยาง
1. ความหมายและประเภทของพื้นที่ (Space)
1.1 ความหมายของคําวา พื้นที่ (Space)
ในงานวิจัยนี้ใชคําวา “พื้นที่” ในความหมายของคําวา “Space” แทนคําวา “ที่
วาง” เนื่องจากคําวา “ที่วาง” ในภาษาไทย เปนคําที่ใชในบริบททางวิชาการมากกวาคําที่คนทั่วไป
ใชและเขาใจ แตคําวา “พื้นที่” ซึ่งหมายถึง “เนื้อที่” จะสามารถทําใหคนทั่วไปเขาใจความหมาย
ของ Space ไดงายมากกวาคําวา “ที่วาง”
พื้นที่ (Space) เปนสิ่งที่สําคัญในงานสถาปตยกรรมโดยมีก ารศึก ษาคนควาเพื่อ
นํามาออกแบบใชงาน การออกแบบชุมชนเมืองเปนศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปตยกรรมก็นําพื้น
ที่ ม าใช ใ นงานออกแบบและศึ ก ษาเหมื อ นกั น จึ ง นํ า การศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ใ นงาน
สถาปตยกรรมมาประยุกตใชในการออกแบบชุมชนดวย ปรานอม ตันสุขานันทและวิทยา ดวงธิมา
(2556) อธิบายคําวา พื้นที่ (Space) หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพที่มีขอบเขตชัดเจนหรือขนาด
ชัดเจน พื้นที่มีลักษณะเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมตางๆ คําวา พื้นที่ที่มีความหมายทางกายภาพเปน
สิ่งที่จับตองได ซึ่งนับเปนสิ่งที่คุนเคยกันในแวดวงของนักออกแบบ สถาปนิก นักผังเมืองหรือวิชาชีพ
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ที่เกี่ยวของอื่นๆ อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1890 คําวา พื้นที่ (Space) นี้ไมไดอยูในภาษาของการ
ออกแบบทางสถาปต ยกรรม กอนหนา นี้คํ าวา Volumes กั บ คํา วา Void เป นคํ าที่ใ ชใ น
ความหมายของพื้นที่วางทั้งสามมิตแิ ละสองมิติ ในสมัยนั้นคําวา Space ถูกใชเปนครั้งคราวโดย Sir
John Soane (1753) สถาปนิกชาวอังกฤษในความหมายที่หมายถึง Void ตอมาคําวา Space ถูก
ใชโดยกลุมนักออกแบบทางสถาปตยกรรมในความหมายที่เปนพื้นที่ทางกายภาพจนถึงปจจุบัน
Lefebvre (2000) นักคิดคนสําคัญผูเขียนหนังสือชื่อ The production of space
กลาววา มนุษย มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพื้นที่ดวยกัน 3 ประเภท ไดแก พื้นที่ทางกายภาพ
(Physical space) พื้นที่ทางจิตใจ (Mental space) และพื้นที่ทางสังคม (Social space) กลุม
แรกคือ พื้นที่ทางกายภาพ Lefebvre ใหความเห็นวาเปนสิ่งที่เปรียบเทียบเสมือนสามัญสํานึกและ
ไดวิธีคิดมาตั้งแตอดีตในสมัยกรีก ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนถึงการออกแบบเมืองและมาพัฒนาขั้นสุดในสมัย
ฟนฟูศิล ปวิ ท ยาการที่ มีก ารเขีย นภาพแทนเปนทัศนีย ภาพ (Perspective) สวนพื้นที่ ก ลุม ที่ส อง
เรียกวา พื้นที่ทางจิตใจ ซึ่งเปนความคิด ดานนามธรรมทั้ง หลายตอพื้นที่นั้นเปนจินตนาการและ
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ และสุ ด ท า ยพื้ น ที่ ท างสั ง คม เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ เพราะเป น สิ่ ง ที่ ส ะท อ น
ความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ท างกายภาพและ Lefebvre เชื่ อ ว า กระบวนการ
ความหมาย และองคประกอบทางสังคมเกิดขึ้นควบคูกับพื้นที่ทางกายภาพนั้นมีความสําคัญเปนอยาง
มาก Lefebvre ใหความเห็นวา พื้นที่ไมไดอยูในสถานะที่เปนธรรมชาติหรือมีอยูตั้งแตแรกเพียงอยาง
เดียวแตอยูในสถานะของการสรางคํานิยามและใหความหมาย พื้นที่ไมส ามารถแยกโดดเดี่ยวจาก
ปจจัยอื่นๆ ได สิ่งที่สําคัญจึงเปนกระบวนการทางสังคมที่มาพรอมกับพื้นที่ทางกายภาพ Lefebvre
กลาววา พื้นที่นับเปนผลผลิตทางสังคม (Social space is social product) และความหมายของ
พื้น ที่นั้ น หมายถึง ความสัม พั นธ ของคนหรื อปฏิสั ม พั นธ ร ะหวา งคนกั บ พื้ นที่ แ ละสิ่ง แวดล อ ม
ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความสัมพันธนี้เปนแบบ
สองทาง คือ มนุษยสรางสภาพแวดลอมตามลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยผูสรางนั้นๆ
และสภาพแวดล อ มที่ ถู ก สร า งขึ้ น มานั้ น เองก็ ไ ด มี ส ว นกํ า หนดการใช ง านและความหมายของ
สภาพแวดลอมนั้นที่มีตอมนุษย เราไมสามารถทําความเขาใจพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือเมืองใดเมืองหนึ่ง
ได วาเปนเพียงสิ่งของหรือผูคนที่อยูในพื้นที่เมืองนั้นๆ เทานั้นเพราะทุกสังคมมีการปฏิบัติในพื้นที่ที่
แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาเรื่องพื้นที่ในเมืองจึงเปนการศึกษาเรื่องวิธีการผลิตพื้นที่กับความสัมพันธ
ในการผลิตพื้นที่เหลานั้น
Massey (2005) นั ก ภู มิศ าสตรช าวอัง กฤษผูส นใจเกี่ ยวกับ ความเปน สถานที่
(Place) ไดกลาววาวิธีที่จะเขาใจพื้นที่มี 3 ประการ ไดแก พื้นที่นั้นเปนผลผลิตของความสัมพันธ
ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธทั้งในระดับกวางและระดับเล็กที่สุด พื้นที่เปนอาณาบริเวณของความ
แตกตางและความหลากหลาย กลาวคือ พื้นที่เ ปนบริเ วณของความสัม พันธและปฏิสัมพันธแลว
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พื้นที่จะเปนอาณาบริเ วณของความแตกตางและความหลากหลายดวย พื้นที่เปนสิ่งที่มีการสราง
ตัวอยางไมมีที่สิ้นสุดเพราะพื้นที่เปนเรื่องของความสัมพันธซึ่งเกี่ยวกับการจัดการดานวัตถุและเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตลอดเวลา จึงกลาวไดวา พื้นที่เปนแหลงผลิตหรือกําเนิดเรื่องราวตลอดเวลา จะเห็น
ไดวาประเด็นที่นาสนใจของ Massey คือ พื้นที่นั้นไมไดเปนพื้นที่ที่หยุดนิ่งหรือสมบูรณตายตัวแต
เปนพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดและมักมีสิ่งที่ขาดหายไปอยูเสมอ
พื้นที่ (Space) หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพและเปนพื้นที่ที่ร องรับกิจ กรรม ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนหรือการปฏิสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่และสิ่งแวดลอม โดยพื้นที่
เป นแหล ง ผลิ ตเรื่อ งราว ความหมายที่ ซอ นทั บ อยู ในพื้น ที่แ ละพื้ นที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงเกิด ขึ้ น
ตลอดเวลา แนวคิดเกี่ยวกับ พื้นที่ดัง กลาวขางตนนี้จ ะนําไปสูก ารศึก ษาเรื่องประเภทของพื้นที่ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้
1.2 ประเภทของพื้นที่ (Space)
นิรันดร ทองอรุณ (2553) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของสถาปตยกรรมกับพื้นที่
วางตามลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมในการใชงาน โดยมีการลําดับการเขาถึงที่เริ่มจากพื้นที่ที่มี
ความเปนสาธารณะไปยังพื้นที่ที่มีความเปนสวนตัว ซึ่งแบงประเภทไดดังนี้
1. การจัดลําดับที่วาง (Hierarchy of space) ในการถือครองพื้นที่ (Territories
claim) ของพื้นที่สาธารณะ (Public) พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi - public) พื้นที่กึ่งสวนตัว (Semi –
private) และพื้นที่สวนตัว (Private)
2. การจัดลําดับทางกายภาพของสถาปตยกรรมตามการใชง านและกิจกรรมของ
พื้นที่ภายนอกอาคาร (Outdoor) พื้นที่กึ่งภายนอกอาคาร (Semi - outdoor) พื้นที่กึ่ง ภายใน
อาคาร (Semi - indoor) และพื้นที่ภายในอาคาร (Indoor)
เนื่องจากการวิจัยนี้อยูในการศึกษาที่เ กี่ยวของกั บสาขาการออกแบบชุมชนเมือง
ดังนั้นการกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาของงานวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาในสวนที่มีความสัมพันธกับชุมชน
หรือคนสวนรวมเปนหลัก โดยพื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนในสวนของพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะใน
พื้นที่ศึกษาวามีลักษณะเปนอยางไร
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ภาพที่ 5 การแบงประเภทของพื้นที่และขอบเขตดานเนื้อหาที่ทําการศึกษา
ที่มา : ดัดแปลงจากนิรันดร ทองอรุณ, 2553
2. นิยามและประเภทของพื้นที่สาธารณะ
2.1 นิยามและความสําคัญของพื้นที่สาธารณะ (Public space)
Lynch (1963) อางถึงใน ชาริตา ชาตรีกุล (2555) ใหคําจํากัดความของคําวา
พื้นที่สาธารณะของเมือง ไมเพียงอยูในรูปของรูปทรงพื้นที่เทานั้น แตไดใหความหมายในรูปของ
หนาที่ใชส อย (Function) ซึ่งมีก ารจํากัดความหมายของพื้นที่วางสาธารณะวาเปน พื้นที่วาง
ภายนอกอาคารที่เปดกวางใหใชไดอยางอิสระและมีกิจกรรม เปนพื้นที่เพื่อประชาชนจํานวนมากของ
เมือง ความสําคัญของพื้นที่ยังคงอยูที่รูปทรง หนาที่ใชสอยและการสัญจรของผูคนในการสังเกตเมือง
Cohen (1999) อางถึงใน ชาริตา ชาตรีกุล (2555) ไดใหความหมายของ พื้นที่
สาธารณะ (Public space) วาเปนสถานที่ที่ผูมาเยี่ยมหรือมาทองเที่ยวจะสามารถพบเห็นวิถีชีวิตใน
เมืองและวัฒนธรรม สามารถอธิบายไดจากความสัมพันธระหวางพื้นที่สาธารณะกับสภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรม พื้นที่วางของเมืองจะสรางจากรูปรางสิ่งตางๆ ของเมืองที่เติบโต ความสําคัญของ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรของพื้นที่
ชริตา ชาตรีกุล (2555) อธิบายวา พื้นที่สาธารณะ (Public space) หมายถึง
พื้นที่วางที่เปนเจาของโดยสาธารณะ ตั้งอยูในพื้นที่ที่ผูคนสามารถเขาไปใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมตางๆ
ไดอยางทัดเทียม เชน การพักผอน เลนกีฬา การพบปะมีปฏิสัมพันธกันทางสังคมของผูคน การคา
ขายบนลานหรือเปนสถานที่เลนของเด็กๆ โดยใชพื้นที่วางสวนตางๆ ของถนน บาทวิถี ลาน พื้นที่
ระหวางอาคาร และสวนสาธารณะเพื่อทํากิจกรรม เปนตน
กฤติยา ไซยธนะสิณฑิต (2545) อางถึงใน ชริตา ชาตรีกุล (2555) ไดกลาววา
พื้นที่สาธารณะ เปนพื้นที่ที่ผูคนสามารถเขาใชงานได ซึ่งอาจเปนพื้นที่นอกอาคารหรืออยูในขอบเขต
พื้นที่ที่ผูอาศัยในชุมชนรูสึกวาเปนพื้นที่ชุมชน เปนพื้นที่ที่อยูตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น และ
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ขวัญ สรวง อติโ พธิ์ (2547) อางถึงใน ชริตา ชาตรีกุล (2555) กลาวถึง พื้นที่สาธารณะวา เปน
โครงสรางพื้นฐานของการพบปะของผูคนเปนกิจวัตรประจําวัน (Community infrastructure)
ดังนั้นพื้นที่สาธารณะจึงเปนการจัดการพื้นที่ทางกายภาพหรือผังเมือง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุม ชนในบางกิจกรรม เชน การพัก ผอนหยอนใจ และเปนพื้นที่ที่แสดงถึง ความสัม พันธที่
เชื่อมโยงกันระหวางพื้นที่วางสาธารณะกับวิถีชีวิตประจําวัน
กําแหง อติโ พธิ์ (2552) อา งถึ ง ใน ชริต า ชาตรีกุล (2555) อธิ บ าย พื้น ที่กึ่ ง
สาธารณะ (Semi – Public space) หมายถึง พื้นที่สาธารณะที่มีการเพิ่มเงื่อนไขการใชหรื อ
ขอจํากัดรูปแบบในการเขาใชพื้นที่ เชน รานกาแฟ ที่มีคาใชจายในการเขาใชหรือตองแตงกายสุภาพ
รานขายของเปนที่ที่ใครก็ส ามารถเขาไปได แตจ ะไมส ามารถทํากิจ กรรมอื่นที่นอกเหนือหรือไม
เกี่ยวของกับการซื้อของ โถงหรือถนนของหางสรรพสินคาที่คนทั่วไปก็ยัง เขาไปใชไดถึงแมหางจะปด
ไปแลว เปนตน
มัญชุตา กัญชนะ (2554) อธิบาย พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – Public space)
หมายถึง พื้นที่สาธารณะที่มีประโยชนเพื่อสาธารณะ อาจเปนพื้นที่ธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น แต
อาจมีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงหรือชวงเวลาโดยเจาของพื้นที่หรือหากพิจารณาทางดานกายภาพ
คือ พื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนบุคคล
สรุป พื้นที่สาธารณะ (Public space) หมายถึง พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและ
พื้นที่ที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย เปนพื้นที่ที่สามารถเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมของเมืองหรือชุมชน
และเปนพื้นที่ที่สามารถพบเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน ซึ่ง อาจเปนพื้นที่นอก
อาคารหรืออยูในขอบเขตพื้นที่ที่ผูอาศัยในชุมชนรูสึก วาเปนพื้นที่ชุมชนและเกิดเปนความสัม พันธ
ระหวางพื้นที่สาธารณะกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของพื้นที่
พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – public space) หมายถึง พื้นที่ชุมชนไดเขาไปใช
ประโยชนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ อาจเปนพื้นที่ท างธรรมชาติห รือมนุษยส รางขึ้น แตมีการเพิ่ม
เงื่อนไขการใชห รือขอจํากัดรูปแบบในการเขาใชพื้นที่โดยเจาของพื้นที่ และหากพิจ ารณาทางดาน
กายภาพ พื้นที่กึ่งสาธารณะ คือ พื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนบุคคล
2.2 ประเภทของพื้นที่สาธารณะ
การจําแนกประเภทของพื้นที่สาธารณะสามารถจําแนกไดดังนี้
1. ประเภทของพื้นทีส่ าธารณะตามลักษณะการครอบครองพื้นที่
กาญจน นทีวุฒิกุล (2550) และพรรณฑิภา สายวัฒน (2552) อางถึงใน
มัญ ชุตา กัญ ชนะ (2554) แบง พื้ นที่วา งสาธารณะตามลัก ษณะการครอบครองพื้น ที่ไดเ ปน 3
ประเภท ดังนี้
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1. พื้นที่สวนตัว (Private space) เปนพื้นที่วางนอกบานหรืออาคารพัก
อาศัย แตสาธารณะเขาไปไมถึง เปนเหมือนอาณาเขตเฉพาะแตละบุคคล เชน พื้นที่วางดานหลัง
บานหรืออาคารพักอาศัยที่มีรั้วลอมรอบ
2. พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – public space) เปนพื้นที่นอกเขตปกคลุม
ของอาคารหรือมีประโยชนเพื่อสาธารณะ อาจจะเปนพื้นที่ธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น แตอาจกําหนด
สิทธิ์การเขาถึงหรือชวงเวลาโดยเจาของพื้นที่หรือพื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะ (Public
space) และพื้นที่สวนบุคคล (Private space)
3. พื้นที่สาธารณะ (Public space) เปนพื้นที่หรือสถานที่ที่เปดกวางเพื่อ
ประชาชนทุกคนเขามาใชได โดยทั่วไปพื้นที่สาธารณะจะเปนสถานที่ที่ไมมีการเก็บคาธรรมเนีย มใน
การเขาออกหรือการตรวจสอบใดใดกอนเขาไปใชพื้นที่
2. ประเภทของพื้นที่สาธารณะตามระดับความสําคัญ
Correa (1992) และปราณฟา พรหมประวัติ (2550) อางถึงใน ชริตา
ชาตรีกุล (2555) กลาววาพื้นที่สาธารณะตามความสําคัญในระดับเมืองสามารถแบงเปน 3 ประเภท
ดังนี้
1. พื้นที่สวนตัว (Private space) ถูกแยกออกจากพื้นที่วางสาธารณะ
โดยพื้นที่นั้นถูกครอบครองโดยบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งเปนอาณาเขตเฉพาะของแตละบุคคล
2. พื้นที่สาธารณะระดับชุมชน (Public open space of a community
level) พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชประโยชนภายในชุมชน โดยอาจแทรกตัวอยูในพื้นที่ตางๆ หรือเกาะ
ตัวตามโครงขายการสัญจรยอยภายในชุมชน โดยคนในชุมชนใชประโยชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน
อยางสม่ําเสมอ ตามชวงวันและเวลาตางๆ หรือเปนพื้นที่วางที่เวนไวเพื่อใหเกิดการใชประโยชนเปน
สาธารณะสําหรับชุมชน เชน ถนนคนเดิน ลานวัด ลานโรงเรียน ที่มีการใชงานเปนลานอเนกประสงค
ของชุมชนเพื่อกิจกรรมทางสังคม ศาสนา และเศรษฐกิจตางๆ เชน การพูดคุยสังสรรค การทําพิธีกรรม
ทางศาสนาหรือทางราชการ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันภายในชุมชน ทั้งนี้ผูคนที่ใชพื้นที่วาง
สาธารณะระดับชุมชนมีแนวโนมวาจะรูจักหรือมีความสัมพันธทางสังคมตอกันในลักษณะใดลักษณะหนึง่
แตก็อาจพบคนแปลกหนาจากตางถิ่น ตางพื้นที่เขามาใชพื้นที่ได แตมักเปนจํานวนนอยกวาคนในชุมชน
เอง
3. พื้นที่สาธารณะระดับเมือง (Public open space of a civic level) พื้นที่
วางสาธารณะที่มีประโยชนใชสอยในระดับเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมสาธารณะของคนหลากหลายประเภทใน
เมืองรวมกันอยางสม่ําเสมอ ตามชวงวันและเวลาตางๆ หรือเปนพื้นที่วางที่เวนไวเพื่อเกิดประโยชนเปน
สาธารณะระดับเมือง เชน ถนนคนเดินขนาดใหญ ทางเทาริมถนนสายหลัก สวนสาธารณะระดับเมือง ตลาด
ลานหนาสถานที่ราชการ อนุสาวรียตางๆ สนามกีฬา สนามเด็กเลน ภูมิทัศนหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ
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ของเมือง ที่มีการใชงานเปนพื้นที่อเนกประสงคของคนหลากหลายประเภทในเมือง เพื่อทํากิจกรรมสําคัญทาง
สังคม ศาสนา และเศรษฐกิจตางๆ ทั้งนี้ในพื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง จะพบคนหลากหลายประเภท
หลากหลายวัตถุประสงค ผูเขาใชพื้นที่อาจไมจําเปนตองรูจักหรือมีความสัมพันธกันทางสังคม แตมักเปนการ
รวมตัวกันของคนหลากหลายในชั่วขณะหนึ่งเพียงสั้นๆ แบบชุมชนเสมือน (Virtual community) โดยชุมชน
เสมือนนี้จะสรางพื้นที่วางสาธารณะภาวการณ (Spontaneous public open space) ที่หมายถึง พื้นที่วาง
ในชุมชนหรือตามตรอกซอกซอย หรือแมแตถนนที่สถานการณเอื้อใหเกิดการใชพื้นที่ พื้นที่วางสาธารณะนี้
เกิดขึ้นเอง ปราศจากการจัดตั้งของรัฐบาลหรือเอกชนเปนพื้นที่ที่มีภาวะเหมาะสม ประชาชนในพื้นที่จึงมา
รวมกันใชชีวิตประจําวันตามสัญชาติญาณเปนพื้นที่วางสาธารณะอยางไมเปนทางการ แตมีการใชพื้นที่ที่
คึกคักตามสภาพแวดลอมของแตละแหงและการใชพื้นที่ยังขึ้นอยูกับการอนุญาตใหใชของทางการหรือเจาของ
พื้นที่
3. ประเภทของพื้นทีส่ าธารณะตามลักษณะทางกายภาพ
สกุลชัย ตันติเศรณี (2549) และปราณฟา พรหมประวัติ (2550) อางถึง
ใน พรรณฑิภา สายวัฒน (2552) กลาววาพื้นที่สาธารณะตามลักษณะทางกายภาพสามารถแบง
ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. พื้นที่โลงวางบริเวณรอบอาคาร (Building entourage) รวมถึงพื้นที่
วางที่อยูในอาคารที่เกิดจากขอบังคับ เชน ระยะถอยรน เปนตน
2. พื้นที่วางภายในกลุมอาคาร (Inner block void) พื้นที่วางประเภทนี้
มีการใชงานในลักษณะกึ่งสวนบุคคล (Semi-private) มีขนาดเล็กและแทรกอยูกับกลุมอาคารเพื่อ
เปนทางสัญจร พักผอนหรือประโยชนเชิงพาณิชย
3. พื้นที่วางลักษณะโครงขายถนนและจัตุรัส (Primary network of street
and square) ใชเปนเสนทางสัญจรและเปนสวนสําคัญในการกําหนดโครงสรางของเมือง
4. พื้นที่วางในลักษณะแนวยาว (Linear open space system) มีลักษณะ
การใชพื้นที่ตามเสนขอบเขตพื้นที่ สวนใหญเปนพื้นที่วางเพื่อการสัญจร เชน บริเวณริมแมน้ําลํา
คลองและถนน มีรูปรางและขนาดที่ไมแนนอน
4. ประเภทของพื้นทีส่ าธารณะตามหนาที่การใชประโยชน
ชริตา ชาตรีกุล (2555) ไดอธิบายการแบงพื้นที่วางสาธารณะตามหนาที่
การใชประโยชนเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทถนน บาทวิถี (Linear open space system) พื้นที่สาธารณะ
ในลัก ษณะแนวยาว มีลัก ษณะการใชพื้นที่ตามเสนกําหนดขอบเขตพื้นที่ โดยส วนใหญเป นพื้นที่
สาธารณะเพื่อการสัญจรซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตสาธารณะของผูคนในเมือง Jacobs (1961) กลาววา
บทบาทของถนนนั้นไมไดเปนเพียงตัวเชื่อมตอของอาณาเขตสาธารณะของประชาชนหรือเพียงทางสัญจร
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ของรถ แตเปนถนนสําหรับผูเดินเทา (Pedestrian) ที่เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธของผูคน ทําใหถนน
กลายเปนพืน้ ที่ทางสังคม (Street as social space)
2. ประเภทพื้นที่ลานที่วาง (Square and plaza) พื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะ
เปนลานโลงโดยทั่วไปจะเปนโครงขายหลักของถนนและจัตุรัส ซึ่งใชเปนเสนทางในการคมนาคมและเปน
สวนที่ชวยเนนความสําคัญใหแกพื้นที่ นอกจากนี้ยัง ชวยในการกําหนดโครงสรางของเมือง เช น
พื้นที่วางบริเวณเสาชิงชาและลานคนเมือง ในขณะที่พื้นที่สาธารณะบางสวนมีการใชพื้นที่สาธารณะที่
เปนพื้นที่วางเปลา ซึ่งมักเปนพื้นที่วางที่รอการพัฒนา เชน พื้นที่วางสาธารณะกลางชุมชน พื้นที่รก
รางวางเปลา พื้นที่วางสาธารณะของรัฐ ลานวางในพื้นที่สาธารณะของรัฐบาลทองถิ่น พื้นที่เหลานี้
หากเปนพื้นที่ภายในชุมชนจะเปนพื้นที่ที่ชาวบานมารวมตัวกัน หากเปนของเอกชนก็มักเปนพื้นที่เพื่อ
รอการพัฒนาและถูกนํามาใชเปนพื้นที่วางสาธารณะชั่วคราว
3. ประเภทพื้นที่วางที่มีอาคารปดลอม (Courtyard) พื้นที่สาธารณะที่ถูกโอบลอม
ดวยสิ่งกอสรางทําใหเกิดความรูสกึ ปดลอมหรืออาจมีพื้นทีท่ ี่ติดถนนอยางนอย 1 ดาน Moughtin (1995) ไดให
ความหมายในลักษณะนี้วา เปนพื้นที่ที่ลอมรอบดวยกรอบผนังอาคารเพื่อใชประโยชนหลายประการ เปนพื้นที่
วางที่เชื่อมติดกับถนนและบาทวิถี เปนพื้นที่ใชสําหรับกิจกรรมระยะสั้นๆ เชน นั่ง นั่งคอยและนัดพบ
4. ประเภทสวน (Park) เปนพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีขอบเขตชัดเจน
มีการปลูกตนไมรมรื่น เปนพื้นที่สาธารณะซึ่งใชเปนพื้นที่พักผอนของผูอยูอาศัยในเมือง โดยพื้นที่จะ
มีกิจกรรมที่หลากหลายเปนพื้นที่วางขนาดใหญซึ่งผูอยูอาศัยในเมืองสามารถใชประโยชนพื้นที่ในการ
นันทนาการรวมกัน เชน พื้นที่เลียบริมน้ํา สวนสาธารณะ โดยพื้นที่วางสาธารณะประเภทสวนนั้น
สามารถแบงออกเปน สวนระดับภาค สวนระดับเมือง สวนระดับชุมชน สวนระดับละแวกบานและ
สวนขนาดเล็ก
3. แนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่
3.1 อัตลักษณ (Identity)
3.1.1 ความหมายของอัตลักษณ
เดิมเรามักคุนเคยกับคําวา “เอกลักษณ ที่มีความหมายตามพจนานุกรมวา
ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีรว มกัน ซึ่งอาจจะหมายถึงลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมีรวมกัน” มากกวาคํา
วา “อัตลักษณ ที่มีความหมายวา ลักษณะของตนเองหรือลักษณะที่แสดงถึงความเปนตัวตน” โดย
เอกลักษณใชคําศัพทภาษาอังกฤษวา Identity ที่หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ปจจุบันการใหความหมายไดเ ปลี่ยนไปตามบริบ ทตางๆ ดัง นั้นคําวา อัตลัก ษณจึง มีความ
เหมาะสมกับ Identity มากกวาเอกลักษณตามความหมายของคํา สวนเอกลักษณมีความเหมาะสม
กับ Uniqueness โดยงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชคําวา อัตลักษณ ในความหมายของ Identity
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กาญจนา นาคสกุล (2555) อางถึงใน ภูวเรศ อรรคอุดม (2556) ไดให
ความหมายของคําวา เอกลักษณ หมายถึง ลักษณะที่มีเหมือนกันหรือมีรวมกันหรือลักษณะที่แสดง
ความเปนอยางเดียวกันของคนในสังคมหนึ่งๆ สวนอัตลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของตนเอง
เอกลักษณและอัตลักษณ มีลักษณะที่แตกตางกัน คือ อัตลัก ษณเ นนลักษณะทั้ง หมดของบุคคล
โดยไมไดเปรียบเทียบกับใคร สวนเอกลักษณเนนลักษณะที่เปนหนึ่ง ลักษณะที่โดดเดนซึ่งเปนสวนที่
แยกบุคคลนั้นออกจากบุคคลอื่น อัตลัก ษณจึงเปนการรับรูความรูสึก นึกคิดกับตนเองวา “เราคือ
ใคร” โดยผานการมองตนเองหรือคนอื่นมองเราในชวงเวลาขณะนั้น ดัง นั้นอัตลัก ษณจึง มีก าร
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547) อางถึงใน ภูวเรศ อรรคอุดม (2556) กลาว
วาอั ตลัก ษณ เปนการกอรู ป และดํ ารงอยูใ นการรั บ รู เ กี่ย วกับ ตนเองและคนอื่นรั บ รูเ รา โดยมี
กระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณซึ่งขึ้นอยูกับบริบทของความสัม พันธทาง
สังคมที่มีตอคนหรือกลุมอื่นๆ ในสังคม
ณฐพงศ จิรานิรัตน (2553) อางถึงใน ภูวเรศ อรรคอุดม (2556) อธิบาย
อัตลักษณชุมชนวาเกิดจากการรวมกลุมของมนุษยเพื่อเปาหมายบางอยางที่รวมกันเรียกวา ความเปน
ชุมชน และไดกําเนิดรูปแบบวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยแตกตางกัน มีการทํามาหากินเลี้ยงชีพ เกิด
การปรับสภาพแวดลอมเพื่อการอยูอาศัย เงื่อนไขของบริบทของชวงเวลาและพื้นที่นั้นๆ ทําใหเกิดสิ่ง
ที่เรียกวา อัตลักษณชุมชน เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกความเปนตัวตนของชุมชนกับพื้นที่อื่น
ดังนั้นจึงสรุปไดวา อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวที่บง
บอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบ
ทอดอัตลักษณ ซึ่งอัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตละพื้นที่และเวลา
3.1.2 เอกลักษณ (Uniqueness) และลักษณะเฉพาะ (Identity)
Burke (1976) อางถึงใน วิลาวัณย ภมรสุวรรณ (2548) กลาววา การที่
ชุม ชนแตละแหงจะมีเอกลักษณ (Uniqueness) ไดนั้นเกิดจากภาพรวมขององคป ระกอบภายใน
ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ (Identity) จะเปนสิ่งที่กอใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ (Sense
of place) ของชุมชน ซึ่งองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะนี้จะทําใหชุมชนนั้นๆ มีลักษณะพิเศษหรือ
ความแตกตางจากชุมชนอื่น ไมวาจะเปนรูปแบบการวางตัวของกลุมอาคาร รูปแบบการตั้งบานเรือน
และโครงขายถนน รวมทั้ง บรรยากาศของชุม ชน ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสัง คม
ตลอดจนอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ ขณะเดียวกันเอกลักษณของชุมชนสามารถปรากฏหรือสื่อ
ออกมาใหรับรูไดทั้งทีเ่ ปนรูปธรรมและนามธรรม โดยสวนที่เปนรูปธรรมเปนองคประกอบที่ปรากฏให
เห็นอยูภายนอก ไมวา จะเปนองคป ระกอบทางกายภาพตางๆ แบบแผนการตั้ง ถิ่นฐาน อาคาร
บานเรือน ลักษณะทางสถาปตยกรรมและอื่นๆ สวนที่เปนนามธรรมเปนองคประกอบที่อยูภายใน
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เปนสิ่งที่มีคุณคามองไมเห็นดวยตาเปลาหรือเรียกวาเปนคุณคาทางจิตใจ (Spiritual value) หรือ
จิตใจของยาน เกิดจากการสะสมประสบการณเรื่องราวตางๆ ของยานพื้นที่นั้นอยางตอเนื่อง จนเกิด
เปนความทรงจํารวมกันของผูคนในยาน (Collective memory) เปนลักษณะเฉพาะของยาน (Local
character) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันในชุมชน วิถีชีวิต ความเชื่อและอื่นๆ ซึ่งทั้ ง
2 สวนตางมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันจนไมสามารถแยกประเด็นเพื่อศึกษาเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งได
หรือกลาวไดวาเอกลัก ษณของชุม ชนเกิดจากการสรางสรรคสิ่ง ตางๆ โดยสมาชิก ในชุม ชน ผาน
วิวัฒนาการและการสืบทอดกันมาจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนและถือเปนสวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตรชุมชนจนเกิดเปนการรับรูของคนทั่วไป
Garnham (1976) อางถึงใน กนกวรรณ หิรัญรัตน (2547) อธิบาย อัตลักษณ
และความหมายของสถานที่วา การดํารงอยูของสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือยานใดยานหนึ่งไมวาจะมี
ตําแหนงที่ตั้งอยูที่ใดก็ตาม การมีลักษณะเฉพาะ (Identity) ของตนเองถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวยทําให
สังคมของยานหรือชุมชนนั้นๆ ดํารงและแข็ง แรงอยูได การดํารงไวซึ่งลัก ษณะเฉพาะของสถานที่
(Identity of place) นั้นเกิดจากการใหความหมายตอยานหรือชุมชนจากผูคนที่มีชีวิตสัมพันธกับ
ชุม ชนหรือยานนั้น รวมกับ ประวัติศาสตรในพื้นที่ที่ยังคงมีการดํารงชีวิตของผูคนและการดําเนิน
กิจกรรมภายในพื้นที่และสืบตอกันจากคนรุน หนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งรุนแลวรุนเลาเกิดเปนความหมายของ
ถิ่น (Meaning of place) ใหกับคนที่เกิดและเติบโตในชุมชนนั้นไดรับรูรวมทั้งคนภายนอกที่เ ขาไปมี
สวนรวมกับชุมชนนั้นดวย
3.2 สถานที่ (Place)
3.2.1 ความหมายของสถานที่ (Place)
คําวา “สถานที่” หรือ “Place” หมายถึง ตําแหนงหรือจุดที่แนนอนใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง พื้นที่กับสถานที่มักเปนสิ่งที่จะพบพรอมๆ กันและในความเขาใจของคนทั่วไปมักใช
สองคําที่ในความหมายเดียวกัน แตสถานที่จะเกี่ยวของกับความรูสึกของมนุษยมากกวาคําวาพื้นที่
Christian (1980) อางถึงใน ปรานอม ตันสุขานันทและวิทยา ดวงธิมา (2556) อธิบ ายวา
สถานที่คือพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษแตกตางจากที่อื่นและตั้งแตสมัยโบราณมาแลวผูค นรูจกั และใช
คําวา จิตวิญญาณของสถานที่ (Spirit of place) ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังเปนหนาที่ของ
สถาปนิกที่จะสรางสรรคสถานที่ที่มีความหมาย (Meaningful place) เพื่อใหผูคนไดอยูอาศัย
Christian (1980) อางถึงใน ปรานอม ตันสุขานันทและวิทยา ดวงธิมา
(2556) อธิบายวา สถานที่ประกอบดวยสิ่งที่จับตองไดหรือเรียกวา คุณลักษณะของสิ่งแวดลอม มัก
เกิดจากลักษณะเฉพาะ (Character) หรือบรรยากาศของพื้นที่นั้นๆ Massey (2005) กลาววา
สถานที่ไมใชแคเพียงตําแหนงในแผนที่หรือตําแหนงพืน้ ที่แตเปนการผสมผสานของเรื่องพื้นที่และเวลา
เขาดวยกัน และ Castells (1989) กลาวถึงสถานที่วาเปนพื้นที่ทางสังคมที่เพิ่มความซับซอนขึ้นตาม
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ความสัมพันธของสังคมและความหมายของพื้นที่ที่ทําใหเกิดสถานที่นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย
3.2.2 การกําหนดความเปนสถานที่
Garnham (1985) อางถึงใน ปรานอม ตันสุขานันทและวิทยา ดวงธิมา
(2556) อธิบายวา สถานที่แตละสถานที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางจากสถานที่อื่น บางที่
เรียกวา จิตวิญญาณ (Sprit of the place) หรืออัตลักษณ (Identity) ของสถานที่นั้นๆ ความรูสึกเปน
สถานที่เกิดขึ้นจากปจจัยหลายประการดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณที่ปรากฏ (Physical features and
appearance) เปนการพิจ ารณาโครงสรางทางกายภาพที่ แทจ ริง ของสถานที่และคุณคาทาง
สุนทรียภาพของพื้นที่ ไดแก สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร สภาพภูมิทัศน ภูมิอากาศ พืชพรรณที่
โดดเดนตามธรรมชาติ รวมทั้งสถาปตยกรรมหรือภูมิสถาปตยกรรมและโครงสรางหรือตําแหนงและ
ความสัมพันธขององคประกอบเหลานี้ดวย
2. กิจกรรมและหนาทีท่ ี่พึงสังเกตเห็นได (Observable activities and functions)
เปนการพิจารณาสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่ ไดแก ภาพลักษณของพื้นที่จากการ
ประกอบกิจกรรม (Image of area perceived by activity) ที่มีลักษณะแตกตางกันออกไปของ
แตละสถานที่ ทําใหเกิดพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อรองรับกิจกรรมนั้นๆ เชน ลักษณะการใชสอย
อาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ สถานที่ที่มีการใชงานแตกตางกันทําใหความรูสึกเปนสถานที่แตกตางกัน
ตามลักษณะการใชงานของพื้นที่ ระดับของกิจกรรม (Level of activity) เปนสิ่งที่บอกถึงประเภท
ของกิจกรรมวา กิจกรรมใดเปนกิจกรรมหลักที่ใหความสําคัญและทําเปนประจําไมวาจะเปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ซึ่งพิจารณาจากความถี่และลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผูคนใน
สถานที่นั้น ทั้งในรายวันและฤดูกาล เปนตน กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกิจกรรมที่สืบทอดจากรุนสูรุน
บางกิจกรรมพัฒนาจนเกิดเปนวัฒนธรรม (Culture) ดํารงอยูและสืบทอดตอกันมาและบางกิจกรรม
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบททางประวัติศาสตรโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การสื่อความหมายหรือสัญ ลัก ษณ (Meaning or symbols) เปน
การพิจารณาถึงการรับรู ความเขาใจหรือการมีประสบการณรวมของคนที่มีตอลักษณะที่หลากหลาย
ของพื้นที่ตางๆ อันเกิดจากการตอบสนองของผูค นในชุมชนตอลักษณะทางกายภาพและหนาที่ใชสอย
ไดแก ขอกําหนดของพื้นที่ที่สงผลตอลักษณะทางกายภาพและสังคมของชุมชน เชน การควบคุม
รูปแบบทางสถาปตยกรรม วัสดุและพื้นผิวของอาคาร เปนตน รูปแบบการครอบครองพื้นที่เปน
ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แสดงถึงการครอบครองพื้นที่ ทั้งขนาดและความเชื่อมโยงที่มี ตอพื้นที่
ระดับของการปดลอมที่แสดงถึงระดับการใชงานและการเขาถึงในแตละพื้นที่ ที่ว างและโครงขาย
ที่วางในพื้นที่เปนสิ่งที่แสดงถึงความถี่ ความหางและการเกิดขึ้นเฉพาะจุดของกิจกรรมภายในชุมชน
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เปนตน ประสบการณความรูสึกในคุณลัก ษณะตางๆ เหลานี้มักไมเ ปนที่เ ขาใจของผูคนในพื้นที่
จนกวาจะสูญเสียมันไป
Garnham (1985) อางถึงใน กนกวรรณ หิรัญ รัตน (2547) กลาววา
การที่เมืองหรือชุมชนแตละแหงมีเอกลักษณที่แตกตางกัน เปนผลมาจากลักษณะเฉพาะ (Identity)
ขององคประกอบหลักในชุมชนที่ประกอบรวมกัน กอใหเกิดการรับรูและจดจําหรือจิตวิญญาณของ
สถานที่ ซึ่งจิตวิญญาณของสถานที่เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูเ มืองเพราะชุมชนมี
ลักษณะพิเศษ ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ ซึ่งหมายถึงชุมชนมีจิตวิญญาณที่แตกตางกันออกไปใน
แตละแหง หากปราศจากจิตวิญญาณของสถานที่ คุณคาและความหมายของสถานที่ตอประชาชนใน
ชุมชนนั้นก็จะสูญหายไปดวย
3.2.3 อัตลักษณทสี่ ัมพันธกบั สถานที่
Giddens (1991) อางถึงใน ปรานอม ตันสุขานันทและวิทยา ดวงธิมา
(2556) กลาววา พื้นที่ สถานที่และอัตลักษณมีลักษณะรวมกันประการหนึ่งคือ การถูกสรางขึ้นทาง
สังคมและมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับสังคม David (1995) กลาวถึงเรื่องอัตลักษณกับพื้นที่ใน
ยุคสังคมหลังสมัยใหมวา การสรางตัวตนที่สัมพันธกับสถานที่นั้นจะมีสวนสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกทุน
นิยมโดยมีเหตุผลสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ความสั ม พัน ธ ร ะหว า งพื้ นที่ต างๆบนโลกได เ ปลี่ยนไปทํา ให เ กิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงที่ตั้ง ของสถานที่ ต ามบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป สถานที่ ใ นเมื อ งที่ เ คยมี อั ต ลั ก ษณ
เฉพาะตนถู ก ท า ทายจากการเปลี่ ย นแปลงไปสู ค วามเหมื อ นกั น ตามบริ บ ทโดยรอบ ดั ง นั้ น
พื้ น ที่ ใ ดที่ มี อั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะตนยั ง คงอยู พื้ น ที่ นั้ น จะเป น พื้ น ที่ ที่ มู ล ค า มากกว า พื้ น ที่ อื่ น
2. คาใชจายในการเดินทางที่ถูกลงทําใหการผลิต การขาย การตลาดและ
โดยเฉพาะการเงินสําหรับการลงทุนสามารถกระจายไปในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกไดงายขึ้น โดยเลือกที่จะ
แสวงหาผลประโยชนจากความแตกตางของคุณภาพวัตถุดิบ ปริมาณและราคาสินคาในสถานที่นั้ น
เชน ทุนขามชาติจะใหความสนใจกับความแตกตางของคุณภาพของสถานที่เพื่อแสวงหาผลกําไร
3. สําหรับ กลุม ที่อยูติดกับ สถานที่ใดสถานที่ห นึ่ง ก็เ ริ่ม จะเห็นวาตนมี
คูแข ง ที่ อยูต างสถานที่ และมี ความสามารถในการเคลื่อ นที่ข องทุนที่ สูง กว า องคป ระกอบดา น
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสังคมที่มีอยูในพื้นที่แตละแหงทําให
สถานที่นั้นๆ ดึงดูดความสนใจไดมากหรือนอยกวาสถานที่อื่นได เชน ผูอยูอาศัยในแตละพื้นที่มีการ
พัฒนาสถานที่ใหเกิดความแตกตางจากสถานที่อื่นๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน การใชองคประกอบตางๆ
ไมวาจะเปนการโฆษณาหรือการสรางอัตลักษณใหเปนจุดขายจึงเปนเรื่องสําคัญ
4. โครงการที่ประสบผลกําไรที่จะสามารถสรางผลกําไรที่เกิดขึ้นในสังคม
ยุคปจจุบัน เกิดจากการลงทุนในการพัฒนาสรางความหมายของสถานที่และการพัฒนาสถานที่ที่มี
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อัตลักษณที่เนนคุณภาพ การเรียกรองและโหยหาความเปนสถานที่ในอดีตของยุคปจจุบัน Tuan
(1997) กลาววา ประสบการณของการมีรากฐานหรือความสัมพันธที่แนบแนนกับสถานที่แตกตาง
จากการมีและพยายามสรางความเปนสถานที่ การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหมไมไดเกิดจากการทําให
โลกสมัยเกาสูญหายไปแตทําใหเกิดการอนุรักษและการฟนฟูโลกสมัยกอนสมัยใหมขึ้นมาอีกครั้ง
3.3 การประเมินคุณคาความสําคัญของอัตลักษณ
จากการศึ ก ษาขา งต น เกี่ ย วกั บ ความหมายของอั ต ลั ก ษณ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมและมีการสืบทอดอัตลักษณซึ่งถือเปนการสืบทอดวัฒนธรรมดวย ดังนั้นการประเมินคุณคา
ของอัตลักษณจึงนําเกณฑก ารประเมินคุณคาความสําคัญของมรดกทางวัฒธรรมมาประยุกตใชกับ
งานวิจัยนี้ Heritage Council of Western Australia (2005) อางถึงใน เพียรกานต วงศวาณิช
ศิลป (2550) ไดกําหนดถึงสิ่งที่ตองพิจารณาหรือหลั กเกณฑในการประเมินคุณคาความสําคัญของ
มรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้
1. คุณคาทางประวัติศาสตร (Historic value) เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของวิวัฒนาการหรือรูปแบบของประวัติศาสตร มีความหลากหลายของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
ชุมชน ขอบเขตหรือสภาพของชุมชน รูปแบบการดําเนินชีวิต และความสําคัญของเหตุการณสําคัญ
ระยะชวงเวลาหรือกิจกรรมของประวัติศาสตรทองถิ่น
2. คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม (Social value) เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ที่แสดงถึงการรวมกลุมกันของวัฒนธรรมเปนสังคม แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณและ จิตวิญญาณของ
สถานที่
3. คุณคาทางสุนทรียภาพ (Aesthetic value) เปนการแสดงใหเห็นถึงความ สําคัญที่
แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางดานสุนทรียภาพหรือความงามของชุมชน ระบบความคิด การออกแบบ
ความเปนเลิศทางสุนทรียภาพนวัตกรรม ความสําคัญของสิ่งที่มีสวนทําใหเกิดคุณคาทางสุนทรียภาพของ
พื้นที่ แสดงใหเห็นโดยคุณลักษณะของสถานทีท่ ี่เปนจุดสังเกตหรือผลกระทบตอทัศนคติหรือมีสวนในการ
ระบุคุณคาทางสุนทรียภาพ วัฒนธรรม หรือภูมิทัศนทางธรรมชาติซึ่งอยูภายในทองถิ่น
4. คุณคาสิ่งที่หาไดยาก (Rarity value) เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
ลักษณะการกอสรางการเกิดขึ้นที่พบไดยาก การสื่อความหมายใหเปนที่เขาใจไดของแหลง ความ
มีเอกลักษณและความเปนตัวแทนของยุคสมัย
5. คุณคาการเปนตัวแทน (Representativeness value ) การเปนสัญลักษณแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางพื้นที่และวัฒนธรรม โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ สิ่งรอบตัวทั้งหมดที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมพื้นที่
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4. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่
การมีลักษณะเฉพาะของชุมชนเกิดขึ้นจากกระบวนการทางสังคมที่สะทอนและเชื่อมโยง
ไปสูลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพในพื้นที่นั้นๆ Rapoport (1977) อางถึงใน วิลาวัลย ภมรสุวรรณ
(2548) กลาววา ปรากฏการณดังกลาวสามารถอธิบายไดจากความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ระหวางวัฒนธรรม ระบบกิจกรรมและระบบที่ตั้ง โดยมีองคประกอบทั้ง 3 สวนนี้เปนพื้นฐานที่
ทําใหชุมชนแตละแหงมีอัตลักษณที่แตกตางกันไป ซึ่งรายละเอียดขององคประกอบมีดังนี้
1. วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกคิดและสรางขึน้ มาเพื่อการดํารงชีวิตรวมกัน
ภายในสังคม วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยมีที่อยูในสังคมเดียวกันมีขอตกลง ระเบียบ แบบแผนเพื่อ
ในสมาชิกในสังคมไดเขาใจและยึดระบบเดียวกัน Rapoport (1977) อางถึงใน วิลาวัลย ภมร
สุวรรณ (2548) กลาววา ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการจัดการพื้นที่และสภาพแวดลอมใน
แตละชุมชนใหมีความแตกตางกันนั้น
จําเปนตองมีการจํากัดความของวัฒนธรรมเพือ่ ใหสามารถ
เขาใจและมีความชัดเจนมากขึ้น โดยการแบงวัฒนธรรมเปน 2 สวน คือ วัฒนธรรมที่เปน
นามธรรม ในที่นี้คือ โครงสรางทางสังคม ไดแก กลุมทางสังคม เครือญาติ ครอบครัว สถานภาพ
บทบาท เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานีม้ ีอิทธิพลตอการกําหนดแบบแผนการจัดองคประกอบของพื้นทีห่ รือ
ที่ตั้ง รวมไปถึงรูปแบบสิ่งกอสรางตางๆ ในชุมชน สวนวัฒนธรรมทีเ่ ปนรูปธรรม ไดแก คานิยม วิถี
ชีวิต และระบบกิจกรรม โดยเฉพาะระบบกิจกรรมถือเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมที่เปนกายภาพ
ที่สุดและมีผลตอการจัดองคประกอบพื้นที่และสภาพแวดลอมภายในชุมชน
ซึ่งสามารถสรุปไดวา
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละชุมชนยอมสงผลใหระบบกิจกรรม การจัดองคประกอบของพื้นที่และ
การใชพื้นที่หรือการครอบครองพื้นที่ภายในชุมชนแตละแหงมีความแตกตางกันไปตามเหตุผลทาง
วัฒนธรรมที่ซอนทับอยู
2. ระบบของกิจกรรม Chapin (1972) อางถึงใน วิลาวัลย ภมรสุวรรณ (2548) กลาว
วา ระบบกิจกรรมเปนรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัวและสถาบันที่เกิดขึ้นและปรากฏใน
เห็นในรูปแบบทางพื้นที่หรือการใชพื้นที่ นอกจากกิจกรรมเปนตัวกําหนดการใชพื้นที่แลวกิจกรรมยัง
สามารถอธิบายไดถึงสาเหตุของการเกิดรูปแบบการใชพื้นที่และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใชพื้นที่ที่เกิดขึ้นในอนาคตได Rapoport (1994) อางถึงใน ศิระษา สัมฤทธิ์ผล (2553) อธิบาย
ระบบกิจกรรม (System of activities) วา กิจกรรมถูกถายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐาน
ของวัฒนธรรมทุกกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับองคประกอบ 4 ประการ คือ 1. ตัวกิจกรรมเอง 2.
กิจกรรมถูกนําไปใชอยางไร 3. การเกี่ยวของกับกิจกรรมอืน่ ๆ 4. การรวมเขากันเปนระบบกิจกรรม
แตสิ่งสําคัญของระบบกิจกรรม คือ ระบบกิจกรรมไมสามารถเกิดขึ้นได หากปราศจากพื้นที่ที่ใชทํา
กิจกรรมและเวลา รวมถึงการพิจารณาเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้นไมสามารถทําได แตตอง
พิจารณาทัง้ ระบบกิจกรรมประกอบกัน ดังนั้นการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่จากสิ่ง
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ที่เปนรูปธรรมมากทีส่ ุดในที่นี้ คือ ระบบกิจกรรม ซึ่งระบบกิจกรรมของมนุษยทงั้ หมดจะเกิดขึ้นบน
พื้นที่และเวลาทีท่ ับซอนกัน เมื่อทราบตําแหนงทีเ่ กิดกิจกรรมหนึง่ ในชวงเวลาหนึ่ง ก็สามารถนําไป
เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือนําไปเชื่อมโยงกับที่ตงั้ ของกิจกรรมอื่นในชวงเวลานั้นได ซึง่
ทั้งหมดจะสามารถบงบอกถึงวิถีการดําเนินชีวิต ระบบความคิด คานิยม และโลกทัศนของผูคนที่
อาศัยในชุมชนในชวงเวลานั้นๆ ไดเปนอยางดี
3. ระบบที่ตั้งของกิจกรรมหรือการใชพื้นที่ (System of setting) เปนการจัดการ
พื้ น ที่ ห รื อ ที่ ตั้ ง เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมต า งๆ ของคนหรื อ กลุ ม คนในสั ง คมและระบบกิ จ กรรมก็ มี
ความสัม พันธโดยตรงกับ ระบบที่ตั้ง การพิจ ารณาที่ตั้งเพียงแห งใดแหงหนึ่งนั้นไมเพียงพอ ตอง
พิจารณาพื้นที่หลายๆ แหงภายในชุมชนเชื่อมโยงกัน เพราะระบบกิจกรรมหนึ่งๆ ของบุคคลหรือกลุม
คนในสังคมประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เปนจํานวนมากและตองใชพื้นที่หลากหลาย ลักษณะของ
ที่ตั้งจึงมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องเพื่อมารองรับระบบกิจกรรมนั้น ลักษณะของที่ตั้งที่ปรากฏให
เห็นทางกายภาพมัก เปนไปตามความเหมาะสมของกิจ กรรมและคุณสมบัติของที่ตั้ง (Behavior
setting) นั้ น นอกจากนี้ ร ะบบที่ตั้ง ยัง ถือเปน สภาพแวดลอมที่ม นุษย ส ร างขึ้นที่ มีค วามสัม พัน ธ
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ องค ป ระกอบทั้ ง 4 คื อ พื้ น ที่ เวลา ความหมายและการติ ด ต อ สื่ อ สาร ซึ่ ง
องค ป ระกอบทั้ ง 4 นี้จ ะแปรเปลี่ย นไปตามกิ จ กรรมของคนหรื อกลุ ม คนที่ แปรเปลี่ยนไปตาม
วัฒนธรรมอีกที
การพิจารณาระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบที่ตั้ง ทําใหเขาใจถึงเหตุผลของการเลือกที่
อยูอาศัย รูปแบบ แบบแผนการใชพื้นที่ รวมถึงการใชพื้นที่โลงในยานหรือละแวกบานของคนใน
ชุมชนเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ เพราะที่ตั้งของวัตถุหรือสิ่งตางๆ ที่บุคคลและกลุมคนในพื้นที่เปน
คนกําหนดขึ้นมานั้น ยอมมีความหมาย ความเปนมาและเรื่องราวตางๆ แฝงอยู เชน วิถีชีวิต
คานิยม และความเชื่ อ เปนตน หากบุคคลและกลุมคนในชุมชนมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ยอม
สงผลใหการจัดระเบียบทางพื้นที่หรือที่ตั้งซึง่ มีเหตุผลซอนอยูเบื้องหลังนั้นมีลักษณะแตกตางกันไป ซึ่ง
ในที่สุดเกิดเปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ
4.1 ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต กิจกรรมและการใชพนื้ ที่
Rapoport (1977) อางถึงใน วิลาวัณย ภมรสุวรรณ (2548) อธิบายวา วิถีชีวิต
การทํากิจ กรรมและการใชพื้นที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยเริ่ม จากวัฒนธรรม คือ สิ่ง ที่
สง ผลตอ ความคิ ดความเชื่อของมนุษยที่ มีตอสภาพแวดล อม สภาพภู มิ ศาสตรข องที่ตั้ง สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งนั้นกอใหเกิดโลกทัศน (World view) ที่มนุษยสามารถตีออกมาเปนคุณคา
แลวเลือกคุณคานั้นมาเปนคานิยม (Value) ในการประพฤติปฏิบัติและดําเนินชีวิตในสังคม โดย
ปรากฏออกมาใหเห็นและรับรูไดในรูปแบบของระบบกิจกรรม (System of activities) ที่มีพื้นที่
รองรับและในที่สุดเกิดเปนการใชพื้นที่หรือระบบที่ตั้ง (System of setting) ขึ้นในชุมชนหรือเมือง
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ตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ ภูมิปญญาที่มาจากผูคนในชุมชนเปนผูกําหนด สงผล
ใหชุม ชนแตล ะแหง มีลัก ษณะเฉพาะที่แตกตางกัน กลาวอีก นัยหนึ่ง กิจ กรรมตางๆ ที่ม นุษยเ ปน
ผูกระทําจะถูกถายทอดโดยตรงมาจากวิถีชีวิตที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและกิจกรรมตางๆ จะเกิดขึ้น
ไมไดหากปราศจากพื้นที่และเวลามารองรับ ซึ่งความสัมพันธที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ปรากฏอออกมาให
เห็นใน 2 ลักษณะ คือ องคประกอบทางกายภาพเปรียบเสมือนรางกายของชุมชนที่ปกคลุมอยู
ภายนอกและองคประกอบสวนที่อยูภายในและเปนคุณคาที่มองไมเห็นดวยตาแตรับรูดวยการเขาไป
สัมผัส ที่เรียกวา คุณคาทางจิตใจ (Spiritual value) เปนความรูสึกที่รับรูไดอันเกิดจากวิถีชีวิตของ
ผูคนที่มีการสะสมเรื่องราวและความหมายจากการตั้งถิ่นฐานและการอยูอาศัยอยางตอเนื่อง จนเกิด
เปนความทรงจํารวมกันของผูคนในชุมชนและเปนที่รับรูของคนทั่วไป โดยเรื่องราวความเปนอยูของ
ผูคนเหลานี้ในที่สุดจะกลายเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรชุมชน
วัฒนธรรม
(Culture)

ภูมิหลังของโลกทัศน
คานิยม และวิถีชีวิต
(The background
of world view
value and
lifestyle (limited
definition))

โลกทัศน
(World view)

คานิยม
(Value)

แนวคิดตอสิ่ง
รอบตัว
(The view
of what is
deal)

ทางเลือกแรกของ
สิ่งประกอบที่เห็น
วาสําคัญ (Choice
of priority of
the elements
that are
considered
important)

วิถีชีวิต
(Lifestyle)

ระบบกิจกรรม
(System of
activities)

ระบบที่ตั้ง
(System of
Settings)

ทางเลือกของ
การจัดกิจกรรม
บทบาท,พฤติกรรม (Activity
และการจัดสรร
organization)
ทรัพยากร (Choice
of roles,
behaviors and
resource
allocations)

การจัดการที่ตั้งเพื่อ
รองรับกิจกรรมตางๆ
ของคน
(Organization of
settings for
people’s activities
(i.e. built
environments)

ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต กิจกรรม และการใชพื้นที่
ที่มา : วิลาวัณย ภมรสุวรรณ, 2548
5. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน้ํา
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมน้ํา สามารถจัดเปนการตั้งถิ่นฐานตามเสนทางคมนาคม
(Linear settlement) ฉัตรชั ย พงษป ระยูร (2536) อธิบ ายวา การตั้ง ถิ่นฐานตามเสนทาง
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คมนาคม เปนการตั้ง ถิ่นฐานที่ป รากฏในบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ โดยไมคอยพบในบริเวณที่สูง
ลักษณะการตั้งบานเรือนจะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมที่สะดวก โดยอาจจะตั้งอยูเปนกลุม
ติดตอกันในเขตที่เปนชุมชนการคาหรือทางแยกของเสนทางคมนาคม สวนบริเวณที่อยูไกลออกไป
อาจมีการตั้งบานเรือนหางกัน สําหรับพื้นที่เกษตรจะอยูบริเวณดานหลังของพื้นที่อยูอาศัย เสนทาง
คมนาคมที่สงเสริมใหมีการตั้งถิ่นฐาน ไดแก แมน้ํา ลําคลอง ถนน ตามแนวยาวของหุบเขาแคบๆ
เปนตน
การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแมน้ําลําคลอง สวนใหญจะอยูบริเวณที่เปนคันดินธรรมชาติ
ที่น้ําทวมไมถึงอยูบริเวณที่ราบขั้นบันได สวนมากเปนการตั้งถิ่นฐานในระยะแรกๆ ของโลก เมือง
หลวงหรือเมืองตางๆ มักจะอยูบริเวณริมฝงแมน้ําทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะแมน้ํามีปจจัยหลายอยางที่ดึงดูด
ใหเกิดการตั้งถิ่นฐาน คือ แมน้ํามีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษยเพราะเปนแหลงน้ําจืดที่สาํ คัญที่
สงเสริมใหมีอาหาร การคมนาคม นันทนาการ เมืองตางๆ มักจะตั้งอยูใกลแมน้ําโดยใชแมน้ําเปน
เสนทางการคมนาคมติดตอกับบริเวณอื่นไดสะดวก และยังชวยในการเผยแพรวัฒนธรรมตางๆ สู
บริเวณรอบนอกอีกดวย ความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐานบริเวณแมน้ําจะมีความแตกตางกัน โดย
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําตอนลางซึ่งเปนที่ราบที่น้ําทวมถึง ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําจะเปน
บริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานกันอยางหนาแนนมากกวาแมน้ําตอนบน
การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมถนนเสนทางคมนาคมทางบกไมวาจะเปนรถยนตหรือรถไฟ
เปนเสนทางที่เกิดขึ้นระยะหลังที่ดึงดูดใหมีการอพยพจากพื้นที่บริเวณภายในที่เปนแหลงเกษตรกรรม
ใหออกมาตั้งถิ่นฐานบริเ วณสองฝง ของถนน ทั้ง นี้เ พราะถือวาเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกและ
รวดเร็วกวาทางน้ํา จากการที่ถนนเปนปจจัยดึงดูดใหมีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นวา
บางบริเวณกลายเปนชุมชนใหญหรือกลายเปนเมืองหลังจากมีการพัฒนาเสนทางคมนาคม นอกจากนี้
ยังปรากฏวาราคาที่ดินใกลถนนสูงอีกดวย
ฤทัย จงใจรัก (2539) ไดกลาวถึงลักษณะหมูบานริมแมน้ําลําคลองไววา โดยทั่วไป
สภาพของหมูบานจะเกิดการรวมตัวกันขึ้นโดยธรรมชาติตามลักษณะสภาพภูมิศาสตร อันเปนปจจัย
สําคัญในการประกอบอาชีพ คนไทยสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําสวน ฯลฯ
ซึ่งเปนอาชีพที่ตองอาศัยน้ําเปนปจจัยสําคัญเพราะนอกจากใชเพื่อการเพาะปลูกแลว น้ํายังมีความ
จําเปนสํา หรับ กิน อาบและเปนเสน ทางคมนาคมจากที่ ห นึ่ง ไปยัง อีก ที่ห นึ่ง ดวย การคมนาคม
สมัยกอนมีทั้งทางบกและทางน้ํา แตโดยทั่วไปเสนทางสัญจรที่สะดวกและนิยมมากที่สุดคือทางน้ํา
ดวยความสะดวกนี้จึงทําใหห มูบานเกิดขึ้นตามริมแมน้ําลําคลอง หรือที่เรียกวา “หมูบานริมน้ํา ”
และมักจะมีชื่อขึ้นตนดวยคําวา “บาง” โดยคําวา “บาง” ในที่นี้หมายถึง หมูบานหรือรานคาซึ่ง
ปลูกเรียงรายไปตามลําน้ํา
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5.2 องคประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน้ํา
ฤทัย จงใจรัก (2539) กลาววา ชุมชนริมน้ํานั้นเมื่อปรากฏตัวเปนหมูบานแลว
องคประกอบที่ตามมา ไดแก ตลาดและวัด ตลาดนั้นเปนศูนยกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนสินคาซึ่ง
กันและกัน สวนวัดเปนศูนยกลางของหมูบานซึ่งมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชาวบานมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น บานจะตั้งเรียงรายไปตามลําน้ํา พื้นที่ดานหลังมักจะเปนสวนถัดออกไปจากสวนจะเปนทุงนา
หรือไรโดยจะขยายตัวไปตามลําน้ํา
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (2542) อางถึงใน เขมชาติ วงศทิมารัตน (2546) ไดศึกษา
ชุมชนริมน้ําพบวามีองคประกอบที่สรุปไดดังนี้
1. วัด เปนที่รวมจิตใจของผูคน ชาวพุทธหรือโรงเจ (ชาวจีน) ซึ่งตั้งอยูริมฝงคลอง
บงบอกถึงจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดชุมชนริมน้ํา
2. ทาเรือรวม บานริมคลองสวนใหญจะมีพื้นที่ขึ้นลงเรือประจําบานอยู แตกรณีที่
บานอยูเขาไปในคลองสายรองหรือคลองสวน ซึ่งเรือหางยาวหลักไมวิ่งผานก็ตองอาศัยเรือรับจางใน
บริเวณหนึ่งมาสงทีท่ าเรือรวมดังกลาว นอกเหนือไปจากทาเรือรวมหนาบานแลวบริเวณพื้นที่โดยรอบ
ทาเรือมักจะเปนศูนยรวมของชุมชนดวย
3. ตลิ่งหรือเขื่อน เปนตัวกําหนดแนวเขตของลําน้ําตามธรรมชาติเพื่อกันคลื่นซัด
เดิม เริ่ม จากตลิ่ งดิน ตอมาทําเขื่อนไม เปลี่ยนมาเปนเขื่อนหินทิ้งเพื่อรักษาหนาดินและนําหินมา
กอสรางกําแพงลอมบานตนเองแลวนําไปสูการเทคอนกรีตทับหินที่รวมกันเปนเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบถาวรในที่สุด
ฉวีวรรณ เดนไพบูลย (2554) อางถึงใน กึกกอง เสือดี (2555) อธิบายโครงสราง
ทางกายภาพของชุมชนริมน้ําดั้งเดิมอันประกอบดวย
1. ระบบโครงขายคลอง เกิดจากการมีแมน้ําสายหลักและคลองจํานวนมากเชื่อมโยง
กันเปนเครือขายกระจายกันทั่วพื้นที่ โดยเครือขายดังกลาวใชเปนทางสัญจรไปมาหาสูและขนสง
ผลิตผล อีกทั้งยังเปนระบบชลประทานเพื่อนําน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมอีกดวย
2. พื้นที่ทางการเกษตร มักอยูดานหลังเรือนที่อยูอาศัยทุกๆ แปลงของพื้นที่ มีทาง
น้ําผานเพื่อเปนทางสัญจรและเครือขายชลประทาน
3. วัด ถือเปนศูนยร วมของชุม ชน ซึ่ง ในอดีตความสัม พันธร ะหวางวัดกับ คนใน
ชุมชนคอนขางสูง โดยวัดทําหนาที่เปนแหลงความรู พื้นที่พบปะและประกอบกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน
4. ตลาดน้ําหรือตลาดเรือ เปนตลาดที่ใชเรือในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาหรือ
ผลผลิต มักตั้งอยูบริเวณจุดตัดกันของเสนทางสัญจร เชน ปากคลอง ตลาดน้ําถือเปนตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
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อรศิริ ปาณินท (2538) อธิบายถึงองคประกอบของชุม ชนริมน้ําโดยศึก ษาจาก
อาคารพักอาศัยมีดังนี้
1. การวางอาคาร การวางอาคารในลักษณะที่สัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของ
คลอง เชน วางยาวตามแนวลําคลอง เพื่อรับลมและใหเกิดการระบายถายเทอากาศไดอยางเต็มที่
โดยหันหนาสูคลองสวนดานหลังอาจเปนสวนเพาะปลูก
2. ความสั ม พั นธ กับ น้ํา การปลู ก อาคารบนดิน ควรมีลั ก ษณะที่แ สดงถึ ง ความ
สัมพันธระหวางน้ํากับวิถีชีวิตความเปนอยูและกิจวัตรประจําวัน เชน การยื่นตัวเรือนบางสวนออกไป
ในน้ํา โดยอาจเปนสวนของชานหรือศาลาทาน้ําและมีบันไดที่สามารถลงสูน้ํา หรือสําหรับเทียบเรือ
ซึ่งนับเปนสัญลักษณของการเชื่อมตอสูสังคมภายนอกดวย
3. เขื่อน การสรางเขื่อนกันน้ําเซาะ หรือวัตถุบรรเทาแรงคลื่นที่เกิดจากความเร็ว
ของเรือสัญจรมีหลากหลายลักษณะเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซากตลอดแนวลําคลอง โดยอาจมีลักษณะที่
เปนถาวรหรือกึ่งถาวร เชน การกอหินเรียงซอน และอาจยึดหินเขาหากันดวยซีเ มนต เพื่อใหมี
พื้นผิวที่ขรุขระดูมีชีวิตชีวา บางสวนอาจเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และในบางกรณีอาจเปนวัตถุ
บรรเทาคลื่นซึ่งมีลักษณะชั่วคราว เชน การผูกไมไผเปนมัดและยึดหลักดวยเสาปกในน้ํา ซึ่งสามารถ
บงบอกถึงอาณาเขตไดดวย
4. รั้ว กรณีจําเปนตองมีการสรางรั้วเพื่อความเปนสวนตัวและเพื่อความปลอดภัย
มักมีการสรางรั้วโปรงเพื่อรับและระบายถายเทอากาศและเพื่อการไหลวนของที่วางใหมีความตอเนื่อง
ระหวางตัวอาคารกับน้ํา
5. ศาลา องคประกอบที่สําคัญของอาคารพักอาศัยริมน้ํา ซึ่งอาจมีหนาที่ใชสอย
เฉพาะหรือพื้นที่ใชสอยแบบอเนกประสงค โดยเฉพาะชานหนาบานซึ่งเปนสัญลักษณของการเชื่อมตอ
ระหวางภายในและภายนอก ระหวางอาคารกับน้ําตามที่กลาวมาแลวโดยชานอาจจะมีมานั่งสําหรับ
พักผอนมีการตั้งศาลพระภูมิ มีการตกแตงไมกระถางเพื่อความสดชืน่
6. หลังคา คือ กําบังแดดและฝนทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย อบอุน และเสริม
ความรูสึกทางจิตวิทยาวา บานคือวิมานของเรา และในแงหนาที่ใชสอยทางกายภาพ ซึ่งอาจเปน
ลักษณะของการทิ้งชายเพื่อกันแดดกันฝน โดยใตหลังคามีชองลมระบายถายเทอากาศ เพื่อไมให
ความรอนถายเขาไปสูที่วางภายในเขตสบาย สําหรับระดับความสูงชันของหลังคาบานแตละหลังจะ
ชวยใหเสนแนวหลังคาตลอดลําคลองมีชีวิตชีวาและสรางความนาสนใจอีกดวย
7. หนาตาง ผนัง และองคประกอบลักษณะอื่นที่ใชในการกันแดด ซึ่งมีความสัมพันธ
กับภูมิอากาศ สําหรับผนังนั้นไมสามารถหลีกเลี่ยงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการกอสราง ซึ่งมีการเจาะ
ชองเปดที่ผนังใหมากเพื่อถายเทอากาศที่ไมตางไปจากการตีฝาไมระแนงโปรงหรือบานเกล็ดไม
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5.3 องคประกอบอัตลักษณชุมชนริมน้ําแมกลองและบางปะกง
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท (2556) อธิบายวา ชุมชนริมน้ําในลุมแมน้ําแมกลองและ
บางปะกงมีโครงสรางและองคประกอบของชุมชนซึ่งเปนผลจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร กลุมสังคม ความ
เชื่อ เทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยที่ชุมชนริมน้ํามีพัฒนาการมานานจึงกอใหเกิดอัต
ลักษณชุมชน การศึกษาอัตลักษณชุมชนในการศึกษานี้ไดประยุกตแนวคิด Ekistics ซึ่งหมายถึง
The science of human settlement ของ Doxiadis (1974) ที่ระบุวา การตั้ง
ถิ่นฐานของมนุ ษย เ ปรี ยบเสมือนสิ่ง มีชี วิต (Living organism) ที่ มีก ารเจริ ญ เติบ โต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและมีปญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยนําแนวคิดมาประยุกตใชอธิบายอัตลักษณชุมชนริมน้ํา
ในลุมน้ําแมกลองและบางปะกงไดดังนี้
1. ธรรมชาติ ประกอบดวย ภูมิประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนริมน้ําแมกลองและบาง
ปะกง ไดแก ลาดตะพักลําน้ํา ที่ราบน้ําทวมถึงและที่ราบชายฝง เปนพื้นที่ระบบนิเวศที่เปนที่อยูอาศัย
ของพืชและสัตวในพื้นที่น้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม ตามลําดับ
2. ประชากร ประกอบดวย กลุมชาติพันธุท ี่อาศัยอยูในพื้นที่นี้ คือ ไทย มอญ จีน
ลาว เขมร ญวนและแขก ซึ่งในระยะตอมามีการแตงงานขามกลุมชาติพันธ ทําใหเกิดการกลมกลืน
กลายเปนประชากร สวนการเปลีย่ นแปลงจํานวนประชากรมักเกิดจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมทําให
มีการยายถิ่นฐาน
3. สังคม ประกอบดวย เหตุการณทางประวัติศาสตรของชุมชนที่ทําใหมีอาคารหรือ
สิ่งกอสรางในชุมชน อาทิ กําแพงเมือง ปอม ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย พิพิธภัณฑ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีกลุมสังคมที่นับถือศาสนาหรือความเชื่อที่แตกตางกัน โดยมีศาสนสถานหรือสิ่งกอสรางตางๆ เปนขอ
บงชี้ เชน วัดพุทธหินยาน วัดจีน วัดญวน วัดคริสต มัสยิด ศาลเจา โรงเจ โรงเรียน สถานพยาบาล
องคกรการกุศล (มูลนิธิสมาคม) ที่กลุมสังคมนั้นๆ กอตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการสังคมสงเคราะหใหแกคนใน
กลุมของตนและอื่นๆ
4. ที่อยูอาศัย ประกอบดวย ที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ของกลุมชาติพันธตางๆ
ที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก เรือนไทย เรือนมอญ เรือนจีน เรือนลาว เรือนแขก รวมทั้งอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางอื่ นๆ ในชุม ชนริม น้ํา ไดแก ศาลาพั กผอน ท าน้ํา อูเก็ บเรือ ฯลฯ และยังมีอาคาร
สาธารณูปโภคตางๆ ในชุมชน ไดแก สถานศึกษา สถานพยาบาล พิพิธภัณฑและอื่นๆ
5. โครงขายคมนาคม ประกอบดวย โครงขายทางน้ําตั้งแตแมน้ํา ลําคลอง คลองซอย
หรือทางน้ําสายยอย ลําประโดง เปนตน โดยที่การสรางเขื่อนและประตูน้ําเพื่อการชลประทานในพื้นที่
แมน้ําแมกลองและบางปะกงมีผลใหการสัญจรทางน้ําลดลง ส วนการพัฒนาโครงขายทางบก ไดแก
โครงขายถนนและทางรถไฟทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนริมเสนทางถนนและทางรถไฟ
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ภาพที่ 7 อัตลักษณชุมชนริมน้ําในลุมน้ําแมกลองและบางปะกง
ที่มา : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2556
6. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน
6.1 ความหมายของการอนุรักษและฟนฟูชุมชน
6.1.1 ความหมายของการอนุรักษ
การอนุรัก ษ ตามความหมายของพจนานุก รมหมายถึง การดูแลรัก ษา
เพื่อใหคงคุณคาไว จันทิร า เกื้อดวง (2548) ไดอธิบ ายแนวคิดเกี่ยวกับ การอนุรักษวา ในการ
อนุรักษระยะแรกเปนการอนุรักษเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดการมองเปนภาพรวม เนนการอนุรักษดาน
โบราณคดีและประวัติศาสตร เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสตศตวรรษที่ 19 เกิดการพัฒนา
ดานอุตสาหกรรมการผลิต มีผลใหเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไดกลายเปนจุดเริ่มตน
การพัฒนาเทคนิค แนวความคิดในการอนุรักษที่ซับซอน มีระบบมากขึ้นและเกิดแนวความคิดการ
อนุรักษที่เกี่ยวเนื่องกับการวางผังเมือง เนื่องจากสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางตางๆ ที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและไดรับการอนุรักษมีความสําคัญเกี่ยวของกับเมือง อีกทั้งยังเปนองคประกอบของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง ดัง นั้นการอนุรัก ษจึง เปนการมองภาพรวมในลัก ษณะการ
อนุรักษทั้งเมือง โดยเนนการสงวนรักษา ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือบริเวณที่ทําการ
อนุรักษมีชีวติ ชีวาอยูไดโดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน
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สุวัฒนา ธาดานิติ (2533) ) อางถึงใน จันทิรา เกื้อดวง (2548) กลาววา
การอนุรักษชุมชน หมายถึง การอนุรักษพื้นที่ที่มีความหมายและความสําคัญทางประวัติศาสตร
การอยูอาศัย ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานและมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิ
ปญญาของคนในชุมชนนั้นๆ ใหมีชีวิตอยูได กระบวนการอนุรักษจะตองมีความสัมพันธกับชีวิตใน
สังคมใหดําเนินไปดวยกันทั้ง 2 ปจจัยอยางสอดคลองกัน จึงจะทําใหพื้นที่เหลานั้นมีคุณคาและเกิด
ความหมาย หรือ Sense of place อยูได
สรุป ไดวา การอนุรัก ษ หมายถึง การอนุรักษพื้นที่ที่มีความหมายและ
ความสําคัญทางประวัติศาสตร การอยูอาศัย ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่
ยาวนานและมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาของคนในชุมชนนั้นๆ ใหมีชีวิตอยูได โดยพื้นที่ยังคงคุณคาและ
เกิดความหมาย หรือ Sense of place อยู ซึ่งการอนุรักษเปนในลักษณะการมองภาพรวมทั้งชุมชน
โดยเนนการสงวนรักษา ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือบริเวณที่ทําการอนุรักษมีชีวิตชีวา
อยูได โดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน
6.1.2 ความหมายของการฟนฟูชุมชน
การฟนฟู ตามความหมายของพจนานุก รมหมายถึง การทําใหก ลับ มา
เจริญงอกงามใหม สุขุมาภรณ จงภักดี (2555) อธิบายความหมายของการฟนฟูเมืองหรือชุมชน
หมายถึง การอนุรักษอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และการอนุรักษยานอาคารเการวมทั้ง
ภูมิสถาปตยกรรมของยานนั้นๆ ดังนั้นการฟนฟูเมืองมิไดหมายรวมแคการรื้อรางหรือปรับปรุงอาคาร
และการอนุรักษยานเกาซึ่งเปนสภาพแวดลอมดานกายภาพเทานั้น แตรวมถึงการฟนคืนชีวิตใหเมือง
นั้นๆ ในมิติอื่น เชน ดานสังคม เศรษฐกิจดวย
Lichfield (2000) อางถึงใน เพียรกานต วงศวาณิชยศิลป (2550) อธิบายวา
การฟนฟูชุมชน หมายถึง การปฏิบัติที่ครอบคลุมและผสมผสานการแกปญหาของชุมชน นําไปสูการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นทัง้ ในดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของพื้นที่นั้น
สรุปไดวา การฟนฟู หมายถึง การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงใหดีขึ้น เพื่อ
เปนการอนุรักษยานหรือชุมชนที่มีคุณคาทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
6.2 แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูชุมชน
6.2.1 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูชุมชน
หลักการทั่วไปของการอนุรักษและฟนฟูชุมชน เปนการอนุรักษและฟนฟูที่
คํานึงถึงองคป ระกอบตางๆที่ประกอบกัน จนกลายเปนชุมชน ไมจํากัดเฉพาะกายภาพของชุมชน
เทานั้น ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ (2540) อางถึงใน จันทิรา เกื้อดวง (2548) ไดกลาววา การอนุรักษ
ชุมชนตองมีการคํานึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ่งจะตองมีสภาพนาอยูและมีความสัมพันธระหวาง
ผูคนที่อาศัยอยูกับ สภาพแวดลอม และศรีศักร วัล ลิโ ภดม (2540) อางถึง ใน จันทิรา เกื้อดวง
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(2548) กลาววา การปรับตัวเขาสูสมัยใหม (Modernization) คือ การปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยูแลว
ในอดี ต มาผสมผสานเข า กั บ สิ่ ง ที่ เ หมาะสมที่ เ ลื อ กเฟ น จากภายนอกเพื่ อ ปรั บ ให ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
Worskett (1969) อ า งถึ ง ใน จั น ทิ ร า เกื้ อ ด ว ง (2548) ได ก ล า วถึ ง
เปาหมายและหลักการของการอนุรักษและฟนฟูไววาการอนุรักษกับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตอง
ดําเนินไปควบคูกัน เราไมสามารถที่จะปฏิเสธการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตางๆได สภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ไปดวย ดังนั้นแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูจึงเปนที่ตองผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหม
กับโครงสรางเกาของเมืองหรือชุมชนเขาดวยกันและกําหนดแนวทางที่ทําใหก ารเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตไมทําลายคุณคาและอัตลักษณของเมืองหรือชุมชน
6.2.2 แนวทางการพัฒนาการใชพื้นที่ที่มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน
Worskett (1969) อางถึงใน นิธิ ลิศนันท (2544) เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการใชพื้นที่ที่มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน ดังนี้
1. การกํา หนดเรื่องความสู ง โดยมี ก ารคํา นึ ง ถึ ง เส น ขอบฟ า เดิ ม ของ
เมื อ ง รวมถึ ง จุ ด รวมสายตาเพื่ อ เป น การปกป อ งทิ ว ทั ศ น ภ ายในเมื อ ง
2. กําหนดแนวทางการออกแบบลักษณะทางกายภาพของอาคาร ที่จ ะ
สรางขึ้นมาใหมใหเหมาะสมกับยาน การสรางความกลมกลืนของอาคารใหมและอาคารเกา โดยการ
รักษาเสนขอบฟาและดานหนาอาคารใหอยูในยุคสมัยเดียวกันกับอาคารเดิมในยาน
3. กําหนดแนวทางในการออกแบบภูมิทัศนเมืองใหมเี อกลักษณ การจัดพื้นที่
โลง การจัดพื้นที่วางระหวางอาคาร ทั้งทางดานกายภาพคุณภาพของมุมมองเพื่อใหเกิดความรูส ึกสัมพันธ
กับโครงสรางของเมืองเดิม
4. ความสัม พันธของเมืองกับ ภูมิทัศน สภาพภูมิทัศนของเมืองเปนสิ่ง
ที่บง บอกถึง ความเปน อัตลัก ษณของเมือง ขนาดของเมือง ประชากร รูปแบบอาคาร ลักษณะ
ภูมิประเทศและขอบเขตเปนสิ่งที่กําหนดใหเมืองแตละเมืองมีอัตลักษณของตนเอง ซึ่งขนาดของเมือง
แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง รวมถึงประวัติศาสตรของชุมชนที่สะทอนให
เห็นในทัศนียภาพของชุมชนในระดับตางๆ ความสัมพันธของภูมิทัศนตางๆ เหลานี้เปนสิง่ ที่ชวยกระตุน
ใหเกิดการจําในมโนภาพตอชุมชน
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7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.1 แผนที่มรดกทางวัฒ นธรรมชุม ชนอัม พวา จัง หวัด สมุท รสงคราม (คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2548)
เป น การศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนที่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม จากโครงการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่ดูแลโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่ง
ไดรับ ความชวยเหลือจากรัฐบาลเดนมารก ซึ่ง นําเทคนิควิธีก ารอนุรัก ษสิ่ง แวดลอมศิล ปกรรมใน
ประเทศเดนมารกมาประยุกตใชกับประเทศไทย มีแนวคิดหลัก คือ การปกปองและดูแลรักษา
คุณคาของแหลง มรดกทางวัฒนธรรมอยางองคร วมและรอบดาน หนึ่งในมาตรการสําคัญในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม คือ การจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อใชในการอางอิงในการ
กําหนดแผนงานเพื่อการอนุรกั ษและพัฒนาพืน้ ที่อยางเหมาะสม โดยมีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ทางกายภาพ การสํารวจทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และโครงการสาธิตที่เปนความรวมมือ
กันระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน เนื้อหาในหนังสือแผนที่เลมนี้ประกอบดวย ประวัติศาสตร
และพัฒนาการของชุมชนอัมพวา มรดกทางวัฒนธรรมที่ประกอบดวย สถาปตยกรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน และขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
7.2 โครงสรางและองคประกอบของเอกลักษณสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง
คาน (ชุติมา สุรเชษฐพงษ, 2556)
เปนการคนหาโครงสรางและองคประกอบของเอกลักษณสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมเมือง
เชียงคานที่สามารถรับรูไดและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเก็บรวมรวม
ขอมูลจากเอกสาร การสํารวจพื้นที่ การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกลุมประชากรภายในเมือง
และการสัมภาษณกลุมที่รูจักเมืองเชียงคานในการประเมินคุณคาความสําคัญเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะ
สําคัญที่สามารถกอใหเกิดเอกลักษณสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน และนําขอมูลที่
ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชสถิติพรรณนา สถิติความนาจะเปนและสถิติอางอิง รวมทั้ง
การวิเคราะหเนื้อหาโดยไมใชสถิติ ผลสรุปการวิจัยพบวา กลุมประชากรสามารถรับรูและยอมรับ
ความสําคัญกับโครงสรางที่ครอบคลุมภาพเชิงกวางของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม คือ การที่เมือง
เชียงคานเปนเมืองที่สะทอนความสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีวัดเกาแกคูเมืองและมีการดํารงชีวิต
ตามกรอบวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น การรับรูองคประกอบสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม
ไดใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ คือ แมน้ําโขง และดานสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
คือ ทัศนียภาพความงามของเมืองเชียงคานโดยรวม สวนการรับ รูองคป ระกอบสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมที่เปนนามธรรม คือ การตักบาตรขาวเหนียว
โครงสรางและองคประกอบของเอกลักษณสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมที่รับรูและยอมรับโดยทั่วไปนี้สามารถนํามาใชเปนกรอบที่แสดงถึงสิ่งที่มีคุณคา
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แกการอนุรักษและเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาความสําคัญของ
โครงสรางเมืองเชียงคานโดยรวมที่เปนเอกลักษณ
7.3 คูมือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิล ปกรรมประเภทยา นชุม ชนเกา (สํา นัก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.)
เปนการจัดทําโครงการมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชน
เกาขึ้นเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนประชาชนใน
บริเวณยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิล ปกรรมอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่ง
สามารถนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเชิงวัฒนธรรมควบคูกันไปกับการอยู
อาศัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งคูมือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอนุรักษยานชุมชนเกา
ตลอดจนตัวอยางแนวทางการอนุรักษฟนฟูองคประกอบตางๆ เพื่อใหทองถิ่น สามารถบริหารจัดการ
และดําเนินการแผนอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกาได โดยไดเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟู
ยานชุมชนเกาไวดังนี้
1. การรักษาองคประกอบที่สาํ คัญ ประกอบดวย รูปแบบโครงสรางของยานชุมชนเกา
ซึ่งถูกกําหนดโดยเสนทางสัญจร ทางน้ํา ถนน กลุมอาคาร ที่วาง ความสัมพันธระหวางอาคารกับพื้นที่สี
เขียวและที่โลงวาง รูปทรงและลักษณะทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ซึ่งถูกกําหนดโดย
โครงสรางอาคาร ปริมาตร รูปแบบ สัดสวน วัสดุ สี และการประดับตกแตง การรักษาความสัมพันธ
ระหวางพื้นที่ยานชุมชนเกากับบริบทแวดลอม ทั้งธรรมชาติและที่มนุษยสราง การรักษาประโยชนใชสอย
กิจกรรม ในยานชุมชนเกาที่หลากหลายและตอเนื่องตามชวงเวลาและยุคสมัย การสืบทอดทางประเพณี
ภูมิปญญา คุณคาของสถานที่ ที่นําไปสูการคงไวซึ่งอัตลักษณของสถานที่ของยานชุมชนเกา การรักษา
โครงสรางและโครงขายทางสังคม รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยานชุมชนเกา
2. การวางแผนเพื่อประโยชนใชสอยและกิจกรรมในรูปแบบใหม ควรมีการวางแผน
และพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของยานชุมชนเกา การพัฒนาประโยชนใชสอยใหมๆใน
ยานชุม ชนเกา เอื้อใหเกิดความหลากหลายของกิจ กรรมทั้ง กิจ กรรมดั้งเดิม และกิจกรรมใหมที่
สอดคลองกับการดํารงชีวิตและชีวิตประจําวันของผูคน
3. การควบคุมการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย การออกแบบสถาปตยกรรมใหม
หรือการปรับปรุงซอมแซมอาคารเกา ลักษณะของสถาปตยกรรมรวมสมัยควรคํานึงถึงความเชื่อมโยง
เชิงที่วางกับโครงสรางเดิมของยานชุมชนเกาและบริบทโดยรอบ โดยสถาปตยกรรมสมัยใหม สามารถ
แสดงออกถึงลัก ษณะเฉพาะการออกแบบของสถาปนิกไดโดยมีสัดสวนและลักษณะทางกายภาพที่
กลมกลืนไปกับบริบทเดิม
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8. กรณีศึกษาตัวอยาง
8.1 การจัดทําแนวทางการอนุรักษและฟนฟูชุมชนดั้งเดิมดวยกระบวนการมีสวน
รวม กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร (กุสุมาร บุญกาญจนและชูวิทย สุจฉายา, 2558)
เปน บทความจากวารสารวิช าการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ขอนแกน ฉบับ ที่ 14 บทความนี้เปนการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแนวทางการ
อนุรักษและฟนฟูชุมชน เพื่อสรางแนวทางในการออกแบบวางผังและมาตรการกํากับผังการอนุรักษ
และฟนฟูชุมชนอยางเหมาะสม จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการอนุรักษและฟนฟูชุมชนได
ดังนี้
1. ชุมชนริมน้ําจันทบูร จัดเปนชุมชนดั้งเดิมซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงกระแส
การพัฒนาได ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาการอนุรักษ รักษาและฟนฟูควบคูไปกับการพัฒนาโดยให
เกิดความสมดุลซึ่งกันและกัน
2. การอนุรักษและฟนฟูชุมชนที่มีความสมดุลกันระหวางการอนุรักษและ
พัฒนา หมายถึง การปรับปรุงทางกายภาพของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมที่ประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ
3. การใชแนวคิดการวางผัง เมือ งอยา งยั่ง ยืน เพื่อ ชว ยใหชุม ชนเติบ โต
ไปในทิศทางที่สามารถสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่อยูอาศัยใหดีขึ้น
และยังคงรักษาความเปนสถานที่ (Sense of place) ไวได ซึ่งประกอบดวย สงเสริมการใชพื้นที่
ริมแมน้ําดวยการจัดใหเปนพื้นที่นั่งพักผอนและทาเรือสําหรับนักทองเที่ยวและชุมชน สงเสริมให
เกิดการใชง านในอาคารเกาและรัก ษาสัดสวนของอาคารใหเ ขากับ ถนน รวมถึง สามารถรัก ษา
ทัศนียภาพโดยรวมของเมืองดวยการจําแนกพื้นที่ (Zoning) การควบคุม การกอสรางอาคารเพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตออาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรในพื้นที่ รักษาทิวทัศนริมน้ําและทิวทัศน
โดยรวมของเมือง ดวยการกําหนดระดับ ความสูง อาคารใหล ดหลั่นกัน โดยใหอาคารสูง อยูหาง
จากริม น้ํา สง เสริม ลัก ษณะเฉพาะของชุม ชนและสรา งแรงดึง ดูด ดว ยความผูก พัน กับ สถานที่
(Sense of place) อยางเขมแข็ง สนับสนุนการพัฒนาเพิ่มเติมโดยการอนุรักษ ปรับปรุงอาคาร
เดิมกลับมาใชงานโดยการปรับปรุงอาคารและโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิม
4. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการวางผังและสรางวิสัยทัศน
รวมกัน โดยมีการทบทวนหลักเกณฑ รวมถึงกระบวนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลอง
กัน
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8.2 โครงการฟนฟูและอนุรักษเมืองคานาซาวะ จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุน
(พีธากร ศรีบุตรวงษ, 2555)
จากหนังสือเรื่อง เสนหยานเกา เรื่องราวรักษยานเกาจากญี่ปุน เปนการนําเสนอ
แนวคิดเรื่องการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศญี่ปุน โดยเนนการดูแลรักษาอัตลักษณของชุมชน
ควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน พื้นที่ที่ใชเปนกรณีศึกษา คือ เมืองคานาซาวะ ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มี
ความสําคัญ ดานการทองเที่ยวของจัง หวัดอิชิก าวะ ในอดีตเมืองคานาซาวะมีความเจริญรุง เรือง
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ทัดเทียมกับเมืองเกียวโตและโตเกียว ปจจุบันเมืองมีเอกลักษณของ
การผสมผสานระหวางเมืองใหมและเมืองเกาทั้ง อาคารบานเรือน อาคารสูง แหลง พาณิชยกรรม
พิพิธภัณฑและศูนยแสดงศิล ปะรวมสมัยที่ส ะทอนความทันสมัย ขณะเดียวกันก็ยัง คงมีพื้นที่ท าง
ประวัติศาสตรที่ประกอบดวย บานเกา ชุมชนเกาและปราสาทโบราณไวดวย
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เนนการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ บานเรือนและภูมิ
ทัศนของเมืองทั้งหมด สงเสริมใหผคู นที่อยูในพื้นที่ยานเกาหันมาใสใจดูแลรักษาและปรับปรุงบานโดย
ใหองคกรการปกครองสวนทองถิ่นสรางมาตรการจูงใจดวยการสนับสนุนงบประมาณ การกําหนด
ขอตกลงรวมกันในการพัฒนาพื้นที่วามีขอบเขตที่สามารถพัฒนาตอเติมหรือตกแตงไดมากนอยแคไหน
มีโทนสี วัสดุและการตกแตงในรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหเกิดภาพรวมของเมืองที่เปนเอกภาพและคง
เอกลักษณเมืองไว การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง เชน การอนุรักษคลองระบาย
น้ําใหมีส ภาพที่ส วยงามสะทอนเอกลัก ษณของเมือง การปรับปรุงพื้นที่ริมน้ําใหเปนพื้นที่พัก ผอน
สําหรับชุมชน การฟนฟูหมูบานเกาใหอยูในสภาพใหมที่ยังคงเอกลักษณการกอสรางไวและการแสดง
ใหเห็นถึงความซับซอนในการวางผังหมูบานที่เปนภูมิปญญาในอดีต ยานเกาที่เปน สถานบันเทิงไดมี
การปรับปรุงภูมิทัศนใหดีขึ้น การปรับปรุงอาคารใหคงเอกลักษณดั้งเดิมแตเปลี่ยนรูปแบบการใชงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ประชาชนที่คาขายในพื้นที่สาธารณะตองมีความรับผิดชอบใน
ตนเองและมีจิตสํานึกตอการใชพื้นที่สาธารณะโดยการรักษาทําความสะอาดพื้นที่

ภาพที่ 8 ภูมิทัศนเมืองคานาซาวะ
ที่มา : https://www.insidejapantours.com/japanese-destinations/kanazawa/ เขาถึงเมื่อ
16 กุมภาพันธ 2559
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9. สรุป
พื้นที่สาธารณะ หมายถึง พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย
เปนพื้นที่ที่สามารถเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมของเมืองหรือชุมชนและเปนพื้นที่ที่สามารถพบเห็น
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน
พื้นที่กึ่งสาธารณะ หมายถึง พื้นที่ ชุมชนไดเขาไปใชประโยชนเ พื่อกิจกรรมสาธารณะ
อาจเปนพื้นที่ทางธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น แตมีการเพิ่มเงื่อนไขการใชหรือขอจํากัดรูปแบบใน
การเขาใชพื้นที่โดยเจาของพื้นที่และหากพิจารณาทางดานกายภาพ พื้นที่กึ่งสาธารณะ คือ พื้นที่ที่
สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนบุคคล
จากการศึกษาความหมายและประเภทของพื้นที่ทําใหทราบถึงลักษณะ หนาที่ การใช
งานและความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางพื้นที่ คนและบริบทโดยรอบของพืน้ ที่แตละประเภทเพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบในศึกษาพื้นที่ตางๆ ภายในชุมชนอัมพวา
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่ แนวคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรม
และการใชพื้นที่และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน้ําสามารถสรุปไดวา อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะ
เฉพาะตัวที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีกระบวนการทางสังคมในการ
สรางและสืบทอดอัตลักษณ ซึ่งอัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตละพื้นที่และเวลา
ระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่ตั้งหรือพื้นที่ ทําใหเขาใจถึงเหตุผลของการเลือกที่อยูอาศัย
รูปแบบ แบบแผนการใชพื้นที่ รวมถึงการใชพื้นที่โลงในยานหรือละแวกบานของคนในชุมชนเพื่อ
ประกอบกิจกรรมตางๆ เพราะที่ตั้งของวัตถุหรือสิ่งตางๆ ที่บุคคลและกลุมคนในพื้นที่เปนคนกําหนด
ขึ้นมานั้น ยอมมีความหมาย ความเปนมาและเรื่องราวตางๆ แฝงอยู กลุม คนที่ มีวัฒ นธรรมที่
แตกตางกัน ยอมสงผลใหการจัดระเบียบทางพื้นที่หรือที่ตั้งมีลักษณะแตกตางกันไป ซึ่งในที่สุดเกิด
เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ สวนแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน้ําทําใหทราบถึงองคประกอบหลัก
ของชุมชนริมน้ํา ไดแก ระบบโครงขายคลอง พื้นที่เกษตรกรรม วัด ทาเรือรวม เขื่อน ตลาดน้ํา
ศาลา ที่อยูอาศัย
จากการศึกษาแนวคิดเหลานี้สามารถนําสาระสําคัญที่ไดมาใชในการสรางเกณฑในการ
ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่ทแี่ สดงถึงอัตลักษณะชุมชนอัมพวาเพื่อใชเปนคนหาลักษณะพื้นที่ที่แสดง
ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชนสามารถสรุปไดวา การอนุรักษ หมายถึง
การอนุรักษพื้นที่ใหคงคุณคาและเกิดความหมายหรือ Sense of place ไวอยู ซึ่งการอนุรักษเปนใน
ลักษณะการมองภาพรวมทั้งชุมชน โดยเนนการสงวนรักษา ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือ
บริเวณที่ทําการอนุรักษมีชีวิตชีวาอยูได โดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดําเนินไป
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ในปจจุบัน และการฟนฟู หมายถึง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น เพื่อเปนการอนุรักษยาน
หรือชุมชนที่มีคุณคาทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางในการอนุรักษ และฟนฟูเปนการผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมกับ
โครงสรางเกาของเมืองหรือชุมชนเขาดวยกันและกําหนดแนวทางที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตไม ทํ า ลายคุ ณ ค า และอั ต ลั ก ษณ ข องเมื อ งหรื อ ชุ ม ชน เนื่ อ งจากการอนุ รั ก ษ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองดําเนินไปควบคูกัน เราไมสามารถที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ยุคสมัยตางๆได สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมทางกายภาพไปดวย
การศึกษากรณีศึกษาตัวอยางเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการเสนอแนะแนวทางในการ
อนุรักษและฟนฟูพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา โดยชุมชนริมน้ําจันทรบูรเปนกรณีตัวอยาง
ในดานการจัดการพื้นที่โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน สรางความรูสึกสํานึกรักษและเปน
เจาของมรดกทางวัฒนธรรมรวมกันของชุมชน รูปแบบการอนุรักษและฟนฟูจึงมีรูปแบบที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สรางความกลมกลืนและรัก ษาอัตลัก ษณโดยองครวมไวได สวนเมืองคานาซาวะ
ประเทศญี่ปุน เปนกรณีศึกษาตัวอยางในดานการพัฒนาพื้นที่ที่เนนการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
บานเรือนและภูมิทัศนของเมืองทั้งหมด การใชโทนสี วัสดุและการตกแตงในรูปแบบเดียวกันเพื่อ
สรางความกลมกลืนและเปนเอกภาพที่สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของเมืองอยางชัดเจน รวมถึงการ
ผสมผสานระหวางความทันสมัย ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและการทองเที่ยวไดอยางลงตัว
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บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัยนี้เปนการนําเสนอการสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิด สําหรับการ
วิจัย การกําหนดแนวทางการวิจัย วิธีวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การกําหนดกลุมประชากร
กลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลภาคสนาม การวิเคราะหขอมูลและสรุป เพื่อใชในการศึกษาและคนหา
ลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชมุ ชนอัมพวา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การกําหนดกรอบทฤษฎี แนวคิดสําหรับการวิจัย
อัตลัก ษณ ชุม ชนเปน สิ่ง ที่ ส ะทอนความสั ม พันธของวัฒ นธรรมชุม ชนกับ บริบ ทพื้น ที่
ภายใตชวงเวลาหนึ่ง วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นและเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง หรือตายตัวแตเปน
รูป แบบของวงจรที่เ รียกวา วงจรแหง วัฒ นธรรม อัตลัก ษณมีก ารดํารง สืบ ทอดและการสราง
ความหมายตางๆ ผานระบบตางๆ ของการสรางภาพตัวแทนที่เกี่ยวกับตําแหนงของอัตลักษณ โดย
ผานกระบวนการคัดเลือกเพื่อนํามาสรางเปนอัตลักษณที่แสดงความเปนตัวตน
จากแนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่ไดกลาววา พื้นที่ที่ไดรับ
การถายทอดทางวัฒ นธรรมของชุมชนรวมกันและเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมของชุมชนภายใตการ
คัดเลือกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของผูที่อาศัยอยูภายในชุมชน รูปแบบและการใชพื้นที่ที่กลุมคน
ในชุมชนเปนผูกําหนดขึ้นมาซึ่ง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธร ะหวางวัฒนธรรมของชุมชนกับ พื้นที่
ดังนั้นพื้นที่ที่ส ามารถเห็นถึงความสัม พันธระหวางวัฒ นธรรมชุมชนกับ พื้นที่ไดอยางชัดเจน ไดแก
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
จะเห็ นไดว าอั ตลั ก ษณชุ ม ชน พื้ นที่ กึ่ง สาธารณะและพื้ นที่ ส าธารณะล วนเกิ ดจาก
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและพื้นที่ และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน้ําจึงสามารถ
สรุป โครงสรางของกลุมสาระสําคัญ ของลัก ษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวาดังแสดงในภาพที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กลุมที่ 1 องคประกอบทางกายภาพ ไดแก
1.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ประกอบดวย สภาพทางกายภาพที่เกี่ยวของกับที่ตั้ง
ของพื้นที่ที่เปนธรรมชาติ แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เชน ลักษณะภูมิประเทศ แมน้ํา
ลําคลองและพืชพรรณ
1.2 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ประกอบดวย สภาพทางกายภาพที่เกี่ยวของกับ
มนุษยและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งการปรับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในลักษณะตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของมนุษย เชน ลักษณะทางภูมิทัศน ลักษณะทางสถาปตยกรรมและรูปแบบ
การใชพื้นที่
กลุมที่ 2 องคประกอบทางวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธกับพื้นที่ ไดแก ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม วิถีชีวิต กิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

องคประกอบทางกายภาพ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

องคประกอบทางวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต
กิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ภาพที่ 9 โครงสรางกลุมสาระสําคัญของลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา
โดยเกณฑที่นํามาใชในประเมินคุณลักษณะของพื้นที่เพื่อคัดเลือกหาพื้นที่ กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวานั้น ไดจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ
และสถานทีโ่ ดยการสรุปสาระสําคัญที่ไดจากแนวคิดมาใชในการสรางเกณฑในการประเมินคุณลักษณ
ของพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑที่ใชในการประเมินดังนี้
1. ความกลมกลืนในภาพรวมของชุมชนทั้งทางกายภาพและกิจกรรม
2. ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณที่แสดงออกใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
ของชุมชนกับพื้นที่อยางชัดเจน
3. กิจกรรมและหนาทีข่ องพื้นทีท่ ี่แสดงถึงความสัมพันธระหวางชุมชนกับพื้นที่อยางชัดเจน
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4. การรับรูจากการสื่อความหมายหรือสัญลักษณเชิงพื้นที่ที่สามารถถายทอดเรื่องราวของ
พื้นที่และชุมชนออกมาในรูปแบบลักษณะทางกายภาพ หนาที่ใชสอยและกิจกรรมไดอยางชัดเจน
5. การแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ พัฒนาการของชุมชนหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
สําคัญในชวงเวลาตางๆของชุมชน
6. การแสดงใหเห็นถึงคุณคาดานความงามของอาคาร บานเรือน สิ่งกอสรางและสภาพแวดลอม
7. การแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของยุคสมัย
2. การออกแบบกระบวนการวิจัย
การออกแบบกระบวนการวิจัย เพื่อหาลักษณะพื้นที่กงึ่ สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บ รวบรวมขอมูล และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับพื้นที่และอัตลักษณเพื่อใชในการกําหนดกรอบการวิจัย รวมทั้งศึกษาขอมูลของชุมชน
อัมพวาทั้งจากเอกสารตางๆ และการลงสํารวจพื้นที่เพื่อคนหาลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ
ขั้นตอนที่ 2 การสรางเกณฑก ารประเมินคุณลักษณะของพื้นที่ที่แสดงถึง อัตลักษณ
ชุม ชนเพื่ อคัดเลื อกหาพื้ นที่ กึ่ง สาธารณะและพื้ นที่ส าธารณะที่แ สดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนที่ไดจ าก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณปราชญ ผูนําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน ผูอาศัย
ในชุมชนเปนเวลานานและนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับพื้นที่เพื่อทราบถึงลักษณะพื้นที่และ
การเปลีย่ นแปลงลักษณะของพื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ รวมถึงการสังเกตการณการใชงาน
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนอัมพวาในปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชนอัมพวาในชวงเวลาตางๆ ในเบื้องตน
ขั้นตอนที่ 5 การลงสํารวจภาคสนามและใชแบบสอบถามประเมินความสําคัญและคุณลักษณะ
ของพื้ นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะและการคั ดเลือกพื้นที่ กึ่งสาธารณะและพื้นที่ สาธารณะในการ
เปลี่ยนแปลงแตละชวงพัฒนาการของชุมชนที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาได
อยางเหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลแบบสอบถามและนําผลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับทฤษฎี แนวคิดที่
เกี่ยวของเพื่อระบุลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
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ขั้นตอนที่ 7 เสนอแนะแนวทางในอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
ที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวาจากผลการศึกษาและประยุกตรวมกับกรณีศึกษาตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 8 การสรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 10 กระบวนการวิจัยเพื่อคนหาลักษณะพื้นที่กงึ่ สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา
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3. การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
ชุมชนอัมพวาเปนชุมชนริมน้ํา ยานการคาและมีตลาดน้ําเปนศูนยกลางชุมชนที่มี
อัตลักษณทั้งสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน สถาปตยกรรมและภูมิทัศนภายใน
ชุมชน สิ่งเหลานี้ทําใหชุมชนอัมพวามีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากชุมชนริมน้ําแหงอื่นเกิดเปน
อัตลักษณของชุมชนอัมพวา ชุมชนอัมพวามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ วิถีชีวิตความเปนอยูและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่สงผลตออัตลักษณของชุมชนอัมพวา ตั้งแตชวงที่มีความเจริญรุงเรือง
อยางมากในการเปนศูนยกลางยานการคาและตลาดน้ําที่สําคัญในลุมน้ําแมกลองที่สะทอนใหเห็นถึง
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมน้ําและตลาดน้ําที่เปนศูนยกลางการคาขาย วิถีชีวิตความเปนอยูที่เปน
อัตลักษณของชุมชนอัมพวาแบบดั้งเดิม ชวงที่ยานการคาและตลาดน้ําซบเซา ประชากรภายในพื้นที่
อพยพออกจากชุมชนทิ้งรางอาคารและปลอยใหพื้นที่ภายในชุมชนมีสภาพทรุดโทรม จนกระทั่งชวงที่
เกิดการฟนฟูตลาดน้ํายามเย็นของชุมชนและโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาที่นําอัตลักษณ
ของชุมชนริมน้ําและตลาดน้ํามาเปนแนวคิดหลักในการอนุรักษและฟนฟู โดยทําการฟนฟูตลาดน้ํา
อัมพวา การปรับปรุงซอมแซมอาคารริมน้ําแบบดั้งเดิมที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีและการจัดกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทําใหชุม ชนอัมพวากลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ของ
ประเทศ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในหลายดานทั้งการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินและอาคารที่มีการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งแตเดิมมี
อยูในบริเวณปากคลองอัมพวาแหงเดียว การเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารและพื้นที่ตางๆภายในชุมชน
ใหมีความทันสมัยและดึงดูดนัก ทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการทองเที่ยวโดยการที่
ประชาชนบางกลุมที่เคยเชาหรือพักอาศัยอยูบริเวณริมคลองอัมพวาไดถูกนักลงทุนจากภายนอกพื้นที่
เขามาเสนอซื้อหรือเชาบานดวยผลตอบแทนที่สูงกวาทําใหผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ตั้งแตดั้งเดิมบางสวน
ยายออกจากพื้นที่จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และวิถีชีวิตของผูที่อาศัยอยูในชุม ชน ปจจุบัน
ชุมชนอัมพวาไมสามารถสะทอนภาพลักษณของชุมชนริมน้ําและตลาดน้ําที่เปนอัตลักษณของชุมชน
อัม พวาใหมีความชัดเจนและเปนหนึ่งเดียวกันทั้ง ชุม ชนไดอยางที่เ คยเปนเหมือนกับในอดีต การ
เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ มีทั้งในสวนที่เปนพื้นที่สวนบุคคล พื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะซึ่งลวนแตสงผลตออัตลักษณชุมชนอัมพวาทั้งสิ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหชุมชนอัมพวาเปนพื้นที่ทมี่ ีความเหมาะสมในการศึกษา
เพื่อคนหาลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน โดยพื้นที่ที่เลือกศึกษาเปนพื้นที่ซึ่งสามารถเห็นถึง
ความสัม พันธ ของวัฒ นธรรมชุ ม ชนกับ พื้นที่ ไดชั ดเจนที่ สุด ได แก พื้ นที่ส าธารณะและพื้น ที่กึ่ ง
สาธารณะ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมกันและเปนพื้นที่ที่
รองรับกิจ กรรมของชุม ชนภายใตการคัดเลือกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของผูที่อาศัยอยูภายใน
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ชุมชน รูปแบบและการใชพื้นที่ที่กลุมคนในชุมชนเปนผูกําหนดขึ้นมาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมของชุมชนกับพื้นที่
4. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
4.1 การกําหนดประชากร
ในการคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลัก ษณไดกํา หนดกลุม ประชากรจากความหมายของคําวา อัตลั ก ษณ ที่ห มายถึง ลัก ษณะ
เฉพาะตัวที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีกระบวนการทางสังคมในการ
สรางและสืบ ทอดอัตลัก ษณ ซึ่ง อัตลัก ษณส ามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตล ะพื้นที่และเวลา กับ
ความหมายของคํา วา อัตลั ก ษณชุม ชน ที่ห มายถึง สิ่ ง ที่ เ กิด จากการรวมกลุม ของมนุ ษย เ พื่ อ
เปาหมายบางอยางที่รวมกันเรียกวา ความเปนชุมชน จะเห็นวา ความหมายของคําทั้งสองแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่และชุมชนหรือสังคมที่อยูในพื้นที่นั้นๆ ประชากรในการศึกษาวิจัยนี้
จึงเลือกประชากรที่อยูในพื้นที่ชุมชนอัมพวาซึ่งสามารถแบงเปน 2 กลุมดังนี้
กลุ ม ที่ 1 ปราชญ ผู นํา ชุ ม ชน บุ คคลสํ า คัญ ในชุ ม ชน ผู อาศั ยในชุม ชนเป น
เวลานานและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับพื้นที่ เพื่อเก็บขอมูลดานลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาในชวงเวลาตางๆ
กลุมที่ 2 ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาประมาณ 5,146 คน (เทศบาล
ตําบลอัมพวา, 2559) เพื่อเก็บขอมูลการประเมินความสําคัญและคุณลักษณะของพื้นที่เพื่อคัดเลือกหา
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน
4.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ไมสามารถเก็บขอมูลจากพื้นที่ศึกษาไดครบทั้งหมดจึงจําเปนตอง
กําหนดกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากรในพื้นที่ในการใหขอมูลทั้งจากการสอบถามและการ
สัมภาษณ โดยไดกําหนดกลุมประชากรตัวอยางจากประชากรที่อยูในพื้นที่และประชากรนอกพื้นที่ที่
เคยมีประสบการณหรือมีความเกี่ยวของกับชุมชนอัม พวาอยางใกลชิด ซึ่งมีวิธีการกําหนดกลุม
ประชากรดังนี้
กลุ ม ที่ 1 ปราชญ ผู นํา ชุ ม ชน บุ คคลสํ า คัญ ในชุ ม ชน ผู อาศั ยในชุม ชนเป น
เวลานานและกลุมนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญที่เ กี่ยวของกับชุมชนอัมพวา กลุม ตัวอยางเปนการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งบุคคลในกลุมตัวอยางนี้มาจากการคนควาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยและ
คําแนะนําของหนวยงานทองถิ่น กลุมชมรมในทองถิ่นโดยคํานึงถึง ความหลากหลายของผูใหขอมูล
เพื่อที่จะไดขอมูลที่ครอบคลุมทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่ซึ่งมีจํานวน 7 ตัวอยาง
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กลุมที่ 2 ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาประมาณ 5,146 คน ซึ่งการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน ทีร่ ะดับความเชื่อมั่น 90%
และยอมรับใหคลาดเคลื่อนได 10%
สูตร

n =

N
(1  Ne 2 )

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดได
n =

5146
(1  5146(0.1) 2 )

n = 98.09 ประมาณ 100
ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางของประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาเปนจํานวน 100
ตัวอยาง และใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญโดยการแบงพื้นที่ศึกษาเปน 4 สวนตามการกระจุกตัว
ของประชากรและทําการสุม ตัวอยางจากพื้นที่ดังกลาว โดยแบงเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนของ
ประชากรมาก 1 พื้นที่จํานวน 40 ตัวอยาง พื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรนอย 3 พื้นที่
พื้นที่ละ 20 ตัวอยาง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรครอบคลุมทั้งพื้นที่
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ
5.1 แบบบันทึกและสํารวจลักษณะกายภาพของพื้นที่
การลงสํารวจพื้นที่เ พื่อเก็บ รวบรวมขอมูลของตัวแปรหลัก ทั้ง 2 ตัวแปร ไดแก
องคประกอบทางกายภาพของพื้นที่ ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก ลักษณะภูมิ
ประเทศ แมน้ํา ลําคลอง พืชพรรณ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก ลักษณะทางภูมิทัศน
ลักษณะทางสถาปตยกรรมและรูปแบบการใชพื้นที่ การเก็บรวบรวมขอมูลองคประกอบทางกายภาพ
เพื่อนํามาใชในการจัดกลุมพื้นที่ คนหาพื้นที่ที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา องคป ระกอบทางวัฒนธรรม ไดแก ประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต
กิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนํามาใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา การสํารวจสภาพพื้นที่ของชุมชนใน
ที่นี้มีการใชเครื่องมือเพื่อชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการจัดทําแผนที่สําหรับเก็บขอมูลชุมชน
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อัมพวาอางอิงจากแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวาประกอบกับภาพถายสภาพพื้นที่ตางๆของ
ชุมชน การจดบันทึกการใชพื้นที่จากการสังเกตและสอบถามขอมูลจากประชาชนในพื้นที่
5.2 แบบสัมภาษณ
การสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามลักษณะของพื้นที่ตางๆภายในชุมชนอัมพ
วา รูปแบบการใชพื้นที่หรือกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนอัมพวา โดยการถายทอดขอมูลผานการพูดคุยและตอบขอซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่
สงสัย ประเด็นสําคัญสําหรับการสัมภาษณสามารถแบงเปน 3 ประเด็น คือ
1. ความเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวา
2. ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
มีลักษณะอยางไรและมีรูปแบบการใชงานอยางไร
3. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน
อัมพวาในสถานการณปจจุบัน
5.3 แบบสอบถาม
จากการรวบรวมขอมูล การศึก ษา เอกสาร งานวิจัยต างๆที่เ กี่ยวของกับ พื้น ที่
รวมถึงรูปถายเกาในชวงเวลาตางๆ และการสัมภาษณกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 โดยการนําขอมูลที่ไดมา
ทําการจัดกลุมพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงเวลาตางๆ และการเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่ในเบื้องตน จากนั้นจึงนํามาสรางเปนแบบสอบถามในการประเมิน
คุณคาความสําคัญ ของพื้นที่ตางๆตามที่ไดมีก ารจัดกลุม ไวเ พื่ อคนหาพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวา และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในแตละ
ชวงเวลาเพื่อสํารวจความคิดเห็นดานการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ที่ประชาชนภายในชุมชน
สามารถยอมรับได ซึ่งมีโครงสรางประเด็นสําคัญของแบบสอบถามดังนี้
สวนที่ 1 สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 สวนความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงคของการสอบถามดังนี้
1. เพื่อประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
2. เพื่อประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะใน
ปจจุบันที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ซึ่งมีเกณฑในการประเมินทั้งหมด 7 ขอ โดยประยุกตมา
จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่
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3. เพื่อคัดเลือกลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง
การเปลี่ยนแปลงใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสม
ที่สุดในสถานการณปจจุบัน
6. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กอนการดําเนินการวิจัยในพื้นที่ศึกษาไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามที่ใชในการสอบถามประชากรตัวอยางในพื้นที่ ซึ่งใชวิธีทดสอบความเขาใจดานภาษา
การสื่อความหมาย ความสอดคลองและเที่ยงตรงของคําตอบตามโครงสรางประเด็นสําคัญ ของ
แบบสอบถาม การทดสอบนี้เพื่อหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและปรับปรุงแกไขปญหากอนลงพื้นที่
จริง การทดสอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะใชพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 5 ตัวอยาง
ผลของการทดสอบแบบสอบถามพบปญหาการใชภาษาในแบบสอบถามที่มีลักษณะเปน
วิชาการมากเกินไปทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความสับสนในการตอบแบบสอบถาม จึงไดมีการแกไข
โดยการปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น
7. การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยคนหาลักษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัต
ลักษณชุมชนอัมพวาสามารถแบงการเก็บรวมรวมขอมูลเปน 2 ประเภท ไดแก
7.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากการลงสํารวจพื้นที่ การสังเกต การสัมภาษณและแบบสอบถาม
โดยแบงการเก็บขอมูลไดดังนี้
1. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจ แผนที่และการบันทึกขอมูล การลงพื้นที่เพื่อ
เก็บขอมูลองคประกอบทางกายภาพและการเก็บขอมูลองคประกอบทางวัฒนธรรมโดยใชการสังเกต
และการบันทึกขอมูล
2. การเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ ใชวธิ ีการสัมภาษณแบบเจาะจงรายบุคคลโดย
คัดเลือกบุคคลที่ปราชญ ผูนําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานานและกลุม
นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวา
3. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใชวิธีการแจกแบบสอบถามดวยตนเองตาม
ยานชุม ชนย อยๆ ในพื้ นที่ ศึก ษา พร อมทั้ง อธิบ ายเนื้อ หา ความหมายของอัต ลัก ษณแ ละพื้น ที่
โดยสังเขปกอนที่จะใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม

46

47
7.2 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ
การเก็บขอมูล ทุติยภูมิจะเปนการเก็บการสังเคราะหขอมูลจากแหลง ตางๆ ทั้ง
หนังสือ เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแบงขอมูลตามสาระสําคัญของการ
วิจัยออกเปน 2 สวน ไดแก
1. องคประกอบทางกายภาพ เพื่อหาตําแหนงและลักษณะพื้นที่ประเภทตางๆ ภายใน
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา หนาที่และการใชสอยพื้นที่
2. องคประกอบทางวัฒนธรรม เพื่อหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ประเภทตางๆภายในชุมชน
8. การวิเคราะหขอมูล
การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ แ ละแบบสอบถามมาจั ด กลุ ม ประมวลผล
ตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่ที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ประชาชนภายในชุมชนสามารถยอมรับไดใน
สถานการณปจจุบัน โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
8.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
โดยวิธีวิเ คราะหขอมูลโดยไมใชสถิติ ไดแก การวิเ คราะหเนื้อหาโดยการจําแนก
ขอมูล ตามกรอบการวิจั ย การวิเ คราะหข อมูล จากการสัม ภาษณเ พื่อหาลัก ษณะพื้นที่ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ การใชวิจารญาณตางๆ ในการ
สัม ภาษณ ซึ่ง ผูวิจัยตองแปลความหมาย ประเมินและใชก ารวิเ คราะหแบบอุ ป นัย (Analytic
Induction) ดวยตัวเอง
8.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
โดยการวิ เ คราะห ขอมู ล โดยใชส ถิติ ไดแก การใชส ถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอย
ละ หลังจากนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะหดวยการพรรณนา การสังเคราะหขอมูลและนําเสนอผลที่ไดจาก
การวิเคราะหในรูปแบบของตาราง รูปภาพประกอบรวมกับการบรรยายเพื่อสรุปลักษณะพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและ
ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
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บทที่ 4
พื้นที่ศึกษาชุมชนอัมพวา
ในบทนี้เปนการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนอัมพวาและพัฒนาการของชุมชน เพื่อ
ใชในการคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและใช
เปนขอมูลในการสรางและวิเคราะหแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนอัมพวา
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ชุ ม ชนอั ม พวาตั้ ง อยู ใ นอํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด สุ ม ทรสงคราม โดยจั ง หวั ด
สมุทรสงครามมีพื้นที่ทั้งหมด 416 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ
อัม พวาและอําเภอบางคนที ชุมชนอัมพวาในที่นี้มีพื้นที่ครอบคลุม บริเ วณเทศบาลตําบลอัม พวา
ทั้งหมด พื้นที่บางสวนของตําบลบางชางและตําบลบานปรก โดยศูนยกลางของชุมชนอยูที่บริเวณ
เทศบาลตําบลอัมพวา ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ตอนกลางของอําเภออัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวาอยูหาง
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตรและอยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 6 กิโ ลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 2.57 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,566.65 ไร มีพื้นที่ครอบคลุมตําบลอัมพวาทั้งตําบล แบง
ออกเปน 1 ตําบล 1 หมูบาน ซึ่งพื้นที่ศึกษามีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ คลองบางจาก คลองลัดตาโชติ คลองดาวดึงสและ
พื้นที่ชุมชน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ คลองจางวาง คลองผีหลอกและพื้นที่ชุมชน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ แมน้ําแมกลอง
ทิศใต
ติดตอกับ แมน้ําแมกลอง
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ภาพที่ 11 ที่ตั้งและขอบเขตชุมชนอัมพวา
ที่มา : ดัดแปลงจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555 และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอม
ชุมชนอัมพวาตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง มีแมน้ําแมกลองไหลผานพื้นที่
ทางดานทิศตะวันตกและทิศใต มีคลองอัมพวาซึ่งแยกจากแมน้ําแมกลองไหลผานพื้นที่ชุมชน โดย
คลองอัมพวาเปนคลองธรรมชาติที่ตัดเชื่อมกับแมน้ําแมกลองทั้งสองดาน นอกจากนี้ยังมีคลองตางๆ
อีกหลายสายที่ไหลผานพื้นที่ ไดแก คลองวัดนางวัง คลองบางจาก คลองลัดตาโชติ คลองดาวดึงษ
คลองผีหลอกและคลองบางกะพอม จากสภาพภูมิประเทศของลุมน้ําแมกลองตอนลางที่มีลักษณะ
เปนที่ราบลุมน้ําติดทะเลและสภาพพื้นที่ที่เต็มไปดวยลําคลองหลายสายที่แยกออกจากแมน้ําแมกลอง
กระจายเปนเครือขายอยูทั่วพื้นที่และมีคลองจํานวนมากเชื่อมตอกับทะเลโดยตรง สงผลใหไดรับ
อิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเลเปนเหตุใหพื้นที่อยูภายใตอิทธิพลของระบบน้ําที่แตกตางกัน 3
ลักษณะ คือ น้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็มหรือที่เรียกวา เมืองสามน้ํา กลาวคือ ในชวงน้ําขึ้น 1-2
ชั่วโมงแรกน้ําในลําน้ําเปนน้ําจืด ตอมาในชั่วโมงที่ 3-4 เมื่อน้ําทะเลเขามาผสมกับน้ําจืดมากขึ้นจะ
กลายเปนน้ํากรอยและพอชั่วโมงที่ 5-6 น้ําจะกลายเปนน้ําเค็มจึงเกิดเปนสามน้ําในสายน้ําเดียวกัน
ลักษณะทางนิเ วศดังกลาวสง ผลใหพื้นที่สวนใหญอยูในเขตระบบนิเวศน้ํากรอยและมีโ ครงขายของ
แมน้ําลําคลองกระจายอยูทั่วพื้นที่ ทําใหน้ําสามารถแพรกระจายเขามาในพื้นที่สวนตางๆ ไดอยาง
ทั่วถึง ไมขาดแคลนน้ํา ระบบน้ําภายในพื้นที่ไหลถายเทตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ชุมชนอัมพวาจึง มี
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
การเปนเมืองสามน้ําของชุมชนอัม พวาสง ผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทั้งการสรางความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศทําใหเกิดมีพรรณไมตางๆ มากมาย เชน จิก โพธิ์
ทะเล ลําพู จาก แสมดํา แสมขาว มีสัตวน้ําที่สําคัญ ไดแก ปลากระบอก ปลากะพง ปลา
ตะเพียน ปลาตีน กุงแมน้ําหรือกุงกามกราม ปูแสม ปูกามดาบและหอยตางๆ มีนกที่อพยพและนก
ประจําถิ่นมากกวา 100 ชนิด เชน นกยางควาย นกยางรอก เหยี่ยวแดง นกเอี้ยง นอกจากนี้ยังมี
แมลงนานาชนิดเปนจํานวนมาก จากการที่พื้นที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนลําพู
ทําใหพบเห็นตนลําพูไดทั่วไปในบริเวณริมแมน้ําและตามคลองสายตางๆ บริเวณดังกลาวนี้จึงเปนที่อยู
ของหิ่งหอยจํานวนมากมาย โดยตัวหิ่งหอยนั้นกินใบออนของตนลําพูเปนอาหารและอาศัยโพรงดินใต
ตนลําพูเปนที่วางไข การชมหิ่ง หอยตองใชเรือลองไปตามแมน้ําแมกลองตอนกลางคืนหรือคลอง
ผีหลอกซึ่งเชื่อมตอกับคลองอัมพวาและแมน้ําแมกลอง (วิลาวัณย ภมรสุวรรณ, 2548)

50

51
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีฝ นตกชุก ประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุล าคม
เพราะไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทย เนื่องจากพื้นที่อยูใกลทะเลจึง ทําใหมี
ความชุมชื้นอยูเสมอ ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดและในฤดูรอนอากาศไมรอนจัดจนเกินไป
1.4 การคมนาคมขนสง
1.4.1 การคมนาคมขนสงทางบก
การคมนาขนสงทางบกมีถนนสายหลักที่เชื่อมตอระหวางเมือง คือ ถนน
ทางหลวงหมายเลข 325 (สายบางแพ – ดําเนินสะดวก – สมุทรสงคราม) เปนถนนที่เชื่อมตอชุมชน
อัมพวากับจังหวัดสมุทรสงครามและอําเภอใกลเคียง ถนนสายหลักภายในชุมชน คือ ถนนประชา
เศรษฐเปนถนนสายหลักสายเดียวของชุมชนอัมพวา เชื่อมตอกับถนนสายยอยภายในชุมชนซึ่งถนน
สายยอยภายในชุมชนทําหนาที่ในการเชื่อมพืน้ ที่การสัญจรริมน้ํากับถนนสายหลักของชุมชน
1.4.2 การคมนาคมขนสงทางน้ํา
เปนการเดินทางดวยเรือซึ่งเนนการใหบริการดานการทองเที่ยวเปนหลัก
โดยมีการสัญจรตั้งแตแมน้ําแมกลอง คลองอัมพวา คลองดาวดึงส คลองผีหลอก คลองลัดตาโชติ
คลองบางชางและลํากระโดงอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย

ภาพที่ 12 เสนทางการคมนาคมทางบกของชุมชนอัมพวา
ที่มา : ดัดแปลงจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2555
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1.5 ลักษณะทางกายภาพ
1.5.1 การใชประโยชนที่ดิน
จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2553 (สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2558) พื้นที่ชุมชนอัมพวาสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมา
เปนพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรมที่มีความหนาแนนบริเวณปากคลองอัมพวาและริมคลอง
อัมพวาทั้งสองฝงและริมคลองบางจาก ซึ่งการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาสามารถจําแนกประเภท
ไดดังนี้
1. การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณฝงที่ทําการเทศบาล
อัมพวา บริเวณฝง วัดอัม พวันเจติยารามและบริเ วณริม สองฝง คลองอัมพวา โดยเปนกลุมอาคาร
พาณิชย รานคา รานอาหารและบริการตางๆ มีทั้งสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมและสถาปตยกรรม
ทองถิ่น
2. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัย ซึ่งมีบริเวณที่มีความหนาแนน
มาก ไดแก ริมคลองอัมพวา คลองดาวดึงษ ตลาดอัมพวาและถนนสายหลักภายในชุมชนบริเวณฝงที่วา
การอําเภออัมพวา สวนใหญเปนอาคารพักอาศัยเรือนแถว อาคารเดี่ยวที่เปนอาคารเกาและอาคารสมัยใหม
บริเวณที่มีความหนาแนนปานกลาง ไดแก บริเวณริมคลองบางจากและคลองลัดตาโชติ สวนบริเวณที่อยู
อาศั ยหนาแน นน อย ได แก บริ เวณริ มแม น้ํ าแม กลอง พื้ นที่ พั กอาศั ยที่ กระจายอยู ทั่ วไปในพื้ นที่
เกษตรกรรม
3. การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม เปนพื้นที่ที่มีมากที่สุดสวนใหญเปน
สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรมจะอยูถัดจากพื้นทีพ่ ักอาศัยริมน้ําเขาไปดานหลังและมีลาํ กระโดงนําน้ําเขาไปยังพื้นที่
สวน
4. การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เปนพื้นที่ที่คอนขางนอยสวนใหญ
เปนกิจการที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. การใชป ระโยชนที่ดินประเภทสถาบัน ราชการ สถานที่ ราชการใน
ชุม ชนอัม พวาส วนใหญ ตั้ง อยู ฝง เทศบาลทั้ ง ที่ วา การอํ าเภอ สํ านั ก งานเทศบาล สถานีตํ ารวจ
สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานเกษตรอําเภอ ที่ทําการไปรษณียและหนวยงานชลประทาน สวน
บริเวณฝงวัดอัมพวันเจติยารามเปนที่ตั้งของที่ทําการไฟฟา ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สมาคมกุศลสงเคราะหอัมพวา
6. การใชป ระโยชนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาภายในชุมชนอัมพวา
ประกอบดวยโรงเรียนระดับประถม 3 โรงเรียนและมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน
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7. การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในพื้นที่ชุมชนอัมพวามี
สถาบันศาสนาทั้งวัดและโรงเจอยูภายในพื้นที่ ไดแก วัดอัมพวันเจติยาราม วัดปากงาม วัดบางกะ
พอม วัดแกวฟา วัดจุฬามณี วัดนางวังและโรงเจเง็กเซ็งซําเปาเก็งเต็ง
8. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพือ่ การนันทนาการและรักษาสิ่งแวดลอม
มี 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ริมน้ําหรือหนาบานริมน้ํา ไดแก ทางเดินเทาบริเวณหนาบานภายในชุมชน
ทางเดินเทาและที่โลงหนาที่ทําการอําเภอริมแมน้ําแมกลอง พื้นที่สวนสาธารณะ ไดแก อุทยานรัชกาลที่ 2
และพื้นที่โลงวางหรือตั้งสิง่ เคารพบูชาในชุมชน ไดแก บริเวณที่จอดรถของวัด โรงเจ หนารานคาชุมชนที่ตั้ง
ศาลเจาหรือศาลพระภูมิ
แต เ ดิ ม พื้ น ที่ ชุ ม ชนอั ม พวามี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกิดขึ้นตามแนวยาวของแมน้ําลําคลอง โดยมีวัดเปนศูนยกลาง
ชุมชนและมีตลาดริมน้ําบริเวณคลองอัมพวาเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมหลัก ตอมาในป พ.ศ. 2544
สํ า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มและคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาและจัดทําโครงการแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพื่อการ
อนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมน้ํา คู คลอง ในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งเลือกคลองอัมพวาเปน
กรณีศึกษา ทําใหเกิดโครงการอนุรักษและฟนฟูตางๆ สูชุมชนอัมพวา จากโครงการอนุรักษ ฟนฟู
และพัฒนาชุมชนผนวกกับปจจัยสงเสริมตางๆที่เขามาสนับสนุนโครงการสงผลใหเกิดแนวทางการ
พัฒนาชุมชนอัมพวาในเชิงอนุรักษโดยการนําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเขามาเปนตัวขับเคลื่อนในการ
พัฒนาชุมชนอัม พวา กอใหเ กิดกิจกรรมที่เ กี่ยวของกับการทองเที่ยวขึ้นในพื้นที่ เชน การรื้อฟน
ตลาดน้ํายามเย็นคลองอัมพวาใหเปนสถานทองเที่ยว การลองเรือชมหิ่งหอยและวัดตางๆ โดยรอบ
กิจกรรมเหลานี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว การใชประโยชน
ที่ดินบริเวณชุมชนอัมพวาในป พ.ศ. 2553 (หลังการโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชน อัมพวา) การ
ใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมแตมีพื้นที่ลดลงจากป พ.ศ. 2544 (กอนโครงการ
อนุรักษ ฟนฟูชุมชนอัมพวา) ในขณะที่ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมมีพื้นที่เพิ่มขึ้นพอสมควร การใช
ประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา อุตสาหกรรมและนันทนาการมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถานและสถานศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 13 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชนอัมพวาในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553
ที่มา : ดัดแปลงจากวรรณศิลป พีรพันธุและศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2553
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชมุ ชนอัมพวา ป พ.ศ. 2544(กอนการ
ฟนฟูชุมชนอัมพวา) และป พ.ศ. 2553 (หลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา)
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2553
การเปลี่ยนแปลง
ประเภทการใช
(ไร)
ประโยชนที่ดิน
ไร
รอยละ
ไร
รอยละ
ที่อยูอาศัย
292.04
16.28
319.15
17.80
27.11
พาณิชยกรรม
36.69
2.05
61.58
3.43
24.89
เกษตรกรรม
1,306.18
72.83 1,221.21 68.09
-84.97
สถานที่ราชการ
6.35
0.35
8.31
0.46
1.96
สถานศึกษา
42.87
2.39
42.87
2.39
0.00
ศาสนสถาน
75.59
4.21
75.59
4.21
0.00
คลังสินคา
10.26
0.57
14.30
0.80
4.04
อุตสาหกรรม*
4.53
0.25
21.54
1.20
17.01
นันทนาการ**
19.14
1.07
29.10
1.62
9.96
รวม
1,793.65
100
1,793.65
100
0.00
หมายเหตุ : *ขยายตัวในพื้นที่วางของโรงงานเดิม **อุทยาน ร.2 และสวนผลไมของมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่มา : วรรณศิลป พีรพันธุและศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2553
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เมื่อเปรียบเทียบแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชนอัมพวา ใน
ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ.2553 พบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณปากคลอง
และสองฝงคลองอัมพวาอยางชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูลึกจากปากคลองเขาไปดาน
ในมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเกือบทั้งหมดและพื้นที่พักอาศัยเริ่ม
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเขาไปในสวนของพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่เชื่อมตอกับเสนทางการสัญจร
1.5.2 สถาปตยกรรม
1.5.2.1 การวางอาคาร ภายในพื้นที่ศึกษามี 2 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบการวางอาคารที่หนั ดานหนาเขาคลอง เปนในลักษณะทีม่ ี
อยูเดิมของชุมชนริมน้ํา ดานหนาหันสูคลองเพื่อใชประโยชนจากน้ําในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ทางเดินริมน้ํา ศาลาริมน้ําและอูเก็บเรือ ดานหลังเปนสวนเพาะปลูก

ภาพที่ 14 บานเรือนทีห่ ันหนาสูคลองและดานหลังเปนสวน
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2552
2. รูปแบบการวางอาคารที่หันหนาเขาสูถนน เปนลักษณะอาคารที่
เกิดขึ้นในสมัยที่มีระบบคมนาคมทางถนนที่เขามามีบทบาทในพื้นที่ตั้งแตป พ.ศ. 2516 ซึ่งอยูถัดออก
จากคลองเขาไปยังพื้นที่ดานหลังมากขึ้นและมีทางเดินเทาเชื่อมตอกับพื้นที่ริมน้ํา และมีการขยายตัวไปยัง
บริเวณถนนสายหลัก สายรองและสายยอยภายในชุมชน
1.5.2.2 ลักษณะสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชนอัมพวา ประกอบดวย
เรือนพักอาศัยและอาคารราชการ สวนใหญเ รือนพัก อาศัยจะมีลักษณะเปนอาคารไมสูง 1-2 ชั้น
อาคารหันหนาเขาหาคลอง มีทางเดินริมน้ําและบันไดลงน้ําที่หนาบาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. เรือนแพ สันนิษฐานวาเปนที่อยูอาศัยในยุคแรกๆ โดยตั้งอยูใน
น้ํามีพื้นที่ดานหนาใชสําหรับคาขายและพื้นที่ดานหลังเปนที่พักอาศัย ปจจุบันเรือนแพเหลืออยูนอย
มากและมีการยกขึ้นมาตั้งบนบก

ภาพที่ 15 ลักษณะเรือนแพภายในพื้นที่
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
2. เรือนไทยเดิม มีลักษณะเปนเรือนไทยที่สรางดวยไมกระดาน
และเปนเรือนยกสูงโดยมีพื้นที่ดานหนาเปนสวนอเนกประสงคซึ่งใชในเวลากลางวัน สวนดานหลังเปน
พื้นที่พักอาศัย พื้นที่ใตถุนเปนพื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณการเกษตร การเลี้ยงสัตวและใชเปนพื้นที่พกั ผอน
3. เรือนแถวไม เปนลักษณะเรือนแถวที่มีจํานวนมากบริเวณริมสอง
ฝงคลองอัมพวาและคลองสายอื่นๆ ที่เคยเปนตลาดเกา โดยเปนอาคารแถวสูง 1-2 ชั้นซึ่งสรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีชาวจีนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานและปลูกสรางหองแถวใหเชา โดยพื้นที่ดานหนาใช
สําหรับคาขายหรืออเนกประสงคและพื้นที่ดานหลังเปนพื้นที่พักอาศัยและเก็บของ

ภาพที่ 16 ลักษณะเรือนแถวไมในพื้นที่
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
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4. เรือนพื้นถิ่น เปนเรือนหลังเดี่ยว ตั้งบนเสาสูงเพื่อใหพนจากการ
ขึ้นลงของระดับน้ํา หันหนาเขาหาคลอง โดยมีพื้นที่ดานหนาสําหรับคาขายหรือประกอบอาชีพอื่นๆ
และพื้นที่ดานหลังเปนพื้นที่พักอาศัย

ภาพที่ 17 ลักษณะเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
5. เรือนไทยรวมสมัยหรือเรือนไทยประยุกต เปนการผสมผสาน
ของสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมตะวันตก สวนใหญเปนเรือนครึ่งตึก ครึ่งไม สรางขึ้น
ประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 สวนใหญตั้งอยูบริเวณปากคลองอัมพวาและปากคลองบางจาก

ภาพที่ 18 ลักษณะเรือนไทยรวมสมัยในพื้นที่
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
6. อาคารเทศบาลตํ า บลอั ม พวา เป น อาคารไม 2 ชั้ น ที่ มี
โครงสรางและวัสดุไมเปนหลัก รูปทรงหลังคาทรงมนิลา ชองลมเหนือประตูหนาตางตกแตงลวดลาย
ดวยไมฉลุลายอยางสวยงาม เปนการผสมผสานของสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมตะวันตก
ไดรับการบูรณะซอมแซมครั้งใหญภายใตโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
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ภาพที่ 19 ลักษณะอาคารเทศบาลตําบลอัมพวา
ที่มา : http://www.amphawa.go.th/site/ เขาถึงเมือ่ 11 มีนาคม 25560
1.5.3 ภูมิสถาปตยกรรม
1.5.3.1 องคประกอบทางภูมิทัศน
1. ทางเดินเทาริมน้ํา มีลักษณะเปนระเบียงทางเดินที่เชื่อมตอมา
จากอาคารริมน้ํา มีความกวางประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร ซึ่งทางเดินริมน้ํามีความยาวตลอดแนว
คลองอัมพวา โดยทําหนาที่เปนเสนทางการสัญจรภายในชุมชน พื้นที่พักผอนและทํากิจกรรมริมคลอง

ภาพที่ 20 ลักษณะทางเดินริมน้ําภายในชุมชนอัมพวา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
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ภาพที่ 21 สวนของพื้นที่ทางเดินเทาเดิมทีม่ ีการอนุรกั ษไว
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
ในบริเวณทางเดินเทายังคงมีการเก็บสวนที่เปนทางเดินเทาที่เปน
วัสดุไมแบบดั้งเดิมไวอยู เพื่อใหเห็นถึงลักษณะของทางเดินเทาแบบดั้งเดิมที่เปนไมและการเชื่อมตอ
ระหวางพื้นที่บานและทางเดินเทาหนาบาน
2. บันไดริมน้ํา ลักษณะเปนบันไดยื่นลงไปในน้ํามีขนาดความกวาง
ประมาณ 0.8 เมตร อาคารริมน้ําเกือบทุกหลังจะมีบันไดริมน้ํา โดยทําหนาที่เปนทางขึ้น-ลงในการใช
สอยน้ําในคลอง

ภาพที่ 22 ลักษณะบันไดริมน้ําภายในชุมชนอัมพวา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
59

60
3. ศาลาริมน้ําหรือชานริมน้ํา มีลักษณะเปนชานที่เชื่อมตอจาก
หนาบานยื่นเขาหาคลองหรือเปนศาลาที่อยูบริเวณทางเขาบาน ทําหนาที่เปนพื้นที่พักผอน รับแขก
หรือขึ้น-ลงเรือ โดยมีรูปแบบที่แตกตางกันไปทั้งเปนศาลาหลังคาจั่ว หลังคาเพิงหมาแหงนหรือแบบที่
ไมมีหลังคาเปนชานโลง

ภาพที่ 23 ลักษณะศาลาหรือชานริมน้ําภายในชุมชนอัมพวา
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2552 และการสํารวจพื้นที,่ 2559
4. ที่เก็บเรือ มีลักษณะเปนหลังคาที่เชื่อมตอมาจากบานเรือนและมี
คานไวสําหรับยกเรือขึ้นไปพักไว ซึ่งจะอยูบริเวณหนาบานหรือขางบาน

ภาพที่ 24 ลักษณะที่เก็บเรือภายในชุมชนอัมพวา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
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5. เขื่อน ในพื้นที่ชุมชนอัมพวาในอดีตสวนมากทําเขื่อนจากการ
นําหินมาวางทับๆ กันเพื่อปองกันตลิ่งถูกกัดเซาะจากคลื่นภายในคลอง การพังทลายของหินทิ้งจะ
คอยๆ ลาดเอียงลงมาตามกาลเวลา ปจจุบันบางพื้นที่จึงพัฒนาเขื่อนจากหินทิ้งเปนการเทคอนกรีต
เพื่อใหมีความแข็งแรงคงทนและมีอายุการใชงานที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 25 ลักษณะเขื่อนหินทิง้ และเขื่อนคอนกรีต
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
6. สะพานขามคลอง เปนสะพานสาธารณะสําหรับใชขามคลอง
โดยสามารถแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
- สะพานคอนกรีต สําหรับขามคลองโดยยานพาหนะและการ
เดินเทา ไดแก สะพานเดชาดิศร สะพานเทศบาลบริเวณตลาด สะพานกลางคลองอัมพวาและสะพานขามคลอง
บางจาก
- สะพานไม สําหรับขามคลองโดยใชยานพาหนะและการเดิน
เทา ไดแก สะพานขามคลองดาวดึงสและสะพานไมขามคลองอัมพวา

ภาพที่ 26 ลักษณะสะพานไมขามคลองอัมพวาและสะพานคอนกรีตกลางคลองอัมพวา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
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- สะพานเหล็ ก สํา หรั บ ข า มคลองโดยการเดิ น เท า
ได แ ก สะพานหน า วั ด พระยาญาติ
1.5.3.2 พืชพรรณ
พืชพรรณภายในชุมชนอัมพวาสามารถแบงออกเปน 2 สวนไดแก
1. พืชพรรณบริเวณพื้นที่ริมน้ํา ไดแก ตนมะพราว ตนลําพู ตนจาก
เปนสวนใหญ สวนในบริเวณที่เปนบานเรือนริมน้ํามีการประดับตกแตงพื้นที่ดวยสวนกระถางบริเวณ
ทางเดินริมน้ําเพื่อสรางบรรยากาศที่รมรื่น

ภาพที่ 27 การประดับตกแตงทางเดินดวยสวนกระถาง
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559

ภาพที่ 28 พืชพรรณบริเวณพื้นที่รมิ น้ํา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
2. พืชพรรณบริเวณพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ริมน้ําแลว สวนมาก
จะเปนสวนผลไม ไดแก มะพราว กลวย สมโอ ลักษณะของสวนเปนสวนแบบยกรองที่เปนภูมิปญญา
มาตั้งแตอดีต
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ภาพที่ 29 พืชพรรณบริเวณพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่รมิ น้ํา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส ว นใหญ ภ ายในเขตเทศบาลตํ า บลอั ม พวา ประกอบอาชี พ ค า ขาย
รองลงมาเปนรับจางทั่วไป รับราชการและเกษตรกรรม ตามลําดับ โดยเกษตรกรรมที่สําคัญภายใน
พื้นที่ คือ สวนผลไม ไดแก มะพราว สมโอ ลิ้นจี่ มะมวง
สภาพเศรษฐกิจในอดีตมีเศรษฐกิจหลักมาจากเกษตรกรรม แตหลังจากมีโครงการ
อนุรักษ ฟนฟูชุมชนอัมพวาและการสงเสริมใหชุมชนอัมพวาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทําให
เศรษฐกิจในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเปนธุรกิจการใหบริการที่ตอบสนองกิจกรรมการ
ทองเที่ยวมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนเพื่อผลิตสินคาเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว ธุรกิจ
เรือนําเที่ยวและบริการที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว ทําใหปจจุบันประชาชนในพื้นที่พึ่งพาทุนจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก การขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวทําใหเกิดการสรางงานในอาชีพ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สรางทางเลือกในการประกอบอาชีพและประชาชนในพื้นที่
มีรายไดที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตดานเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เดิมเปนบานและสวน เมื่อระบบเศรษฐกิจในชุมชนเปลี่ยนไปสงผลใหทรัพยากรในชุมชนมี
มูลคาและราคาที่สูงขึ้นตามกระแสของการทองเที่ยว ประชาชนภายในพื้นที่บางสวนไดขายที่ดินและ
อพยพยายที่อยู ขณะที่ประชาชนบางสวนไดมีการปรับตัวใหเขากับการทองเที่ยวโดยการทําธุรกิจการ
ทอ งเที่ ย ว โดยเงิ น ทุ น ที่เ กี่ ย วข อ งกับ ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วที่เ ป น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ เช น รี ส อร ท
รานอาหาร รานขายของที่ระลึก สวนใหญจะเปนคนนอกชุมชนเขามาลงทุนในพื้นที่ สวนธุรกิจขนาด
เล็ก เชน โฮมสเตย เรือนําเที่ยว เรือพายที่ขายสินคาในคลอง สวนใหญเปนการลงทุนจากคนใน
ชุมชน ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดขึ้นในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ที่เปนเจาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากธุรกิจการทองเที่ยวเทาที่ควร
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เพราะผลประโยชนสวนใหญเปนของนักลงทุนผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวที่มีเงินทุนมาก
(ชรินทรพรรณ อะสีติรัตน, 2553)
1.7 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
1.7.1 ประชากร
ในเขตเทศบาลตํ า บลประกอบด ว ยชุ ม ชนทั้ ง หมด 10 ชุ ม ชน ได แ ก
ชุมชนบานหัวแหลม ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนโรงเจ ชุมชนตลาดอัมพวา ชุมชนวัดอัมพวัน ชุมชน
คลองอัม พวา ชุม ชนบางจาก ชุม ชนริม เขื่อน ชุม ชนบางกะพอม 1 และชุมชนบางกะพอม 2
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลอัมพวาในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 5,146 คน (เทศบาลตําบล
อัมพวา, 2559)
1.7.2 ลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคมของชุมชนอัมพวาเปนสังคมเกษตรกรรม ประชากรสวน
ใหญเปนคนไทยสัญชาติไทย รองลงมาเปนชาวจีนและชาวมอญ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธบางสวนนับถือศาสนาอิสลามและคริสต โดยชุมชนอัมพวาสามารถแบงแยกได 2 ลักษณะ คือ
ชุมชนชาวสวนและชุม ชนริม คลองอัม พวา กลาวคือ ชุม ชนชาวสวนเปนชุมชนที่มีก ารตั้ง ถิ่นฐาน
กระจายตัวอยูทั่วไปในบริเวณหางออกไปจากปากคลองอัมพวา สวนใหญประกอบอาชีพในการทํา
สวนผลไมเพราะมีโครงขายของคลองตางๆ ที่เอื้อตอการทําสวน สวนชุมชนริมคลองอัมพวาเปนกลุม
ชุมชนที่เกิดขึ้นมาพรอมกับตลาดน้ําอัมพวา โดยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานคาขายเปน
หลักซึ่งถือเปนชุมชนที่มีเอกลักษณสะทอนใหเห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ําดั้งเดิมในภาคกลาง
ของประเทศไทยในอดีต ปจจุบันรานคาตางๆ บางสวนไดแปรสภาพมาเปนบานพักอาศัยเพื่อรองรับ
นัก ทองเที่ยว (หนวยงานการอนุรัก ษและฟนฟูชุม ชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2549)
1.7.3 ศาสนสถาน
1. วัดอัมพวันเจติยาราม เปนพระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยูปากคลองอัมพวา
ดานเหนือ เดิมเรียกกันวา วัดอัมพวา ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานนาม
ใหมวา วัดอัมพวันเจติยาราม วัดนี้เปนวัดตนวงศราชินิกุลโดยสมเด็จพระรูปศิริโสภาคยมหานาคนารี
(สั้น) พระชนนีในสมเด็จพระอัมรินทรามาตย (นาก) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรง
โปรดเกลาฯ ใหมีการบูรณะใหญและทรงสรางพระปรางคเพื่อเปนที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรม
อัฐิบางสวนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบรมราชชนก นอกจากนี้ยังทรงสรางพระ
วิหารและพระที่นั่งทรงธรรมขึ้นอีกดวย
2. วัดจุฬามณี ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 325 ตําบลบางชาง เปน
วัดโบราณริมฝงคลองอัม พวาตอเนื่องกับ คลองผีห ลอก วัดนี้สรางขึ้นตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
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ปลายรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง สันนิษฐานวา ทาวแกวผลึก (นอย) นายตลาดบางชาง
ตนวงศราชินิกุลบางชางเปนผูสรางขึ้น พระอุโ บสถเดิมสรางจากไมสักและไมเนื้อแข็งตอมามีการ
บูรณะซอมแซมมาโดยตลอดจึงเปลี่ยนเปนอาคารแบบจัตุรมุข รอบพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดก
3. วัดบางกะพอม เปนวัดโบราณสรางขึ้นในราวป พ.ศ. 2312 สมัยกรุง
ศรีอยุธยา แตไมปรากฏนามผูสราง ครอบครัวของผูสรางวัดนี้รวมดวยพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นได
สรางอุโบสถเรือนไม มีพระพุทธรูปศิลาแลง สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนพระประธานและไดสรางวิหารเปน
ที่ประดิษฐรอยพระพุทธบาท 4 รอย
4. วัดพระยาญาติหรือวัดปากงาม เปนวัดเกาแก สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย ไมปรากฏหลักฐานผูสราง คาดวามีอายุกวา 200 ป วัดตั้งอยูตรงสามแพรงของคลองอัมพวา
และคลองดาวดึงษ จึงชื่อ วัดปากงาม วัดนี้เปนวัดที่สรางจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาชุมชน
โดยรอบทําใหมีศาสนสถานและศาสนวัตถุครบถวน อีกทั้งยังมีการสรางสะพานขามคลองตลอดจน
การจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนประถมศึกษา
5. วัดนางวัง ตั้งอยูที่ตําบลอัมพวา เปนวัดเกาแกวัดหนึ่ง สันนิษฐานกันวา
ชาววั ง มาสร า งไว ห รื อ ปฏิ สั ง ขรณ ไ ว เ พราะตั ว วั ด ตั้ ง อยู ไ ม ไ กลจากพระตํ า หนั ก ที่ ป ระสู ติ ข อง
พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหลานภาลัย (ร.2) ดานหนาวัดติดถนนสายแมกลอง-บางนกแขวก
ดานหลังติดแมน้ําแมกลอง พื้นที่สวนใหญของวัดถูกกระแสน้ํากัดเซาะจนพังทลายไปมาก แมแต
อุโบสถก็ถูกกระแสน้ําเซาะพังลงน้ําไป 2 หลังแลว
6. โรงเจเง็กเซ็งซําเปาเก็งเต็ง ตั้งอยูในคลองอัมพวา ภายในโรงเจประดิษฐาน
เจาแมกวนอิมพันมือเปนโรงเจที่มีอายุเกาแกกวา 100 ป พิธีที่สําคัญในรอบป คือ พิธีสารทจีนและทิ้ง
กระจาด
2. พัฒนาการของชุมชนอัมพวา
การแบงชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวามาจากหนังสืออัมพวาศึกษา (ศิริวรรณ ศิลา
พัชรนันท, 2557) ซึ่ง เปนหนังสือที่ร วบรวมขอมูล เกี่ยวกับชุมชนอัม พวาโดยเปนการศึก ษาขอมูล
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของชุมชนในพื้นที่อําเภออัมพวาและพื้นที่ใกลเ คียงตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน อีกสวนเปนการรวบรวมถึงขอมูลทั่วไปของชุมชนอัมพวาทั้งจากการสํารวจพื้นที่ ภาพถาย
พื้นที่ในชวงเวลาตางๆ การสัมภาษณพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และการสังเกตลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน กิจกรรมและการใชพื้นที่
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ชวงยุคบุกเบิกการตั้งถิ่นฐานชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางตลาดน้ําชวงแรก
(สมัยปลายอยุธยา –รัตนโกสินตรตอนตน)
เนื่องจากในชวงยุคนี้ยัง ไมมีห ลัก ฐานการบันทึก เรื่องราวเปนลายลัก ษณอัก ษรที่
ชัดเจน การนําเสนอขอมูลจึงเปนในลักษณะการใหขอมูลในภาพรวมของชวงยุคนี้
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่แถบอัมพวาเริ่มตนประมาณชวงปลายอยุธยาเปน
ชวงที่ ชาวลุม แมน้ํา แมก ลองทั้ง บริ เ วณที่เ ป นปากแม น้ําแมก ลองและชาวสวนริม แมน้ํ าแม ก ลอง
ประชาชนจากอยุธยาและจากบริเวณอื่นๆ ที่ละทิ้งบานเรือนเพื่ออพยพหนีภัยสงคราม ไดมาบุกเบิก
พื้นที่บริเวณลําคลองสายยอยๆ สองฝงแมน้ําแมกลองประกอบกับมีการกวาดตอนผูคนเชื้อชาติตางๆ
เขามาตั้งถิ่นฐาน ภายหลังจากที่บานเมืองสงบสงผลใหพื้นที่ในแถบนี้มีผูคนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยกันอยู
อยางหนาแนน การตั้งถิ่นฐานในชวงแรกสวนใหญเกิดขึ้นบริเวณริมสองฝงแมน้ําแมกลองและริมคลอง
สายใหญๆ โดยเฉพาะบริเวณปากคลอง และคอยๆ มีการขยายตัวเขาไปตามลําคลองสายหลัก เชน
คลองอัมพวา คลองบางจาก คลองแควออม คลองบางแค คลองโพงพาง รวมทั้งคลองสายยอย
ตางๆ นอกจากนี้ยังสังเกตไดจากวัดเกาที่ตั้งเรียงรายอยูตามสองฝงลําน้ํา ซึ่ งชุมชนมักยึดวัดเปน
ศูนยกลางในการกระจายตัวของชุมชนและมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาที่มีลักษณะเปน
ตลาดน้ําตั้งอยูบริเวณปากคลองหรือยานสําคัญ
2.1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่
สภาพพื้นที่ทั่วไปของอัมพวาที่มีลักษณะเฉพาะทั้งลักษณะพื้นที่ที่มีแมน้ําแม
กลองและคลองนับรอยเชื่อมตอกันเปนเครือขายทั่วทั้งพื้นที่ ในชวงเวลานั้นสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมี
ความอุดมสมบูรณอยางมาก สัตวน้ํามีปริมาณมากและหลากหลายชนิด ดินเต็มไปดวยธาตุอาหาร
จากตะกอนที่เปนปุยจากธรรมชาติที่มาทับถมจากการไหลผานของน้ําในชวงฤดูฝน การทําสวนใน
พื้นที่แถบนี้จึงไมจําเปนตองใสปยุ การปรับปรุงดินสวนใหญทําเพียงการโกยเลนจากทองรองไปกลบที่
โคนตนไม ขณะเดียวกันน้ําในชวงฤดูฝนจะพัดพาพวกปลวกที่กัดกินมะพราว มด และแมลงตัวออน
ตางๆ ที่อยูอาศัยในดินไปกับน้ําถือเปนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ ปญหาโรคแมลง
ระบาดจึงไมคอยมี จากสภาพของพื้นที่ดังกลาว สงผลใหการทําการเกษตรในแถบนี้ตองปรับตัวให
เขากับเงื่อนไขทางนิเวศวิทยา โดยการทําสวนแบบสวนยกรองซึ่งเปนลักษณะเดนของรูปแบบการทํา
การเกษตรที่ถูกพัฒนาขึ้นในบริเวณที่ราบลุม เปนภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรแบบองครวมทั้ง
การจัดการน้ํา การดูแลรักษาพืชผลและการปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคนใน
สมัยนั้นมองธรรมชาติอยางมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเปนระบบและการจัดการสวนที่ดีตองมีความ
สอดคลอง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของดินและน้ําในบริเวณพื้นที่ราบลุม
เพื่อเกิดเปนระบบการผลิตที่สามารถตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่ (ศูนยบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 และวิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)
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2.1.2 ที่อยูอาศัย
เนื่องจากชุมชนอัมพวาเปนชุมชนชาวสวนเริ่มแรกจะตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย
บริเวณริมสองฝงแมน้ํา บริเวณคุงน้ําหรือบริเวณที่โคงลําคลองมาบรรจบกันหรือบริเวณทางแยกของ
แมน้ํา ลักษณะของที่อยูอาศัยในพื้นที่ชุมชนอัมพวา แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1.2.1 ที่อยูอาศัยบริเวณยานการคา คือ บริเวณตลาดน้ําอัมพวา ซึ่งเปน
ศูนยกลางการบริหาร การปกครองและศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาที่สําคัญ เปนยาน
ชุมชนที่มีความหนาแนนมากที่สุดในแถบอัมพวา ลักษณะของชุมชนมีการตั้งบานเรือนตลอดสองฝง
คลองอัมพวา ตลาดน้ําอัมพวาในสมัยนั้นมีลักษณะเปนตลาดน้ําที่มีเรือนแพและเรือนแถวเพื่อการคา
ขายของชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งอยูตลอดแนวสองฝงคลอง นอกจากเปนที่อยูอาศัยแลวยัง
เปนสถานที่ประกอบคาขายและประกอบกิจการตางๆ ในที่เดียวกัน สภาพพื้นที่ ดานหนาเปนเรือน
แถวไมสรางตอเนื่องกันเปนแนวยาว มีการปลูกไมผ ลเปนสวนไวดานหลังและมีบานเดี่ยวซึ่ง เปน
ลักษณะเรือนไทยโบราณและเรือนไทยพื้นถิ่นแทรกตัวตั้งอยูริมน้ําหรือตั้งถัดจากริมน้ําเขาไปดานหลัง
2.1.2.2 ที่อยูอาศัยบริเวณปากคลองหรือริมคลองสายหลัก เปนชุมชนใหญ
คอนขางมีความหนาแนน มีลักษณะเปนศูนยกลางความเจริญของชุมชน แตมีบทบาทไมสําคัญเทากับ
ชุมชนบริเวณตลาดน้ําอัมพวา ลักษณะชุมชนเปนชุมชนเกาแกที่ตั้งบานเรือนติดๆ กัน และมีวัดเปน
ศูนยกลางตั้งอยูบริเวณคลองสายหลัก ไดแก ชุมชนปากคลองบางจาก
2.1.2.3 ที่อยูอาศัยริมน้ําทั่วไป เปนการตั้งบานเรือนที่กระจายเขาไปตาม
คลองสายยอย ไมไดตั้งเรียงรายกันหนาแนนแตมักอยูกันเปนหยอมๆ ตามเครือญาติ สวนใหญเปน
เรือนไทยโบราณและเรือนไทยพื้นถิ่นที่ยกใตถนุ สูงเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและใชเปนพื้นที่
เก็บผลผลิตทางการเกษตร หลังคามุงจาก มีอูเก็บเรือ ศาลาทาน้ําหรือบันไดทาน้ําอยูดานหนาบาน
สําหรับขึ้นลงเรือ (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)
2.1.3 การสัญจร
การสัญจรมีการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ํา โดยการสัญจรทางบกในระยะ
เดินทางระยะใกลๆ ใชการเดินเทา เชน วัด บานใกลเรือนเคียง และการสัญจรทางน้ําใชเดินทางใน
ระยะไกลๆ จะเดินทางดวยเรือ มีทั้งเรือสําปน เรือบด เรืออีแปะ ซึ่งแทบทุกบานจะมีเรือและพาย
กันเอง แตหากตองเดินทางไปยังตัวเมืองแมกลองหรือจังหวัดใกลเคียงตองเดินทางโดยใชเรื อเมล
โดยการพายเรือไปจอดที่ทาเรือหนาที่วาการอําเภออัมพวา เนื่องจากในสมัยนั้นยังไมมีถนนและรถไฟ
2.1.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในชวงบุกเบิกการตั้งถิ่นฐานระบบการผลิตของชุมชนอัมพวามีลักษณะการ
ผลิตแบบผสมผสาน เปนระบบการผลิตทีไ่ มไดทําการผลิตในระบบใดระบบหนึ่งแตเปนการผสมผสาน
กันของระบบผลิตตางๆ ไปพรอมๆ กันภายในพื้นที่เดียวกัน เชน การทําน้ําตาลมะพราว การทํา
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สวนผลไม การปลูกพืชลมลุกและการทํานา ซึ่งในแตละพื้นที่มีลักษณะที่แตกตางกันไปแตมีเปาหมาย
การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก หากเหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย แตเนื่องจาก
พื้นที่แถบนี้เปนสวนหนึ่งของยานบางชางที่มีความเจริญทั้งดานเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้มากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนอพยพที่มี
ความชํานาญในการคาขายและทําการเกษตร สงผลใหระบบเศรษฐกิจ แบบแลกเปลี่ยนในแถบนี้
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ําตามที่ตางๆ ของบริเวณปากคลองสายสําคัญ
และบริเวณหนาวัดที่อยูริมน้ํา โดยเฉพาะตลาดอัมพวาที่เปนตลาดขนาดใหญมีความสําคัญในฐานะ
เปนศูนยกลางการคา ซึ่งมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ําทําหนาที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกิจกรรมการคา
ใหกับตลาดน้ําอื่นๆ และพื้นที่โดยรอบ บริเวณที่เปนตลาดน้ําเปนบริเวณที่ผูคนจากที่อื่นมาซื้อผลผลิต
และนําผลผลิตมาคาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน สวนตลาดบกมีลักษณะเปนหองแถวไมตลอดแนวคลอง
อัมพวาทําใหมีรานคาเปนจํานวนมากในแถบริมคลอง ลักษณะการประกอบอาชีพคาขายมีดวยกัน 2
ลักษณะ คือ การตั้งรานคาอยูกับที่และการพายเรือเรขายสินคาตามแมน้ําลําคลอง การตั้งรานอยู
กับที่สวนมากเปนของคนจีน และการตั้งรานคาและที่อยูอาศัยลักษณะเปนเรือนแพลอยในน้ําที่ตั้งอยู
ริมน้ําเรียกกันวา แพ กลาวคือ แตเดิมบานซึ่งเปนทั้งที่อยูอาศัยและรานคามีลักษณะเปนเรือนแพ
ลอยในน้ํา ตอมาแมยายขึ้นมาอยูบ นบกโดยปก เสาอยูกับที่ตามริม ฝงแมน้ําและคลองตางๆ ก็ยัง
เรียกวา แพ (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2557 และวิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)
2.1.5 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนอัมพวามีวิถีชีวิตที่ผูกพันและสัมพันธอยูกับแมน้ําลําคลองและพื้นที่
เกษตรอยูตลอดเวลา เนื่องดวยสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ที่เอื้อตอการตั้งถิ่นฐานและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมดังที่กลาวมาขางตน สงผลใหชมุ ชนอัมพวามีวิถีชีวิตที่เปนทั้งชาวคลองและชาวสวน
ในคนๆ เดียวกัน กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมักเกี่ยวของกับน้ําทั้งการอุปโภค บริโภค การทํา
มาหากิน การสัญ จรและการพัก ผอนหยอนใจ สภาพทางสัง คมโดยทั่วไปของชาวอัม พวามัก ตั้ ง
บานเรือนอยูเปนกลุม เดียวกันเกี่ยวดองเปนญาติกันไมทางใดก็ทางหนึ่งหรือเปนกลุมสกุลเดียวกัน ผูที่
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในแถบอัมพวาชวงแรกจะประกอบดวยกลุมคนหลายเชื้อชาติทั้งชาวมอญ ชาว
จีน แตตางก็นับถือศาสนาพุท ธเหมือนกัน วัฒนธรรมและขนบประเพณีสวนใหญจึงเกี่ยวของกับ
กิจกรรมทางศาสนาแบบชาวพุทธและชาวจีนผสมผสานกัน เชน งานบุญประเพณีตางๆ งานแตงงาน
งานบวช (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)
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2.2 ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางตลาดน้ําชวงหลัง (รัชกาลที่ 5– พ.ศ.
2520)
การตั้งถิ่นฐานในยุคชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางตลาดน้ําชวงหลังเปนชุมชน
ริมน้ําที่มีการเติบโตอยางกวางขวาง การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเลิกทาสและ
อนุญาตใหบุคคลสามารถถือครองที่ดินได ทําใหมีการบุกเบิกพื้นที่เพื่อตั้งถิ่นฐานและบานเรือน ซึ่ ง
เกิดจากกลุมชนชาติตางๆ รวมทั้งคนจีนซึ่งมีความชํานาญดานการคาขายไดมาตั้งบานเรือนในชุมชน
อยางถาวร ชุมชนบริเวณศูนยกลางตลาดเริ่มพัฒนาองคประกอบของชุมชนที่มีความซับซอนมากขึ้น
นอกจากที่อยูอาศัยและรานคาแลวยังมีศาลเจา โรงเจเพื่อเปนที่ประกอบพิธีกรรม โรงเรียน โรงฝน
อูตอเรือ ในยุคนี้ตลาดน้ําอัมพวามีความเจริญสูงสุดมีเรือนับรอยๆ ลําจนแนนคลอง ตลาดอัมพวา
ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรระหวางพื้นทีน่ ้ําเค็มบริเวณปากแมน้ําแมกลองและพื้นที่น้ําจืดในตอนเหนือของ
จังหวัด ตั้งอยูในโครงขายคลองสําคัญ คือ คลองผีหลอก คลองบางจาก คลองดาวดึงสและฝงตรง
ขามของแมน้ํายังมีคลองประชาชมชื่นซึ่งเปนคลองขุดที่สามารถแลนไปยังบางตะบูน บานแหลมและ
เพชรบุรีได ดังนั้นตลาดอัมพวาจึงเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาจากสวนและสินคาจากทะเล
ที่สําคัญและมีการเปดตลาดทําการคาขายทุกวันตั้งแตเชามืดจนถึงชวงสาย
ในช วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) เกิ ดการขาดแคลนน้ํา ตาลใน
ทองตลาดเปนโอกาสใหชาวสวนในอัมพวาที่ปลูกตนมะพราวทําน้ําตาลซึ่งไดราคาดี คนจีนในตลาดมัก
เปนพอคาคนกลางในการรับ ซื้อและยัง เกิดตลาดนัดน้ําตาล เชน ตลาดน้ําที่ป ากคลองบางจาก
ดังนั้นจึงเปนชวงที่รุงเรืองของพอคาคนกลางตามตลาดน้ําและคนทําสวนมะพราวที่อยูโดยรอบ
ตอมาในชวงปพ.ศ. 2504-2519 ไดมีการพัฒนาโครงขายการคมนาคมทางบกและ
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ภายในชุมชน เชน ไฟฟา ประปา การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ โดย
เปนผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-3 ที่มาใชในการพัฒนาประเทศ การ
พัฒ นาโครงขายถนนจังหวัดสมุท รสงครามและจัง หวัดใกลเ คียงสง ผลใหประชาชนในเขตจัง หวัด
สมุท รสงครามและชุม ชนอัม พวาหันมาสัญ จรทางบกมากขึ้น รวมถึง ตลาดน้ําอัม พวาที่เ คยเป น
ศูนยกลางยานการคาขายพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญเริ่มซบเซา เรือตางๆ ที่เคยเขามาคาขายใน
คลองอัมพวาก็ลดนอยลง โดยเฉพาะกิจการตอเรือขนาดใหญที่ลําเลียงมะพราวและน้ําตาลมะพราว
ไปยังกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยูบริเวณปากคลองบางจากที่เริ่มซบเซาและทยอยยกเลิกกิจการไปแตรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอัมพวาที่เปนชุมชนริมน้ําโดยรวมยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ประชาชนสวน
ใหญ ในชุม ชนยัง คงพึ่ ง พาอาศั ยแม น้ํา ลํา คลองในการดํา เนิ นชี วิตและทํา เกษตรเป นหลัก (คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2557)
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ภาพที่ 30 การตั้งถิ่นฐานชุมชนอัมพวายุคชุมชนเกษตรกรรมและตลาดน้ําชวงหลัง
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548

ภาพที่ 31 สภาพบานเรือนบริเวณปากคลองอัมพวาชุมชนอัมพวา
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548

ภาพที่ 32 การตั้งถิ่นฐานชุมชนอัมพวา ป พ.ศ. 2518
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
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2.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.2.1.1 สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ในชวงป พ.ศ. 2512- 2513 พื้นที่ในแถบจังหวัดสมุทรสงคราม
เกิดภาวะน้ําเสียในแมน้ําแมกลองอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูริมฝง
แมน้ําแมกลองไดลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ํา จนทําใหเกิดน้ําเสียอยางรุนแรงตลอดสายตั้งแต
จังหวัดราชบุรีจนถึงอาวไทย สงผลใหชุมชนอัมพวาไมสามารถใชน้ําในการอุปโภคบริโภคไดตามปกติ
รวมทั้งสงผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายของสัตวน้ําลดนอยลงและบางชนิดถึงกับสูญ
พันธุ สวนกุง ปู ปลาที่เคยมีอยูเปนจํานวนมากตามรองสวน ลํากระโดงและคลองสายตางๆ ก็ลด
จํานวนลงเปนอยางมาก แตการทําสวนผลไมและสวนมะพราวในชุมชนอัมพวาไมไดรับผลกระทบมาก
นักยังสามารถทําการเกษตรไดอยู

ภาพที่ 33 สภาพแวดลอมคลองอัมพวายุคชุมชนเกษตรกรรมและตลาดน้ําชวงหลัง
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
2.2.1.2 ที่อยูอาศัย
ในชวงนี้ชุมชนอัมพวามีการขยายตัวเขาไปตามคลองตางๆ มากขึ้น
และมีการเกาะกลุมกันอยางหนาแนนมากขึ้นบริเวณปากคลองสายหลัก ตอมาในป พ.ศ. 2494 ได
เกิดไฟไหมบริเวณตลาดอัมพวาทําใหบานเรือนที่สรางดวยไมตามแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง
บริเวณตลาดอัมพวาถูกไหมเกือบทั้งหมด ชุมชนอัมพวาใชเวลาในการฟนฟูชุมชนเกือบ 10 ป ใน
การฟนฟูตลาดขึ้นมาใหมไดเ ปลี่ยนสภาพบานเรือนเปนอาคารตึก แถวตามแบบสมัยใหม แตก็มี
บานเรือนไมหลายหลังที่รอดจากเหตุการณไฟไหมดังกลาว ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อาคารเทศบาลตําบล
อัมพวา (มานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559)
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ภาพที่ 34 สภาพบานเรือนบริเวณสะพานตลาดอัมพวาประมาณป พ.ศ. 2490
ที่มา : https://www.facebook.com/10amphawa/ เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 35 ภาพเหตุการณไฟไหมบริเวณตลาดอัมพวาป พ.ศ. 2494
ที่มา : https://www.facebook.com/10amphawa/ เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 36 สภาพอาคารทีส่ รางขึ้นใหมหลังจากไฟไหมบริเวณตลาดอัมพวาป พ.ศ. 2494
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559
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2.2.1.3 การสัญจร
ในชวงป พ.ศ. 2417 รัฐมีนโยบายในการพัฒนาเครือขายแมน้ําลํา
คลองเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนสงและการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร แตหลังจากการ
พัฒนาโครงขายการสัญจรทางบกทําใหการสัญจรทางน้ําไดลดบทบาทลงแตประชาชนในชุมชนสวน
ใหญยังใชแมน้ําลําคลอง ในการสัญจรเพื่อการเดินทางและการติดตอคาขายทั้งภายในพื้นที่และพื้นที่
โดยรอบอยู
การพัฒนาโครงขายการสัญจรทางบกในพื้นที่อัมพวาเริ่มจากการ
ตัดถนนสายแมกลอง – ปากทอ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3093) และถนนสายสมุทรสงคราม –
บานแพว (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092) แลวเสร็จในป พ.ศ. 2499 และถนนสายอัมพวา – บาง
นกแขวก แลวเสร็จในป พ.ศ. 2512 สงผลใหประชาชนเดินทางไปยังตัวเมืองแมกลองและจังหวัดอื่น
ๆ เชน ราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพฯไดสะดวกขึ้นแตการเดินทางระหวางชุมชนยังคงมีความลําบากอยู
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2518-2520 มีนโยบายการสรางงานในชนบทโดยการตัดถนนเขาถึงชุมชนตางๆ
โดยการจางแรงงานประชาชนในพื้นที่กอสราง ถนนที่สรางสวนใหญเปนถนนสายหลักของชุมชนที่
สรางเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินสายตางๆ ทําใหการเดินทางในชุมชนไปยัง พื้นที่สวนอื่นๆ ของ
จังหวัดมีความสะดวกมากขึ้น (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)

ภาพที่ 37 สภาพถนนสายแมกลอง-อัมพวา ป พ.ศ. 2508
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
2.2.1.4 พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชน (วิสุทธิ์ ณ บางชาง
สัมภาษณ 17 มีนาคม 2559, มานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559, เพิ่ม ทองสดใส สัมภาษณ 25
มีนาคม 2559 และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท สัมภาษณ 31 มีนาคม 2560) ประกอบดวยดังนี้
1. วัด เปนพื้นที่สาธารณะที่สรางความสัมพันธระหวางประชาชน
ในพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมรวมกัน เปนศูนยกลางคมนาคม และพื้นที่คาขายคลายกับ เปนตลาด
73

74
ยอยๆ มีรานขายของชําและมีเรือพายตางๆ ที่มาขายของบริเวณทาเรือหนาวัด โดยทาเรือทําหนาที่
เปนจุดขึ้น-ลงเรือและศาลาบริเวณทาเรือทําหนาที่สําหรับเปนที่พักผอนและพบปะพูดคุย
2. แมน้ําและคลอง เปนพื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ใชในการคาขาย
ที่เปนตลาดนัดทางน้ําตั้งอยูตามคลองตางๆ เสนทางสัญจร พื้นที่พบปะพูดคุย พื้นที่ทํากิจวัตร
ประจําวันและพื้นที่ทํากิจกรรมทางสังคมที่เปนกิจกรรมทางน้ํา เชน ประเพณีชักพระ ทอดกฐินทางน้ํา
ประเพณีแขงเรือ

ภาพที่ 38 สภาพชุมชนและคลองอัมพวาป พ.ศ. 2499
ที่มา : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=32375&begin=25 เขาถึงเมื่อ 20
พฤศจิกายน 2558
3. ทาเรือ เปนพื้นที่ส าธารณะที่ใชเ ปนจุดขึ้น -ลงเรือ เพื่อ การ
สัญ จรไปยัง ภายนอกชุม ชนและเปนพื้นที่พบปะพูดคุยและพื้นที่พัก ผอนของคนในชุม ชน

ภาพที่ 39 สภาพทาเรือภายในชุมชนอัมพวา
ที่มา : หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2549
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4. ตลาดน้ํา เปนพื้นที่ที่เปนศูนยกลางการคาขายและแลกเปลี่ยน
สินคาโดยตลาดน้ํามีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแตปากคลองอัมพวาไปถึงบริเวณปากคลองหนาวัดพระยาญาติ อีก
ทั้งยังมีการคาในบริเวณเรือนแถวไมตลอดริมสองฝงคลองอัมพวา

ภาพที่ 40 สภาพตลาดน้ําบริเวณคลองอัมพวายุคชุมชนเกษตรกรรมและตลาดน้ําชวงหลัง
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559
5. ทางเดินเทาริม น้ําหนาบาน ใชในการสัญ จรภายในชุม ชน
เปนพื้นที่พักผอนและทํากิจกรรมริมคลอง
6. บันไดริมน้ํา เปนสวนที่เชื่อมตอระหวางทางเดินเทาริมน้ําหนา
บานกับคลองโดยจะมีอยูหนาบานทุกๆ หลัง ใชสําหรับขึ้น-ลงเรือและทํากิจวัตรประจําวัน

ภาพที่ 41 สภาพสะพานขามคลอง ทางเดินและบันไดริมน้ําบริเวณพื้นทีร่ ิมคลองอัมพวา
ป พ.ศ. 2510
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
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7. พื้นที่วางดานหลังอาคารริมน้ํา เปนพื้นที่วางที่ที่เด็กๆ ภายใน
ชุมชนใชวิ่งเลน เปนพื้นที่พักผอนสําหรับประชาชนภายในละแวกบาน ไดแก พื้นที่วางใตตนมะขาม
ใหญบริเวณซอยโรงเจ ลักษณะเปนลานดินโลง มีตนมะขามใหญที่เติบโตพรอมชุมชนอัมพวาอยูตรง
กลางลาน แตเดิมพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ตั้งของตําหนักอัมพวาของสมเด็จเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรม
พระนครสวรรควรพินิต ในวันที่ 10 กันยายน 2452 สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระ
ราชดําเนินเยือนวัดอัมพวันแลวไดเสด็จแวะพระตําหนักอัมพวา ซึ่งมีลักษณะเปนเรือนไทยสองหลัง
แฝด หลัง จากนั้น ไดมี รื้อไปปลูก ที่ วัง สวนผัก กาด กรุง เทพฯ จึ ง พื้ นที่ว างรอบโดยรอบและต น
มะขามใหญเสมือนเปนสัญลักษณของพื้นที่ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยือนและอายุของตนมะขามใหญ
ที่สะทอนอายุของชุมชนอัมพวาที่ยาวนาน
2.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในชวงนี้ลักษณะเศรษฐกิจในพื้นที่แถบอัมพวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตแบบผสมผสานไปสูการผลิตแบบเชิงเดี่ยว เนื่องจากชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนชวงที่
เศรษฐกิจของประเทศทรุดตัวเปนอยางมาก เกิดภาวะเงินเฟอ สินคาตางๆ มีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ
น้ําตาลทรายสงผลใหราคาน้ําตาลปบ สูงขึ้นตามไปดวยซึ่งเปนแรงจูงใจใหชาวอัมพวาหันมาทําน้ําตาล
มะพราวกันอยางจริงจัง การปรับเปลี่ยนระบบผลิตมาสูก ารทําน้ําตาลมะพราวเปนระบบการผลิตหลัก
ของพื้นที่โดยถือเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใน
จังหวัดสุมทรสงครามเปนอยางมากโดยมีพื้นที่ปลูกมะพราวคิดเปนรอยละ 78 ของพื้นที่เกษตร
ทั้งหมด
สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่แถบอัมพวาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงป
พ.ศ. 2520 จัดอยูในเกณฑที่ดีมีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีร ะบบผลิตและการซื้อขายน้ําตาล
มะพราวเปนหลัก การทําน้ําตาลมะพราวของชาวอัมพวาไมเพียงแตสรางความคึกคักใหกับชุมชน ยัง
สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เกิดการไหลเวียนของเงินสดภายในทองถิ่น
ชาวสวนอัมพวาสามารถมีเงินเก็บเปนจํานวนมากโดยมักจะสะสมทรัพยสินในรูปแบบของทองและ
ที่ดิน สังเกตไดจากการนิยมใสทอง ตัดผม เสริมสวยและตัดเสื้อผาใหมเพื่อใสไปวัดหรืองานสําคัญ
ตางๆ ทําใหในตลาดอัมพวามีรานขายทอง รานตัดเสื้อผา รานตัดผมและเสริมสวยอยูเปนจํานวนมาก
สรางความคึกคักใหกับตลาดอัมพวาในฐานะเปนศูนยกลางของการคา (ประสงค ปยะศรีสกุล, 2550)
2.2.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะสังคมของชาวอัมพวาในชวงเวลานี้เปนในลักษณะความสัมพันธเชิง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการขยายตัวของระบบการผลิตน้ําตาลมะพราวไมวาจะเปนชาวสวน ลูกจางและ
พอคาคนกลาง ซึ่ง เปนในลัก ษณะที่พึ่ง พาอาศัยซึ่ง กัน และกันและการเอาอกเอาใจเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน อีกสวนเปนลักษณะความสัมพันธเชิงสังคมมีการพายเรือพบปะกันบางหรือการพบปะ
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กันตามตลาดนัดบาง แตสวนใหญชาวอัมพวาจะมีการพบปะและทํากิจกรรมรวมกันในงานสําคัญ
ตางๆ ของคนในชุมชน เชน งานแตง งานบวช งานศพและงานเทศกาลงานบุญประเพณีตางๆ ไม
วาจะเปน วันสงกรานต วันเขาพรรษา โดยมีวัดเปนสถานที่หลักในการจัดกิจกรรม การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา การจัดการละเลนและการแสดงมหรสพตางๆ
ศาสนา ประเพณีแ ละความเชื่ อของชาวอัม พวาส วนใหญ เ กี่ยวของกั บ
ศาสนาเหมือนกับชาวไทยทั่วไปในภาคกลาง มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ
เชน การทําบุ ญ วั นขึ้น ปใ หม วัน พระ แต ก็มีป ระเพณี สํา คัญ ที่ เ ปน ลัก ษณะเฉพาะของจัง หวั ด
สมุทรสงคราม ไดแก ประเพณีชักพระ (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)
2.3 ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม (พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2543)
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหมเปนชวงเวลาที่พื้นที่ในแถบอัม พวาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ ทั้งการพัฒนาโครงขายการคมนาคม
ทางบก การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ํา การสงเสริมดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อ
การพัฒนาประเทศไปสูสมัยใหมที่มีความทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ซึ่งพื้นที่อัมพวา
ไดรับผลจากการพัฒนาไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมจากทางน้ําเปนทางบกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ศูนยกลางเศรษฐกิจจากเดิมที่เปนชุมชนตลาดริมน้ําเปนชุมชนตลาดริมถนนสายหลัก มีการใชรถยนต
มากขึ้นและการใชเรือลดลง ชุมชนตลาดริมน้ําที่มีอยูเดิมลดความสําคัญลง การตั้งถิ่นฐานบานเรือน
ริมน้ําตามคลองตางๆ และในสวนยังคงมีอยู สวนบริเวณปากคลองสายหลักที่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู
หนาแนนที่ประกอบกิจการคาขาย มีสภาพซบเซา รานคาหองแถวริมน้ําเริ่มปดกิจการบางยายราน
ไปตั้งที่เมืองแมกลองหรือริมถนนสายหลัก คนในชุมชนริมน้ําขาดรายไดจึงตองออกไปหางานทําใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือยายไปอยูที่อื่น บานเรือนถูกปดทิ้งไวไมไดใชประโยชนทําใหเกิดความทรุด
โทรม ความเปนยานศูนยกลางการคาและธุรกิจที่มีชื่อเสียงในอดีตบริเวณชุมชนอัมพวาลดบทบาทลง
เหลือเพียงแคเปนยานการคาทองถิ่นและยานที่อยูอาศัยริมน้ําที่เงียบเหงา (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท,
2557)
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ภาพที่ 42 สภาพชุมชนอัมพวาชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559
2.3.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.3.1.1 สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
จากการพัฒ นาและจัดการแหลง น้ําในโครงการชลประทานแม
กลองใหญ โดยมีการสรางเขื่อนขึ้นในลุมแมน้ําแมกลอง 4 เขื่อน ซึ่งโครงการชลประทานแมกลอง
ใหญกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนในภาคกลางเปนอยางมากแตพื้นที่จงั หวัดสุมทรสงครามมีเพียงระบบ
คลองสงน้ําจากโครงการและยังเปนระบบที่ไมสมบูรณตองอาศัยเครือขายคลองเดิมชวยในการสงน้ํา
นอกจากชาวอัม พวาจะไมไดรับ ประโยชนจ ากโครงการดัง กลาวยัง สง ผลกระทบที่กอใหเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศภายในลุมแมน้ําเปนอยางมาก จากเดิมที่ในชวงฤดูแลง พื้นที่จะเกิดน้ํา
ทะเลหนุนทําใหประสบปญหาน้ําเค็ม-น้ํากรอย แตปญหาสามารถบรรเทาความรุนแรงไดดวยน้ําจืดที่
ไหลมาจากตนน้ําเพื่อชวยไลน้ําเค็ม-น้ํากรอย เมื่อมีการสรางเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําทําใหจืดทีป่ ลอยมาไม
พอตอการผลักดันน้ําเค็มใหสอดคลองกับธรรมชาติเหมือนกอนหนานี้ น้ําเค็มจึงรุกเขามาในพื้นที่สวน
สงผลใหตนมะพราวและไมผลลม ตาย การทํานาในรองสวนไมส ามารถทําไดอีกตอไป สูญเสียการ
ปรับปรุงหนาดิน อินทรียวัตถุนอยลง และการควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยวิธีทางธรรมชาติ วงจรชีวิต
ของพืชและสัตวเสียสมดุล ชาวสวนตองหันมาใชปุยเคมีและสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชจากปญหา
โรคระบาดในสวนและปลวกกัดกินบานเรือน ซึ่งถือเปนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของ
สภาพแวดลอมในชุมชนอัมพวาเปนอยางมาก
2.3.1.2 ที่อยูอาศัย
ชุมชนอัมพวา ตลาดน้ําและตลาดบกเริ่มซบเซาเรื่อยมาตั้งแต ป
พ.ศ. 2520 หลังจากมีการตัดถนนเขามาสูชุมชุมชน ตลาดน้ําอัมพวาก็ไมไดเปนศูนยกลางการคาขาย
เชนในอดีตอี ก ตอไป คงเหลือแตชุม ชนอัม พวาที่ ตั้ง อยูบ นบกที่ยัง มีก ารค าขายกันอยู เนื่องจาก
ประชาชนในแถบอัมพวาโดยเฉพาะอีก ฝง ของแมน้ําแมก ลองยังนั่งเรือขามฟากมาซื้อของ ติดตอ
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ราชการที่อําเภอและมาตอรถเพื่อไปยังเมืองแมกลองหรือไปกรุงเทพฯ ซึ่งทําใหการคาขายในตลาด
อัมพวายังมีสภาพการคาที่ดีอยู จนกระทั่งสะพานขามแมน้ําแมกลองบริเวณวัดนางวังสรางเสร็จในป
พ.ศ. 2542 ตลาดอัมพวาก็ซบเซาลงทันทีไมมีประชาชนจากฝงตรงขามมาที่ตลาดอัม พวา เพราะ
สามารถนั่งรถโดยสารหรือรถยนตสวนตัวไปยังตลาดแมกลองที่เปนตลาดใหญมีของหลากหลายและ
ราคาถูกกวาไดอยางสะดวกขึ้น
การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจากริมน้ําเปนริมถนน
เพื่อความสะดวกในการเดินทางและประกอบอาชีพธุรกิจคาขาย สงผลใหบริเวณปากคลองสายหลักที่
เคยมีบานเรือนตั้งอยูอยางหนาแนนหรือเปนชุมชนริมน้ําขนาดใหญมีสภาพรกรางทรุดโทรมเนื่องจาก
เจาของตางพากันรื้อยายบานเรือนมาสรางริมถนนสายหลัก บานเรือนริมถนนสายหลักมีลักษณะตั้ง
กระจายเปนหยอมๆ ไมไดกระจุกตัวหนาแนนบริเวณใดบริเวณหนึ่งและไมไดมีบริเวณที่พัฒนาเพื่อเปน
ศูนยกลางการคาที่ชัดเจน แตก็ยังมีบานเรือนริมสองฝงแมน้ําและลําคลองที่ยังคงอยูแตไมไดมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมบานเรือนและยานพาหนะ
จากเดิมที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมบานริมน้ําในลักษณะที่เปนบานไมเรือนไทยชั้นเดียวยกพื้นสูง มี
ศาลาทาน้ําและอูเก็บ เรือดานหนาหรือดานขางของบาน พรอมกับ มีเรือ 1-2 ลํา เพื่อใชในการ
คมนาคม ในขณะที่บานริมถนนสวนใหญเปนอาคารครึ่งปูนครึ่งไมสูง 2 ชั้น ไมมีใตถุน หากเปนชั้น
เดียวสวนใหญจะเปนบานกออิฐฉาบปูนและยานพาหนะที่ใช คือ รถจักรยานยนตและรถยนต

ภาพที่ 43 สภาพบานเรือนบริเวณริมคลองอัมพวาชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูส มัยใหม
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559
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ภาพที่ 44 สภาพบานเรือนบริเวณคลองอัมพวาที่ถูกทิง้ ราง
ที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000107998
เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558
2.3.1.3 การสัญจร
การพัฒนาโครงขายการสัญจรทางบกในพื้นที่อัมพวาสวนใหญเปน
การกอสรางถนนและสะพานขามแมน้ําแมกลองและคลองตางๆ เสร็จสิ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในป
พ.ศ. 2544 ถนนภายในพื้นที่เ กิดจากที่ชาวอัมพวารวมกันบริจาคที่ดินและเปนการสรางถนนทับ
ทางเดินเทาที่มีอยูเดิม ทําใหแมน้ําลําคลองลดบทบาทความสําคัญลงโดยถนนไดเขามาทําหนาที่แทน
แมน้ําลําคลองในการคมนาคมและการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ถนนที่ตัดเขาชุมชนตางๆ สงผล
ใหประชาชนในพื้นที่อัมพวาหันมาใชรถยนตสวนตัวและรถโดยสารประจําทางที่เริ่มใหบริการตั้งแตป
พ.ศ. 2525 และมีการเพิ่ม-ขยายเสนทางเดินรถมาโดยตลอด การเดินทางโดยสารรถประจําทางใน
พื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําแมก ลองสามารถเดินทางไดสะดวกแตชุมชนฝง ตะวันตกของแมน้ําแม
กลองยังตองใชบริการเรือขามฟากมายังทาเรือหนาอําเภออัมพวา หรือนั่งเรือโดยสารจากทาน้ําหนา
วัดหรือ หนา บา นไปท า เรื ออั ม พวา เพื่อใชบ ริก ารรถโดยสารประจํา ทางไปยัง ตัว เมื องแมก ลอง
ชวงเวลานี้การเดินทางโดยสารรถประจําทางยังไมสงผลตอการใหบริการเรือรับจางที่วิ่งตามคลองสาย
หลัก จนกระทั่งป พ.ศ. 2542 หลังจากที่สะพานวัดนางวังสรางเสร็จประชาชนในพื้นที่จึงหันไปใช
บริการทางบกเปนสวนใหญทาํ ใหกิจการเดินเรือซบเซาและทยอยเลิกกิจการไป (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ,
2548 และประสงค ปยะศรีสกุล, 2550)
2.3.1.4 พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ (วิสุทธิ์ ณ บางชาง สัมภาษณ
17 มีนาคม 2559 , มนัส เพิ่มทรัพย สัมภาษณ 17 มีนาคม 2559, มานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม
2559 และสุภาพันธ บานชื่น สัมภาษณ 25 มีนาคม 2560) ประกอบดวยดังนี้
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1. วัด ยังคงเปนพื้นที่สาธารณะที่ใชในการทํากิจกรรมรวมกันของ
ชุมชนและเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรระหวางการสัญจรทางบกและทางน้ํา ซึ่งพื้นที่วางบริเวณหนาวัด
อัมพวันเจติยารามและวัดพระยาญาตินอกจากจะใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมของชุมชนแลวยังเปนพื้นที่จอด
รถของประชาชนในชุมชนและภายนอกชุมชน
2. แมน้ําและคลอง การลดบทบาทความสําคัญลงเนื่องจากการ
เปลี่ยนรูปแบบการสัญจรจากทางน้ําเปนทางบก ทําใหแมน้ําลําคลองที่เคยใชพื้นที่เ ปนตลาดน้ํามี
สภาพซบเซาลงและยกเลิกในเวลาตอมา แมน้ําและคลองจึงมีบทบาทเปนพื้นที่ที่ใชในการสัญ จร
และทํากิจวัตรประจําวัน สวนประเพณีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางน้ําไดสูญหายไปเหลือเพียงการ
ตักบาตรทางน้ํา
3. ตลาดน้ํา ไดถูกยกเลิกการคาขายไปเกือบทั้งหมด สวนการคา
บริเวณหองแถวริมคลองอัมพวามีสภาพที่ซบเซาบางรานไดปดกิจการลง
4. ตลาดสดเทศบาล เปนพื้นที่คาขายสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคที่จําหนาย
ใหกับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง เปนพื้นที่พบปะ พูดคุย นัดพบเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ประชาชนในพื้นที่และผูที่มาซื้อสินคา ผูที่มาคาขายเปนประชาชนในพื้นที่ที่นําสินคาจากสวนหรือสินคาจากนอก
พื้นที่เขามาจําหนาย
5. ทาเรือ เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดขึ้นลงเรือเพื่อการสัญจร
ภายในชุมชนแทนจากเดิมที่ใชสัญจรเชื่อมตอทั้งภายนอกและภายในชุมชน เนื่องจากการพัฒนาการ
สัญจรทางบกที่เขามาแทนที่การสัญจรทางน้ํา
6. พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ เปนพื้นที่ใน
ลักษณะลานโลงที่ยังไมมีการใชงาน
7. พื้นที่วางดานหลังอาคารริมน้ํา ไดแก พื้นที่วางภายในชุมชน
บริเวณใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ เปนพื้นที่วางที่ถูกปดลอมดวยบานเรือนโดยรอบซึ่งเปนพื้นที่
ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับชุมชนในละแวกนี้และพื้นที่วางดานหลังอาคารของนางสาว
ประยงค นาคะวะรังค เปนพื้นที่วิ่งเลนของเด็กๆและพื้นที่พักผอนของชุมชนภายในละแวกนั้น ซึ่งมี
ลักษณะเปนลานดินโลง
8. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน ยังคงใชสําหรับการสัญจรภายใน
ชุมชนเชื่อมตอพื้นที่ริมน้ํากับเสนทางการสัญจรบนบก เปนพื้นที่พักผอนและทํากิจกรรมริมคลองอยู
มีการประดับตกแตงทางเดินดวยไมกระถาง ในชวงหลังไดมีการปรับเปลี่ยนวัสดุของทางเดินเทาจาก
พื้นไมเปนพื้นคอนกรีต
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ภาพที่ 45 ทางเดินเทาริมน้ําชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559 และสุภาพันธ บานชื่น, 2560
9. บันไดริม น้ํา เชื่อมตอระหวางทางเดินเทาริม น้ําหนาบาน
กับคลองหนาบานยังคงใชสําหรับขึ้น-ลงเรือและทํากิจวัตรประจําวัน

ภาพที่ 46 สภาพคลองอัมพวา บันไดและทางเดินริมน้ําชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูส มัยใหม
ที่มา : คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544
10. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา เปนพื้นที่พักผอนและรับแขกโดยมี
ลักษณะเปนชานยื่นบริเวณหนาบานเชื่อมตอกับทางเดินเทาริมน้ํา อีกทั้งยังเปนพื้นที่ทํากิจกรรมทาง
ศาสนาหรือประเพณีวันสําคัญตางๆ
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ภาพที่ 47 ชานริมน้ําชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559
2.3.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 2 เปนตนมา มี
วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภ ูมิภาคตางๆ สงผลให
ตั้ง แตป พ.ศ. 2520 ไดเ กิดโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากในพื้นที่โ ดยรอบอําเภออัม พวา
โดยเฉพาะแถบมหาชัยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่เ กี่ยวกับการประมง ทําใหป ระชาชนในพื้นที่
อัมพวาตางพากันเขาไปทํางานในโรงงานสวนใหญ และไปทําในลักษณะเชาไปเย็นกลับ กิจการทํา
น้ําตาลที่เคยเฟองฟูก็ซบเซาลงและทยอยเลิกกิจการไป ชาวสวนอัมพวาที่เลิกทําน้ําตาลมะพราวสวน
ใหญหันไปทําสวนผลไมแทนโดยเฉพาะลิ้นจี่กับสมโอ แตเนื่องจากสมโอสามารถปลูกไดทุกพื้นที่ ทน
สภาพน้ํากรอยไดดีกวาลิ้นจี่ ใหผลผลิตตลอดทั้งปและมีระดับราคาที่แนนอน มีผลใหพื้นที่เพาะปลูก
สมโอมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดและชื่อเสียงใหกับชาวสวนอัมพวา
แตสวนมะพราวก็ยังมีอยูเปนจํานวนมากเพราะเปนพืชที่ไมตองลงทุนสูง
และเอาใจใสเทากับสวนผลไม ทําใหชาวสวนบางสวนยังคงรักษาสวนมะพร าวไวโดยเปลี่ยนจากการ
ขายน้ําตาลมะพราวมาเปนผลมะพราวแทน แตลักษณะการทําสวนโดยทั่วไปยังคงเปนการทําสวน
แบบดั้งเดิม คือ ระบบสวนแบบยกรอง
2.3.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการประกอบอาชีพภายในชุมชนอัมพวาสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมและวัฒ นธรรมในพื้นที่เปนอยางมาก เชน จํานวนประชากรที่ลดลง
สภาพชุมชนที่เงียบเหงาโดยเฉพาะเวลากลางวันแตจะคึกคักในชวงเวลากลางคืนหรือวันเสารอาทิตยที่
ผูคนมักกลับจากที่ทํางานมาเยี่ยมบาน ชุมชนอัมพวาจึงเริ่มเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตจากที่นิยมไปวัด
ทําบุญในวันพระเปลี่ยนมาเปนการทําบุญในวันเสารอาทิตยแทนเนื่องจากเปนวันหยุดงาน สวนวัน
สําคัญตางๆ ทางศาสนาที่ชุมชนอัมพวาเคยทํารวมกันก็ลดนอยลง งานประเพณีและการละเลนดั้งเดิม
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ก็หายไป เชน เมื่อกอนในชวงที่น้ําหลากชาวอัมพวามักพายเรือเที่ยวชมทุง จะเก็บพืชผักในลําน้ํา
ตกกุงและปลา แตหลังจากมีการสรางเขื่อนวิถีชีวิตในลักษณะนี้ไดสูญหายไปและประเพณีชักพระและ
ทอดกฐินทางน้ําก็สูญหายไปดวยตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548
และมานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559)

ภาพที่ 48 กิจกรรมทางศาสนาของชุมชนอัมพวาในชวงการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม
ที่มา : มานพ มีศิริ, 2559
2.4 ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2553)
หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหมทําใหชุมชน
อัมพวามีสภาพเงียบเหงาถูกปลอยทิ้งรางและตลาดน้ําอัมพวาที่เคยรุงเรืองก็ซบเซาลงและยกเลิกไป
ตอมาในป พ.ศ. 2544 สํ านัก นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอ มและคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาและจัดทําโครงการแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมน้ํา คู คลอง ในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่ง
เลือกคลองอัมพวาเปนกรณีศึกษาและตอมาในชวงป พ.ศ. 2546 - 2548 ไดมีโครงการตางๆ มาเขา
ในพื้นที่คลองอัมพวาซึ่งดําเนินการโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม สํานัก งานความชว ยเหลือทางวิชาการประเทศ
เดนมารก คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ ม หาวิทยาลัย และสํานัก งานเทศบาลตําบล
อัมพวา ภายใตแนวคิดที่จะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางการอนุรักษ การฟนฟูและการทองเที่ยว
เพื่อใหแผนพัฒนาสามารถขับเคลื่อนไปไดและทําใหชุมชนอัมพวากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
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ตารางที่ 2 โครงการอนุรักษและฟนฟูที่เกิดขึ้นในชุมชนอัมพวา
ป

โครงการ / กิจกรรม ที่เกิดขึ้น

ผูดําเนินการ / ผูรับผิดชอบ

2544 โครงการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
เพื่อการอนุรกั ษและพัฒนาสภาพแวดลอม
แมน้ํา คู คลอง ในพื้นที่ลุมน้ําภาคตะวันตก
กรณีศึกษา : ชุมชนอัมพวา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานัก
นโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและเทศบาลตําบลอัมพวา

2545 โครงการสถาปตยอาสา เพื่อการอนุรักษ
สถาปตยกรรมชุมชนริมคลองอัมพวา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2545- โครงการนํารองเพือ่ การอนุรักษและพัฒนา
2546 สภาพแวดลอมคลองอัมพวา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมและเทศบาลตําบล
อัมพวา

2546- โครงการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมศิลปกรรม
2548 ชุมชนคลองอัมพวา เพื่อปกปองดูแลรักษา
คุณคาของพื้นที่โดยรวมหรือนิเวศชุมชน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินการ
และผูเ ชี่ยวชาญจากประเทศเดนมารก

2547 เริ่มจัดตลาดน้ําอัมพวาในวันเสาร อาทิตยและ เทศบาลตําบลอัมพวาและประชาชนใน
วันหยุดนักขัตฤกษ
ชุมชน
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ตารางที่ 2 โครงการอนุรักษและฟนฟูที่เกิดขึ้นในชุมชนอัมพวา (ตอ)
ป

โครงการ / กิจกรรม ที่เกิดขึ้น

ผูดําเนินการ / ผูรับผิดชอบ

2547- โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ดําเนินงาน มูลนิธิชยั พัฒนา
2551 สนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการ
พัฒนาและอนุรักษวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบาน
ที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวา ทั้ง
ในดานกายภาพและการดําเนินชีวิตของผู
อาศัยในพื้นที่และชุมชน
2548 โครงการศูนยขอมูลชุมชนอัมพวา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มูลนิธิชัย
พัฒนาและเทศบาลตําบลอัมพวา

2552- โครงการจัดสรางเขื่อนหินทิ้ง ปรับปรุงทาง
2553 เทาและสะพานในบริเวณคลองอัมพวา

เทศบาลตําบลอัมพวา

ที่มา : วรรณศิลป พีรพันธุและศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2553
ในชวงป พ.ศ. 2544 – 2547 ชุม ชนอัม พวายัง ไมมีก ารเปลี่ยนแปลงมากนัก
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาบางสวนยังคงออกไปทํางานในพื้นที่อื่น กิจกรรมการคาขาย
เงียบเหงาแตบริเวณที่เปนตลาดอัมพวาที่ยังคงมีความคึกคักอยูบางแตเปนเพียงกิจกรรมการคาขาย
ภายในชุมชนเปนหลัก หลังจากป พ.ศ. 2547 ไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารริมน้ําจากการ
เกิดกิจกรรมตลาดน้ํายามเย็นขึ้นบริเวณปากคลองอัมพวา โดยการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ของชุม ชน ผลจากการฟนฟูตลาดน้ําอัม พวาทําใหชุม ชนอัม พวากลับ มามี
ชี วิ ต ชี ว าอี ก ครั้ ง ประกอบกั บ กระแสการท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ที่ กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจจาก
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูคนเริ่มสนใจและเขามาเทีย่ วชุมชนอัมพวาจากชุมชนเล็กๆ ที่เกือบจะ
ไมมีใครรูจักกลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย ประชาชนใน
ทองถิ่นจึงเริ่ม เห็นวาการท องเที่ยวเปนทางหนึ่ง ที่ส ามารถสรางรายไดใหกับ ครอบครัว สงผลให
ประชาชนมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ เพื่อตอบรับกระแสการทองเที่ยว เชน ธุรกิจที่พัก
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แรมแบบรีสอรทขนาดเล็กหรือโฮมสเตย การกลับมาของกิจการเรือจางเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวใน
การเที่ยวชมภูมิทัศนริมน้ําและหิ่งหอยยามค่ําคืน

ภาพที่ 49 สภาพของตลาดน้ํายามเย็นในป พ.ศ.2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559
2.4.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.4.1.1 สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของชุมชนอัมพวายังมีสภาพที่อุดม
สมบูรณอยู แตเริ่มมีกิจกรรมตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอคลองและสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังคงมี
ปญหาจากน้ําเสียของบานเรือนและสถานประกอบการริมฝงคลองซึ่งยังไมมีระบบบําบัด วิถีชีวิตของ
ประชาชนที่ยัง ตองอาศัยคลองในการประกอบอาชีพ จึงมีโครงการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม
คลองอั ม พวาขึ้ น เพื่ อ ให ค ลองอั ม พวาคงความสมบู ร ณ ข องระบบนิ เ วศไว โดยมี ก ารดูแ ลเรื่ อ ง
สภาพแวดลอม รักษาคลอง ระบบนิเวศธรรมชาติ วิถีชุมชนที่เปนเอกลักษณของคลองอัมพวา มีการ
จัดระเบียบเรือทองเที่ยว อบรมมารยาทการเดินเรือและใหความรูนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวทาง
เรือ รวมกับกรมเจาทา กลุมผูคาและเรือคาขาย อบรมเรื่องสาธารณสุข จัดตั้งกลุมอาสาตรวจคุณภาพ
น้ํา โดยทางเทศบาลไดสนับสนุนดานอุปกรณ ปรับปรุงอาคารใหอยูในสภาพดีนาอยู มีการจัดเก็บ
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ผักตบชวาในแมน้ําลําคลอง การใหความรูและทําบอดักไขมันแตละบาน ผลจากโครงการดังกลาวทํา
ใหสภาพแวดลอมและระบบนิเวศภายในชุมชนอัมพวามีสภาพที่ดีขึ้น

ภาพที่ 50 สภาพบริเวณคลองในพื้นที่ชุมชนอัมพวาในป พ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559

ภาพที่ 51 สภาพคลองอัมพวาจากรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมคลองอัมพวา
ที่มา : เทศบาลตําบลอัมพวา, 2546
2.4.1.2 ที่อยูอาศัย
ในชวงนี้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอัมพวาบริเวณริมแมน้ําแมกลอง
และคลองสายหลัก เริ่ม มีก ารขยายตัวเพิ่ม ขึ้นทั้ง โรงแรม รีส อรท และรานอาหารเพื่อรองรับ การ
ทองเที่ยว ซึ่งจากที่โครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาไดสงเสริมใหมีการอนุรักษอาคารดั้งเดิม
ผนวกกับเทศบาลตําบลอัมพวาไดทําการรื้อฟนตลาดน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด
สง ผลใหเ กิดกิจ กรรมที่เกี่ยวของกับ การเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย 2 ลัก ษณะ คือ กิจ กรรมการ
ซอ มแซมบา นและกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้น จากการทอ งเที่ ยว โดยมี ก ารชัก ชวนผู อาศั ยในอาคารที่ มี
เอกลัก ษณดั้ ง เดิม ใหเ ขา รวมโครงการนํารองซ อมแซมบานใหคงสภาพดั้ ง เดิม ไวควบคูไปกับ การ
ปรับปรุงเปนที่พักเพื่อรองรับนักทองเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณกลางคลองอัมพวาและทายคลองอัมพวา
ประโยชนที่ไดจากอาคารดั้ง เดิม ที่อนุรัก ษและฟนฟูนี้เ ปนสวนหนึ่ง ที่ดึง ดูดใหนัก ทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวในชุมชนอัมพวา ในชวงป พ.ศ. 2548 การพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอัม พวาใน
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ลักษณะตลาดน้ําและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยว โดยการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชมอัมพวาจากหลายสื่อทําใหชุมชนอัมพวาเปนที่รูจักอยางแพรหลาย สงผล
ใหป ระชาชนภายในชุม ชนเริ่ม ตระหนัก และเห็นคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่นที่เ ปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแตอดีต โดยชุนชนเริ่มฟนฟูและอนุรักษ บานเรือน วัด ประเพณี วิถีชีวิต
โดยเฉพาะบานทรงไทยโบราณที่ชุมชนพยายามเก็บรักษาไวและอี กสวนหนึ่งไดมีการปรับปรุงที่อยู
อาศัยเพื่อการคาและที่พักเพื่อรองรับนักทองเที่ยว สวนการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมถนนก็ยังคงมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานกันอยางหนาแนน คือ บริเวณเทศบาลตําบลอัมพวา
และชุมชนยานคลองอัมพวา

ภาพที่ 52 สภาพบานเรือนภายในบริเวณคลองอัมพวาในปพ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2552

ภาพที่ 53 สภาพบานเรือนภายในบริเวณคลองยอยภายในชุมชนอัมพวาในปพ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559
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2.4.1.3 การสัญจร
การสัญ จรทางบกยั ง เป น การสั ญ จรหลัก ทั้ ง ภายในชุ ม ชนและ
ภายนอกชุมชนอยู แตจ ากการเจริญ เติบโตดานการทองเที่ยวสงผลใหก ารสัญจรทางน้ํากลับ มามี
บทบาทอีกครั้ง ประชาชนที่เคยประกอบอาชีพเรือรับจางหันกลับมาทําอาชีพนี้อีก โดยการซอมแซม
หรือซื้อเรือใหมเพื่อนํามาใหบริการนักทองเที่ยวสําหรับชมภูมิทัศนริมน้ําหรือชมหิ่งหอย ทําใหกิจการ
เรือรับจางกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะวันศุกรถึงวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ขณะเดียวกัน
ชาวอัมพวาที่ไมไดประกอบอาชีพเรือรับจางไดเริ่มหันมาเห็นคุณคาของเรือ โดยการนําเรือออกมา
ซอมแซมและใชงานในลักษณะตางๆ เชน พายเรือขายของตามคลองและตลาดน้ํา นํามาใหบริการ
นักทองเที่ยวและใชสัญจรทางน้ํา สวนสภาพการสัญจรทางบกมีการจราจรที่หนาแนนเนื่องจากมี
ปริม าณรถยนต ของนัก ทองเที่ ยวที่ ม าเที่ย วตลาดน้ํา ยามเย็ นเปนจํ านวนมาก ทํ าใหเ กิ ดป ญ หา
การจราจรติดขัดภายในชุมชน (ประสงค ปยะศรีสกุล, 2550)

ภาพที่ 54 สภาพการจราจรที่หนาแนนทั้งทางบกและทางน้ําในปพ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559
2.4.1.4 พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ (วิสุทธิ์ ณ บางชาง สัมภาษณ
17 มีนาคม 2559 , มนัส เพิ่มทรัพย สัมภาษณ 17 มีนาคม 2559, มานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม
2559 สุภาพันธ บานชื่น สัมภาษณ 25 มีนาคม 2560, ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท สัมภาษณ 31 มีนาคม
2560 และนิธิ ลิศนันท, 2544) ประกอบดวยดังนี้
1. วัด เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของชุมชนพื้นที่
วางบริเวณหนาวัดอัมพวันเจติยารามและวัดพระยาญาตินอกจากจะใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมของชุมชนแลว
ยังเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน พื้นที่จอดรถ พื้นที่คาขาย
2. แมน้ําและคลอง เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งโดยการเปนพื้นที่
สาธารณะสําหรับคาขายของตลาดน้ํายามเย็น กิจกรรมทางสังคมที่เปนกิจกรรมทางน้ํา เชน ประเพณี
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ชักพระ ทอดกฐินทางน้ํา การตักบาตรทางน้ํา อีกทั้งยังใชเปนเสนทางการสัญจรเพื่อการทองเที่ยวชม
ภูมิทัศนของชุมชนอัมพวาและพื้นที่โดยรอบ

ภาพที่ 55 สภาพแมน้ําลําคลองและวิถีชีวิตในปพ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559
3. ทาเรือ เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดขึ้นลงเรือเพื่อการสัญจร
ภายในชุมชนสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว

ภาพที่ 56 สภาพทาเรือเทศบาลในปพ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559
4. ตลาดน้ํา หลังจากที่มีโครงการฟนฟูชุมชนทําใหเกิดมีการฟนฟู
ตลาดน้ําดั้งเดิมที่สูญหายไปใหกลับมา โดยเกิดเปนตลาดน้ํายามเย็นและตลาดบกที่เปนหองแถวที่เคยปด
กิจการไดทยอยกลับมาเปดกิจการอีกครัง้ ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเทีย่ วและสรางความคึกคักใหกับชุมชน
อัมพวา ตลาดน้ําอัมพวาจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
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ภาพที่ 57 สภาพตลาดน้ํายามเย็นในชวงปพ.ศ. 2547-2548
ที่มา : หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2549
5. ตลาดเทศบาล ยังคงเปนพื้นที่คาขายสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคที่
จําหนายใหกับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง เปนพื้นที่พบปะ พูดคุย นัดพบของประชาชนใน
พื้นที่

ภาพที่ 58 สภาพรานคาในตลาดเทศบาลอัมพวาในชวงปพ.ศ. 2547-2548
ที่มา : หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2549
6. พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ ในลักษณะ
เปนลานคอนกรีต มีการใชงานเปนทางเดินเทาริมน้ําและเปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนพื้นที่พักผอน จัด
กิจกรรม งานเทศกาลของชุมชนและพื้นที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว
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7. พื้นที่วางดานหลังอาคารริมน้ํา ไดแก
- พื้นที่วางภายในชุมชนบริเวณใตตนมะขาม ยังคงเปน
พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับชุมชนในละแวกนี้ มีการปรับเปลี่ยนจากลานดินเปนพื้น
คอนกรีต
- พื้นที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ เปนพื้นที่วาง
ดานหลังอาคารริมน้ําของนางสาว ประยงค นาคะวะรังค แตเดิมเปนพื้นทีล่ านดินโลง ไดนอมเกลาฯ ถวาย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 5 แปลง พื้นที่รวม 21 ไร 12 ตารางวา เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของ
มูลนิธิชัยพัฒนา จนกระทั่งวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเปดโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อยางเปนทางการและตอมาในป พ.ศ.
2554 นางวณี ดวงคุมและนางประทิน ดวงคุม ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินสวนผลไมใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา
โดยโครงการเปนแบงการใชประโยชนพื้นที่และมีการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการใชประโยชนพื้นที่ตางๆ
ภายในโครงการและแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ของอัมพวา เปน 3 สวน ประกอบดวย
1. พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ จัดพื้นที่สวนผลไมดั้งเดิม
ใหเปนแหลงเรียนรูถึงภูมิปญญาและวิถีชีวิตทองถิ่นอัมพวาในดานการเกษตร โดยเฉพาะไมผลที่เปน
พืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญ ของอัม พวา รวมทั้งสง เสริม ใหเ ปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูดานการเกษตร
ระหวางเกษตรกร ชาวสวน นักวิชาการ และผูสนใจ

ภาพที่ 59 สภาพพื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
2.
ลานวั ฒนธรรมนาคะวะรังค และสวนชั ยพัฒนานุ
รักษ เปนลานอเนกประสงคสําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งานเทศกาล และกิจกรรมตางๆ
ของชุมชน รวมทั้งจัดพื้นที่รานคาชุมชน เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนและคนในทองถิ่นเชาพื้นที่เพื่อจําหนายหรือ
จัดแสดงสินคาที่เปนของทองถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและการมีสวนรวมของชุมชน
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ภาพที่ 60 สภาพลานวัฒนธรรมนาคะวะรังคและลานสวนชัยพัฒนานุรักษ
ที่มา : การสํารวจพื้นที่ และ http://www.amphawanurak.com/ เขาถึงเมือ่ 20 มีนาคม 2559
3. พื้นที่เรือนแถวไมริมคลองอัมพวา ไดแก รานชานชาลา
เปนรานจําหนายเครื่องดื่ม และของวาง โดยรานชานชาลาจะเปนพื้นที่เปดเชื่อมโยงกิจกรรมริมคลองอัมพวา
ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค และพื้นที่สวน รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑของมูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ
ทองถิ่น หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ เปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตชุมชนแมกลอง และอัมพวา การสงเสริมใหผูเชาอาศัยเรือนแถวไมรมิ คลองอัมพวาของมูลนิธิชัยพัฒนา
เปดรานขายของหรือจัดกิจกรรมที่สะทอนสภาพวิถีชีวิตอัมพวา สงเสริมการคาขายทางเรือ โดยการใหเชา
เรือและการจัดระเบียบการคาขายริมคลองอัมพวา (กฤตย มีทวี สัมภาษณ 21 เมษายน 2560)

ภาพที่ 61 สภาพพื้นที่เรือนแถวไมริมคลองอัมพวา
ที่มา : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000170282
เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559
8. ทางเดินเทาริม น้ําหนาบาน ไดมีก ารปรับ ปรุง ทางเดิน เทา
บางสวนใหมีเปนคอนกรีตเพื่อเพิ่ม ความแข็ง แรงมากขึ้นเพื่อใชสําหรับ การสัญ จรภายในชุม ชนที่
เชื่อมตอพื้นที่ริม น้ํากับ เสนทางการสัญ จรบนบกทั้ง การเดินเทาและรถจัก รยานยนต มีก ารเพิ่ม
เกาอี้นั่ง พัก ริม ทางเดินเทาเพื่อรองรับ นัก ทองเที่ยว
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ภาพที่ 62 สภาพทางเดินเทาริมน้ําในปพ.ศ. 2552
ที่มา : นีรนาถ กลิ่นหอม, 2559
9. บันไดริมน้ํา ใชสําหรับขึ้น-ลงเรือ ทํากิจวัตรประจําวัน พื้นที่
คาขายและพื้นที่นั่งสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ํา

ภาพที่ 63 สภาพกิจกรรมในบริเวณทางเดินเทาและบันไดริมน้ําในชวงเวลาทีม่ ีตลาดน้ํายามเย็นและ
ไมมีตลาดน้ํายามเย็นในชวงปพ.ศ. 2547-2548
ที่มา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
10. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา เปนพื้นที่พักผอน รับแขก พื้นที่
คาขายและพื้นที่พักคอยสําหรับนักทองเที่ยว
2.4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
การฟนฟูตลาดอัมพวาถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่แถบ
อัมพวาที่เคยซบเซาใหฟนกลับมา ไมวาจะเปนธุรกิจเรือรับจาง รานอาคารและรานคาตางๆ รวมทั้ง
กระตุนใหชาวอัมพวาที่เดิมทําสวนอยูเริ่มหากิจกรรมเสริมสรางรายไดไมวาจะเปน การทําอาหาร
ขนมไทย การทําของที่ระลึกจากวัสดุทองถิ่นและการนําผลไมพืชผักตางๆ ใสเรือพายมาขาย
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อีกสวนหนึ่งที่เปนเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว คือ ธุรกิจประเภทที่พักแรม
ในลักษณะของรีสอรทขนาดเล็กและโฮมสเตย โดยเฉพาะโฮมสเตยไดมีการขยายตัวอยางมาก ชาว
อัม พวาที่มีบานทรงไทยริม น้ํามีความคิดที่จะหารายไดเสริม นอกเหนือจากการทําสวน จึง มีก าร
ปรับ ปรุงบานเรือนและสภาพแวดลอมรอบบานใหนาอยูเพื่อรองรับนั ก ทองเที่ยว รายไดจ ากการ
ทองเที่ยวที่เ ขามาในชุมชนในชวงเวลานี้สวนใหญเ ปนการกระจายไปยัง ผูคนกลุม ตางๆ ในทองถิ่น
ไมไดกระจุกตัวอยูที่ธุรกิจหรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนหลัก เนื่องจากกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น
สวนใหญเกิดจากประชาชนในทองถิ่นรวมกันทําขึ้นมา สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนคอยๆ
เริ่มขยายตัวมากขึ้นตามลําดับ
2.4.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
การเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
กายภาพแลวยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพสังคมของประชาชนในทองถิ่ นดวย ทั้ง
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นจากเดิมที่ชุมชนไมคอยมีกจิ กรรมรวมกันนอกจากกิจกรรม
ทางศาสนา แตหลังจากที่ชุมชนอัมพวาเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้น นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมพื้นที่ตางๆ
ในชุมชนมากขึ้น เชน วัด สวนผลไม ลองเรือชมบานเรือนและหิ่งหอย สงผลใหชุมชนเกิดความ
ตื่นตัวและหันมาสนใจทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ไมวาจะเปน บานเรือน สวน แมน้ําลําคลอง วัด
วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปญ ญาทองถิ่น และหนวยงานตางๆ ไดเริ่ม เขามาสนับสนุนกิจ กรรมตางๆ
ภายในชุมชนเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชน เชน กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน เจาของกิจการ
โฮมสเตย โดยชุมชนใหความสนใจและรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ มากขึ้นและการกลับมาของ
ประชาชนในทองถิ่นที่ไปอยูอาศัยและทํางานนอกพื้นที่เริ่มทยอยเขามาในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดย
บางสวนกลับมาเยี่ยมบานเฉพาะชวงวันหยุดและชวงเทศกาลตางๆ บางสวนกลับมาทํางานในทองถิ่น
เชน การทําสวนผลไม ขับเรือหรือรถรับจาง ทําโฮมสเตยและขายของ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ดานการทองเที่ยวของพื้นที่
ประชาชนภายในชุมชนเริ่มเห็นถึงคุณคาความสําคัญของทรัพยากรที่มอี ยูใน
ทองถิ่นที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและเริ่มหันมาอนุรักษฟนฟู ไมวาจะเปนบานเรือนที่มีอายุเกาแกที่
สว นหนึ่ ง ได มี ก ารอนุ รั ก ษ ไ ว แ ละอี ก ส ว นนํ า มาปรั บ ปรุ ง เป น โฮมสเตย เ พื่ อ รองรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว
นอกจากนั้นยังไดมีการฟนฟูประเพณีและวิถีชีวิตที่สูญหายไป เชน ประเพณีชักพระ ทอดกฐินทาง
น้ํา การตักบาตรทางน้ําและการแขงเรือรวมทั้งการฟนฟูตลาดน้ําในคลองอัมพวาใหมีชีวิตขึ้นมาอีก
ครั้ง อีกสวนเปนวิถีชีวิตแบบชาวสวนที่ชุม ชนเริ่มกลับ มาดูแลปรับปรุงสวนกันมากขึ้น บางราย
พยายามกลับมาทําสวนแบบผสมผสานแบบดั้งเดิม โดยปลูกไมผลที่หลากหลายและใชปุยอินทรียเพื่อ
ลดตนทุนในการผลิตและเปนสวนที่ปลอดสารพิษ รูปแบบสวนก็ยังคงเปนระบบสวนแบบดั้งเดิมที่เปน
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ระบบสวนยกรองเพราะเปนการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพทั้งในการจัดการน้ําและการปรับปรุงบํารุง
ดิน (ประสงค ปยะศรีสกุล, 2550 และกฤตย มีทวี สัมภาษณ 21 เมษายน 2560)
2.5 ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา (พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน)
2.5.1 ลักษณะทางกายภาพ
2.5.1.1 สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
จากโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาสงผลใหอัมพวาเปน
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ชุมชนอัมพวาเปนอยาง
มาก เกิดการใชทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อรองรับกิจกรรมทองเที่ยวสงผลใหระบบนิเวศถูกทําลายหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนกําลังเสื่อมโทรม ปญ หาที่เห็นไดชัด คือ การทองเที่ยวในแบบ
ลองเรือชมหิ่งหอยและทัศนียภาพชุมชน ในอดีตการลองเรือเพื่อชมหิ่งหอยจะใชเรือพายซึ่งสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติไมมากนัก แตปจจุบันเรือพายไดเปลี่ยนเปนเรือติดเครื่องยนตที่มี
จํานวนมาก แตละลําตางทําความเร็วแขงกันเพื่อทํารอบใหไดม ากที่สุด สงผลกระทบโดยตรงตอ
สิ่ง แวดล อมธรรมชาติ และยัง สง เสี ยงสรางความรํา คาญให ป ระชาชนที่อาศัยอยูบ ริเ วณริม คลอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเย็นวันศุกรถึงวันอาทิตยและในวันหยุดตาง ๆ จะมีเรื อยนตจํานวนมากที่
ใหบริการนักทองเที่ยวไปชมหิ่งหอยบริเวณที่มีตนลําพูในคลองอัมพวา ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเรือทองเที่ยวจึงไดมีการตัดตนลําพู เพื่อไมใหเปนที่อยูของหิ่งหอย นักทองเที่ยวจะไมสามารถดู
หิ่งหอยในบริเวณบานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ กอใหเกิดปญหาการลดลงของตนลําพูที่เปนที่
อยูอาศัยของหิ่งหอยและหิ่งหอยที่ลดจํานวนลงตามตนลําพู อีกสาเหตุเกิดจากเรือยนตปลอยควันพิษ
และคราบน้ํามันลงสูคลองทําใหระบบนิเวศของสัตวน้ําเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเรือยนตที่แลนดวย
ความเร็วทําใหเกิดคลื่นไปกระทบดินริมตลิ่ง (มานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559)
การใช น้ํ า และการปล อ ยน้ํ า เสี ย ลงสู แ หล ง น้ํ า ทั้ ง ทางตรงและ
ทางออม กิจกรรมการวิ่งของเรือทั้งเรือยนตรวมถึงเรือพายตางๆ การใชน้ําและปลอยน้ําเสียจาก
ครัวเรือน รีสอรท และโฮมสเตย การทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง ถึงแมพื้นที่ชุมชนอัม พวาจะมี
ปรากฏการณน้ําขึ้น น้ําลงตามธรรมชาติที่ชวยใหเกิดการไหลเวียนของน้ําและรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ แตในชวงที่น้ํานิ่งน้ําในแหลงน้ําก็มีความขุนและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมกวาในอดีต

97

98

ภาพที่ 64 คลองอัมพวาในสภาพเสื่อมโทรม
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
2.5.1.2 ที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัยสวนใหญถูกปรับเปลี่ยนการใชประโยชนเพื่อประกอบ
กิจกรรมที่รองรับการทองเที่ยว ทั้งกิจกรรมพาณิชยกรรม รีสอรท โรงแรม การปรับปรุงสภาพ
อาคารมี บ างส วนที่ไ มส อดคล องกับ สภาพพื้ นที่ และอั ตลั ก ษณท องถิ่น ของชุ ม ชน
ที่ดิ นและ
อสังหาริมทรัพยในชุมชนที่มีราคาสูงขึ้น ทําใหความตองการบานและที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ประชาชนในพื้นที่ที่เปนเจาของที่ดินไดพากันขายที่ดิน
และอพยพยายไปอยูนอกพื้นที่ เรือนแถวไมหลายหลังไดมีการปรับรูปแบบการใชงานอาคาร และ
ตกแตงอาคารใหมีสีสันฉูดฉาดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว

ภาพที่ 65 การพัฒนาที่ไมสอดคลองกับบริบทชุมชนอัมพวา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
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2.5.1.3 การสัญจร
การสัญ จรทางบกยั ง เป น การสั ญ จรหลัก ทั้ ง ภายในชุ ม ชนและ
ภายนอกชุมชนอยู แตจากการเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวสงผลใหการสัญจรทางน้ําและทางบก
เกิดปญหาความแออัดและการจราจรที่ติดขัด ปญหารถติดในวันหยุด จากรถยนตที่เขามาทองเที่ยว
และปญหาการไมมีที่จอดรถ
2.5.1.4 พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะ ประกอบดวยดังนี้
1. วัด เปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน
พื้นที่จอดรถ พื้นที่คาขาย โดยเฉพาะพื้นที่วางบริเวณหนาวัดอัมพวันเจติยารามและวัดพระยาญาติ
สวนวัดอื่นๆ ใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรมในชวงวันสําคัญหรืองานประเพณีและพื้นที่ออกกําลังกาย ลักษณะ
พื้นที่ของวัดยังคงเปนลักษณะเดิมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. แมน้ําและคลอง การพังทลายของตลิ่งจากการวิ่งของเรือนําเที่ยว
ที่สัญจรภายในคลองที่มปี ริมาณเพิ่มขึ้นและมีการสัญจรตลอดเวลาตั้งแตเชา-ค่ํา การทิ้งขยะลงสูแหลงน้ํา
ทําใหคุณภาพน้ําในลําคลองมีสภาพที่เสื่อมโทรมกวาในอดีต

ภาพที่ 66 สภาพคลองอัมพวาในปจจุบัน
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
3. ทาเรือ เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดขึ้นลงเรือเพื่อการสัญจร
สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว ในชวงเวลาที่มีตลาดน้ําพื้นที่ทาเรือมีความแออัดของนักทองเที่ยวที่เขามา
ใชบริการ
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ภาพที่ 67 สภาพทาเรือในปจจุบัน
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
4. ตลาดน้ํา หลังจากที่มีโครงการฟนฟูชุมชนเกิดขึ้นทําใหชุมชน
อัมพวาเปนแหลงทองเที่ยวที่รูจักกันอยางแพรหลาย นักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวชมตลาดน้ําอัมพวา
เปนจํานวนมาก จึงมีนักลงทุนเขามาซื้อหรือเชาพื้นที่บริเวณหองแถวริมน้ําบางสวนเพื่อเขามาคาขาย
สินคาหรือประกอบกิจ การที่ร องรับ การทองเที่ยวทําใหจ ากเดิมที่มีก ารคาขายสินคาทองถิ่นไดถูก
ปรับ เปลี่ยนเปนสินคาที่เกี่ยวของกับ การทองเที่ยว เชน ของที่ร ะลึก เสื้อผา รานคา รานอาหาร
บางสวนของพื้นที่ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานและสภาพอาคารจากหองแถวริมน้ําใหเปน
โรงแรมหรือโฮมสเตยที่มีสภาพอาคารที่มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการขยายตัวของตลาด
บกและพื้นที่พักอาศัยที่ใหบริการนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีการกระจุกตัวริมสองฝงคลอง
อัมพวา ปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ถัดเขามาจากสองฝงคลองบริเวณดานหลังอาคารริมน้ําที่เดิมเคย
เปนพื้นที่เกษตรกรรม

ภาพที่ 68 สภาพอาคารริมน้ําที่มีการปรับปรุงเปนโรงแรมและรูปแบบของสินคาในพื้นที่ทเี่ ปนสินคา
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
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ภาพที่ 69 สภาพพื้นที่ตลาดที่มกี ารขยายตัวตอจากอาคารริมน้ํา
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
5. ตลาดเทศบาล ปจจุบันในตลาดเทศบาลมีรานคาที่มีการคาขาย
มาตั้งแตดั้งเดิมหลงเหลืออยูเพียงบางสวน สวนมากเปนรานคาที่เขามาเชาพื้นที่เพื่อคาขายสินคาใหแก
นักทองเที่ยวซึ่งมีทั้งสินคาภายในพื้นที่และสินคานําเขาจากภายนอกพื้นที่ การใชพื้นที่ภายในตลาด
เทศบาลจะมีการใชงานกันอยางหนาแนนชวงที่มีตลาดน้ําในวันศุกร-อาทิตย

ภาพที่ 70 การใชงานพื้นที่ตลาดเทศบาลในชวงที่ไมมีตลาดน้ําและมีตลาดน้ํา
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
6. พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ ซึ่งมีการใช
งานเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับจัดกิจกรรมสาธารณะ งานเทศกาลของประชาชนในพื้นที่ ชวงที่มีตลาด
น้ําในวันศุกร-อาทิตย ไดมีการใชงานเปนพื้นที่คาขายสินคาที่เชื่อมมาจากตลาดน้ํา และใชเปนพื้นที่จอด
รถสําหรับผูที่มาติดตอราชการของหนวยงานในพื้นที่
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ภาพที่ 71 การใชงานพื้นทีร่ ิมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาทีว่ าการอําเภอ
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
7. พื้นที่วางดานหลังอาคารริมน้ํา ไดแก
- พื้นที่วางภายในชุมชนบริเวณใตตนมะขาม ยังคงเปน
พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับชุมชนในละแวกนี้

ภาพที่ 72 สภาพพื้นวางภายในชุมชนบริเวณใตตนมะขาม
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
- พื้นที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ เปนพื้นที่วาง
ดานหลังริมน้ํามีการใชงานเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะที่มีผูใชงานสวนใหญเปนนักทองเที่ยวใชเปนพื้นที่
พักผอน โดยภายในพื้นที่มีสภาพแวดลอมที่รมรื่น
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ภาพที่ 73 สภาพพื้นภายในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ
ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559
8. ทางเดินเทาริม น้ําหนาบาน ลัก ษณะทางเดินเทาไมไดมี
การปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพยังเปนทางเดินเทาที่มีขนาดและวัสดุคอนกรีตคงเดิม ในบาง
พื้นที่ไดมีก ารตอเติม ชานจากทางเดิน เทายื่นไปในน้ําเพิ่ม มากขึ้น ประมาณ 0.5 เมตร แตมีก าร
ปรับ เปลี่ย นรูป แบบการใชง านในชว งเวลาที่ม ีตลาดน้ํา โดยใชเ ปนเสนทางการสัญ จรและเปน
พื้นที่นั่งรับประทานอาหารของนักทองเที่ยวและเพื่อรองรับ นัก ทองเที่ยวใหไดจํานวนมากจึง ไดมี
การนํา กระถางตน ไมเ ดิม ที่เ คยใชเ ปน สวนกระถางตกแตง ทางเดินออกและปรับ ให เ ปน มา นั่ง ที่
สามารถนั่งและใชเปนพื้นที่รับประทานอาหารได

ภาพที่ 74 สภาพทางเดินเทาริมน้ําที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
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9. บันไดริมน้ํา มีลักษณะที่เปนบันไดยื่นลงไปในน้ําแบบเดิม แตมี
การเปลี่ยนรูปแบบการใชงานในบริเวณพื้นที่ที่เปนตลาดน้ํา โดยใชเปนพื้นที่คาขายสินคาจากเรือที่ขาย
สินคาในน้ํา สวนในบริเวณอื่นบันไดริมน้ํายังคงมีการใชงานในรูปแบบเดิม คือ ใชเปนพื้นที่ขึ้นลงเรือ
และพื้นที่ประกอบกิจวัตรประจําวันที่มีการใชน้ําในลําคลอง

ภาพที่ 75 การใชงานบันไดริมน้ําในบริเวณทีเ่ ปนตลาดน้ําและบริเวณคลองโดยรอบ
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
10. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา ลักษณะศาลาริมน้ําสวนใหญมีลักษณะทาง
กายภาพคงเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานในชวงที่มีตลาดน้ํามีการใชงานเปนพื้นที่คาขาย
สินคา สวนในชวงที่ไมมีตลาดน้ํามีการใชงานเปนพื้นที่พักผอนแตไมไดใชเปนพื้นที่ประกอบกิจวัตร
ประจําวัน

ภาพที่ 76 รูปแบบการใชงานศาลาริมน้ําในชวงที่มีตลาดน้าํ และไมมีตลาดน้ํา
ที่มา : การสํารวจพื้นที,่ 2559
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2.5.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จากโครงการอนุรักษ ฟนฟูชุมชนอัมพวาและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในชุมชนอัม พวาลักษณะเศรษฐกิจของชุม ชนอัมพวาจึงเปลี่ยนแปลงเปนธุรกิจที่ตอบสนอง
กิจกรรมการทองเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการผลิตสินคาเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว ธุรกิจการบริการ
การทองเที่ย วทั้ง โฮมสเตย รีส อรท ร านอาหาร รา นคา ที่เ ป นหอ งแถวบริเ วณริม น้ํา ซึ่ง เป น
ผูประกอบการที่มีทงั้ ประชาชนในพื้นที่และประชาชนนอกพื้นที่ที่เขามาลงทุน สวนบริการเรือนําเที่ยว
เรือขายสินคาภายในคลองและบริก ารที่จ อดรถยัง เปนธุร กิจ ของประชาชนในพื้นที่อยู ปจ จุบั น
เศรษฐกิจภายในพื้นที่มีการขยายตัวที่สูงขึ้น แตเปนการเจริญเติบโตที่แลกมาดวยทรัพยากรในพื้นที่ที่
เสื่อมโทรมลง สง ผลใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ภายในพื้นที่จ ากมูล คาที่เ พิ่ม ขึ้นของ
ทรัพยากรตามกระแสการทองเที่ยว ประชาชนที่มีที่ดินและหองแถวริมน้ําบางสวนไดขายและอพยพ
ยายที่อยู แตก็ยังมีประชาชนในพื้นที่ปรับตัวใหเขาการธุรกิจการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น ระบบเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่จึงไมใชธุรกิจจากประชาชนในพื้นที่เพียงอยางเดียวอีกตอไป ซึ่งอาจจะสงผลให
เกิดความไม เ ปนธรรมในการกระจายรายไดภายในชุม ชน ผลประโยชนสวนใหญที่จ ะตกอยูกั บ
ผูป ระกอบการภายนอกที่มีเ งินลงทุนมากที่เ ขามาทําธุร กิจ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สง ผลให
ผูประกอบการภายนอกไดรับผลตอบแทนเชิงธุรกิจมากกวาประชาชนในพื้นที่ที่เปนเจาของทรัพยากร
2.5.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันชุมชนอัมพวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนอยางมากสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองทองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเจริญเติบโตของการทองเที่ยวทําใหมีประชาชนนอก
พื้นที่อพยพเขามาในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ที่อพยพยายถิ่นฐานออกไปนอกพื้นที่ ประชาชนที่
อพยพเขามาสวนใหญเปนแรงงานทีเ่ ขามาอาศัยอยูชั่วคราวเพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจการ
ทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีการอพยพยายออกของประชาชนในพื้นที่ที่เชาบานริมน้ําที่ไมสามารถสู
ราคากับ บานเชาที่เ พิ่ม สูง ขึ้นได จากการเพิ่ม ขึ้นของประชากรในพื้นที่ซึ่ง อาจจะทําใหเ กิดปญ หา
อาชญากรรมภายในชุมชนเพิ่มขึ้นตามมาดวยเชนกัน กิจกรรมการทองเที่ยวยังไดละเมิดความเปน
สวนตัวของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากในชวงเวลาพักผอนจะมีเสียงเรือนําเที่ยวที่พาเที่ยวชมหิ่งหอย
กับเสียงรบกวนจากนักทองเที่ยวทําใหเกิดเสียงรบกวนตอประชาชนในพื้นที่ ปจจุบันทางเทศบาลได
พยายามจัดการกับปญหาดังกลาวโดยการใหความรูกับนักทองเที่ยวในการชมหิ่งหอย รณรงคใหขับ
เรืออยางชาๆ และการกําหนดเวลาในการใหบริการเรือนําเที่ยว จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวทําให
ชุมชนตองชวยกันสอดสองและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น กอใหเกิดการสรางสัมพันธและความรวมมือใน
การแกปญหาภายในชุมชน ทั้งการคิดหารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่ส ามารถสอดคลองกับวิถี
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ชีวิตชุมชน การรวมกลุมจัดตั้งศูนยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่จะสามารถใหความรูและอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว (มานพ มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559)
3. สรุป
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่และพัฒนาการของชุมชนทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่เ พื่อตอบสนองตอการใชงาน
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยจะนําขอมูลที่ไดจากบทนี้ไปใชในคนหาลักษณะพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเพื่อใชในการสรางแบบสอบถามและ
วิเ คราะหแบบสอบถาม อีก ทั้ง ยังนําขอมูล ที่ไดมาใชในการวิเคราะหรวมกับ ผลการสอบถามเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวา

106

บทที่ 5
ผลการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ตั้งแตการดําเนินการเก็บขอมูลเบื้องตนโดยใชเครื่องมือการวิจัย
ไดแก การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ การสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณ จากนั้นจึงดําเนินการเก็บ
ขอมูลภาคสนามโดยใชเครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลของกลุมประชากร
ผลการรวบรวมขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะหในการคนหาพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง อัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาที่ประชาชนสามารถยอมรับได
ในสถานการณปจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การดําเนินการเก็บขอมูลเบื้องตน
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายใน
ชุมชนอัมพวา เพื่อนํามาใชในการสรางเครื่องมือการวิจัยในการดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
ผูวิจัยไดมีการรวบรวมขอมูลเปน 2 สวน ดังนี้
1. การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารทีเ่ กี่ยวของและการสํารวจพื้นที่
การเก็บ รวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสํารวจพื้นที่เบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงเวลาตางๆ ตามพัฒนาการของชุมชน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณปราชญ ผูนําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน
ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานานและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวาดังแสดงในตารางที่ 3
โดยประเด็นสําคัญสําหรับการสัมภาษณ 3 ประเด็น คือ
1. ความเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวา
2. ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
มีลักษณะอยางไรและมีรูปแบบการใชงานอยางไร
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3. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวาในสถานการณปจจุบัน
ตารางที่ 3 รายชื่อผูนําชุมชน บุคคลสําคัญ ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานานและกลุมนักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่ไดทําการสัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล
ความเกี่ยวของกับพื้นที่หรือชุมชนอัมพวา
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวา อาจารย
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กฤตย มีทวี
ผูอํานวยการโครงการ สํานักงานมูลนิชัยพัฒนา
มานพ มีศิริ
อดีตกรรมการดูแลตลาดน้ํายามเย็น เลขาชมรมคนรักษอัมพวา
ผูกอตั้งเพจแมกลองทูเดยและ๑๒ปตลาดน้ําอัมพวา
วิสุทธิ์ ณ บางชาง
เลขานายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา อาศัยอยูในชุมชน
อัมพวามาตั้งแตกําเนิดและบรรพบุรุษเปนบุคคลที่อาศัยอยูที่
ชุมชนอัมพวาตั้งแตชวงรัตนโกสินทรตอนตน
เพิ่ม ทองสดใส
กรรมการชุมชนริมคลอง ประกอบอาชีพพายเรือคาขายใน
คลองตั้งแตเริม่ กอตั้งตลาดน้ํายามเย็น อาศัยอยูในชุมชน
อัมพวามาตั้งแตกําเนิด
มนัส เพิ่มทรัพย
ประกอบอาชีพบริการเรือนําเที่ยว อาศัยฝงตรงขามชุมชน
อัมพวามาตั้งแตกําเนิด
สุภาพันธ บานชื่น
ประกอบอาชีพคาขายบริเวณริมคลองอัมพวา อาศัยอยูใน
ชุมชนอัมพวามาตั้งแตกําเนิด
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จากการเก็บขอมูลพื้นที่ทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณที่
ไดแสดงขอมูลไวในบทที่ 4 หัวขอ พัฒนาการของชุมชนอัมพวา พบวาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่ชุมชนไดเขาไปใชง านมีทั้งสิ้น 12 พื้นที่ จากนั้นนําขอมูลที่ไดม าจําแนกและจัดกลุม
ขอมูลของลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาใน
เบื้องตนตามชวงพัฒนาการของชุมชน เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดไปใชในการสรางแบบสอบถามในการ
เก็บขอมูลภาคสนามในสวนตอไป ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของ
ลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนได
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
พื้นที่สาธารณะ
1. ภูมิทัศนบริเวณ
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
คลองอัมพวา
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : ภูมิทัศนบริเวณ
คลองทีม่ ีบานเรือนอยูริมคลองและ
มีฉากหลังเปนสวนมะพราวที่
หนาแนน น้ําในคลองมีคุณภาพดี
การใชงาน : เสนทางการสัญจร
หลัก พื้นที่คาขาย พื้นที่ทํา
กิจกรรมทางสังคม เชน ประเพณี
งานประจําป และน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภค

ลักษณะพื้นที่ : ภูมิทัศนบริเวณ
คลองทีม่ ีบานเรือนอยูริมคลองที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมแตยงั มีฉากหลัง
เปนสวนมะพราวที่หนาแนน น้ําใน
คลองมีคุณภาพดี
การใชงาน : เสนทางการสัญจร
และพื้นที่คาขาย พื้นที่ทํา
กิจกรรมทางสังคมลดบทบาทลง
และน้ําใชในการอุปโภคบริโภค

110
ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
พื้นที่สาธารณะ
1. ภูมิทัศนบริเวณ
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
คลองอัมพวา (ตอ)
อัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ภูมิทัศนบริเวณ
คลองทีม่ ีบานเรือนอยูริมคลองที่
เริ่มหนาแนน ฉากหลังเปนสวน
มะพราวลดลงบางเล็กนอย น้ําใน
คลองมีคุณภาพดี
การใชพื้นที่ : เสนทางการสัญจร
รองและเพือ่ การทองเที่ยว พื้นที่
คาขาย พื้นที่ทํากิจกรรมทางสังคม
และน้ําใชในการอุปโภค

ลักษณะพื้นที่ : ภูมิทัศนบริเวณ
คลองทีม่ ีบานเรือนอยูริมคลองที่
หนาแนน พื้นที่ดานหลังจากเดิม
เปนสวนมะพราวเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงซึง่ สวนใหญ
เปลี่ยนเปนพื้นที่พกั อาศัย น้ําใน
คลองมีขยะอยูบาง
การใชพื้นที่ : เสนทางการ
สัญจรรองและเพื่อการทองเที่ยว
พื้นที่คาขาย พื้นที่ทํากิจกรรมทาง
สังคมและน้ําใชในการอุปโภค
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
2. ตลาดน้ํา

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : คลองอัมพวา
ตั้งแตปากคลองจนถึงหนา
วัดพระยาญาติ
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและ
กิจกรรมการคาอยูในบริเวณ
แมน้ําลําคลองทีเ่ จริญรุงเรือง
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : คลองอัมพวา
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและ
กิจกรรมการคาอยูในบริเวณแมน้ํา
ลําคลองที่ซบเซา

ลักษณะพื้นที่ : ปากคลอง
อัมพวา
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและ
กิจกรรมการคาอยูในบริเวณ
แมน้ําลําคลองและเรือนแถว
ริมน้ําที่มบี รรยากาศคึกคัก

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ปากคลอง
ไปจนถึงกึง่ กลางคลองอัมพวา
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและ
กิจกรรมการคาอยูในบริเวณแมน้ํา
ลําคลองและเรือนแถวริมน้ํามี
ความแออัด
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนา
บาน

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : ทางเดินเทาแต
ละบานที่ยังไมเชื่อมตอกัน
การใชพื้นที่ : กิจวัตรประจํา
วันที่เกี่ยวกับน้ํา

ลักษณะพื้นที่ : ทางเดินเทาที่
เปนพื้นไมแตละบานที่เชื่อมตอ
กัน
การใชพื้นที่ : เสนทางการ
สัญจร พื้นที่ทํากิจกรรมทาง
สังคม พื้นที่พักผอนและกิจวัตร
ประจําวันที่เกี่ยวกับน้ํา
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ทางเดินเทา
คอนกรีต มีการประดับตกแตงริม
ทางเดินดวยไมกระถาง
การใชพื้นที่ : เสนทางการ
สัญจร พื้นที่ทํากิจกรรมทาง
สังคมบาง พื้นที่ทํากิจวัตรประจํา
วันที่เกี่ยวกับน้ําและพื้นทีพ่ ักผอน
สําหรับประชาชนในพื้นที่และ
นักทองเที่ยว

ลักษณะพื้นที่ : ทางเดินเทา
คอนกรีต มีการแบงพื้นที่บางสวน
เปนพื้นทีเ่ พื่อกิจกรรมการคา ไม
กระถางตกแตงริมทางเดินลดลง
การใชพื้นที่ : เสนทางการ
สัญจร พื้นที่พกั ผอน พื้นที่ทํา
กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวกับน้ํา
และพื้นทีเ่ พื่อทํากิจกรรมการคา
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
4. บันไดริมน้ํา

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : บันไดไมยื่นลง
ไปในน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
กิจกรรมการคา กิจวัตรประจํา
วันที่เกี่ยวของกับน้ําและกิจกรรม
ทางศาสนา เชน ตักบาตร
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : บันไดไมยื่นลง
ไปในน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ
น้ําและกิจกรรมทางศาสนา

ลักษณะพื้นที่ : บันไดคอนกรีต
ยื่นลงไปในน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ
น้ํา กิจกรรมทางศาสนาเปนหลัก
สวนกิจกรรมการคาและพื้นที่
พักผอนของนักทองเที่ยวเปนรอง

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : บันไดคอนกรีต
ยื่นลงไปในน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่เพื่อทํา
กิจกรรมการคาและการขึ้นลงเรือ
เปนหลัก แตก็ยังคงมีการทํา
กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ
น้ําและกิจกรรมทางศาสนาอยู
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
5. ชานริมน้ําหรือศาลา
ริมน้ํา

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ชานไมหรือ
ศาลาไมที่เชื่อมตอมาจากทางเดิน
เทาริมน้ําหนาบาน
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอน
และทํากิจวัตรประจําวันเชนเดิม

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : ชานไมหรือ
ศาลาไมที่เชื่อมตอมาจากทางเดิน
เทาริมน้ําหนาบาน
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอน
กิจวัตรประจําวันและพื้นที่ทํา
กิจกรรมทางศาสนาหรือประเพณี
วันสําคัญตางๆ
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ชานไมหรือ
ศาลาไมที่เชื่อมตอมาจากทางเดิน
เทาริมน้ําหนาบาน
การใชพื้นที่ : พื้นที่ทํา
กิจกรรมการคาเปนหลัก ในชวง
เวลาที่ไมมกี ารคาสวนใหญจะไม
มีการใชงาน

115
ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
6. ทาเรือ

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : ทาเรือไมมี
หลังคาคลุมเปนแบบเพิงหมา
แหงน มีที่นั่งสําหรับพักคอย
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
เพื่อการสัญจรไปยังภายในและ
ภายนอกชุมชน จุดนัดพบและ
พื้นที่พบปะพูดคุยของประชาชน
ภายในและภายนอกชุมชน
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ทาเรือ
คอนกรีตมีหลังคาคลุมเปนแบบ
แบน มีที่นั่งสําหรับพักคอย
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
เพื่อการสัญจรไปยังภายในชุมชน

ลักษณะพื้นที่ : ทาเรือคอนกรีต
มีหลังคาคลุมเปนแบบแบน มีที่
นั่งสําหรับพักคอย แตมีการ
ปรับปรุงหลังคาโดยการทาสีใหม
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
เพื่อการสัญจรไปยังภายในชุมชน
สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ทาเรือ
คอนกรีตมีหลังคาคลุมเปนแบบ
มะนิลา มีที่นั่งสําหรับพักคอย
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
เพื่อการสัญจรไปยังภายในชุมชน
สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
พื้นที่สาธารณะ
7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญ ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
บริเวณซอยโรงเจ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
สมัยใหม
เดิมเปนพื้นทีส่ วนหนึ่งของตําหนัก
อัมพวา โดยมีตนมะขามใหญอยู
ในบริเวณพื้นที่แตไมสามารถระบุ
ลักษณะของพื้นที่ได เนื่องจากไม (ที่มา : ภาพสเก็ตชตามความ
มีหลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ เขาใจของผูวิจัยที่ไดจากการ
สัมภาษณ)
ลักษณะพื้นที่ : ลานดินโลง มี
ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน
และถูกลอมรอบดวยบานเรือน
การใชพื้นที่ : พื้นที่ที่ทํา
กิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับ
ชุมชนในละแวกนี้
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต มี
ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน
และถูกลอมรอบดวยบานเรือน
การใชพื้นที่ : พื้นที่ที่ทํา
กิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับ
ชุมชนในละแวกนี้

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต มี
ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน
ลอมรอบดวยบานเรือนและมีที่นั่ง
บริเวณใตตนมะขามใหญ
การใชพื้นที่ : พื้นที่ที่ทํา
กิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับ
ชุมชนในละแวกนี้
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
8. สะพานคนเดินขาม
คลอง

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : สะพาน
คอนกรีต(สะพานเทศบาล)
สะพานเหล็ก (วัดพระยาญาติ)
สะพานพื้นไมเดิม(สะพานขุนนิกร
และสะพานปากคลองบางจาก)
การใชพื้นที่ :การสัญจรขาม
คลอง
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู
ชุมชนอัมพวา
ลักษณะพื้นที่ : สะพานพื้นไมมี
ราวสะพานเปนแนวยาว ซึ่งเปน
ในลักษณะเดียวกันทุกสะพาน
การใชพื้นที่ : การสัญจรขาม
คลอง

ลักษณะพื้นที่ : สะพานคอนกรีต(สะพานเทศบาลและสะพานปาก
คลองบางจาก) สะพานเหล็ก (วัดพระยาญาติ) สะพานพื้นที่เพิ่มเขามา
ใหม(สะพานกลางคลองอัมพวาใกลกับสะพานรถยนต) มีลกั ษณะเปน
สะพานยกสูงเพื่อใหเรือสามารถสัญจรผานได
การใชงาน : การสัญจรขามคลอง

118
ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
พื้นที่สาธารณะ
9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลอง ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม
บริเวณหนาที่วาการอําเภอ ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต
โลงเลียบริมแมน้ําแมกลอง
การใชพื้นที่ : ไมมีการใชงาน
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู
ชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีตโลงเลียบริมแมน้ําแมกลอง มีศาลา
ริมน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอน จัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชนและ
พื้นที่จอดรถ
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
10. ตลาดสดเทศบาล

ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต
เชื่อมตอกับพื้นที่ดานหนาหอง
แถวของประชาชนและมีหลังคา
คลุม
การใชพื้นที่ : พื้นที่พบปะ จุด
นัดพบของประชาชนในพื้นที่และ
ผูที่มาซื้อสินคา ผูคาขายเปน
ประชาชนในพื้นที่ที่นําสินคาจาก
สวนหรือสินคาจากนอกพื้นที่เขา
มาจําหนาย เปนการคาเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู
ชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต มีหลังคาผาใบคลุมเชื่อมตอกับพื้นที่
ดานหนาหองแถว
การใชพื้นที่ : การคาขายเพื่อกิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก สวน
การคาเพื่อใชในชีวิตประจําวันยังคงมีเหลืออยูบ าง
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
พื้นที่สาธารณะ
11. ลานวัดอัมพวันเจติยา ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม
ราม
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ลักษณะพื้นที่ : ลานโลงเปน
ลักษณะของหินกรวดบดอัด
การใชพื้นที่ : พื้นที่ทํากิจกรรม
ชุมชน เชน งานประจําป
เทศกาลวันสําคัญตางๆ
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู
ชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีตโลง
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและพื้นที่จอดรถ
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ตารางที่ 4 สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ)
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพัฒนาการของชุมชน
พื้นที่สาธารณะ
12. พื้นที่ลานของ
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม
โครงการอัมพวาชัยพัฒนา- ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง
นุรักษ
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

(ที่มา : ภาพสเก็ตชตามความ
เขาใจของผูวิจัยที่ไดจากการ
สัมภาษณ)
ลักษณะพื้นที่ : ลานดินโลง
หลังเรือนแถวริมน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่วิ่งเลนของ
เด็กๆและพื้นทีพ่ ักผอนของชุมชน
ภายในละแวกนั้น
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู
ชุมชนอัมพวา

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต สภาพแวดลอมโดยรอบมีความรมรื่น
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอนสําหรับนักทองเที่ยว
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2. การดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม
2.1 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินลักษณะของพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ประเมินคุณคาของพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและคัดเลือกลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะในชวงยุดใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัต ลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยาง
เหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน โดยมีเปาหมายประชากรชุมชนอัมพวาในการสอบถามทั้งสิ้น
100 ชุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 สวนความคิดเห็นซึ่งมีประเด็นในการสอบถาม 3 ขอ ดังนี้
1. ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา
2. ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะในปจจุบัน
ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 7 ขอ
3. การคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงยุคใดที่สามารถ
แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด
2.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการลงภาคสนามในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 82 ตัวอยาง จากเปาหมายที่ตั้งไว 100 ตัวอยาง ซึ่ง
ถือวาอยูในระดับที่สามารถยอมรับได
ตารางที่ 5 สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําถาม
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

32

39.00

หญิง

50

61.00
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ตารางที่ 5 สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
คําถาม
อายุ

อาชีพ

การศึกษา

พื้นเพ

จํานวน

รอยละ

11-20 ป

1

1.20

21-30 ป

29

35.37

31-40 ป

4

4.88

41-50 ป

12

14.64

51-60 ป

30

36.59

มากกวา 60 ป

6

7.32

คาขาย

40

48.78

รับจาง

6

7.32

เกษตรกรรม

17

20.73

พนักงานบริษัทเอกชน

6

7.32

รับราชการ

5

6.09

แมบาน

2

2.44

นักเรียน/นักศึกษา

4

4.88

ไมไดทํา

2

2.44

ประถมศึกษา

13

15.85

มัธยมศึกษา

33

40.25

อนุปริญญา

0

0

ปริญญาตรี

35

42.68

สูงกวาปริญญาตรี

1

1.22

อื่นๆ

0

0

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 5-10 ป

6

7.32
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ตารางที่ 5 สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
คําถาม
พื้นเพ

จํานวน

รอยละ

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 11-20 ป

12

14.64

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 21-30 ป

28

34.14

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 31-40 ป

10

12.20

ระยะเวลาที่อาศัยอยูมากกวา 40 ป

26

31.70

2.1.2 สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2.1.2.1 ขอมูลดานเพศ
ขอมู ล ทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถามชุม ชนอั ม พวาในด านเพศ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 82 ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 61 และ
เพศชายคิดเปนรอยละ 39
2.1.2.2 ขอมูลดานอายุ
ขอมู ล ทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถามชุม ชนอัม พวาในดานอายุ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 36.59 รองลงมาอยู
ในชวงอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 35.37 ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 14.64 ชวง
อายุมากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 7.32 ชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 7.32 และชวงอายุ
11-20 ป คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ
2.1.2.3 ขอมูลดานอาชีพ
ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุม ชนอัม พวาในดานอาชีพ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 48.78 รองลงมาเปนอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 20.73 อาชีพรับจางและพนักงานเอกชนมีสัดสวนที่เทากัน คิดเปน
รอยละ 7.32 อาชีพรับ ราชการ คิดเปนรอยละ 6.09 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ
4.88 อาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 2.44 สวนที่ไมไดป ระกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 2.44
ตามลําดับ
2.1.2.4 ขอมูลดานการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนอัมพวาในดานการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.68
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ระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 40.25 ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 15.85 และระดับสูง
กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.22 ตามลําดับ
2.1.2.5 ขอมูลดานระยะเวลาที่อยูอ าศัยในพื้นที่
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามชุ ม ชนอั ม พวาในด า น
ระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่เปนระยะเวลา
21-30 ป คิดเปนรอยละ 34.14 ระยะเวลามากกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 31.70 ระยะเวลา
11-20 ป คิดเปนรอยละ 14.64 ระยะเวลา 31-40 ป คิดเปนรอยละ 12.20 และระยะเวลา
5-10 ป คิดเปนรอยละ 7.32 ตามลําดับ
2.1.3 สวนความคิดเห็นประเด็นที่ 1 ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ในการตอบแบบสอบถามเปนลักษณะการใหคาคะแนนตามความสําคัญของ
พื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ 12 พื้นที่ตามตารางที่ 4 โดยใชคาคะแนน 5 ระดับ สถิติที่
ใชในการวิเคราะหและแปลความหมายแบบสอบถามที่มีคาคะแนน 5 ระดับ ไดแก
1. การวิเคราะหขอมูลการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็นโดยหาคาเฉลี่ย ( X )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
การหาคาเฉลี่ย ( X )

เทากับ
X

เมื่อ

X

X
N

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )

แทน
แทน
แทน
เทากับ

X
N

คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
จํานวนประชากรในกลุมกลุมตัวอยางทั้งหมด
S.D. 

N  X 2  (  X )2
N( N  1 )
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เมื่อ

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
แทน คะแนนแตละคน
 X 2 แทน ผลรวมคะแนนแตละคนยกกําลังสอง
(  X )2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกําลังสอง
N
แทน จํานวนประชากรในกลุมกลุมตัวอยางทั้งหมด
2. การแปลความหมายของขอมูลการประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (กานดา พูลลาภทวี,
2530 และเพ็ญแข แสงแกว, 2541) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
S.D.

ตารางที่ 6 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 1 ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
คาเฉลี่ย ( X )

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D. )

ระดับ
ความสําคัญ

1. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา

4.28

0.67

มากที่สุด

2. ตลาดน้ํา

4.46

0.67

มากที่สุด

3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน

3.89

0.79

มาก

4. บันไดริมน้ํา

3.74

0.78

มาก

5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา

3.98

0.74

มาก

6. ทาเรือ

3.76

0.78

มาก

7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอย
โรงเจ

3.43

0.74

มาก

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะ
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ตารางที่ 6 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 1 ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ)
คาเฉลี่ย ( X )

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D. )

ระดับ
ความสําคัญ

8. สะพานคนเดินขามคลอง

3.93

0.90

มาก

9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลองบริเวณหนา
ที่วาการอําเภอ

3.35

0.97

ปานกลาง

10. ตลาดสดเทศบาล

3.35

1.15

ปานกลาง

11. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม

3.59

1.08

มาก

12. พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ

3.85

1.00

มาก

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะ

2.1.4 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 1 ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
จากการสอบถามความคิ ด เห็ นของผู ตอบแบบสอบถามประเด็ น ที่ 1
ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง อัตลักษณชุม ชนอัมพวา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคาความสําคัญกับภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาและตลาดน้ํา เปนพื้นที่
ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ในระดับมากที่สุด พื้นที่ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน บันไดริมน้ํา
ชานริมน้ําหรือศาลาริม น้ํา ทาเรือ พื้นที่ใตตนมะขามใหญบ ริเวณซอยโรงเจ สะพานคนเดินขาม
คลองอัมพวา ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ในระดับ
มาก สวนพื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอและตลาดสดเทศบาล ในระดับปานกลาง
2.1.5 สวนความคิดเห็นประเด็นที่ 2 ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ในการตอบแบบสอบถามเปนลักษณะการใหคาคะแนนตามคุณลักษณะของ
ของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ 12 พื้นที่โดยใชคาคะแนน 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะห
เชนเดียวกับหัวขอ 2.1.3
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ตารางที่ 7 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 2 ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
(หมายเหตุ :
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับความคิดเห็นปานกลาง)
คาเฉลีย่ ( X )
1. ดานความกลมกลืนใน 2. ดานลักษณะทาง
3. ดานกิจกรรมและ
4. ดานการรับรูจ ากการสื่อ
ภาพรวมของชุมชนทั้งทาง กายภาพและภาพลักษณที่ หนาที่ของพื้นที่ที่แสดงถึง ความหมายหรือสัญลักษณ
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
กายภาพและกิจกรรม
แสดงออกใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวาง
เชิงพื้นที่ทสี่ ามารถถายทอด
สาธารณะ
ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับพื้นที่อยาง
เรื่องราวของพื้นที่และชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชนกับ ชัดเจน
ออกมาในรูปแบบลักษณะ
พื้นที่อยางชัดเจน
ทางกายภาพ หนาที่ใชสอย
และกิจกรรมไดอยางชัดเชน
1. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา
4.44
4.34
4.27
4.17

5. ดานการแสดงใหเห็น
ถึงวิวัฒนาการ
พัฒนาการของชุมชนหรือ
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่
สําคัญในชวงเวลาตางๆ
ของชุมชน

6. ดานการแสดงใหเห็น
ถึงคุณคาดานความงาม
ของอาคาร บานเรือน
สิ่งกอสรางและ
สภาพแวดลอม

7. ดานการแสดงใหเห็น
ถึงความเปนตัวแทนของ
ยุคสมัย

4.26

4.33

4.46

2. ตลาดน้ํา

4.37

4.41

4.26

4.27

4.40

4.22

4.66

3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน

3.98

4.04

3.93

3.84

3.96

4.07

4.09

4. บันไดริมน้ํา

3.87

3.79

3.91

3.72

3.80

3.95

4.04

5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา

3.72

4.00

4.01

3.85

3.87

4.00

4.00

6. ทาเรือ

3.80

3.62

3.77

3.78

3.84

3.67

3.93

7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ
8. สะพานคนเดินขามคลอง

3.35

3.39

3.50

3.34

3.61

3.57

3.68

3.88

3.60

3.95

3.62

3.73

3.68

3.91

9. พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอ

3.26

3.22

3.60

3.32

3.30

3.38

3.39

10. ตลาดสดเทศบาล

3.39

3.46

3.62

3.33

3.23

3.28

3.34

11. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม

3.66

3.50

3.56

3.28

3.49

3.34

3.72

12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

3.89

3.40

3.85

3.51

3.55

3.94

3.85
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2.1.6 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 2 ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะในปจจุบันที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
จากการสอบถามความคิ ด เห็ นของผู ตอบแบบสอบถามประเด็ น ที่ 2
ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง อัตลัก ษณชุมชนอัม พวา
พบวา ตลาดน้ําเปนพื้นที่ที่ผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนคุณลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน
อัมพวาทั้ง 7 ขอ ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาก คือ ภูมิทัศนคลองอัมพวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหคะแนนคุณลัก ษณะ ในระดับ มากที่สุดถึงมาก พื้นที่ทางเดินเทาริมน้ํา บันไดริมน้ํา ชานหรือ
ศาลาริมน้ํา ทาเรือ สะพานคนเดินขามคลอง ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนคุณลักษณะ ในระดับ
มาก สวนพื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ
ตลาดสดเทศบาล ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรัก ษ
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนคุณลักษณะ ในระดับมากถึงปานกลาง
2.1.7 สวนความคิดเห็นประเด็นที่ 3 การคัดเลือกพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะในชวงยุคใดทีส่ ามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยาง
เหมาะสมที่สุด
ในการตอบแบบสอบถามเปนในลักษณะการให ผูตอบแบบสอบถามเลือก
ตัวเลือกที่คิดเห็นวามีความเหมาะสมที่สุดที่สามารถแสดงใหเห็นอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวา
โดยเป น การคั ด เลื อ กได เ พี ย งตั ว เลื อ กเดี ย ว สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห แ ละแปลความหมาย
แบบสอบถาม ไดแก สัดสวนรอยละ
ตารางที่ 8 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 3 การคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง
ยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ

1. ภูมิทัศนบริเวณคลอง
อัมพวา

ชวงยุคชุมชน ชวงยุคการ
เกษตรกรรม เปลีย่ นแปลง
และศูนยกลาง ไปสูส มัยใหม
ตลาดน้ําชวง
หลัง

ชวงยุคการ
ฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ชวงยุคหลังการ
ฟนฟูชุมชน
อัมพวา

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

9

10.98

35

42.68

10

12.20

จํานวน

รอยละ

28 34.14
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ตารางที่ 8 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 3 การคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง
ยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด (ตอ)
ชวงยุคชุมชน
เกษตรกรรม
พื้นที่กึ่งสาธารณะและ และศูนยกลาง
ตลาดน้ําชวง
พื้นที่สาธารณะ
หลัง

ชวงยุคการ
เปลี่ยนแปลง
ไปสูสมัยใหม

ชวงยุคการ
ฟนฟูชุมชน
อัมพวา

ชวงยุคหลังการ
ฟนฟูชุมชนอัมพ
วา

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

2. ตลาดน้ํา

2

2.44

2

2.44

70

85.37

8

9.75

3. ทางเดินเทาริมน้ํา
หนาบาน

2

2.44

10

12.20

43

52.44

27

32.92

4. บันไดริมน้ํา

3

3.66

6

7.32

52

63.41

21

25.61

5. ชานริมน้ําหรือศาลา
ริมน้ํา

-

-

10

12.20

50

60.98

22

26.82

6. ทาเรือ

19

23.17

11

13.42

16

19.51

36

43.90

7. พื้นที่ใตตนมะขาม
ใหญบริเวณซอยโรงเจ

-

-

21

25.61

9

10.98

51

63.41

8. สะพานคนเดินขาม
คลอง

12

14.63

20

24.39

50 (จํานวน)

60.98 (รอยละ)

9. พื้นที่ริมแมน้ําแม
กลองบริเวณที่วาการ
อําเภอ

-

-

12

14.63

70 (จํานวน)

85.37 (รอยละ)

10. ตลาดสดเทศบาล

-

-

30

36.59

52 (จํานวน)

63.41 (รอยละ)

11. ลานวัดอัมพวันฯ

-

-

27

32.93

55 (จํานวน)

67.07 (รอยละ)

12. พื้นที่ลานโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

-

-

9

10.98

73 (จํานวน)

89.02 (รอยละ)
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2.1.8 สรุปความคิดเห็นประเด็นที่ 3 คัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
ในชวงยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด
จากการสอบถามความคิ ด เห็ นของผู ตอบแบบสอบถามประเด็ น ที่ 3
คัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของ
พื้นที่และชุม ชนอัม พวาไดอย างเหมาะสมที่สุด พบวา ภูมิทัศนบ ริเ วณคลองอัม พวา ตลาดน้ํ า
ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน บันไดริมน้ํา ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา ชวงยุคที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ
ของพื้นที่และชุมชนอัมพวาที่เหมาะสมที่สุด ไดแก ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา พื้นที่ทาเรือและ
พื้นที่ใตตนมะขามบริเวณซอยโรงเจ ชวงยุคที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาที่
เหมาะสมที่สุด ไดแก ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา สวนสะพานคนเดินขามคลอง พื้นที่ริม
แมน้ําแมกลองบริเวณหนาทีว่ าการอําเภอ ตลาดสดเทศบาล ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่ลาน
โครงการอัม พวาชัยพัฒนานุรักษ ชวงยุคที่แสดงใหเ ห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาที่
เหมาะสมที่สุด ไดแก ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา
3. สรุป
จากการเก็บขอมูลทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวของ การลงสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณและการ
แจกแบบสอบถามสามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้

ภาพที่ 77 ขั้นตอนในดําเนินการวิจัย
โดยการลงภาคสนามสอบถามความคิดเห็นจากกลุม ตัวอยางในพื้นที่ชุม ชนอัม พวา
ทั้งหมด 82 ตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูหญิงมากกวาผูชาย อยูในชวงอายุ 51-60
ป รองลงมา คือ ชวงอายุ 21-30 ป สวนใหญประกอบอาชีพคาขายและเกษตรกรรม ซึ่งมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเ ปนสวนใหญ รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยูใน
ชุม ชนสวนใหญอยูที่ 21- 30 ป รองลงมา คือ มากกวา 40 ป จากขอมูล ทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนประชาชนในพื้นที่และอาศัยอยูในพื้นที่มาเปน
ระยะเวลานาน เนื่องจากในวันที่ลงภาคสนามสอบถามความคิดเห็นเปนวันธรรมดาที่ไมมีตลาดน้ํา
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ทําใหผูตอบแบบสอบถามที่อยูในชุมชนอัมพวาสวนใหญเปนประชาชนที่อาศัยและดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชนอยางแทจริงไมใชประชากรแฝงที่เขามาทํางานภายในชุมชนในชวงวันที่มีตลาดน้ํา ความคิดเห็น
สวนใหญจึงเปนความคิดเห็นที่ไดจากผูคนที่มีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับชุมชน การมีประสบการณ
รวมหรือการรับรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ผลการสอบถามสวนใหญเห็นวาตลาดน้ําเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีคุณลักษณะที่แสดง
ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา รองลงมา คือ ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา สวนชวงยุคที่แสดงใหเห็น
ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมของแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป เนื่องจากพื้นที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา สภาพปจจุบันของบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผูตอบแบบสอบ
เห็นวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถยอมรับไดและแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาอยูและ
สภาพปจจุบันของบางพื้นที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถยอมรับได
และไมสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดเหมือนสภาพพื้นที่ในอดีต

บทที่ 6
วิเคราะหผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน
อัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีคําถามในการวิจัย คือ
1. ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา มี
ลักษณะเปนอยางไร
2. แนวทางในการอนุรกั ษ ฟนฟูพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวาเปนอยางไร
โดยในบทนี้เปนการสรุปผลการวิเคราะหจากการเก็บขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณ
และขอมูลสวนอื่นๆ ที่ไดมีการรวบรวมไว เพื่อนํามาใชในวิเคราะห สรุปผลและตอบคําถามการวิจัย
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะหผล
1.1 การวิเคราะหผลลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา
1.1.1 ขอมูลจากเอกสารทีเ่ กี่ยวของและการสํารวจพื้นที่
ทํ า ให ท ราบถึ ง ลั ก ษณะพื้ น ที่ กึ่ ง สาธารณะและพื้ น ที่ ส าธารณะในช ว ง
พัฒนาการตางๆ ของชุมชนประกอบกับการนําแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ ที่ไดใหความหมายของ
อัต ลัก ษณ คื อ ลัก ษณะเฉพาะตั วที่ บ ง บอกความเป น ตัว ตนของชุ ม ชนหรื อ สิ่ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยมี
กระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ การสืบทอดอัตลักษณจะเปนในลักษณะ
ของกิจ กรรมและรูป แบบทางพื้นที่ ห รือการใชพื้นที่ ดัง นั้น ลัก ษณะพื้ นที่กึ่ง สาธารณะและพื้น ที่
สาธารณะที่ไดรับการสืบทอดรูปแบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันแสดงวา
ลักษณะของพื้นที่นั้นเปนลักษณะเฉพาะที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชน ซึ่งลักษณะพื้นที่ที่ไดมี
การสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้นที่มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9
1.1.2 ขอมูล จากการสอบถามในสวนของประเด็นที่ 3 การคัดเลือกพื้นที่
กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะในชวงยุคใดที่ส ามารถแสดงใหเ ห็นถึง อัต ลัก ษณข องพื้น ที่แ ละ
ชุม ชนอัม พวาไดอยางเหมาะสมที่สุด
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เปนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เ กิด ขึ้น ของพื้น ที่ใ นแตล ะชว ง
การพัฒ นาของชุม ชน จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ โดย ประสิทธิ์ ลีปรีชา(2547) ที่กลาววา
อั ต ลั ก ษณ เป น การก อ รู ป และดํ า รงอยู ใ นการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเองและคนอื่ น รั บ รู เ รา โดยมี
กระบวนการทางสัง คมในการสรางและสืบ ทอดอัตลักษณ และ Rapoport(1977) ไดก ลาววา
กระบวนการทางสังคมที่ถูกถายทอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรม ไดแก ระบบกิจกรรมและการใช
พื้นที่ซึ่งถือเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมที่เปนกายภาพที่สุดและมีผลตอการจัดองคประกอบพื้นที่
และสภาพแวดลอมภายในชุมชน ลักษณะของพื้นที่จึงมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องเพื่อมารองรับ
กิจ กรรม โดยลัก ษณะของพื้นที่ ที่ป รากฏใหเ ห็นทางกายภาพมัก เปนไปตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมและมีการจัดการพื้นที่ที่มีลักษณะที่แตกตางกันตามเหตุผลที่ซอนอยูเบื้องหลังจนในที่สุดเกิด
เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ
โดยนําผลจากการสอบถามมาเปรียบเทียบกับการเก็บขอมูลพื้นที่เพื่อทํา
การวิเคราะหหาลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9 ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น
ที่มาตั้งแตอดีต

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจาก
เอกสารทีเ่ กี่ยวของและการสํารวจ
พื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
สอบถามความคิดเห็น

1. ภูมิทัศนบริเวณ
คลองอัมพวา
ลักษณะพื้นที่ : ภูมิทัศนบริเวณ
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะการตั้งถิ่น คลองทีม่ ีบานเรือนอยูริมคลองที่
เริ่มหนาแนน ฉากหลังเปนสวน
ฐานที่มีบานเรือนอยูริมน้ํา และมี
มะพราวลดลงบางเล็กนอย น้ําใน
พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะเปน
สวนมะพราวอยูดานหลังถัดจากเรือน คลองมีคุณภาพดี
การใชพื้นที่ : เสนทางการสัญจร
ริมน้ํา
รองและเพือ่ การทองเที่ยว พื้นที่
การใชพื้นที่ : กิจวัตรประจําวัน
เสนทางการสัญจรและการประกอบ คาขาย พื้นที่ทํากิจกรรมทางสังคม
และน้ําใชในการอุปโภค
อาชีพ
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ตารางที่ 9 ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น
ที่มาตั้งแตอดีต (ตอ)

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ
สํารวจพื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
สอบถามความคิดเห็น

2. ตลาดน้ํา

ลักษณะพื้นที่ : ปากคลอง
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะของคลอง
อัมพวาที่มเี รือนแถวริมน้ําขนาบอยู
ทั้งสองฝงคลอง พื้นที่คาขายเปน
การคาขายสินคาบนเรือ
การใชพื้นที่ : การคาขาย

อัมพวา
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและ
กิจกรรมการคาอยูในบริเวณแมน้ํา
ลําคลองและเรือนแถวริมน้ําที่มี
บรรยากาศคึกคัก

3. ทางเดินเทา
ริมน้ําหนาบาน
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะเปนระเบียง
ทางเดินที่เชื่อมตอมาจากเรือนแถว
ริมน้ํา มีความกวางประมาณ 1.50 –
2.50 เมตร ซึ่งทางเดินริมน้ํามีความ
ยาวตลอดแนวคลองอัมพวา
กิจกรรมการใชพื้นที่ : เสนทางการ
สัญจร พื้นที่ทํากิจวัตรประจําวัน
พื้นที่พักผอน

ลักษณะพื้นที่ : ทางเดินเทา
คอนกรีต มีการประดับตกแตงริม
ทางเดินดวยไมกระถาง
การใชพื้นที่ : เสนทางการสัญจร
พื้นที่ทํากิจกรรมทางสังคมบาง
พื้นที่ทํากิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวกับ
น้ําและพื้นที่พกั ผอนสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว
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ตารางที่ 9 ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น
ที่มาตั้งแตอดีต (ตอ)

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ
สํารวจพื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
สอบถามความคิดเห็น

4. บันไดริมน้ํา
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะเปนบันไดยืน่
ลงไปในน้ํามีขนาดความกวางประมาณ
0.8 เมตร ซึง่ เชื่อมตอกับทางเดินเทา
ริมน้ํา
การใชพื้นที่ : ใชขึ้น-ลง เรือ กิจวัตร
ประจําวัน

ลักษณะพื้นที่ : บันไดคอนกรีต
ยื่นลงไปในน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ
กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับน้ํา
กิจกรรมทางศาสนาเปนหลัก สวน
กิจกรรมการคาและพื้นที่พกั ผอน
ของนักทองเที่ยวเปนรอง

5. ชานริมน้ําหรือ
ศาลาริมน้ํา
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะเปนชานที่
เชื่อมตอจากทางเดินริมน้ํายื่นเขาหา
คลองหรือเปนศาลาที่อยูบ ริเวณ
ทางเขาบาน
การใชพื้นที่ : พื้นที่ทํากิจวัตร
ประจําวัน พื้นที่พักผอน

ลักษณะพื้นที่ : ชานไมหรือศาลา
ไมที่เชื่อมตอมาจากทางเดินเทา
ริมน้ําหนาบาน
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอนและ
ทํากิจวัตรประจําวันเชนเดิม

ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะทาเรือทีม่ ี
หลังคาคลุมเชื่อมตอมาจากทางเดิน
เทาริมน้ํา มีบันไดขึ้น-ลง อยูทาง
ดานซาย-ขวา

ลักษณะพื้นที่ : ทาเรือคอนกรีตมี
หลังคาคลุมเปนแบบมะนิลา มีที่
นั่งสําหรับพักคอย
การใชพื้นที่ : พื้นที่ขึ้นลงเรือ

6. ทาเรือ
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ตารางที่ 9 ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น
ที่มาตั้งแตอดีต (ตอ)
พื้นที่
6. ทาเรือ (ตอ)
7. พื้นที่วางใต
ตนมะขามบริเวณ
ซอยโรงเจ

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ
สอบถามความคิดเห็น
สํารวจพื้นที่
การใชพื้นที่ : ใชขึ้น-ลง เรือ
เพื่อการสัญจรไปยังภายในชุมชน
สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว

ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะเปนลานโลง
ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต มี
มีตนมะขามอยูตรงกลางลาน
การใชพื้นที่ : พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและ ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน
พื้นที่พักผอนของชุมชนในละแวกนี้ ลอมรอบดวยบานเรือนและมีที่นั่ง
บริเวณใตตนมะขามใหญ
การใชพื้นที่ : พื้นที่ที่ทํากิจกรรม
และพื้นที่พกั ผอนสําหรับชุมชนใน
ละแวกนี้

8. สะพานคนเดิน
ขามคลอง
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะเปนสะพาน
ยกสูงที่เรือสามารถสัญจรผานได
การใชพื้นที่ : ใชสัญจรขามคลอง
ลักษณะพื้นที่ : สะพานคอนกรีต
(สะพานเทศบาลและสะพานปาก
คลองบางจาก) สะพานเหล็ก (วัด
พระยาญาติ) สะพานทีเ่ พิ่มเขามา
ใหม(สะพานกลางคลองอัมพวาใกล
กับสะพานรถยนต) มีลักษณะเปน
สะพานยกสูงเพื่อใหเรือสามารถ
สัญจรผานได
การใชงาน : การสัญจรขามคลอง
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ตารางที่ 9 ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น
ที่มาตั้งแตอดีต (ตอ)
พื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ
สํารวจพื้นที่

9. พื้นที่รมิ แมน้ํา
แมกลองบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอ ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะลานโลง
เลียบริมแมน้ําแมกลอง มีศาลาพัก
คอยอยูเปนระยะๆ
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอนและจัด
กิจกรรมของชุมชน

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
สอบถามความคิดเห็น

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีตโลง
เลียบริมแมน้ําแมกลอง มีศาลา
ริมน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอน จัด
กิจกรรมสาธารณะของชุมชนและ
พื้นที่จอดรถ

10. ตลาดสด
เทศบาล
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะเปนลาน
คอนกรีตเชื่อมตอกับพื้นที่ดานหนา
หองแถวของประชาชนและมีหลังคา
คลุม
การใชพื้นที่ : การคาขาย

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต มี
หลังคาผาใบคลุมเชื่อมตอกับพื้นที่
ดานหนาหองแถว
การใชพื้นที่ : การคาขายเพื่อ
กิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก
สวนการคาเพือ่ ใชในชีวิตประจําวัน
ยังคงมีเหลืออยูบาง

11. ลานวัด
อัมพวันเจติยาราม
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะลานโลง
ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีตโลง
การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและพื้นที่ การใชพื้นที่ : พื้นที่คาขายและ
จอดรถ
พืน้ ที่จอดรถ
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ตารางที่ 9 ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น
ที่มาตั้งแตอดีต (ตอ)
พื้นที่

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ
สํารวจพื้นที่

12. พื้นที่ลานของ
โครงการอัมพวาชัย
พัฒนา-นุรักษ
ลักษณะพื้นที่ : ลักษณะลานโลง
ดานหลังเรือนแถวริมน้ํา
การใชพื้นที่ : พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและ
พื้นที่พักผอนของชุมชนในละแวกนี้

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมจากการ
สอบถามความคิดเห็น

ลักษณะพื้นที่ : ลานคอนกรีต
สภาพแวดลอมโดยรอบมีความรม
รื่น
การใชพื้นที่ : พื้นที่พักผอน
สําหรับนักทองเที่ยว

จากตารางที่ 9 จะเห็นไดวาผลการเก็บขอมูลจากเอกสารและการสํารวจ
พื้นที่กับผลจากการสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลองและใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงประเมินไดวา
ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมที่มีความเหมือนกันนั้นเปนลักษณะที่บงบอกความเปนอัตลักษณของชุมชน
ไดมากที่สุด เพราะลักษณะและกิจกรรมนี้เปนสิ่งที่ไดรับการสืบทอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อีก
ทั้งผูตอบแบบสอบถามก็รับรูและรูสึกถึงความเปนอัตลักษณนี้ดวย
1.1.3 ขอมูลจากการสอบถามในสวนของประเด็นที่ 1 ประเมินความสําคัญของพื้นที่
กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
โดยการพิจารณาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมกัน ซึ่งสามารถจัด
กลุมตามลําดับความสําคัญไดดังนี้
ตารางที่ 10 สรุปการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะ
1. ตลาดน้ํา

คาเฉลี่ย ( X )

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D. )

ระดับ
ความสําคัญ

4.46

0.67

มากที่สุด

140
ตารางที่ 10 สรุปการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ)
คาเฉลี่ย ( X )

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D. )

ระดับ
ความสําคัญ

2. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา

4.28

0.67

มากที่สุด

3. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา

3.98

0.74

มาก

4. สะพานคนเดินขามคลอง

3.93

0.90

มาก

5. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน

3.89

0.79

มาก

6. พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ

3.85

1.00

มาก

7. ทาเรือ

3.76

0.78

มาก

8. บันไดริมน้ํา

3.74

0.78

มาก

9. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม

3.59

1.08

มาก

10. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ

3.43

0.74

มาก

11. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลองบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอ

3.35

0.97

ปานกลาง

12. ตลาดสดเทศบาล

3.35

1.15

ปานกลาง

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะ

จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่ (Burke, 1976) ที่วา ภาพรวม
ขององคประกอบภายในชุม ชนที่มีลัก ษณะเฉพาะ (Identity) จะเปนสิ่งที่กอใหเ กิดการรับรูและ
ความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน ซึ่งองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะนี้จะทําให
ชุมชนนั้นๆ มีลักษณะพิเศษหรือความแตกตางจากชุมชนอื่น ดัง นั้นจากผลการสอบถามปรากฏวา
ตลาดน้ําและภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนความสําคัญมากที่สุดใน
การเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา แสดงวาพื้นที่ทั้งสองเปนพื้นที่ที่สามารถทําให
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เกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ของชุมชนอัมพวาไดมากกวาพื้นที่อื่นโดยตลาดน้ําเปนพื้นที่ทําให
เกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่มากกวาภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา
พื้นที่อื่นๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามใหคาความสําคัญในระดับมากเรียงตาม
ลําคับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา สะพานคนเดินขามคลอง ทางเดิน
เทาริมน้ําหนาบาน พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ทาเรือ บันไดริมน้ําและพื้นที่ใต
ตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ ซึ่งสามารถประเมินไดวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพื้นที่เหลานี้อยู
ในระดับคาความสําคัญที่เทากัน แตพื้นที่ที่ไดคาเฉลี่ยมากแสดงใหเห็นวาเปนพื้นทีท่ ี่สามารถทําใหเกิด
การรับรูและความรูสึกตอสถานที่ของชุมชนอัมพวามากกวาพื้นที่ที่ไดคาเฉลี่ยนอย
ส ว นพื้ น ที่ ริ ม แม น้ํ า แม ก ลองบริ เ วณหน า ที่ ว า การอํ า เภอและตลาดสด
เทศบาล ที่ไดคาความสําคัญในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยที่เทากันอยูที่ 3.35 เมื่อพิจารณาจากคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของพื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอมีคาเทากับ 0.97 สวนคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลอยูที่ 1.15 แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคาคะแนนพื้นที่
ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอใกลเคียงกับคาเฉลี่ยมากกวาตลาดสดเทศบาล ดังนั้น
พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอมีความสําคัญมากกวาตลาดสดเทศบาล แตพื้นที่ทั้ง
สองนี้สามารถทําใหเกิดการรับรูแ ละความรูสกึ ตอสถานที่ของชุมชนอัมพวาไดนอยที่สดุ ซึ่งอาจจะเปน
เพราะพื้นที่ทั้งสองไมมีลักษณะเฉพาะหรือสิ่งที่จะทําใหจดจําไดวาพื้นที่ทั้งสองเปนพื้นที่ที่อยูในชุมชน
อัมพวาไดมากเทากับพื้นที่อื่นๆ
1.1.4 ขอมูลจากการสอบถามในสวนความคิดเห็นประเด็นที่ 2 ประเมินคุณลักษณะ
ของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
เปนการประเมินวาพื้นที่แตละพื้นที่มีคุณลักษณะที่จะสามารถเปนพืน้ ที่ทแี่ สดง
ถึงอัตลักษณชุมชนในดานใดบาง เกณฑที่ใชในการประเมินคุณลักษณะนํามาจากแนวคิดเกี่ยวกับอัต
ลักษณและสถานที่และแนวคิดเกี่ยวกับระบบกิจกรรมและการใชพื้นที่ ซึ่งคุณลักษณะในแตละดานที่
นํามาใชจะเปนเหตุผลรองรับความนาเชื่อถือของผลการประเมินความสําคัญของพื้นที่ในขอ 1.1.3 ซึ่ง
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินในตารางที่ 11 โดยคุณลักษณะที่ใชในการประเมินมีดังนี้
1. ดานความกลมกลืนในภาพรวมของชุมชนทั้งทางกายภาพและกิจกรรม
2. ดานลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณที่แสดงออกใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมของชุมขนกับพื้นที่อยางชัดเจน
3. ดานกิจ กรรมและหนา ที่ข องพื้น ที่ที่แ สดงถึง ความสัม พัน ธร ะหวา ง
ชุม ชนกับ พื้นที่อยางชัดเจน
4. ดานการรับรูจากการสื่อความหมายหรือสัญลักษณเชิงพื้นที่ที่สามารถถายทอด
เรื่องราวของพื้นที่และชุมชนออกมาในรูปแบบลักษณะทางกายภาพ หนาที่ใชสอยและกิจกรรมไดอยางชัดเชน
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5. ดานแสดงใหเห็นถึง วิวัฒ นาการ พัฒ นาการของชุม ชนหรือรูป แบบ
การดําเนินชีวิตที่สําคัญในชวงเวลาตางๆของชุมชน
6. ดานแสดงใหเห็นถึงคุณคาดานความงามของอาคาร บานเรือนสิ่งกอสราง
และสภาพแวดลอม
7. ดานแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของยุคสมัย
ตารางที่ 11 ผลการประเมินความสําคัญและคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
ในปจจุบันที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะ

ผลการประเมินความสําคัญ
ของพื้นที่ในสวนประเด็น 1

ผลการประเมินคุณลักษณะ
7 ขอของพื้นที่ในสวน
ประเด็น 2

1. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา

มากที่สุด

มากที่สุด

2. ตลาดน้ํา

มากที่สุด

มากที่สุด

3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน

มาก

มาก

4. บันไดริมน้ํา

มาก

มาก

5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา

มาก

มาก

6. ทาเรือ

มาก

มาก

7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ

มาก

มาก-ปานกลาง

8. สะพานคนเดินขาม

มาก

มาก

9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลองบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอ

ปานกลาง

มาก-ปานกลาง

10. ตลาดสดเทศบาล

ปานกลาง

มาก-ปานกลาง

11. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม

มาก

มาก

12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

มาก

มาก
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จากตารางจะเห็นไดวาผลการตอบแบบสอบถามในประเด็นที่ 1 และ 2 มีความ
สอดคลองกัน ซึ่งนัยของคําถามทั้ง สองประเด็นมีความสัม พันธกัน เนื่องจากคําตอบในสวนของ
ประเด็นที่ 2 จะเปนเหตุผลชวยสนับสนุนใหคําตอบของประเด็นที่ 1 มีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลัก ษณชุมชนนอกจากจะใช แนวคิดในการรับรูและ
ความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ซึ่งคือ นัยของคําถามประเด็นที่ 1 แลวยังนําคุณลักษณะ
จากสวนตางๆ ที่ทําใหชุม ชนมีอัตลัก ษณที่ไดม าจากแนวคิดเกี่ยวกับ อัตลัก ษณ ซึ่ง คือนัยคําถาม
ประเด็นที่ 2 มาใชในการวิเคราะหดวย กลาวคือ พื้นที่ที่ มีคาความสําคัญมากหรือนอย (ผลจาก
ประเด็นที่ 1) มีเหตุผลจากคุณลักษณะในดานตางๆ ของพื้นที่ที่มีคามากหรือนอย (ผลจากประเด็นที่
2)เชนเดียวกัน ดังนั้นพื้นที่ที่มีคาความสําคัญมากที่สุดและคาคุณลักษณะมากที่สุดครบทั้ง 7 ขอ
แสดงวาเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและคุณลักษณะที่ครบถวนเหมาะสมเปนองคประกอบหลักที่ทําให
ชุมชนมีอัตลักษณ
ผลที่ไดจ ากการวิเ คราะห คือ ภูมิทัศนบริเ วณคลองอัมพวาและตลาดน้ํา เปน
องคประกอบหลักที่ทําใหชุมชนมีอัตลักษณเพราะมีคุณลักษณะที่เปนไปตามเกณฑทั้ง 7 ขอในระดับ
ที่มากที่สุด (แสดงในตารางที่ 11) สวนองคประกอบสําคัญที่ทําใหชุมชนมีอัตลักษณ ไดแก ทางเดิน
เทาริมน้ําหนาบาน บันไดริมน้ํา ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา ทาเรือ สะพานคนเดินขาม ลานวัด
อัมพวันเจติยาราม พื้นที่ลานของโครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ (แสดงในตารางที่ 11) ซึ่ง
องคประกอบเหลานี้ถึงแมจะไมใชองคประกอบหลักแตก็เปนองคประกอบทีม่ ีความสําคัญในภาพรวมที่
จะทําใหชุมชนมีอัตลักษณ สวนพื้นที่ริมแมน้ําแมกลองและตลาดสดเทศบาล ถือเปนองคประกอบ
ภายในชุมชนที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเปนเพราะพื้นที่ทั้งสองไมมีคุณลักษณะใน
แตละดานที่เดนชัดที่จะทําใหเปนพื้นที่ที่แสดงถึง อัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางชัดเจน แตก็เปน
พื้นที่ที่ยังมีความสําคัญกับชุมชนอยูทั้งในดานกิจกรรมและหนาที่ที่มีความสัมพันธระหวางชุมชนกับ
พื้นที่อยู
1.2 การวิเคราะหผลหาแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
1.2.1 ขอมูล จากการสอบถามในสวนของประเด็นที่ 3 การคัดเลือกพื้นที่
กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะในชวงยุคใดที่ส ามารถแสดงใหเ ห็นถึง อัต ลัก ษณข องพื้น ที่แ ละ
ชุม ชนอัม พวาไดอยางเหมาะสมที่สุด
จากผลการสอบถามพบวา พื้น ที่ใ นแตล ะพื้น ที่ม ีชว งยุค การพัฒ นาที่
สามารถแสดงใหเ ห็นถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวาแตกตางกันออกไป ปจ จุบันพื้นที่ชุม ชนอัม พวา
อยูในชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา ซึ่ง มีลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
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บางสว นในสภาพปจ จุบัน ที่ผูต อบแบบสอบถามมีค วามเห็น วา ยัง สามารถสะทอ นใหเ ห็น ถึง
อัตลัก ษณชุม ชนอัมพวาที่ไดมีการสืบทอดกันมา ไดแก สะพานคนเดินขามคลอง พื้นที่ลานของ
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ทาเรือ ลานวัดอัมพวันเจติยาราม พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ พื้นที่ริมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอและตลาดสดเทศบาล พื้น ที่เ หลา นี้
อยูใ นระดับ ความสํา คัญ มาก-ปานกลาง การใชพื้น ที่เ หลา นี้เ ปน กิจ กรรมรูปแบบเดิมๆ ที่เปน
กิจ กรรมที่เ กี่ยวของกับ น้ํา เนื่องจากชุมชนมีวิถีชีวิตและความสัมพันธกับ น้ํามาตั้ง แตอดีต แตมี
กิจกรรมบางอยางที่เพิ่มเขามาและมีสวนที่ทําใหการใชพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก กิจกรรมการ
ทองเที่ยว ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสรางงานและสรางรายไดเขาชุมชน ถึงแมในสภาพปจจุบันการทองเที่ยว
จะมีสวนที่ทําใหพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้น ที่ส าธารณะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวทั้งพื้นที่และรูปแบบการใชพื้นที่ก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย
และยังมีการคงอยูของลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนได
แตมีพื้นที่บ างสวนในสภาพปจ จุบันที่ไมส ามารถสะทอนใหเ ห็นถึง
อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวาได ผูต อบแบบสอบถามสว นใหญจึง เลือ กลัก ษณะพื้น ที่ใ นชว งยุค การ
ฟนฟูชุม ชนอัม พวาซึ่ง เปนชวงเวลาในอดีตแทน ไดแก ตลาดน้ําอัม พวา ภูมิ ทัศนบ ริเ วณคลอง
อัม พวา ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา ทางเดินเทาริมน้ําหนาบานและบันไดริมน้ํา พื้นที่เหลานี้อยูใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด-มาก แสดงวาการเปลี่ยนแปลงที่เ กิด ขึ้น กับ พื้น ที่ใ นปจ จุบัน สง ผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงลัก ษณะเฉพาะขององคป ระกอบที่สําคัญ ภายในชุม ชน ซึ่ง อาจจะสง ผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลัก ษณชุม ชนดวย ดัง นั้น จึง จํา เปน ตอ งมีก ารฟน ฟูพื้น ที่เ หลา นี้ใ ห
ยัง คงมีลัก ษณะเฉพาะทั้ง ทางกายภาพและกิจ กรรมในรูป แบบที่ชุม ชนยอมรับ ไดวา เปน พื้น ที่ที่
แสดงใหเ ห็นถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวา
จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและการพัฒนาการของ
ชุมชนสงผลใหพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งจากผลการสอบถามสว นของประเด็น ที่ 3 สามารถแบงกลุมพื้นที่
ออกแบง 2 กลุม คือ พื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันสามารถที่จะแสดงใหเห็น
ถึงอัตลักษณชุมชนไวไดอยูกับพื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันไมสามารถแสดงให
เห็นถึงอัตลักษณชุมชนได จากแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน ไดใหความหมายของคํา
วาอนุรักษตามพจนานุกรม คือ การรักษาไวใหคงเดิม สวนความหมายของคําวาฟนฟู คือ การทํา
ใหกลับมาเจริญงอกงามใหม ดังนั้นพื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันสามารถที่จะ
แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนแสดงวาพื้นที่กลุมนี้ควรคาเก็บรักษาไวเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน
ใหยังคงอยู จึงจัดใหพื้นที่กลุมนี้อยูในสวนการเสนอแนะแนวทางเพื่อการอนุรักษ สวนพื้นที่ที่ชุมชน
เห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันไมสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนไดแสดงวาพื้นที่กลุมนี้
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ควรมีการฟนฟูใหมีลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนไดดังเดิม จึงจัดพื้นที่กลุมนี้อยูในสวนของการ
เสนอแนะแนวทางเพื่อการฟนฟู ดัง นั้นจึง สามารถแบง กลุม ตามการหาแนวทางเพื่อการรัก ษา
อัตลักษณชุมชนออกเปน 2 สวน คือ แนวทางเพื่อการอนุรักษและแนวทางเพื่อการฟนฟู
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และกิจกรรมมากที่สุด ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จะเห็นได
จากการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2553 ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณปาก
คลองและสองฝงคลองอัมพวาอยางชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูถัดจากปากคลองเขา
ไปดานในมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเกือบทั้งหมดและพื้นที่พัก
อาศัยเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเขาไปในสวนของพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่เชื่ อมตอกับเสนทางการ
สัญจร สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงกับองคประกอบของชุมชนบางสวนแตชุมชนสามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไดและมีความเห็นวาอัตลักษณชุมชนก็ยังคงอยู แตมีองคประกอบของชุมชน
บางสวนที่กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สงผลใหเกิ ดความเสี่ยงที่จ ะทํา ใหอัต ลัก ษณชุม ชน
สูญ หายไป ซึ่งปจจุบันชุมชนอัมพวาถือเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
กันอยางกวางขวาง ดังนั้นในการหาแนวทางเพื่อการอนุรักษและฟนฟูจึงจะจําเปนที่จะตองนําปจจัย
ทางดานการทองเที่ยวเขามาใชในการพิจารณารวมดวยเพื่อใหสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันของชุมชน
2. สรุป ผลการวิจัย และอภิป รายผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่องพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุป ผลการวิจัยตามปญ หาการวิจัย และอภิป ราย
ผลไดดัง นี้
2.1 สรุปผลการวิจัย ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชมุ ชนอัมพวา
จากการวิเ คราะหผ ลในหัว ขอ 1.1 สามารถสรุป ไดวา ลัก ษณะพื้น ที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่จ ะสามารถแสดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนไดนั้นเปน ลัก ษณะพื้น ที่ที่มี
การสืบ ทอดมาตั้งแตอดีตจนถึง ปจ จุบันและเปนลัก ษณะพื้นที่ที่ทําใหเ กิดการรับ รูและความรูสึก
ตอสถานที่ นอกจากนี้กิจ กรรมและการใชพื้นที่ของพื้ นที่กึ่ง สาธารณะและพื้น ที่ส าธารณะเปน
อีก องคป ระกอบที่มีผลตอการจัดการพื้นที่และอัตลัก ษณชุม ชน ดัง นั้นกิจ กรรมและการใชพื้นที่
ภายในพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้น ที่ส าธารณะที่มีค วามสอดคลอ งกับ ลัก ษณะพื้น ที่จ ะเปน สิ่ง ที่
สง เสริม ใหพื้น ที่มีล ัก ษณะเฉพาะและสะทอ นความเปน อัต ลัก ษณชุม ชน ทํา ให ภาพรวมของ
องคประกอบภายในชุมชนทั้งองคประกอบที่เปนกายภาพและวัฒนธรรมสามารถแสดงถึงอัตลักษณ
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ชุมชนอัมพวาไดอยางชัดเจน ซึ่ง สามารถสรุป ลัก ษณะพื้น ที่กึ่ง สาธารณะและพื้น ที่ส าธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาตามลําดับความสําคัญ ประเภทของพืน้ ที่และการใชพื้นที่ไดดังนี้
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ภาพที่ 78 ตําแหนง พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

ตารางที่ 12 สรุป ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ลําดับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

ความสําคัญ

พื้นที่สาธารณะ

1

ตลาดน้ํา

ประเภทพื้นที่

ลัก ษณะพื้นที่

พื้นที่สาธารณะ

การใชพื้นที่
การคาขาย

ลักษณะของคลองอัมพวาที่มเี รือนแถวริมน้ํา
ขนาบอยูทั้งสองฝงคลอง พื้นที่คาขายเปนการคา
ขายสินคาบนเรือ
2

ภูมิทัศนบริเวณคลอง
อัมพวา

พื้นที่สาธารณะ
พื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สวน
บุคคล

กิจวัตรประจําวัน เสนทางการสัญจร
และการประกอบอาชีพ
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ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานที่มบี านเรือนอยูร ิมน้ํา
และมีพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะเปนสวน
มะพราวอยูดานหลังถัดจากเรือนริมน้ํา

ตารางที่ 12 สรุป ลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ )
ลําดับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

ความสําคัญ

พื้นที่สาธารณะ

3

ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา

ประเภทพื้นที่

ลัก ษณะพื้นที่

การใชพื้นที่
พื้นที่ทํากิจวัตรประจําวัน พื้นที่
พักผอน

พื้นที่กึ่งสาธารณะ

ลักษณะเปนชานที่เชื่อมตอจากทางเดินริมน้ํายื่น
เขาหาคลองหรือเปนศาลาที่อยูบริเวณทางเขา
บาน
4

สะพานคนเดินขามคลอง

การสัญจรขามคลอง

พื้นที่สาธารณะ
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ลักษณะเปนสะพานยกสูงทีเ่ รือสามารถสัญจร
ผานได

ตารางที่ 12 สรุป ลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ )
ลําดับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

ความสําคัญ

พื้นที่สาธารณะ

5

ประเภทพื้นที่

ลัก ษณะพื้นที่

การใชพื้นที่
เสนทางการสัญจร พื้นที่ทํากิจวัตร
ประจําวัน พื้นที่พักผอน

ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน พื้นที่สาธารณะ

ลักษณะเปนระเบียงทางเดินทีเ่ ชื่อมตอมาจากเรือน
แถวริมน้ํา มีความกวางประมาณ 1.50 – 2.50
เมตร ซึ่งทางเดินริมน้ํามีความยาวตลอดแนวคลอง
อัมพวา
6

พื้นที่ลานของโครงการ

พื้นที่กึ่งสาธารณะ

พื้นที่พักผอนสําหรับประชาชนใน
ละแวกนี้และนักทองเที่ยว

อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ
ลักษณะลานโลงดานหลังเรือนแถวริมน้ํา
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ตารางที่ 12 สรุป ลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ )
ลําดับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

ความสําคัญ

พื้นที่สาธารณะ

7

ทาเรือ

ประเภทพื้นที่

ลัก ษณะพื้นที่

พื้นที่สาธารณะ

การใชพื้นที่
ใชขึ้น-ลง เรือ

ลักษณะทาเรือทีม่ ีหลังคาคลุมเชื่อมตอมาจาก
ทางเดินเทาริมน้ํา มีบันไดขึ้น-ลง อยูทาง
ดานซาย-ขวา
8

บันไดริมน้ํา

พื้นที่สาธารณะ

ใชขึ้น-ลง เรือ กิจวัตรประจําวัน
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ลักษณะเปนบันไดยื่นลงไปในน้ํามีขนาดความกวาง
ประมาณ 0.8 เมตร ซึ่งเชื่อมตอกับทางเดินเทา
ริมน้ํา

ตารางที่ 12 สรุป ลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ )
ลําดับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

ความสําคัญ

พื้นที่สาธารณะ

9

ลานวัดอัมพวันเจติยาราม

ประเภทพื้นที่

ลัก ษณะพื้นที่

พื้นที่กึ่งสาธารณะ

การใชพื้นที่
พื้นที่คาขายและพื้นทีจ่ อดรถ

ลานโลง
10

พื้นที่ใตตนมะขามใหญ
บริเวณซอยโรงเจ

พื้นที่กึ่งสาธารณะ

พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอน
สําหรับชุมชนในละแวกนี้

ลักษณะเปนลานโลง มีตนมะขามอยูตรงกลาง
ลาน
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ตารางที่ 12 สรุป ลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ )
ลําดับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

ความสําคัญ

พื้นที่สาธารณะ

11

ประเภทพื้นที่

ลัก ษณะพื้นที่

พื้นที่ริมแมน้ําแมกลอง
พื้นที่สาธารณะ
บริเวณหนาที่วาการอําเภอ

การใชพื้นที่
พื้นที่พักผอน จัดกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชนและพื้นทีจ่ อดรถ

ลักษณะลานโลงเลียบริมแมน้ําแมกลอง มีศาลา
พักคอยอยูเปนระยะๆ
12

ตลาดสดเทศบาล

พื้นที่กึ่งสาธารณะ

การคาขาย

ลักษณะเปนลานคอนกรีตเชื่อมตอกับพื้นที่
ดานหนาหองแถวของประชาชนและมีหลังคา
คลุม
153
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2.2 อภิป รายผลการวิจัย ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่แสดง
ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
จากการสรุป ผลลัก ษณะพื ้น ที ่กึ ่ง สาธารณะและพื ้น ที ่ส าธารณะที ่แ สดงถึง
อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวา พบวา พื้นที่ที่มีลัก ษณะเฉพาะทั้ง ทางดา นกายภาพและกิจ กรรมเปน
พื้นที่ที่ส ามารถทําใหเ กิดการรับ รูและความรูสึก ตอสถานที่ซึ่ง เปนสิ่ง ที่แสดงใหเ ห็นถึง อัตลัก ษณ
ชุม ชนไดม ากกวาพื้นที่อื่น จะเห็นไดจ ากตลาดน้ําเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญ และมีคุณลัก ษณะที่
แสดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวาในระดับ มากที่สุด เนื่องจากตลาดน้ําเปนพื้นที่ที่มีลัก ษณะทาง
กายภาพที่ป รากฏใหเ ห็นถึง ลัก ษณะที่เ ฉพาะตัว โดยเปนพื้นที่คาขายสินคา บนน้ํา ในบริเ วณปาก
คลองอัมพวาและมีภูมิทัศนโดยรอบบริเวณตลาดน้ําเปนเรือนแถวริม น้ําขนาบอยูทั้ง สองฝง คลอง
กิจ กรรมที่พบเห็นในตลาดน้ําเปนกิจ กรรมการคาขายสินคาบนเรือ ซึ่ง เปนสิ่ง ที่ม ีก ารสืบ ทอดมา
ตั้ง แตอดีตจนกลายเปนลัก ษณะเฉพาะของพื้น ที่และเปนสว นหนึ่ง ของประวัติศาสตรชุม ชนที่มี
ความเปนมาและเรื่องราวที่แฝงอยู ทั้ง ลัก ษณะพื้นที่และกิจ กรรมที่มีลัก ษณะเฉพาะเหลานี้เ ปน
สิ่งที่สื่อความหมายใหแกผูที่เ ขามาใชพื้นที่ไดเ กิดการรับ รู เขาใจและการมีป ระสบการณรวมถึง
ความสัม พัน ธร ะหวา งคนในชุน ชนกับ พื้น ที่ที่ม ีเ หตุผ ลของการเลือ กพื้น ที่ ความเปน มาและ
เรื่องราวตางๆ ซอนอยูเ บื้องหลัง ซึ่ง สอดคลองกับ แนวคิดของ Garnham (1985) ที่อธิบ ายวา
สถานที่แ ตล ะสถานที่ม ีลัก ษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตา งจากสถานที่อื่น บางที่เ รีย กวา จิต
วิญ ญาณ (Sprit of the place) หรือ อัตลัก ษณ (Identity) ของสถานที่นั้นๆ ความรูส ึ ก เปน
สถานที่เ กิด ขึ้นจากปจ จัย 3 ประการ ไดแก ลัก ษณะทางกายภาพและภาพลัก ษณที่ป รากฏ
กิจกรรมและหนาที่ที่พึงสังเกตเห็นได และการสื่อความหมายหรือสัญลักษณ
2.3 สรุปผลการวิจัย แนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
Worskett (1969) ไดกลาวไววา เปาหมายและหลักการของการอนุรักษและฟนฟู
ไววาการอนุรักษกับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองดําเนินไปควบคูกัน เราไมสามารถที่จะปฏิเสธการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตางๆได สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความ
ตองการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพไปดวย ดังนั้นแนวทางในการอนุรักษและฟนฟู
จําเปนที่ตองผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมกับโครงสรางเกาของเมืองหรือชุมชนเขาดวยกัน
และกําหนดแนวทางที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไมทําลายคุณคาและอัตลักษณของ
เมืองหรือชุมชน แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณของชุมชนอัมพวาเปนการเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูในลักษณะภาพรวมของ
องคประกอบตางๆ ภายในชุมชนไมไดเฉพาะเจาะจงแคพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเทานั้น
เพราะการที่ชุมชนจะมีอัตลักษณไดนั้นจะตองเกิดจากภาพรวมขององคประกอบตางๆ ภายในชุมชนที่
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กอใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน ดังนั้นแนวทางในการ
อนุรักษและฟนฟูที่เสนอแนะจึงเปนแนวทางที่นํามาใชปฏิบัติรวมกันทั้งชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 แนวทางในการอนุรักษพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดง
ถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวา
1. การเสนอแนวทางเพื่อใหภาพรวมขององคประกอบภายในชุมชนเปน
หนึ่งเดียวและคงความเปนอัตลักษณของชุมชน จะเห็นไดจาก สะพานขามขามคลองอัมพวาที่อยู
บริเวณกลางคลองอัมพวาใกลกับสะพานรถยนตที่ไดมีการสรางขึ้นมาใหมในชวงยุคการฟนฟูอัมพวา
ซึ่งมีลักษณะที่คลายกับสะพานไมแบบเดิมที่เคยมีในอดีตทั้งรูปแบบ ความสูง วัสดุที่เปนพื้นไมและ
สีของไมธรรมชาติหรือวัสดุทดแทนที่มีความใกลเคียงกันทําใหเกิดความสอดคลองและกลมกลืนกับ
พื้นที่และสภาพแวดลอมโดยรอบ ทําใหภาพรวมขององคประกอบใหมและองคประกอบที่มีอยูเดิม
เปนหนึ่งเดียวกันและรักษาอัตลักษณของชุมชนใหคงอยู ดังนั้นจึงเสนอใหมีการกําหนดขอตกลง
รวมกันในพื้นที่สําหรับแนวทางในพัฒนาพื้นที่วามีขอบเขตที่สามารถพัฒนาตอเติมหรือตกแตงได
มากนอยแคไหน โทนสี วัสดุและการตกแตงในรูปแบบเดียวกัน

ภาพที่ 79 ลักษณะสะพานไมขามคลองในอดีตและลักษณะสะพานไมขามคลองทีส่ รางใหมในปจจุบัน
2. สภาพปจ จุบันของพื้นที่ที่แ สดงใหเ ห็นถึง อัต ลัก ษณชุม ชนอัม พวา
มักจะเปนพื้นที่ที่ไดคาคะแนนคุณลักษณะดานที่เกี่ยวของกับ ความสัม พันธร ะหวางชุม ชนกับ พื้นที่
รวมถึงบริบทโดยรอบในระดับ คะแนนที่คอนขางสูง ไมวาจะเปนสะพานคนเดินขามคลอง พื้นที่
ริมแมน้ําแมกลองบริเวณที่วาการอําเภอ ตลาดสดเทศบาล ลานวัดอัม พวันเจติยารามและพื้นที่
ลานโครงการอัม พวาชัยพัฒ นานุรัก ษ ความสัม พันธที่เ กิด ขึ้น ระหวางชุม ชนกับ พื้น ที่แ ละพื้น ที่
โดยรอบไมว า จะเปน ในรูป แบบการใชพื ้น ที ่ กิจ กรรมหรือ ความสัม พัน ธที ่เ กี ่ย วขอ งกับ
ชีวิตประจําวัน จะเปนสิ่งที่ชวยรัก ษาใหพื้นที่ยัง อยูเ พราะพื้นที่ยัง คงมีคุณคาและความสําคัญ ตอ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Worskett (1969) ที่เสนอแนวทางการพัฒ นาการใชพื้นที่ที่
มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน ในเรื่องความสัมพันธของเมืองกับภูมิทัศน สภาพภูมิทัศนของเมือง
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เปนสิ่ง ที่บ ง บอกถึง ความเปน อัตลัก ษณของเมือ ง ดังนั้นจึง เสนอใหมีการรักษาความสัมพัน ธ
ระหวางชุมชนกับพื้นที่รวมถึงบริบทโดยรอบทั้งทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
3. พื้นที่ กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะภายในชุม ชนอัม พวาถือ เปน
โครงสรางที่สําคัญ ของชุม ชนเพราะทําหนาที่เ ปนเสนทางการสัญ จร ทางน้ํา ที่วางและยัง เปน
สิ่ง ที่เ ชื่อมตอพื้นที่สวนตางๆ ภายในชุม ชนเขาดวยไมวาจะเปนการเชื่อมตอระหวางพื้นที่บ นบก
และพื้น ที ่บ นน้ํ า ซึ ่ง ทํา ให ภ าพรวมของชุม ชนอัม พวามีค วามเปน หนึ ่ง เดีย วกัน จนเกิด เปน
ลัก ษณะเฉพาะของพื้นที่ ในการรัก ษารูป แบบโครงสรางของชุม ชนใหคงอยูจึง เปนการอนุรัก ษ
ลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่แสดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวาดวย ดังนั้นจึง
เสนอใหมี ก ารรัก ษารูป แบบโครงสรา งของยา นชุม ชนเกา ซึ่ง ถูก กํา หนดโดยเสน ทางสัญ จร
ทางน้ํา ถนน กลุมอาคารและที่วา ง

ภาพที่ 80 การรักษาพื้นที่วาง เสนทางการสัญจรและทางน้ําในชุมชนอัมพวา
4. จากผลการวิจัยพบวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับพื้นที่ภายในชุมชนสวนใหญที่
มีมาตั้งแตอดีตเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของน้ําทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูที่มีความสัมพันธกับน้ํา การใชน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค การใชน้ําเปนเสนทางการสัญจรและการประกอบอาชีพโดยการพึ่งพิงน้ําซึ่งจะพบ
เห็นกิจกรรมเหลานี้ไดจากพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะหรือแมแตพื้นที่สวนบุคคล กิจกรรมและ
การใชพื้นที่สงผลใหลักษณะพื้นที่ตางๆ ภายในชุมชนมีลักษณะที่เฉพาะเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมที่มี
ความเฉพาะทําใหเกิดเปนอัตลักษณของชุมชน จากผลการสอบถามความคิดเห็นพื้นที่ที่ยังคงมีกิจกรรม
และการใชพื้นที่ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับน้ําอยูเปนพื้นที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนพืน้ ที่ที่
แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไมวาจะเปนตลาดน้ํา ทางเดินเทาริมน้ํา บันไดริมน้ํา ชานริมน้ํา
หรือศาลาริมน้ํา ทาเรือ เปนตน ดังนั้นในการอนุรักษจึงควรรักษากิจกรรมและการใชพื้นที่ในชุมชน
ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนใหมีความหลากหลาย ตอเนื่องตามชวงเวลาและยุคสมัย
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ภาพที่ 81 องคประกอบภายในพื้นที่ที่ตอบสนองตอกิจกรรมและการใชพื้นที่ที่มีความสัมพันธที่
เกี่ยวของกับน้ํามาตั้งแตอดีต เชน บันไดริมน้ํา ทางเดินริมน้ําและทาเรือ
5. การเสนอแนะแนวทางในการรักษาสภาพแวดลอมที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวาไมใหเสื่อมโทรมและคงอยูตลอดไป จะเห็นไดจากผลการสอบถามความคิดเห็นในการ
คัดเลือกลักษณะพื้นที่ในชวงยุคที่แสดงใหเห็นอัตลักษณชุมชนอัมพวามากที่สุดของพื้นที่ริมแมน้ําแม
กลองบริเ วณหนาที่วาการอําเภอและตลาดสดเทศบาลที่มีการใชพื้นที่เ พื่อทํากิจ กรรมการคา คือ
สภาพพื้นที่ในปจจุบัน แตในการใหคาความสําคัญและคุณลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ไดคาคะแนนในระดับปานกลาง โดยพื้นที่ทั้งสองแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดนอยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ซึ่ง สวนที่ไดคาคะแนนนอยสวนใหญเ กี่ยวของกับลัก ษณะกายภาพที่
ปรากฏทั้งความสัมพันธระหวางชุมชนกับพื้นที่และความงามของพื้นที่

ภาพที่ 82 ลักษณะของพื้นทีร่ ิมแมน้ําแมกลองบริเวณหนาทีว่ าการอําเภอและตลาดสดเทศบาลที่ไดรับ
การคัดเลือกวามีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
จากรูปจะเห็นไดวาพื้นที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการคามีความไมเปน
ระเบียบเรียบรอยทําใหภาพลักษณที่ปรากฏไมสามารถแสดงใหเห็นถึงทั้งความสัมพันธระหวางชุมชนกับ
พื้นที่และความงามของพื้นที่ไดอยางชัดเจน ถึงแมวาผูตอบแบบสอบถามจะเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพ
ปจจุบันสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมแลวก็ตาม แตเพื่อเปนเพิ่ม
คุณลักษณะและความสําคัญใหกับพื้นที่เพื่อรักษาอัตลักษณใหคงอยู จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดการพื้นที่
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สําหรับกิจกรรมการคาใหมีสภาพแวดลอมใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สรางขอตกลงใหการใชพื้นที่และ
การรักษาความสะอาดของพื้นที่ ดังนั้นจึงเสนอใหมกี ารกําหนดขอตกลงสําหรับประชาชนที่คาขายใน
พื้นที่สาธารณะตองมีความรับผิดชอบในตนเองและมีจิตสํานึกตอการใชพื้นที่สาธารณะโดยการ
รักษาทําความสะอาดพื้นที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
2.3.2 แนวทางในการฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณของชุมชนอัมพวา
1. การเสนอแนะแนวทางในการรักษาอัตลัก ษณชุม ชนอัมพวาใหคงอยู
อยางยั่ง ยืนนั้น จากผลการวิจัยลัก ษณะภูมิทัศนบริเ วณคลองอัมพวาที่แสดงใหเ ห็นถึง อัตลัก ษณ
ชุม ชนอัม พวาลัก ษณะอาคารที่อยูโ ดยรอบมีร ะดับ ความสูง ของหลัง คาเปน ระดับ ที่ใ กลเ คีย งกัน
สรางความตอเนื่องของเสน แนวขอบฟา (Skyline) ทํา ใหเ กิด ภาพรวมของชุม ชนที่ส อดคลอ ง
และกลมกลืนกัน ประกอบกับ สภาพแวดลอ มดา นหลัง อาคารริม น้ํา ที่มีส วนมะพรา วเปน ฉาก
หลัง ใหกับ อาคารริม น้ําทําให เ กิดเปนลัก ษณะเฉพาะของพื้นที่เ กิดเปนการรับ รูและจดจํา
อัตลัก ษณของชุม ชนอัม พวา ดัง นั้นอาคารสิ่ง กอ สรา งใหมห รือ อาคารที่มีก ารปรับ ปรุง ตอ เติม
ควรที่จ ะมีความสูง ไมเ กินระดับ แนวหลัง คาของกลุม อาคารเดิม โดยเฉพาะเรือ นแถวริม น้ํา ที่มี
ความสูง ของอาคารชั้นเดียวเพื่อใหอาคารที่ส รางขึ้นมาใหมมีความสอดคลองและกลมกลืน อีก
ทั้ง ยัง สงเสริม ใหป ระชาชนในพื้นที่สามารถสรางรายไดจ ากพื้นที่ส วนมะพราว เชน การทําเปน
แหลง ทอ งเที่ย วเชิง นิเ วศ เพื่อ ใหชุม ชนเห็น ถึง ความสํา คัญ และคุณ คา ของสวนมะพรา วที่
สามารถสรางรายไดเ พิ่ม เติม ทําใหเ กิดแรงจูง ใจในการฟนฟูส วนมะพราวที่ปจ จุบันมีป ริม าณที่
ลดลงใหก ลับ มามีส ภาพที่ห นาแนน เหมือ นในอดีต ซึ่ง สอดคลอ งกับ แนวคิด ของ Worskett
(1969) ที่เ สนอแนวทางการพัฒ นาการใชพื้น ที่ที่มีคุณ คา และอัต ลัก ษณชุม ชน ในเรื่อ งการ
กําหนดเรื่องความสูง โดยมีก ารคํานึง ถึง เสน ขอบฟา เดิม ของเมือ ง รวมถึง จุด รวมสายตาเพื่อ
เปนการปกปองทิวทัศนภายในเมือง ดังนั้นจึงเสนอใหมีการควบคุมสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นใหมใน
พื้นที่บริเวณคลองอัมพวาใหมีความกลมกลืนกับอาคารที่มีอยูเดิมที่ควรคาแกการอนุรักษ และภูมิ
ทัศนโดยรอบ
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ภาพที่ 83 ลักษณะภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาที่ไดรบั การคัดเลือกวามีลกั ษณะที่แสดงใหเห็นถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา
2. จากผลการสอบถามความคิดเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะของพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกวามีความเหมาะสมที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชน
อัมพวากิจกรรมหลักสวนใหญยังคงมีความเกี่ยวของกับน้ํา การใหความสําคัญกับแมน้ําลําคลองอยู สวน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญรองลงมา ดังนั้นกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึ้นใหม
ในพื้ นที่จึ งควรที่จ ะเปนกิ จกรรมที่ มีความสอดคลองกับ วิถี ชีวิตที่มีความสัมพั นธ กับน้ํ าและการให
ความสําคัญกับแมน้ําลําคลอง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีความสําคัญรองลงมาควรที่จะมี
การควบคุมไมใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นจึงเสนอใหมีการควบคุมกิจกรรมการ
ใชพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชน
อัมพวา
3. จากผลการสอบถามสภาพปจจุบันของภูมิทัศนบริเวณคลอง
อัม พวา ตลาดน้ํา ทางเดินเทาริมน้ํา บันไดริม น้ําและชานริม น้ําหรือศาลาริมน้ํามีลักษณะที่ไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสม ซึ่งพื้นที่เหลานี้เปนองคประกอบ
หลักและองคประกอบสําคัญที่ทําใหชุมชนอัมพวามีอัตลักษณ ดังนั้นจึงควรที่จะมีแนวทางปรับปรุง
และฟนฟูพื้นที่ใหมีลักษณะตามผลการคัดเลือกชวงการพัฒนาของพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ
ชุม ชนอัม พวา เชน การดูแลรัก ษาสภาพบริเ วณคลองอัมพวาใหมีส ภาพที่ดี ตลาดน้ํามีการจัด
ระเบียบเรือทีข่ ายสินคาไมใหทงิ้ ขยะหรือของเสียลงในลําคลอง ทางเดินเทาริมน้ํามีการปรับปรุงสภาพ
และภูมิทัศนบริเวณทางเทาใหมีความรมรื่น การจัดการทางเดินเทาใหสามารถสัญจรไดอยางสะดวก
ชานหรือศาลาริมน้ํามีก ารปรับ ปรุง พื้นที่ใหสามารถเปนพื้นที่นั่งพัก ผอนไดทั้ง สําหรับประชาชนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยว บันไดริมน้ํามีการปรับปรุงสภาพใหมีความกลมกลืนกับทางเดินเทาริมน้ําและ
เรือนแถวริมน้ําที่อยูโดยรอบ เปนตน ดังนั้นจึงเสนอแนวทางที่มี การปรับ ปรุงและฟนฟูพื้นที่กึ่ง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชนใหสามารถสะทอนอัตลักษณชุมชนไดอยางเหมาะสม
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4. จากผลการวิจัยพบวากิจกรรมใหมที่เขามามีบทบาทในพื้นที่เปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ในการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ควรจะมีการจัดการพื้นที่บางสวนใหเปน
พื้นที่สําหรับรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว มีการแบงโซนใหชัดเจน เชน บริเวณพื้นที่ทางเดิน เทา
ริมน้ํามีการจัดสรรพื้นที่ที่วางเกาอี้เล็กที่ใชสําหรับนั่งพักหรือนั่งรับประทานอาคารไดสลับกับพื้นที ่ที่
เปนทางเดินเทาโลงๆ ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ําซึ่งปจจุบันใชเปนพื้นที่คาขาย โดยการนําสินคามา
แขวนทําใหบดบังความงามของชานริมน้ํา จึงควรที่จะมีการปรับ ปรุงโดยชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา
บางสวนสามารถที่ยังคงเปนพื้นทีค่ าขายไดแตมีการปรับปรุงใหสามารถแสดงใหเห็นถึงความงามที่มีอยู
และสรางความสอดคลองกับบริบทโดยรอบ และสงเสริมใหพื้นที่ชานริม น้ําบางสวนยังคงรูปแบบ
ดั้งเดิมและมีกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับกิจกรรมแบบดั้งเดิม โดยอาจจะสงเสริมใหเปนพื้นที่นั่งพัก
สําหรับนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีประสบการณรวมและรับรูถึงจิตวิญญาณของสถานที่
เปนตน ดังนั้นจึงเสนอแนวทางที่มีการผสมผสานระหวางกิจกรรมและการใชพื้นที่ในรูปแบบใหม
ใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมและการใชพื้นที่ที่มีอยูเดิมและกลมกลืนกับบริบทโดยรอบ
5. จากการสํารวจพื้นที่พบวา ทางเดินเทาริมน้ําไดมีการอนุรักษลักษณะทางเดิน
เทาไมแบบดั้งเดิมไวซึ่งอยูบริเวณสวนที่เชื่อมตอระหวางเรือนแถวริมน้ํากับทางเดินเทาริมน้ําใหมท่ีเปนวัสดุ
คอนกรีตตกแตงผิวหนาใหคลายกับวัสดุไมเพื่อใหสอดคลองกับทางเดินเทาดั้งเดิมและเรือนแถวที่อยูโดยรอบ ซึ่ง
การคงลักษณะของทางเดินเทาดั้งเดิมนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการรักษาสิ่งที่สะทอนประวัติความเปนมา
เรื่องราวและรูปแบบสิ่งกอสรางดั้งเดิมที่เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือจิตวิญญาณของสถานที่ ดังที่
Garnham (1985) ไดกลาววา ลักษณะเฉพาะขององคประกอบภายในชุมชนทําใหชุมชนมีจิตวิญญาณที่
แตกตางกันออกไปในแตละแหง หากปราศจากจิตวิญญาณของสถานที่ คุณคาและความหมายของสถานที่ตอ
ประชาชนในชุมชนนั้นก็จะสูญหายไปดวย ซึ่งปจจุบันผูท ี่เขามาใชพื้นที่ทางเดินเทาริมน้ําไมสามารถเกิดการรับรู
ถึงสิ่งที่ซอนอยูเบื้องหลังหรือที่เรียกวา จิตวิญญาณของสถานที่ จะเห็นไดจากการที่มีการจัดการพื้นที่ทางเดิน
เทาริมน้ําเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว โดยละเลยการใหคุณคาและความสําคัญกับสิ่งที่อนุรักษไว เมื่อ
คุณคาและความหมายหายไปสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอลักษณะพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนหายตาม
ไปดวย จึงควรที่จะสงเสริมใหเกิดการรับรูและการมีประสบการณรวมโดยการจัดการพื้นที่ใหมีลักษณะที่
สามารถทําใหเกิดการรับรูถึงจิตวิญญาณของสถานที่ได เชน การสรางขอตกลงใหในการวางโตะ เกาอี้หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวใหเปนระเบียบ สอดคลองกับทางเดินเทาริมน้ําและไมบดบังทางเดินเทา
แบบดั้งเดิมที่มีการอนุรักษไว ดังนั้นจึงเสนอใหมีการสงเสริมใหเกิดการรับรูและการมีประสบการณ
รวมถึงคุณคาของสิ่งกอสรางที่บอกเลาเรื่องราวและความเปนมาของพื้นที่
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ภาพที่ 84 ลักษณะของทางเดินเทาริมน้ําที่ไดรับการคัดเลือกวามีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวากับลักษณะทางเดินเทาริมน้ําในปจจุบัน
6. จากการคัดเลือกลักษณะพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
พบวา ลักษณะพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกสวนใหญเปนลักษณะพื้นที่ที่ยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการทองเที่ยวเปนหลัก แตเปนลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากการตอบสนองตอ
การใชง านของประชาชนในพื้นที่เ ปนหลัก ซึ่ง ทําใหเ กิดการรับ รูถึง ลักษณะเฉพาะตัวของชุม ชน
สภาพปจ จุบั นของพื้นที่ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ กิจ กรรมการทองเที่ยวจึง ควรที่จ ะมีก าร
ปรับ ปรุง ใหก ลับ มาเปนในลัก ษณะพื้นที่ ที่แสดงใหเ ห็นถึง อัตลัก ษณชุม ชนอัม พวาในอดีต แตยั ง
สามารถตอบสนองตอกิจกรรมการทองเที่ยวดวย เชน บริเวณหนาเรือนแถวริมน้ํามีการปรับปรุงใหมี
สภาพที่ดีขึ้นแตคงไวซึ่ง รูปแบบสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม ปายหรือสิ่งอํานวยความสะดวกมีการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับบานเรือนและบริบทโดยรอบโดยการนําใชวัสดุทองถิ่นมาใชในการปรับปรุง
และฟนฟู ในการรักษาอัตลักษณของชุมชนควรเปนการรวมมือกันระหวางองคกรทองถิ่นและภาค
ประชาชนเพื่ อใหเ กิดการปฏิบั ติไดอ ยางเปนรูป ธรรมมากขึ้น โดยทางองคก รทองถิ่นควรสรา ง
มาตรการและแรงจูง ใจดานงบประมาณเพื่อเปนการกระตุนใหชุม ชนหันมาใสใจดูแล ปรับ ปรุง
บานเรือนใหสามารถทําใหเกิดการรับรูถึงอัตลักษณชุมชนได ซึ่งทางองคกรทองถิ่นไดรับผลประโยชน
ในดานผลงานการพัฒนาทองถิ่น สวนภาคประชาชนไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการรักษา
ปรับปรุงและฟนฟูบานเรือน สรางภาพรวมขององคประกอบตางๆ ภายในชุมชนที่เปนหนึ่งเดียวกัน
และแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวาดวย ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการสงเสริมใหผูที่อยู
อาศัยในชุมชนหันมาใสใจดูแล รักษาและปรับปรุงบานเรือนและพื้นที่กึ่งสาธารณะใหมีลักษณะที่
สามารถทําใหเกิดการรับรูถึงความเปนอัตลักษณชุมชนได โดยใหองคกรทองถิ่นสรางมาตรการ
แรงจูงใจดวยการสนับสนุนดานงบประมาณ
จากการเสนอแนะแนวทางในการอนุรัก ษและฟนฟูพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา เปนการเสนอแนะแนวทางที่ไดจากกผลการวิจัยที่ไดจาก
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การลงภาคสนามเพื่อที่จะไดวิเคราะหหาแนวทางที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับชุมชนอัมพวา
ซึ่งแนวทางเสนอแนะที่ไดกลาวไวขางตนมีความสอดคลองกับกรณีศึกษาที่ไดทําการศึกษาในบทที่ 2
ไดแก คูมือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา การจัดทําแนวทางการอนุรักษ
และฟนฟูชุมชนดัง้ เดิมดวยกระบวนการมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูรและโครงการฟนฟู
และอนุรักษเมืองคานาซาวะ จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุน
2.4 อภิปรายผลการวิจัยแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
ในการศึกษาลักษณะพื้นที่และการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่
กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะทีแ่ สดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นที่
คุณคาและความสําคัญที่กอใหเกิดอัตลักษณชุมชน กาลเวลาที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดกับพื้นที่ที่เคยมีอัตลักษณเฉพาะตัวใหมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่อยูโดยรอบ พื้นที่ที่มี
อัตลั ก ษณ เ ฉพาะตัวอยูแสดงใหเ ห็นว าพื้ นที่นั้ นมีค วามพิเ ศษและมี คุณ คามากกวา พื้นที่ อื่นๆ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Giddens (1991) ที่กลาววา พื้ น ที่ ใ ดที่ มี อั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะตนยั ง คงอยู
พื้ น ที่ นั้ น จะเป น พื้ น ที่ ที่ มู ล ค า มากกว า พื้ น ที่ อื่ น ดั ง นั้ น จึ ง จํา เป น ที่ จ ะต อ งมี แ นวทางในการ
อนุรักษและฟนฟูอัตลักษณของชุมชนใหมีคงอยูตอไป

บทที่ 7
บทสรุป
การวิจัยเพื่อคาหาลักษณะพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปกระบวนการวิจัย สาระสําคัญใน
การวิจัย ขอบกพรองในการวิจัยและขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไปไดดังนี้
1. สรุปกระบวนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการวิจัยในการคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ
และพื้นที่ส าธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุม ชนอัม พวา โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับอัตลักษณ พื้นที่กึ่งสาธารณะ พื้นที่สาธารณะและแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ
และฟนฟู เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยและนําขอมูลที่ไดมาใชในการลง
สํารวจพื้นที่สําหรับในการคนหาพื้นที่กึ่งสาธารณะ พื้นที่สาธารณะและองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึง
อัตลักษณชุมชน ตอมาจึงลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
พื้นที่ภายในชุมชนอัมพวาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาจากเอกสารตางๆ พรอมทั้ง
สัมภาษณบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวา จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนลักษณะ
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเบื้องตน เพื่อมานํามาใชใน
การสรางเครื่องมือในการวิจัยในสวนของการสอบถามความคิดเห็น โดยเปนการประเมินความสําคัญ
และคุณลัก ษณะของพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง อัตลัก ษณชุมชนอัม พวาและ
คัดเลือกชวงการพัฒนาของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาได
อยางเหมาะสมที่สุด แลวจึงนําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดที่
เกี่ยวของกับ อัตลักษณและแนวคิดที่เกี่ยวของกับ การอนุรักษและฟนฟูชุมชน สุดทายทําการสรุป
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
2. สาระสําคัญในการวิจัย
ในการวิจัยนี้สามารถสรุปผลสาระสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัย คนหาลักษณะ
พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา ดังนี้
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2.1 การศึกษาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน
อัมพวา
ผลจากการศึกษาพบวาลัก ษณะพื้นที่กึ่ง สาธารณะและพื้นที่ส าธารณะที่ส ามารถ
แสดงถึง อัตลัก ษณชุม ชนไดนั้นเปนลัก ษณะพื้น ที่ที่ไ ดมีก ารสืบ ทอดมาตั้ง แตอ ดีต จนถึง ปจ จุบัน
โดยลัก ษณะเฉพาะที่ป รากฏจะทํา ใหเ กิด การรับ รูแ ละความรูสึก ตอ สถานที่ ซึ่งสามารถแบง
ลักษณะพื้นที่ตามลําดับความสําคัญไดดังนี้
พื้นที่ที่มีความสําคัญที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามากที่สุด คือ
1. ตลาดน้ํา ลักษณะของคลองอัมพวาที่มีเรือนแถวริมน้ําขนาบ
อยูทั้งสองฝงคลอง พื้นที่คาขายเปนการคาขายสินคาบนเรือ
2. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีบานเรือน
อยูริมน้ํา และมีพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะเปนสวนมะพราวอยูดานหลังถัดจากเรือนริมน้ํา
พื้นที่ที่มีความสําคัญที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามาก คือ
1. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา ลักษณะเปนชานที่เชื่อมตอจากทางเดิน
ริมน้ํายื่นเขาหาคลองหรือเปนศาลาที่อยูบริเวณทางเขาบาน
2. สะพานคนเดินขามคลอง ลักษณะเปนสะพานยกสูงเพื่อใหเรือ
สามารถสัญจรผานได
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน ลักษณะเปนระเบียงทางเดินที่เชื่อม
ตอมาจากเรือนแถวริมน้ํา มีความกวางประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร ซึ่งทางเดินริมน้ํามีความยาวตลอด
แนวคลองอัมพวา
4. พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ลักษณะลาน
โลงดานหลังเรือนแถวริมน้ํา
5. ทาเรือ ลักษณะทาเรือที่มีหลังคาคลุมเชื่อมตอมาจากทางเดินเทา
ริมน้ํา มีบันไดขึ้น-ลง อยูทางดานซาย-ขวา
6. บันไดริมน้ํา ลักษณะเปนบันไดยื่นลงไปในน้ํามีขนาดความกวาง
ประมาณ 0.8 เมตร ซึ่งเชื่อมตอกับทางเดินเทาริมน้ํา
7. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม ลักษณะลานโลง
8. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ ลักษณะเปนลานโลง
มีตนมะขามอยูตรงกลางลาน
พื้นที่ที่มีความสํา คัญที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาปานกลาง คือ
1. พื้นที่ริมแมน้ําแมก ลองบริเ วณหนาที่วาการอําเภอ ลักษณะ
ลานโลงเลียบริมแมน้ําแมกลอง มีศาลาพักคอยอยูเปนระยะๆ
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2. ตลาดสดเทศบาล ลักษณะเปนลานคอนกรีตเชื่อมตอกับพื้นที่
ดานหนาหองแถวของประชาชนและมีหลังคาคลุม
2.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดง
ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน
ลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได แตถาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบหรือทําใหอัตลักษณของชุมชนสูญ
หายไป ชุมชนก็สามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไดแสดงวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทําใหชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นกวาเดิมและยังคงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนไวดวย แตก็ควรที่จะ
มีแนวทางในการอนุรักษลักษณะพื้นที่ไวใหสามารถแสดงถึงอัตลักษณของชุมชนไวไดตลอดไป สวน
พื้นที่ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทําใหลักษณะพื้นที่มีความเสี่ยงที่จ ะทําใหอัตลักษณชุมชนสูญหายไป
จําเปนที่จะตองมีแนวทางการฟนฟูพื้นที่เพื่อที่จะคงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนตอไปเพราะถาอัตลักษณ
ของชุมชนสูญหายไปจะไมสามารถนํากลับคืนมาไดเหมือนดังเดิม
2.3 การเสนอแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่
แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและการพัฒนาการของชุมชนสงผลใหพื้นที่
กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย จึงจําเปนที่จะตองมีแนวทางในการรักษาไวซึ่งอัตลักษณชุมชน จากผลการศึกษาพื้นที่ที่ชุมชน
เห็นวาลักษณะพื้นที่ใหสภาพปจจุบันสามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนแสดงวาพื้นที่กลุมนี้
ควรคาเก็บรักษาไวเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชนใหยังคงอยู จึงจัดใหพื้นที่กลุมนี้อยูในสวนของการ
หาแนวทางเพื่อการอนุรักษ สวนพื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันไมสามารถแสดง
ใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนไดแสดงวาพื้นที่กลุมนี้ควรมีการฟนฟูใหมีลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน
ไดดังเดิม จึงจัดพื้นที่กลุมนี้อยูในสวนของการหาแนวทางเพื่อการฟนฟู
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และกิจกรรมมากที่สุด ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จะเห็นได
จากการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2553 ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณปาก
คลองและสองฝงคลองอัมพวาอยางชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูถัดจากปากคลองเขา
ไปดานในมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเกือบทั้งหมดและพื้นที่พัก
อาศัยเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเขาไปในสวนของพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่เชื่อมตอกับเสนทางการ
สัญจร สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงกับองคประกอบของชุมชนบางสวนแตชุมชนสามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไดและมีความเห็นวาอัตลักษณชุมชนก็ยังคงอยู แตมีองคประกอบของชุมชน
บางสวนที่กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่ จ ะทํา ใหอัต ลัก ษณชุม ชน

166
สูญ หายไป ซึ่งปจจุบันชุมชนอัมพวาถือเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
กันอยางกวางขวาง ดังนั้นในการหาแนวทางเพื่อการอนุรักษและฟนฟูจึงจะจําเปนที่จะตองนําปจจัย
ทางดานการทองเที่ยวเขามาใชในการพิจารณารวมดวยเพื่อใหสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันของชุมชน
แนวทางเพื่ อ การรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนประกอบด ว ย 2 ส ว น คื อ
แนวทางในการอนุรักษและแนวทางในการฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณของชุมชนอัมพวา ซึ่งการเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูในลักษณะภาพรวมของ
องคประกอบตางๆ ภายในชุมชนไมไดเฉพาะเจาะจงแคพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเทานั้น
เพราะการที่ชุมชนจะมีอัตลักษณไดนั้นจะตองเกิดจากภาพรวมขององคประกอบตางๆ ภายในชุมชนที่
กอใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน ดังนั้นแนวทางในการ
อนุรักษและฟนฟูที่เสนอแนะจึงเปนแนวทางที่นํามาใชปฏิบัติรวมกันทั้งชุมชน
3. ขอบกพรองในการวิจัย
1. การศึกษาขอมูลเพื่อคนหาลักษะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนอัมพวาเปนการศึกษาคนควาจากขอมูลจากเอกสารตางๆ และการสํารวจภาคสนามเทาที่ผูวิจัย
จะสามารถคนควาไดตามระยะเวลาที่มีอยางจํากัด อาจจะทําใหไมสามารถคนควาขอมูลเชิงลึกได
ครอบคลุมทุกดาน
2. การสํารวจความคิด เห็น จากแบบสอบถามที่ไ ดกํา หนดตัว อยา งไว 100 ตัว อยา ง
แตส ามารถสํา รวจความคิด เห็น มาได 82 ตัว อยา ง ซึ่ง อาจจะทํา ใหขอ มูล บางขอ มูล ที่ไ ดมี
ความคลาดเคลื่อนอยูบางเล็ก นอย
3. ขอจํากัดของรูปภาพประกอบที่นํามาใชเปนเครื่องมือการวิจัยในแบบสอบถาม เนื่องจาก
รูปภาพตางๆ ที่ไดคัดเลือกมาอาจจะสงผลใหมีความเขาใจในความหมายของรูปภาพที่แตกตางกันไป
ถึงแมวาจะมีขอความที่ชวยอธิบายรูปภาพแลวก็ตาม
4. การไมไดนําผลวิจัยที่ไดลงไปสอบถามความคิดเห็นชุม ชนอีก ครั้ง หนึ่ง เพื่อตรวจสอบ
ความถู ก ตอง ครบถวนและเห็นพองตองกันเพียงใด
5. การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูยังเปนแนวทางที่ไมเปนรูปธรรมและนําไปใช
ปฏิบัติจริงเทาที่ควร
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4. ขอเสนอแนะ
4.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง
อัตลักษณชุมชนอัมพวา ซึ่งไดคนควาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การลงสํารวจพื้นที่และการลงภาคสนาม
ขอมูลที่ไดจึงสามารถนําไปใชตอยอดหรือนําไปเปนขอมูลเพื่อใชประกอบการคนควาเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชน
อัมพวาหรืออัตลักษณทางพื้นที่ของชุมชนอัมพวาได ในการศึกษาเรื่องอัตลักษณชุมชนจะมีปจจัยทางดาน
เวลาเขามาเกี่ยวของสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณได ดังนั้นลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ
ชุมชนที่ไดจากการวิจัยในครั้งนีเ้ มื่อเวลาผานไปอาจจะทําใหลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนยังคงอยู
หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึง่ ถือเปนพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นกับชุมชน ในงานวิจัยนี้หวังวาจะเปนสวนที่ชว ยใน
การบันทึกพัฒนาการของชุมชนในขณะปจจุบันเพื่อเปนขอมูลที่ไวใชในอนาคตตอไปได
4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาขอมูลเชิงลึกใหครอบคลุมทุกดาน
2. การเก็บขอมูลภาคสนามใหครบถวนตามจํานวนกลุม ตัวอยางที่ตั้ง เปาไวเ พื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนของขอมูล
3. การคัดเลือกรูปภาพทีน่ ํามาใชเปนเครือ่ งมือในแบบสอบถาม ควรมีการทดสอบจาก
กลุมยอยวารูปภาพที่คัดเลือกไมสงผลตอความเขาใจในความหมายของรูปภาพที่แตกตางกัน
4. การนําผลวิจัยที่ไดลงไปสอบถามความคิดเห็นชุมชนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนและสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหผลการวิจัยที่ไดมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
5. การเสนอแนะแนวทางในการอนุรัก ษพัฒ นาใหเ ปน แนวทางที่เ ปน รูป ธรรม
และนําไปใชปฏิบัติไดจริง
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แบบสอบถามการคนควาอิสระ
เรื่อง ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา
วันที่......................................................
สถานที่.................................................
เวลา.....................................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1.1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ
( ) 11-20 ป ( ) 21-30 ป ( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป ( ) 51-60 ป ( ) มากกวา 60 ป
1.3 อาชีพ
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ระบุ.....................
( ) รับจาง
( ) รับราชการ( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) เกษตรกรรม
( ) แมบาน
( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) ไมไดทํา
( ) อื่นๆ ระบุ...............................
1.4 การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี( ) สูงกวาปริญญาตรี
( ) อื่นๆ..........
1.5 พื้นเพ
( ) อยูที่นี่ดั้งเดิมตั้งแตเกิด
ระยะเวลา.................ป
( ) ยายมาอยูที่นี่นานแลว
( ) เพิ่งยายมาอยูที่นี่

ระยะเวลา.................ป
ระยะเวลา.................ป
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สวนที่ 2 สวนความคิดเห็น
ก. ถานึกถึง “ชุมชนอัมพวา” ทานใหคา คะแนน “ความสําคัญ” ในแตละหัวขอเทาไร
กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

1. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา
2. ตลาดน้ํา
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน
4. บันไดริมน้ําและทาน้ํา
5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา
6. ทาเรือ
7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ
8. สะพานคนเดินขามคลอง
9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลองบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอ
10. ตลาดสดเทศบาล
11. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม
12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

พื้นที่สาธารณะ

มาก

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

มากที่สุด

ประเมินคาคะแนนตามลําดับความสําคัญของพื้นทีก่ ึ่ง
สาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะ

5

4

3

2

1
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ข. ทานคิดวาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในปจจุบันมีคุณลักษณะในแตละดานมากนอย
เพียงใด
กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

1. ภูมิทัศนบริเวณคลอง
อัมพวา
2. ตลาดน้ํา
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนา
บาน
4. บันไดริมน้ําและทาน้ํา
5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา
6. ทาเรือ
7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญ
บริเวณซอยโรงเจ
8. สะพานคนเดินขามคลอง
9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลอง
บริเวณหนาที่วาการอําเภอ
10. ตลาดสดเทศบาล
11. ลานวัดอัมพวันเจติยา
ราม
12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะ

1. ความกลมกลืนในภาพรวม 2. ลักษณะทางกายภาพและ
ของชุมชนทั้งทางกายภาพ
ภาพลักษณที่แสดงออกใหเห็น
และกิจกรรม
ถึงความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมของชุมชนกับพื้นที่
อยางชัดเจน

5

4

3

2

1

5

4

3

2
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3. กิจกรรมและหนาที่ของ
พื้นที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับพื้นที่อยาง
ชัดเจน

1. ภูมิทัศนบริเวณคลอง
อัมพวา
2. ตลาดน้ํา
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนา
บาน
4. บันไดริมน้ําและทาน้ํา
5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา
6. ทาเรือ
7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญ
บริเวณซอยโรงเจ
8. สะพานคนเดินขามคลอง
9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลอง
บริเวณหนาที่วาการอําเภอ
10. ตลาดสดเทศบาล
11. ลานวัดอัมพวันเจติยา
ราม
12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะ

4. การรับรูจากการสื่อ
ความหมายหรือสัญลักษณเชิง
พื้นที่ที่สามารถถายทอดและ
สะทอนเรือ่ งราวของพื้นที่และ
ชุมชนออกมาในรูปแบบ
ลักษณะทางกายภาพ หนาที่
ใชสอยและกิจกรรมไดอยาง
ชัดเจน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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1. ภูมิทัศนบริเวณคลอง
อัมพวา
2. ตลาดน้ํา
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน
4. บันไดริมน้ําและทาน้ํา
5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา
6. ทาเรือ
7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญ
บริเวณซอยโรงเจ
8. สะพานคนเดินขามคลอง
9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลอง
บริเวณหนาที่วาการอําเภอ
10. ตลาดสดเทศบาล
11. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม
12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

6. แสดงใหเห็นถึงคุณคาดาน
ความงามของอาคาร
บานเรือน สิ่งกอสรางและ
สภาพแวดลอม

มากที่สุด

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะ

5. แสดงใหเห็นถึง
วิวัฒนาการ พัฒนาการของ
ชุมชนหรือรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่สําคัญในชวงเวลาตางๆ
ของชุมชน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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1. ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา
2. ตลาดน้ํา
3. ทางเดินเทาริมน้ําหนาบาน
4. บันไดริมน้ําและทาน้ํา
5. ชานริมน้ําหรือศาลาริมน้ํา
6. ทาเรือ
7. พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ
8. สะพานคนเดินขามคลอง
9. พื้นที่รมิ แมน้ําแมกลองบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอ
10. ตลาดสดเทศบาล
11. ลานวัดอัมพวันเจติยาราม
12. พื้นที่ลานของโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรกั ษ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ

มากที่สุด

7. แสดงใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของยุคสมัย

5

4

3

2

1
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ค. ทานคิดวาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่ าธารณะในชวงยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึง
อัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด
กรุณาตอบแบบสอบถามโดยวงกลม O ลงในตัวเลือก( ก ข ค ง )ที่ทานคิดวา เหมาะสมที่สุด
พื้นที่
1. ภูมิทัศน
บริเวณคลอง
อัมพวา

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก

ข

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ภูมิทัศนบริเวณคลองทีม่ ีบานเรือนอยู
ริมคลองและมีฉากหลังเปนสวน
มะพราวทีห่ นาแนน น้ําในลําคลองมี
คุณภาพดี

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม :
ภูมิทัศนบริเวณคลองทีม่ ีบานเรือนอยู
ริมคลองทีเ่ พิ่มขึ้นจากเดิมแตยังมีฉาก
หลังเปนสวนมะพราวทีห่ นาแนน น้ํา
ในลําคลองมีคุณภาพดี

ค

ง

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ภูมิทัศนบริเวณคลองทีม่ ีบานเรือนอยู
ริมคลองทีเ่ ริม่ หนาแนน ฉากหลังเปน
สวนมะพราวลดลงบางเล็กนอย น้ําใน
ลําคลองมีคุณภาพดี

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา
:
ภูมิทัศนบริเวณคลองทีม่ ีบานเรือนอยู
ริมคลองทีห่ นาแนน พื้นที่ดาน
หลังจากสวนมะพราวสวนใหญ
เปลี่ยนเปนพื้นที่พกั อาศัย น้ําในลํา
คลองมีขยะอยูบางประปราย

180
พื้นที่
2. ตลาดน้ํา

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
พื้นที่คาขายและกิจกรรมการคาอยูใน
บริเวณแมน้ําลําคลองที่เจริญรุง เรือง

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม :
พื้นที่คาขายและกิจกรรมการคาอยู
ในบริเวณแมน้ําลําคลองซบเซา

ค

ง

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
พื้นที่คาขายและกิจกรรมการคาอยูใน
บริเวณแมน้ําลําคลองและเรือนแถว
ริมน้ําที่มบี รรยากาศคึกคัก

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา
:
พื้นที่คาขายและกิจกรรมการคาอยู
ในบริเวณแมน้ําลําคลองและเรือน
แถวริมน้ํามีความแออัด

181
พื้นที่
3. ทางเดิน
เทาริมน้ําหนา
บาน

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก

ข

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ทางเดินเทาแตละบานที่ยงั ไมเชื่อมตอ
กัน

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม :
ทางเดินเทาทีเ่ ปนพื้นไมแตละบานที่
เชื่อมตอกันและใชทํากิจกรรมรวมกัน

ค

ง

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ทางเดินเทาทีเ่ ปนพื้นคอนกรีตแตละ
บานที่เชื่อมตอกันและใชทํากิจกรรม
รวมกัน

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา
:
ทางเดินเทาทีม่ ีการแบงเปนพื้นทีเ่ พื่อ
กิจกรรมการคาสวนหนึ่ง

182
พื้นที่
4. บันได
ริมน้ํา

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก

ข

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
บันไดไมใชสําหรับทํากิจกรรมการคา
และกิจวัตรประจําวันทีเ่ กี่ยวของกับน้ํา

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม :
บันไดไมใชสําหรับทํากิจวัตรประจํา
วันที่เกี่ยวของกับน้ํา

ค

ง

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
บันไดคอนกรีตใชสําหรับทํากิจวัตร
ประจําวันที่เกี่ยวของกับน้ําเปนหลัก
และใชทํากิจกรรมการคาเปนรอง

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา
:
บันไดคอนกรีตใชสําหรับทํากิจกรรม
การคาเปนหลัก

183
พื้นที่

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค

5. ชานริมน้ํา
ก
หรือศาลา
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ริมน้ํา
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู
สมัยใหม :
ชานไมหรือศาลาไมใชเปนพื้นที่
พักผอนและทํากิจวัตรประจําวัน
ค

ง

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา
ชานไมหรือศาลาไมใชเปนพื้นทีพ่ ักผอน :
และทํากิจวัตรประจําวันเชนเดิม
ชานไมหรือศาลาไมใชเปนพื้นทีเ่ พื่อ
ทํากิจกรรมการคา

184
พื้นที่
6. ทาเรือ

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ทาเรือเปนลักษณะทาเรือไมมหี ลังคา
คลุม
ค

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ปรับปรุงทาเรือในสวนหลังคาคลุม

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม
:ทาเรือเปนลักษณะทาเรือคอนกรีตมี
หลังคาคลุม

ง

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ปรับปรุงทาเรือในสวนหลังคาคลุมและ
พื้น

185
พื้นที่
7. พื้นที่วาง
ใต
ตนมะขาม
ใหญบริเวณ
ซอยโรงเจ

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
เดิมเปนพื้นทีส่ วนหนึ่งของตําหนัก
อัมพวา โดยมีตนมะขามใหญอยูใน
บริเวณพื้นที่แตไมสามารถระบุ
ลักษณะของพื้นที่ไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ข

(ที่มา : ภาพสเก็ตชตามความเขาใจของ
ผูวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ)
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม :
ลักษณะเปนลานดินโลง มีตน
มะขามใหญอยูตรงกลางลานและถูก
ลอมรอบดวยบานเรือน

ค

ง

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ลักษณะพื้นคอนกรีต มีตนมะขามใหญ
อยูตรงกลางลานและถูกลอมรอบดวย
บานเรือน

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
ลักษณะพื้นคอนกรีต มีตนมะขามใหญ
อยูตรงกลางลาน มีการเพิม่ ที่นั่งพักผอน
บริเวณใตตนมะขาม

186
พื้นที่
8. สะพาน
คนเดินขาม
คลอง

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ลักษณะเปนสะพานไมทั้งหมด

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม :
สะพานคอนกรีต(สะพานเทศบาล
สะพานคลองบางจาก) สะพานเหล็ก
(สะพานวัดพระยาญาติ) สะพานไม
(สะพานขุนนิกรและสะพานปากคลอง
บางจาก)
ค

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวง
ยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา :
สะพานคอนกรีต (สะพานเทศบาล
สะพานปากคลองบางจาก สะพานขุน
นิกร) สะพานเหล็ก(สะพานวัดพระยา
ญาติ) สะพานไม(ใกลกับสะพานรถยนต)

187
พื้นที่
9. พื้นที่ริม
แมน้ําแม
กลอง
บริเวณหนา
ที่วาการ
อําเภอ

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม
:พื้นที่ลานคอนกรีตโลงที่ยังไมมี
การใชงาน
ค

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุ ชนอัมพวา :
ลักษณะเปนลานคอนกรีตใชเปนพื้นที่พักผอน จัดกิจกรรมสาธารณะและพื้นที่
จอดรถ

188
พื้นที่

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค

10. ตลาด
ก
สดเทศบาล ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม
:ลักษณะเปนลานคอนกรีต มีหลังคา
คลุมกิจกรรมการคาสวนมากเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน
ค

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุ ชนอัมพวา :
ลักษณะเปนลานคอนกรีต มีหลังคาผาใบคลุม กิจกรรมการคาเนนเพื่อการ
ทองเที่ยว

189
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11. ลานวัด
ก
อัมพวันเจติ- ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ยาราม
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ข

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม
:ลักษณะเปนลานหินกรวดบดอัดโลง
ใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมชุมชน
ค

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุ ชนอัมพวา :
ลักษณะเปนลานคอนกรีต ใชเปนพื้นทีจ่ อดรถ
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พื้นที่
12. พื้นที่
โครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ

ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค
ก
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ
ศูนยกลางตลาดน้าํ ชวงหลัง :
ไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมมี
หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ

ข

(ที่มา : ภาพวาดที่ไดจากการ
สัมภาษณ)
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูส มัยใหม
:ลักษณะเปนลานดินโลง หลังเรือนแถว
ริมน้ํา
ค

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุ ชนอัมพวา :
ลักษณะเปนลานคอนกรีต สภาพแวดลอมโดยรอบมีความรมรื่น
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