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7KLV VWXG\ IRFXVHV RQ YDOXH DQG LPSRUWDQFH RI FXOWXUDO ODQGVFDSH RI WKH FDVH
VWXG\ %DQ /DHP GLVWULFW3KHWFKDEXUL SURYLQFH %\ JDWKHULQJ GDWDEDVH UHVHUYLQJ
LQWHUYLHZLQJDQGUHFRUGLQJWRDFTXLUHWKHFRPSOHWHGDQGFRUUHFWHGGDWD7KHQDQDO\]HWKHP
E\FODVVLI\SUHVHQWDQGSDVWGDWDIRUILQGLQJWUHQGRIWUDQVLWLRQWKDWFDQRFFXULQWKHIXWXUH


7KHUHVXOWVRIVWXG\VKRZHGWKDW


  7KHUH DUH KLVWRULF YDOXH DHVWKHWLFV YDOXH XQLTXH YDOXH RI WKH DUHD VRFLDO
YDOXH HFRQRPLF YDOXH HQYLURQPHQWDO YDOXH DQG SRWHQWLDO IRU WRXULVP $OO RI WKHP EHFRPH
YDOXHDQGLPSRUWDQFHRI%DQ/DHPDUHD¶VFXOWXUDOODQGVFDSH

 7UHQGRI WUDQVLWLRQWKDWZLOO EHRFFXULQ WKHIXWXUHWKH FXOWXUDOODQGVFDSH FDQ
EH FKDQJHG IURP DJULFXOWXUH WR LQGXVWULDO IRUPV ,I WKLV DUHD DFFHSWV PRGHUQ WHFKQRORJ\
ZLWKRXWFRQVLGHULQJRQWKHVHYDOXHWKHILUVWVRXUFHRIVDOWSURGXFWLRQZLOOEHORVW 






'HSDUWPHQWRI8UEDQ'HVLJQDQG3ODQQLQJ*UDGXDWH6FKRRO6LOSDNRUQ8QLYHUVLW\
6WXGHQW VVLJQDWXUH$FDGHPLF<HDU
7KHVLV$GYLVRU VVLJQDWXUH
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1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

“นาเกลือ” เป็ นสุ ดยอดภูมิปัญญาชันเลิศอย่างหนึ&งของมนุษย์ที&สามารถนําเอาธรรมชาติ
มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ โดยความจําเป็ นขันพืนฐานของสิ& งมีชีวิตต้องการแหล่งเกลือ เช่น สัตว์
ป่ าเกื อ บทุ ก ชนิ ด ต้อ งการแหล่ ง ดิ น โป่ งซึ& งมี แ ร่ ธ าตุ อ าหารหลากชนิ ด โดยเฉพาะเกลื อ เป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญในดิ น เนื& องจากวิวฒั นาการของสิ& งมีชีวิตต้องการเรี ยนรู้ เพื&อการอยู่รอด เช่ น
การเรี ย นรู ้ เ กี& ย วกับ เรื& อ งโรคภัย ไข้เจ็บ อันเนื& อ งมาจากการขาดเกลื อ เช่ น โรคคอพอก โรคขาด
ไอโอดี น มนุ ษย์ซ& ึ งเป็ นสัตว์ฉลาด จึงสามารถเรี ยนรู้ และคิดค้นกระบวนการผลิตเกลือได้สําเร็ จ
จากนันเกลื อจึ งเริ& มเข้า มามี บ ทบาทในวิถี ชี วิตของมนุ ษ ย์ เช่ น ในสมัย แห่ ง การสู้ รบเพื&อช่ ว งชิ ง
ดินแดน เหล่าเสบียงอาหารที&เป็ นกําลังสําคัญของกองทัพนัน สิ& งหนึ&งที&ขาดไม่ได้คือ เกลือ เนื&องจาก
ในอดี ต เทคโนโลยีทาํ ความเย็นยังไม่เกิด เกลือจึงเป็ นสิ& งที&ใช้ในการถนอมอาหาร ยืดอายุอาหาร
ไม่ให้เน่าเปื& อยเสี ยหายและยังใช้เกลือเป็ นสิ นค้าสร้างความรํ&ารวยและสร้างอํานาจของรัฐมาตังแต่
สมัยโบราณ และหากกล่าวจําเพาะรัฐที&เกิดขึนในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้สมัยแรกๆ ล้วนแต่
เป็ นเจ้าของแหล่งผลิตเกลือด้วยกันทังสิ น
การทํานาเกลือนันมีกระบวนการที&ใช้ทรัพยากรและพลังงานตามธรรมชาติ กล่าวคือ
การนํานําทะเลมาตากให้แดดเผาระเหยนําออกไปจนตกผลึกให้สามารถเก็บมาใช้โดยสะดวก แต่ใน
การปฏิบตั ิจริ งนันจําเป็ นต้องมีความรู้และเทคนิควิธีซ& ึ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้และสะสมทักษะ จน
เกิดความชํานาญและถ่ายทอดเป็ นภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่ รุ่น นอกเหนื อไปกว่านัน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมการทํานาเกลื อ ที& ถูกสั&งสมมาเป็ นเวลานานนับพันปี นี เป็ นแหล่งกําเนิ ดมรดกทาง
วัฒนธรรมที&มีคุณค่ายิ&ง กระทัง& วันหนึ&งนาเกลืออันทรงคุณค่าในอดีต กําลังเผชิ ญวิบากกรรมเข้าขัน
วิกฤต หากปล่ อยไปตามยถากรรมแล้ว ดู เหมือนภูมิปัญญาชันเลิ ศดังกล่าวนี มีอนั ต้องสู ญหายไป
อย่างถาวร การรักษาภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือให้คงอยู่สืบไป จึงเป็ นความจําเป็ นที&ไม่ควรละเล

ในอดีตที&ผ่านมา การอนุรักษ์มกั มุ่งเน้นความสนใจในงานศิลปะหรื อโบราณสถานที&มี
ความสําคัญ ซึ& ง เป็ นการอนุ รัก ษ์อาคารหรื อวัตถุ เพี ยงประการเดี ย วเท่านัน นับตังแต่ปี พ.ศ.2493
ประชาชนเริ& มตระหนักว่า การดํารงชีวติ มีความเกี&ยวข้องกับสิ& งแวดล้อมที&อาศัยอยู่ รวมทังเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางจิตใจ และเพื&อการยกระดับการดํารงชีวิต จึงเกิดแนวความคิด
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ของมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ขึนซึ&งแนวความคิดในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
เป็ นการพัฒนาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติ และวัฒนธรรม หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ& งว่า
“ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” (Cultural.Landscape) เป็ นแนวความคิ ดที&แพร่ หลายเป็ นอย่างมากในระยะ
หลายปี ที&ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมก็ยงั มีประเด็นคําถามว่า ภูมิทศั น์
วัฒนธรรมคืออะไร ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อมีคุณค่าและความสําคัญอย่างไร จึงเป็ นที& มาของ
การศึกษาในครังนี
ื &กรณี ศึกษา คือ พืนที&นาเกลือบ้านแหลม จ.เพชรบุรี เนื&องจากสังคมการทํานา
โดยมีพนที
เกลือมีความพิเศษเฉพาะตัวมีพฒั นาการระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่กนั ไป แต่การทํานา
เกลือหรื อแหล่งผลิตเกลือทะเลในปั จจุบนั เริ& มมีการเปลี&ยนแปลงรู ปแบบของการทํานาเกลือ โดยมี
หลายสิ& งหลายอย่างเกิดขึนและหลายสิ& งหลายอย่างที&หายไป การศึกษาในครังนี จึงมุ่งเน้นศึกษาถึง
คุณค่าความสําคัญของนาเกลื อในแง่มุมของภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อ เพชรบุรี ว่ามีคุณค่าและ
ความสําคัญอย่างไร สมควรแก่การอนุ รักษ์อย่างไรบ้าง เพื&อนําไปสู่ กระบวนการ อนุ รักษ์ภูมิทศั น์
วัฒนธรรมนาเกลืออย่างยัง& ยืน
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื&อศึกษาลักษณะการเปลี&ยนแปลงทางกายภาพของพืนที&นาเกลือและสภาพ
เศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั
2.2 เพื&อศึกษาและวิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญของภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ

3. คําถามงานวิจัย
3.1 พืนที&นาเกลือเพชรบุรีมีความสําคัญและคุณค่าทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมอย่างไร
3.2 สถานการณ์ในปั จจุบนั ของนาเกลือบ้านแหลม เป็ นอย่างไร
3.3 ปั จจัยใดบ้างที&ก่อให้เกิดการเปลี&ยนแปลงนาเกลือบ้านแหลมและปัจจัยต่างๆเหล่านี
ส่ งผลต่อการเปลี&ยนแปลงนาเกลือบ้านแหลมอย่างไรบ้าง
3.4 แนวโน้มการเปลี&ยนแปลงนาเกลือจะเป็ นไปในทิศทางใด
4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ขอบเขตด้านพืนที&
พืนที&ศึกษาครอบคลุมพืนที&นาเกลือ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชบุรี

จ.ราชบุรี
อ.เขาย้ อย

อ.บ้ านแหลม

อ.หนองหญ้ าปล้ อง
อ.บ้ านลาด

อ.แก่ งกระจาน

อ.ท่ ายาง

อ.เมืองเพชร

อ.ชะอํา

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที& 1 ตําแหน่งที&ตงจั
ั งหวัดเพชรบุรี
ที&มา: การท่องเที&ยวแห่งประเทศไทย, ข้ อมูลท่องเทีย วเพชรบุรี, การเดินทาง, แผนทีจังหวัดเพชรบุรี,
เข้าถึงเมื&อ 6 เมษา 2556 เข้าถึงได้จาก http://www.folktravel.com/archive/phetchaburi.html

5. ผลทีค าดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
คาดว่าจะได้รับข้อมูลเกี&ยวกับนาเกลือ เรื& องคุณค่าและความสําคัญของภูมิทศั น์นาเกลือ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ คุ ณค่าทางสุ นทรี ยภาพ คุ ณค่าทางเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องที& คุ ณค่าทางสั งคม คุ ณ ค่าทางเศรษฐกิ จ คุ ณค่า ทางวัฒนธรรม คุ ณค่า ด้านสิ& งแวดล้อม และ
ศักยภาพด้านการท่องเที&ยว ซึ& งข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรส่ วนต่างๆ ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลรวมไปถึงบุคคลที&สนใจ ทังนี เพื&อเป็ นแนวทางและ
ฐานข้อมูลในการพัฒนาและอนุรักษ์นาเกลือต่อไป
6. แผนภูมิตัวแปรในการศึกษา
ในการศึกษาภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ มีคุณค่าและความสําคัญอย่างไร กรณี ศึกษา
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นันมีปัจจัยหลายปั จจัยที&เกี&ยวข้อง แต่ในการศึกษาครังนี มุ่งเน้นศึกษา
ปั จจัยที&เกี&ยวข้อง ใน 3 ปัจจัย โดยปัจจัยแรก คือ ลักษณะทางกายภาพของพืนที& รายละเอียดประกอบ
ไปด้วย ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พื ชพรรณไม้ สัตว์ สภาพแวดล้อม
โดยรอบบริ เวณพืนที&ใกล้เคียง สิ& งปลูกสร้าง และงานสถาปั ตยกรรมพืนถิ&นที&เกี&ยวข้อง ปั จจัยที&สอง
คือ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิ จ โดยมีประเด็นย่อย ได้แก่ ลักษณะทางสังคม กิจกรรม ประเพณี
วัฒนธรรม พฤติกรรมของคนในชุ มชน ในการศึกษาสองปั จจัยข้างต้นที&กล่าวมานี เพื&อเป็ นข้อมูล
เบืองต้น และเพื&อเป็ นการทําความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมของพืนที& ธรรมชาติของสังคม ชุ มชน
และพฤติกรรมในสังคมและปั จจัยสุ ดท้ายในการศึกษา หน่ วยงานที&เกี&ยวข้อง เพื&อมุ่งเน้นศึกษาถึง
คุณค่าและความสําคัญของนาเกลือในด้านต่างๆ ช่วยให้พืนที&เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที&ดี

การท่องเที&ยว
ทัศนคติประชาชน

การบริ หารจัดการ

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือมีคุณค่า
และความสําคัญอย่างไร กรณี ศึกษา
หน่ วยงานทีเ กีย วข้ อง

กฏหมายที&เกี&ยวข้อง
นาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

- หน่วยงานระดับประเทศ
- หน่วยงานระดับภูมิภาค
ลักษณะทางกายภาพของพืน: ที

ลักษณะทาง สังคม เศรษฐกิจ

- ลักษณะทางกายภาพ

- ลักษณะทางสังคม

- ลักษณะภูมิประเทศ/อากาศ

- กิจกรรมชุมชน

- พืชพรรณไม้/สัตว์

- ประเพณี /วัฒนธรรม

- สภาพโดยรอบบริ เวณพืนที&ใกล้เคียง

- พฤติกรรมของคนในชุมชน

- สิ& งปลูกสร้างสถาปั ตยกรรมพืนถิ&น

ภาพที& 2 แผนภูมิตวั แปรในการศึกษา

บทที 2
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด เอกสารงานวิจัยทีเ กียวข้ องและกรณีศึกษา
ภู มิ ท ั ศ น์ ว ัฒ นธรรม เป็ นคํ า ศั พ ท์ แ ละแนวความคิ ด ที& เ กี& ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมที&มนุ ษย์สร้ างขึน นักภูมิศาสตร์ ชาวอเมริ กนั ชื& อคาร์ ล ซาวเออร์ .(Carl Sauer) เป็ นผู้
ริ เริ& มในการนํา คําว่า “ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” มาใช้ก ันจนเป็ นที&รู้จกั กันอย่า งกว้างขวางในกลุ่มนัก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภูมิศาสตร์ และภูมิสถาปนิก คาร์ ล ซาวเออร์ มีความแน่วแน่ในการผลักดันหน่วยงานทางวัฒนธรรม
ให้มีอิทธิ พลในการสร้างรู ปโฉมของพืนผิวโลกในเขตกําหนดเฉพาะ ซึ& งนิยามคลาสสิ กของซาเออร์
มีดงั นี.“ภูมิทศั น์วฒั นธรรม เป็ นรู ปแบบที&ปันแต่งมาจากภูมิทศั น์ธรรมชาติ โดยกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่ม
หนึ&ง วัฒนธรรมเป็ นตัวการ.(agent).ธรรมชาติเป็ นตัวกลาง.ภูมิทศั น์วฒั นธรรมคือ ผลลัพธ์”.ในการ
ให้นิยามนี ซาวเออร์ บ่งชี ว่า สิ& งแวดล้อมทางกายภาพควรคงไว้ซ& ึ งความสําคัญที&ตวั กลางร่ วมอยูก่ บั
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ (Sauer, 1925: 19-53)
หลังจาก คาร์ ล ซาวเออร์ ได้ริเริ& มคําว่า ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ได้มีหลายองค์กรพยายามให้
คําจํากัดความของคําว่า ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ไว้อย่างหลากหลายมากขึนเพื&อตอบสนองกระแสการ
อนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที&แพร่ หลายไปทัว& โลกตังแต่ครึ& งหลังของคริ สต์ศตวรรษที& 20 เป็ นต้น
มา (Wiley, 1993: 1639-1640)
1. ความหมายของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
1.1 ความหมายแรก ภูมิทศั น์วฒั นธรรม เป็ นแนวความคิดในการจํากัดความของมรดก
วัฒนธรรมประเภทหนึ& ง ซึ& งเป็ นพัฒนาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติ และวัฒนธรรม
สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื& องภูมิทศั น์วฒั นธรรมเป็ นที&แพร่ หลายอย่างมากในระยะหลายปี
ที&ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ หลายหน่วยงานได้เริ& มมีการดําเนิ นการที&เกี&ยวข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม เช่น
ในปี พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (สวช.) ได้ดาํ เนินโครงการสํารวจภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรม และการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ แนวทางการจัดการภูมิทศั น์ วฒั นธรรมในพืนที&นาํ
ร่ อง12 จังหวัด ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ก็ได้ทาํ การศึกษาวิจยั และตีพิมพ์หนังสื อ แนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมโดยได้รับ
การสนับสนุนจาก สวช. (หัทยา สิ ริพฒั นากุล, 2550: 2)
1.2 ภู มิ ท ัศ น์ ว ัฒ นธรรม คื อ ทรั พ ย์สิ น ทางวัฒ นธรรม ที& แ สดงถึ ง การผสมผสาน
เชื& อมโยงระหว่า งมนุ ษ ย์และธรรมชาติ เป็ นพัฒนาการของสั งคมมนุ ษ ย์และการตังถิ& นฐานผ่า น
กาลเวลาภายใต้อิท ธิ พลของข้อจํา กัดทางกายภาพและหรื อเป็ นสิ& งที& เห็ นได้จากสิ& งแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ แรงขับเคลื& อนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมที&สืบเนื& องกันมา.ใน World Heritage
Convention ได้กาํ หนดมรดกโลกประเภทภูมิทศั น์วฒั นธรรม เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.2.1.ภู มิ ท ัศ น์ ที& ไ ด้รั บ การออกแบบและสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งตังใจโดยมนุ ษ ย์

(Landscape Designed And.Created Intentionally By Man)

1.2.2.ภูมิ ท ศั น์ที& มี วิว ฒ
ั นาการอันเป็ นผลมาจากความเปลี& ยนแปลงทางสั งคม
เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และความเชื&อ (Organically Evolved Landscape) ได้แก่ พืนที&ปรากฏ
ร่ องรอยของภูมิทศั น์โบราณ.(A Relic or Fossil Landscape) และภูมิทศั น์ที&ยงั คงมีวิวฒั นาการอยู่
อย่างต่อเนื&อง (A Continuing Landscape)
1.2.3.ภูมิทศั น์ที&มีความเชื& อมโยงกับวัฒนธรรมในพืนที& เช่ น ศาสนาลัทธิ ความ
เชื&อ

1.3.หน่วยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริ กาที&ดูแลการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรรมชาติ ซึ& ง

รวมถึ งมรดกวัฒนธรรมที& เกี& ย วข้อง ได้ให้ความหมายของภูมิ ท ัศ น์วฒั นธรรมไว้ว่าเป็ นพื นที& ภูมิ
ประเทศที&ประกอบด้วยแหล่ งธรรมชาติ และวัฒนธรรมซึ& งกี&ยวโยงกับเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์
กิจกรรม บุคคล หรื อกลุ่มบุคคล แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1.3.1 ภู มิ ท ัศ น์ ป ระวัติ ศ าสตร์ ที& ไ ด้รั บ การออกแบบ (Historic

Designed

Landscape)
1.3.2.ภูมิทศั น์ทอ้ งถิ& นที&มีความสํา คัญทางประวัติศาสตร์ (Historic.Vernacular
Land Scape)
1.3.3.พืนที&ประวัติศาสตร์ (Historic Site)
1.3.4 ภูมิทศั น์ที&แสดงถึงชาติพนั ธุ์ (Ethnographic Landscape)

1.4.ประเทศออสเตรเลีย ซึ&งเป็ นประเทศที&ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ หรื อการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก ได้กาํ หนดความหมายภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้หลายประเภท ได้แก่
1.4.1 ภูมิทศั น์ที&มีความเชื& อมโยงซึ& งรวมถึ งภูมิทศั น์ ที&มีความหมายในทางศาสนา
1.4.2 ภูมิทศั น์ที&สะท้อนกระบวนการทางวัฒนธรรมที&ยงั คงดําเนินอยู่
1.4.3 สถานที&ที&มีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมในประวัติศาสตร์ หรื อในช่วงเวลาหนึ& ง
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1.4.4 สถานที&ที&แสดงถึงชันทางประวัติศาสตร์

1.4.5.สถานที& ที& แ สดงถึ ง ความพึ& ง พาของกิ จ กรรมต่ า งๆ ที& มี ค วามสํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์บนวิถีของธรรมชาติ

1.4.6.ภูมิทศั น์ที&เป็ นเส้นตรง

1.4.7.สถานที&ที&มีเรื& องราวเชื&อมโยงกับภูมิทศั น์ของสถานที&นนๆ
ั
1.4.8.สถานที&ที&แสดงถึงเรื& องราวหลากหลาย หรื อมีคุณค่าหลายประการ
1.5 พืนที&ซ& ึ งมนุ ษย์รับรู้ ได้ โดยที& อตั ลักษณ์ ของพืนที& เป็ นผลมาจากการกระทํา และ
ปฏิกิริยาระหว่างปั จจัยทางธรรมชาติและปั จจัยที&เกิดจากมนุ ษย์ โดยมีการกล่าวถึงการกระทําที&เกิ ด
จากมนุษย์ในอดีตซึ& งเป็ นการเน้นยําถึงประเด็นความสําคัญในเรื& อง “วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
การเปลี&ยน แปลง”
1.6.จากแนวคิ ด และการให้ ค าํ จํา กัด ความของสํ า นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรม
แห่ ง ชาติ แ ละคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ม หาวิ ทยาลัย ศิ ล ปากร โดยได้ใ ห้ความหมายภูมิ ทศั น์
วัฒนธรรมว่า “ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” มาจากคํา 4 คํารวมกัน คือ.“ภูมิ” (นาม) หมายถึง ดิน “ทัศน์”
(นาม).หมายถึง ความเห็น การเห็น เครื& องรับรู้ สิ& งที&เห็น การแสดง ดังนัน.“ภูมิทศั น์”.หมายถึง การ
รับรู้ ส ภาพแวด ล้อมภู มิป ระเทศทังที& ป รากฏตามจริ ง และภาพลัก ษณ์ ในจิตใจที& รู้สึ กได้.“วัฒน”
หมายถึ ง ความเจริ ญ ความงอกงาม.“ธรรม” หมายถึ ง คําประกอบท้ายคําที&เป็ นนามธรรม เมื& อ
ประกอบแล้วมีความ หมายไม่ต่างไปจากคําศัพท์เดิม ดังนัน “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ& งที&มนุษย์ทาํ
ขึน สร้างขึน คิดขึนเพื&อใช้ในการดํารงอยู่ สื บทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึ งความเจริ ญ
ั
เช่น การบริ โภค การใช้สอย หรื อประโยชน์ทาง
งอกงามของสังคมมนุษย์ เป็ นประโยชน์ทงทางกาย
ใจ เช่ น การชมสิ& งที& เจริ ญตาเจริ ญใจ สอดคล้องกับการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ส่ วนคือ “ทาง
รู ปธรรม” ได้แก่ บ้าน เรื อน ศาสนสถาน การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะจิตรกรรม

ประติมากรรม งานฝี มือ สถาปั ตยกรรม การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน และการสนทนาการ.“ทาง
นามธรรม” ได้แก่ คติความเชื&อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง
การปกครอง การศึกษา ศาสนา สาธารณสุ ข ดังนัน ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ก็คือทุกสิ& งทุกอย่างทังทาง
รู ป ธรรมและนามธรรมอัน เป็ นสิ& ง ที& ผู้ค นในกลุ่ ม ยึ ด ถื อ ร่ ว มกัน .(ค่ า นิ ย ม) และได้ก ระทํา ต่ อ
สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพื&อสร้ างความเจริ ญงอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุ ษย์.(สํานักงาน
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คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติและคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549: 1419)

1.7.นักภูมิศาสตร์ ยงั ได้ให้ความหมายของภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้วา่ เป็ นร่ องรอยและหลัก
ฐานการเปลี& ยนแปลงผืนแผ่นดิ น พืนที&ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ จากกิจกรรมตาม
วิถีชีวิตของชุ มชนหรื อชาติพนั ธุ์ นนั ซึ& งแสดงออกในลักษณะรู ปธรรมและนามธรรมอันได้เรี ยนรู้
และถ่ายทอดสั&งสมกันมาอย่างยาวนาน เป็ นพัฒนาการตังแต่บรรพบุรุษสู่ รุ่นลูกหลาน อาทิ การ
สร้างบ้านเรื อนพักอาศัย สิ& งก่อสร้าง สถาปั ตยกรรมต่างๆ ถนนหนทาง พืนที&เกษตรกรรมและชุมชน
อันเป็ นสิ& งที&จบั ต้องได้และรวมทัง สิ& งที&จบั ต้องไม่ได้คือ บรรยากาศที&รับรู้ ได้เป็ นจินตภาพเฉพาะ
ของชุ มชนแห่ งนัน โดยอาจจะเรี ยกว่า เป็ นบุคคลิกของพืนที&นน.(เอกลั
ั
กษณ์ ) อันรับรู้ได้จากภาพที&
เห็น เสี ยงที&ได้ยนิ กลิ&นที&ได้รับและวิถีชีวติ ของผูค้ นที&อยูแ่ ห่งนัน
1.8.โครงการอนุรักษ์สิ&งแวดล้อมศิลปกรรมได้ให้คาํ จํากัดความภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้วา่
เป็ นพืนที& ทางภูมิศาสตร์ ที& ประกอบด้วยแหล่ งทรั พยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อันมี
ความเกี& ยวเนื& องกับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าด้านความงาม ภูมิทศั น์วฒั นธรรม
แสดงให้เห็นถึงต้นกําเนิดและนิ ยามข้างต้นได้สอดคล้องกับความหมายของคําว่า “สิ& งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม.(Cultural Environment)” ซึ&งโครงการอนุรักษ์สิ&งแวดล้อมศิลปกรรมได้อธิ บายไว้วา่ เป็ น
พืนที&ทางภูมิศาสตร์ ที&สะท้อนและบอกเล่าเรื& องราวอันเกี&ยวเนื& องกับประวัติศาสตร์ และพัฒนาการ
ของสังคมของมนุษย์ อันมีคุณค่าทังในอดีตและปั จจุบนั โดยให้ความสําคัญกับคุณค่าของพืนที&โดย
รวมมากกว่าสถานที&จุดเดียว จึงสามารถสะท้อน วิถีชีวติ ของผูค้ นโดยทัว& ไปได้
1.9 เกรี ยงไกร เกิดศิริ ได้ประมวลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และได้ให้ความหมายภูมิทศั น์
วัฒนธรรมไว้วา่ เป็ นผลที&แสดงออกมาในรู ปของภูมิทศั น์ธรรมชาติที&มองเห็น โดยการที&วฒั นธรรม
เป็ นผูก้ ระทํา มีธรรมชาติเป็ นสื& อกลาง นัน& คือ ภูมิทศั น์วฒั นธรรม คือผลของการกระทําดังกล่าว และ

เป็ นผลผลิตที&เห็นได้อย่างเด่นชัดของความเกี&ยวเนื&องกันระหว่างผลการกระทําของชุมชนมนุษย์ชาติ
โดยก่อรู ปขึนจากผลของวัฒนธรรม และความสามารถเท่าที&จะเป็ นไปตามแต่ที&ธรรมชาติ แวดล้อม
จะเอื ออํา นวย ซึ& ง ก็ คื อมรดกอัน ทรงคุ ณค่า ที&ต กทอดมาจากวิวฒั นาการทางธรรมชาติ และความ
พยายามของมนุษย์ตลอดทุกยุคทุกสมัย
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โดยให้คาํ จํากัดความของภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้วา่ .“สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที&เกิดจาก
การจัดการของมนุ ษย์เพื&อให้เกิดการดํารงชีวิตอยู่โดยปกติสุขใน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินนั
แต่ทว่ามนุ ษย์ก็มีขอ้ จํากัดในด้านต่างๆ ทังในแง่เทคโนโลยีที&เกี& ยวเนื& องกับการดํารงชี วิต ศาสนา
ความเชื&อทําให้การจัดการต่อพืนที&เป็ นไปได้ระดับหนึ&งเท่านัน.รวมไปถึงข้อจํากัดการรองรับ การ
เปลี& ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็เป็ นปั จจัยหนึ& งให้มนุ ษย์กระทําต่อธรรมชาติ ได้
อย่า งจํา กัด ผลลัพ ธ์ ข องการดํา เนิ น ไปของวัฒ นธรรมมนุ ษ ย์บ นธรรมชาติ แ วดล้อมนี เองที& เป็ น
ความหมายของคําว่า “ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” จากคําจํากัดความข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ความหมาย
ของภูมิทศั น์วฒั นธรรม มีสาระสําคัญคือ สภาพแวดล้อมที&เกิดขึนจากการกระทําที&เป็ นผลกระทบซึ& ง
กันและกันระหว่าง วัฒนธรรมของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ& งแสดงให้เห็ นว่าหาก
มนุษย์รู้จกั การจัดการกับภูมิทศั น์วฒั นธรรมอย่างดีแล้ว ย่อมส่ งผลให้มนุษย์ดาํ เนินชีวิตอย่างปกติสุข
และมีความมัน& คงในชีวติ นัน& เอง.(เกรี ยงไกร เกิดศิริ, 2548: 83-84)
1.10 คณะกรรมการมรดกโลกได้ให้ความหมายภูมิทศั น์วฒั นธรรมไว้ว่าเป็ นผลลัพธ์ที&
เกิ ดขึนจาก การผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและมนุ ษย์ โดยแสดงให้เห็ นถึ งวิวฒั นาการของ
สังคมมนุ ษย์และการตังถิ&นฐานของมนุ ษย์ผ่านกาลเวลามาจนกระทัง& ปั จจุบนั ภายใต้อิทธิ พลของ
ข้อจํากัดทางกายภาพ โดยที&สิ&งแวดล้อม ทางธรรมชาติเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบตลอดจนเป็ นการสื บ
ต่อในทางสังคม เศรษฐกิ จ และแรงกดดันทางวัฒนธรรมทังปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน.โดย
พืนที& ดงั กล่ าวได้ผ่านการเลื อกเฟ้ นตามหลักเกณฑ์ของคุ ณค่า ในความโดดเด่นอันเป็ นสากล จน
สามารถเป็ นตัวแทนที&ชดั เจนของภูมิทศั น์วฒั นธรรม รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงหัวใจสําคัญของ
วัฒ นธรรมแห่ ง ภู มิ ภ าค จากความหมายข้า งต้น จะเห็ น ได้ ว่า ภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมเป็ นผลของ
ความสัมพันธ์หรื อการกระทํา ต่อกัน ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ โดย

สะท้อนถึงพัฒนาการของสังคมหรื อของชุมชนนัน จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ผ่านทางลักษณะกายภาพ
ของพืนที&ในสังคมหรื อชุมชนนัน
จากตัวอย่างแนวความคิ ดเรื& องภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรมข้างต้นจะเห็ นว่า ความหมายและ
ประเภทของภูมิทศั น์วฒั นธรรมในแต่ละภูมิภาคมีทงความเหมื
ั
อนและความต่างกันไปตามจุดมุ่งห
มายการให้คาํ จํากัดความ ซึ& งเป็ นไปตามความเชื& อ และบริ บททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
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ภูมิภาคหรื อประเทศนันๆแต่อาจกล่าวได้วา่ หลักการของภูมิทศั น์วฒั นธรรมที&นาํ มาใช้พิจารณาว่า
“อย่างไรถึงเรี ยกว่า ภูมิทศั น์วฒั นธรรม” น่าจะได้แก่

1.10.1 มีธรรมชาติเป็ นรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม
1.10.2 สิ& งแวดล้อมเป็ นบริ บทของการกระทําหรื อกิจกรรมของมนุษย์
1.10.3.Sense of. Place เกิดจากการรับรู้ เอกลักษณ์ของท้องถิ&นและวัฒนธรรมที&
สามารถเชื&อมโยงกับปรากฏการณ์ ที&เกิดขึนในภูมิทศั น์นนทั
ั งที&เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
นอกจากนี ตามความหมายหรื อคํา จํา กัด ความของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรม จะเห็ น ได้ว่า
แนวคิดเรื& องบรู ณาการที&แสดงผ่านแนวคิดภูมิทศั น์วฒั นธรรม คือ ความพยายามที&จะโยงใยให้เห็นว่า
เราไม่สามารถคิดแยกส่ วน ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างที&เคยเป็ นมาได้อีกแล้ว เหตุเพราะ
ภูมิทศั น์ที&ปรากฏอยูใ่ นทุกวันนีแม้จะดูเหมือนเป็ นมรดกทางธรรมชาติ หากแนวคิดแบบดังเดิม แต่ที&
แท้ จริ งแล้วภูมิทศั น์นนล้
ั วนมาจากสิ& งที& เรี ยกว่า.“วัฒนธรรม”.หรื อสิ& งที&เกิดจากมนุ ษย์ทงสิ
ั น ส่ วน
อีกแนวคิดหนึ& งคือ ความเปลี&ยนแปลง เนื&องจากภูมิทศั น์ วฒั นธรรมนัน คือ พืนที&ที&ถูกเปลี&ยนแปลง
โดยมนุ ษ ย์ท ังที& โ ดยตังใจและโดยเหตุ บ ัง เอิ ญ ซึ& งทํา ให้ พื นที& นันเกิ ด คุ ณ ค่ า ขึ นมา ทังนี ความ
เปลี&ยนแปลงนันเกิดขึนต่อเนื& องตลอดเวลา มากบ้างน้อยบ้าง เร็ วบ้างช้าบ้าง ทําให้บางครังสามารถ
สังเกตเห็ นได้จากผลของการเปลี& ย นแปลงนัน ก่อให้เกิ ด ผลชันทางประวัติศาสตร์ (Layers of
History) ของภูมิทศั น์
สําหรับหลายประเทศในยุโรป.เช่น.อังกฤษ.ได้ประยุกต์แนวคิดเรื& องความเปลี&ยนแปลง
นี ในการอนุ รักษ์ เชิ งพืนที&ที&เรี ยกว่า.Conservation of Historic Environment ผ่านโครงการ Historic
Landscape Characterization ของ English Heritage ซึ& งเป็ นการวิเคราะห์พืนที&เพื&อหาอัตลักษณ์ที&มี
คุณค่าในยุคต่างๆ โดยศึกษาความเปลี&ยนแปลง และพัฒนาการของพืนที&ตงแต่
ั ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงปั จจุบนั และครอบคลุมพืนที&ทุกตารางเมตรของประเทศเพื&อหาคุณค่าของพืนที& และใช้เป็ น

ฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาประเทศ สํา หรับประเทศไทยหลักการนีอาจจะยัง
ไม่สามารถนํามาใช้สําหรั บพืนที& ทวั& ประเทศ เช่ นเดี ยวกับประเทศอังกฤษ หากแต่น่าจะประยุกต์
ใช้ได้อย่างดีกบั การวางแนวทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมเฉพาะบางพืนที&ในประเทศไทย เช่น เวียงกุมกาม
จังหวดเชี ยงใหม่.ซึ& งเป็ นพืนที& ที&มีการผสมผสานระหว่างพืนที&ธรรมชาติ พืนที&เกษตรกรรม พืนที&
เมืองโบราณ และการตังถิ&นฐานของชุมชนในปั จจุบนั

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที&คุณค่าของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเป็ นผลมาจากความเปลี&ยนแปลงที&
เกิ ดขึ นตลอดเวลา การอนุ รักษ์และปกปั กรั กษาคุ ณค่าของภูมิทศั น์นันจึงไม่ควรหยุดการเปลี& ย น
แปลง หากแต่ควบคุมให้ดาํ เนิ นไปตามแนวทางที&เหมาะสม การเข้าใจในประเด็นเรื& องบรู ณาการ
ระหว่างธรรามชาติและวัฒนธรรม และการยอมรับในการเปลี&ยนแปลงภูมิทศั น์วฒั นธรรมจะทําให้
เราสามารถตัดสิ นใจวางแผนจัดการหรื ออนุรักษ์ ภูมิทศั น์วฒั นธรรมได้อย่างเหมาะสมและยัง& ยืน
การจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมจึงเป็ นการจัดการด้านต่างๆ ที&เกิดขึนแก่สังคมนันๆ ทัง
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สิ& งที&มนุ ษย์สร้างและการดําารงชี วิตของผูค้ นในลักษณะ
นิเวศนัน.ด้วยเหตุที&ภูมิทศั น์วฒั นธรรมเป็ นภาพที&ปรากฏตามวิถีชีวิตที&ดาํ รงอยูอ่ ย่างต่อเนื&องยาวนาน
อีกทังได้สร้างคติความเชื&อ ศิลปะ ความงามตามรสนิ ยมของงานและของกลุ่ม รวมสร้าง
ประเพณี เพื&อดํารงรักษาองค์ประกอบในการดํารงชี วิตไว้ต่อมาหลายๆ รุ่ นจนกลายเป็ นวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ&น เมื&อมีการพัฒนาการต่อเนื& องจนมีเทคโนโลยีเข้ามาในชุมชน ทําให้การดํา รงชีวิต
เปลี&ยนไป การใช้ชีวติ และระบบนิเวศของชุมชนก็เปลี&ยนแปลงไปด้วย การจะให้ดาํ รงชีวิตแบบเดิม
ทังหมดคงเป็ นไปไม่ได้ หากแต่ตอ้ งมีการเปลี& ยนแปลงไปตามรุ่ นของคน.คนรุ่ นเก่าก็มีการดํารง
ชีวติ ในแบบของตน คนรุ่ นหลังก็อยูด่ ว้ ยอุปกรณ์และวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม่ สิ& งที&ตอ้ งจัดการ คือ
การป้ องกันไม่ให้เปลี&ยนแปลงเร็ วและไม่ให้เปลี&ยนแปลงทังหมด แต่ให้เปลี&ยนแบบค่อยเป็ นค่อยไป
และเปลี&ยนได้เฉพาะบางส่ วนที&ยอมให้เปลี&ยนได้ และยอมได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรเท่านัน การ
จัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมจึงต้องจัดการที&ลกั ษณะภูมิประเทศ ภูมิ อากาศ มนุษย์ องค์ประกอบของ
ชุมชน เพื&อจะรักษาสิ& งแวดล้อมเดิมไว้ให้ได้มากที&สุด ซึ& งก็จะได้ภูมิทศั น์ใกล้เคียงของเดิมที&สุดด้วย

ทังนี เมื&อเวลาผ่านไป การดํารงชีวิตเปลี&ยนไปก็ตอ้ งย่อมให้ภูมิทศั น์เปลี& ยนไปบ้าง การ
จัดการจึงต้องไม่ให้เกิ ดการเปลี& ยนแปลงสิ& งที&มีลกั ษณะเดิมของแต่ละรุ่ น แต่ละบริ เวณ แต่ละย่าน
เพื&อรักษาลักษณะเดิมไว้ให้รุ่นหลังได้ศึกษา รู้สึกซาบซึงและคิดถึงรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของบรรพ
บุรุษของตนได้บา้ งเรื& องเหล่านี เป็ นการศึกษาอดีตเป็ นความรู้เพื&อการพัฒนาปั จจุบนั และอนาคตของ
ตนได้ถูกต้อง และต่อเนื&องตามแนวทางที&บรรพบุรุษของตนได้ทาํ ไว้
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2. การจําแนกประเภทของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม

การแบ่ งประเภท ภู มิ ท ศั น์ วฒั นธรรม ตามความมากน้อ ยหรื อระดับ ที& ม นุ ษ ย์เ ข้า ไป
เปลี&ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรื อสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์ เดิม เพื&อพัฒนาการของสังคมจะ
แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
2.1 ภูมิทศั น์ที&ได้รับการจัดการ (Managed Landscape) ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ ฟาร์
ม ปศุสัตว์ ป่ าปลูก บ้าน เถียงนา ฯลฯ
2.2 ภูมิทศั น์เกษตรกรรม (Cultivated Landscape).ได้แก่ เกษตรกรรมแบบดังเดิม
ทุ่งนา ทุ่งหญา ไร่ บุกเบิก มีสภาพธรรมชาติป่ าเดิม หลงเหลืออยู่มาก.เกษตรกรรมผสมแบบดังเดิม
และแบบสมัยใหม่เริ& มปลูกพืชพรรณชนิ ดเดี ยว เป็ นจํานวนมากกว่า การปลูกพืชหลายชนิด ปะปน
กัน มีสภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยู่ เกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ ปลูกพืชพันธุ์เดียวเกือบทังพืนที&
สภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยูน่ อ้ ย
2.3 ภูมิทศั น์รอบนอกศูนย์กลางเมือง (Suburban Landscape).ได้แก่ เมืองขนาดเล็ก
ที&พกั อาศัย ร้านค้า ไร่ สวน พืนที&เกษตรกรรม และพืนที&ธรรมชาติ
2.4.ภูมิทศั น์ชุมชนเมือง.(Urban.Landscape).ได้แก่ สภาพแวดล้อมที&มีส&ิ งก่อสร้าง
อาคารหนาแน่ น มี ส วนสาธารณะเป็ นสภาพแวดล้อ มแบบธรรมชาติ ที& ส ร้ า งขึ น(สํ า นัก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาก. 2549.)
การแบ่งประเภทตามวิชาการด้านอนุ รักษ์ภูมิทศั น์ (Landscape Conservation) หรื อ
ภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ (Historic Landscape) ซึ&งได้แบ่งประเภทภูมิทศั น์ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. ภูมิทศั น์ธรรมชาติ (ตามสภาพเดิมของธรรมชาติ)จําแนกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.1.ภู มิ ท ัศ น์ท างโบราณคดี (Archaeological.Landscape).ได้แก่ ร่ อ งรอยของ

มนุ ษย์ โบราณ ป้ อมปราการ เมืองโบราณ การตังถิ& นฐานของชุ มชนโบราณ แหล่งพืชพรรณและ
การเพาะ ปลูกแบบดังเดิม ฯลฯ
1.2.ภูมิทศั น์ประวัติศาสตร์ (Historic Landscape)ได้แก่ สนามรบ ชุ มชนเมือง
พืนที& อุตสาหกรรม โรงสี อ่างเก็บนํา คลองดังเดิม ฯลฯ
2..สวนสาธารณะ สวนสวยงาม ได้แก่ สวน สะพาน คันดิน พืนที&เพาะปลูก บ้าน
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พักตากอากาศ มุมมอง จุดชมวิว พืนที&ชายทะเล

ดังนัน จึงอาจแบ่งประเภทภูมิทศั น์วฒั นธรรมตามหลักวิชาการอนุ รักษ์ได้เป็ น 2 กลุ่ม
คือ

2.1.ภูมิทศั น์ที&ดดั แปลงสร้างขึนเพื&อพัฒนาการของสังคม ซึ& งเกี& ยวเนื& องกับการ

ตังถิ&นฐาน การสร้างเมือง ชุมชนและสังคม
2.2 ภูมิทศั น์ที&จดั สร้างขึนเพื&อเป็ นพืนที&ที&มีความสวยงาม คํานึ งถึงสุ นทรี ยภ์ าพ
เป็ นส่ วนที&พกั ผ่อนหย่อนใจ
นักมานุษยวิทยา ได้แบ่งวัฒนธรรม ออกเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ซึ&งอาจนํามาใช้แบ่ง
ประเภท ภูมิทศั น์วฒั นธรรม เป็ น 2 ประเภท คือ
1. รู ปธรรม เช่น บ้านเรื อน ศาสนสถาน การตังถิ&นฐาน ลักษณะของชุมชน ลักษณะ
ทางกายภาพ และ พืนที&ที&เปลี&ยนแปลงเพื&อการดํารงอยูข่ องชุมชนและสังคม
2. นามธรรม เช่ น คติความเชื& อ ประเพณี หรื อความคิดอื& นๆ ที&เกี& ยวเนื& องกับการ
กระทําต่อภูมิศาสตร์ ของชุมชนเพื&อการดํารงอยูข่ องสังคม
การแบ่งประเภทภูมิทศั น์วฒั นธรรมตามความเข้มข้นของการจัดการของมนุ ษย์ที&มีต่อ
สภาพแวดล้อม ซึ& งแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ชุมชนที&มีภูมิทศั น์นาํ วัฒนธรรม
2. ชุมชนที&มีลกั ษณะเด่นร่ วมกันทังภูมิทศั น์และวัฒนธรรม
3..ชุมชนที&มีวฒั นธรรมนําภูมิทศั น์
(เกรี ยงไกร เกิดศิริ, 2549.129-140)

เกรี ยงไกร เกิดศิริ ผูข้ ยายแนวความคิดนี ได้อธิ บายเพิ&มเติมว่า ในอดีตก่อนจะมีการตัง
ถิ&นฐานของมนุ ษย์ ภูมิลกั ษณ์ของพืนที&เป็ นสภาพแวดล้อมที&ส่งอิทธิ พลต่อการเลื อกตังถิ&นฐานของ
มนุ ษย์ หากพืนที&นนๆ
ั มีความเหมาะสมในการตังถิ&นฐาน เช่น มีแหล่งนําจืดและมีพืนที&เพาะปลูก
เพียงพอสําหรับชุมชนและการขยายตัวที&จะมีขึน หรื อเป็ นตําแหน่งที&สามารถเชื& อมโยงกับพืนที&อื&นๆ
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ได้โดยสะดวกเหมาะแก่การค้าขาย สาเหตุต่างๆเหล่านีจึงเป็ นปัจจัยให้มีการตังบ้านเมืองขึน
ระยะภูมิทัศน์ นําวัฒนธรรม นับจากเมื&อมีการตังถิ&นฐานของมนุษย์ในพืนที&นนๆ
ั คําว่า
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมจึงได้ก่อรู ปขึน สําหรับระยะแรกเริ& มของการตังถิ& นฐานมนุ ษย์ ยังมีขอ้ จํากัดใน
ด้านต่า งๆ ทังในแง่ของแรงงาน ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนัน มนุ ษย์จึงจําเป็ นต้องเรี ย นรู้ ที&จะ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบนิ เวศในพืนที&นนั ทังในเรื& องการตังถิ& นฐานและกิ จกรรมการยังชี พ
การตังถิ& นฐานในระยะนี สิ& งแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเป็ นปั จจัยหลักในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนิ นชี วิต จึงจัดได้ว่า เป็ นช่ วงเวลาที& “ภู มิทัศน์ นําวัฒนธรรม” หรื อเรี ยกได้ว่า เป็ น“ภู มิทัศน์
วัฒนธรรมแบบชนบท” หรื อ “ภู มิทัศน์ วัฒนธรรมแบบพื:นถิน ” ซึ& งลักษณะที& โดดเด่ นคื อ การ
ดําเนินชีวิตใกล้ชิดกับสิ& งแวดล้อม มีระบบเครื อญาติที&เข้มแข็ง เคารพสิ& งศักดิ2เหนื อธรรมชาติ ระยะ
ลัก ษณะเด่ นร่ วมกั น เมื& อกาลเวลาผ่า นไป หากพืนที& ตรงนันยังเหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุ ษ ย์
ชุมชนมีพฒั นาการมากขึนทังในแง่ของทรัพยากร แรงงาน ความรู้และเทคโนโลยี ช่วงนีจึงต้องมีการ
ปรับภูมิทศั น์เพื&อให้สนองต่อความต้องการในการดํารงชี วิตมากยิ&งขึน แต่อย่างไรก็ตามคุ ณค่าของ
ระบบนิเวศ เดิมยังไม่ได้ละทิ&งไปเสี ยทีเดียว ระยะนี จึงอยูใ่ นช่วงที&มีลกั ษณะเด่นร่ วมกัน หรื ออาจจะ
เรี ยกได้ว่า เป็ น “ภูมิทัศน์ กึงเมืองกึงชนบท” ระยะวัฒนธรรมนําภูมิทศั น์ เมื&อชุ มชนมีการขยายตัว
มากและสัง คมมี ความซับ ซ้อนมากขึนประกอบกับมนุ ษย์มี ความรู้ และเทคโนโลยีใ นการแก้ไ ข
ปั ญหาต่างๆ จึงมีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติแวดล้อมที&มีอยูเ่ ดิม จัดได้วา่ เป็ นช่วงที& “ภูมิทศั น์
วัฒนธรรมเมือง”สําหรับภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบวัฒนธรรมนําภูมิทศั น์ หรื อภูมิทศั น์เมืองนันมักจะ
เกี& ย วข้อ งกับ การ จัด การเพื&อ พัฒ นาและสร้ า งสรรค์ใ หม่ม ากกว่า ภู มิ ท ัศ น์ วฒั นธรรมแบบอื& น ๆ
เนื& องจากเมื องและชุ มชนมี ล มหายใจ มีค วามต้องการใช้สอยร่ ว มสมัย เพราฉะนันการจัดการที&
เกี&ยวข้องกับเมืองจะมีประเด็นที&ใช้ประกอบการพิจารณาที&หลากหลาย แต่สิ&งสําคัญประการหนึ& งคือ
การวิเคราะห์ขนาดของแหล่งภูมิทศั น์วฒั นธรรมนันว่ามีขนาดพืนที&และความซับซ้อนว่ามีมากน้อย

เพียงไร โดยอาจจะจําแนกตามขนาดเล็กไปหาใหญ่ ได้ดงั ต่อไปนี
1. อาคาร
2. บริ เวณย่าน
3. ชุมชน
4. เมือง
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กล่าวคือ อาคารหลายหลังอยูร่ ่ วมกันเป็ นบริ เวณหลายบริ เวณร่ วมกันเป็ นย่าน หลายย่าน
ร่ วมกันเป็ นชุ มชน ชุ มชนหลายชุ มชนรวมกันเป็ นเมือง และเมืองต่างๆก็มีความสัมพันธ์กนั และมี
เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวที& แตกต่า งกันออกไป สํา หรั บ องค์ประกอบที& เกี& ย วข้องตามทฤษฎี จินตภาพ
(Kevin Lynch: Image of the City) ดังนี

1. เส้นทางสัญจร (Path) เช่น ถนนหนทาง แม่นาลํ
ํ าคลอง
2. เส้นขอบ (Edge) คือ ขอบของเมือง เช่น แม่นาเจ้
ํ าพระยา
3. ชุมทาง/ชุมชน (Node) เป็ นจุดที&มีการชุ มนมของผูค้ นและกิจกรรมที&หลากหลาย
เนื&องจากเป็ นจุดบรรจบของการคมนาคมหลายเส้นทาง
4. ย่าน (District) คือบริ เวณชุ มชนที&มีลกั ษณะเด่นชัดของกลุ่มชนหรื อกลุ่มอาชี พ
5. จุดหมายตา (Landmark) มักจะเป็ นสิ& งที&เห็นได้อย่างเด่นชัดในระยะไกล
องค์ประกอบทางกายภาพ
แนวความคิ ดเกี& ย วกับองค์ประกอบทางกายภาพจากการศึ กษาของ Speiregen,
PaulD องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ประกอบด้วย
1..สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ (Landform and nature).เป็ นการวิเคราะห์ความ
สัม พันธ์ ระหว่า งสภาพภู มิ ป ระเทศกับ ภูมิ ท ศั น์ เมื องและสถาปั ตยกรรมในเชิ งสุ นทรี ยภาพและ
ประโยชน์การใช้สอย รู ปร่ าง ขนาด และความแน่นของเมือง (Shape, Size and Density) เป็ นการ
วิเคราะห์ลกั ษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์แต่ละพืนที&ของเมืองกับเส้นทางสัญจร
2..สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ (Landform and nature) เป็ นการวิเคราะห์ความ
สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสภาพภู มิ ป ระเทศกับ ภู มิ ท ัศ เมื อ งและสถาปั ต ยกรรมในเชิ ง สุ น ทรี ย ภาพและ
ประโยชน์การใช้สอย

3..รู ปร่ าง ขนาด และความแน่ นของเมือง (Shape,Size and Density) เป็ นการ
วิเคราะห์ลกั ษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์แต่ละพืนที&ของเมืองกับเส้นทางสัญจร

3. วัตถุประสงค์ และแนวคิดการจัดการภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมมีความสําคัญและมีคุณค่า เป็ นสิ& งหนึ& งที&สามารถแสดงเอกลักษณ์

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ของสังคมหรื อชุมชนและสะท้อนถึงพัฒนาการที&ดาํ รงอยูข่ องสังคมนันๆหากไม่ได้รับการจัดการที&
เหมาะสมก็ อ าจจะถู ก ทํา ลายลงด้ว ยสาเหตุ ต่ า งๆทังจากโดยธรรมชาติ และฝี มื อของมนุ ษ ย์เ อง
เนื&องจากภูมิทศั น์วฒั นธรรมก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับทรัพยากรอื&นๆ ซึ& งมีโอกาสจะสู ญหายถูกทําลาย
หรื อทํา ให้เหลื อน้อยลง ดัง นัน การแสวงหาวิธี ก ารจัดการที& เหมาะสมจึ งเป็ นสิ& ง จําเป็ นเร่ ง ด่ วน
สําหรับภาวะการณ์ในปัจจุบนั ด้วยเหตุผลหลักที&ตอ้ งจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม เนื&องจาก
1. ไม่มีสิ&งที& สามารถนํามาทดแทนสภาพความสมดุ ลของภูมิทศั น์วฒั นธรรมเดิ ม
2. หากถูกทําลายแล้ว ไม่มีทางที&สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
3. ภูมิทศั น์วฒั นธรรมไวต่อการสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อหมดไป
4. เป็ นสิ& งแสดงถึงความเป็ นอยูห่ รื อเอกลักษณ์ของสังคมนันๆ
5. เป็ นพืนฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ ความยัง& ยืน
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2549: 14-15)
3.1 วัตถุประสงค์การจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรม คือ การักษาคุ ณค่าและความสําคัญของภูมิทศั น์วฒั นธรรมให้คงอยู่และยัง& ยืน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมในปัจจุบนั ประกอบด้วย
3.1.การรวบรวมข้อมูล ภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรม สําหรั บการวางแผนและดําเนิ นการ
รักษาคุณค่าและความสําคัญเพื&อประโยชน์ของการดํารงอยูข่ องสังคม
3.2.ใช้ขอ้ มูลที&ได้รับเพื&อการวิเคราะห์ วางแผนและดําเนิ นงานที&เกี& ยวข้องกับภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรมของสังคมอย่างเหมาะสม
3.3.สร้ า งความตระหนัก ในคุ ณค่ า และความสํา คัญของภูมิ ท ัศ น์ วฒั น์ธ รรมของ

สังคมนันแก่ สมาชิก
3.4.สร้างการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในสังคมผูเ้ ป็ นเจ้าของภูมิทศั น์วฒั นธรรม
3.2.แนวคิดการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
แผนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมโดยทัว& ไปมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ขันตอน คือ
3.2.1.การศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี&ยวกับพืนที&และโครงสร้างของโครงการ
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3.2.2 การประเมินผลและกําหนดวัตถุประสงค์การจัดการรวมทังการแสดงเหตุผล
ประกอบ

3.3.3 กํา หนดวิ ธี ก ารและเครื& องมื อ ที& จ ะทํา ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมบางแห่ งมีความสําคัญและคุณค่าสมควรต้องอนุ รักษ์ปกป้ องไว้ หลักการจัดการภูมิทศั น์
ของ International Union for Convention of Natural and Natural Resources (IUCN) 6 จึงถูกนํามา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวคิดในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม ซึ&งประกอบด้วย
1. การักษาภูมิทศั น์วฒั นธรรมต้องการการสนับสนุนในเชิงเศรษฐกิจ
2..การรัก ษาภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรมต้องการการสนับสนุ นจากท้องถิ& นและผูท้ ี&
เกี&ยวข้อง

3..องค์ประกอบของภูมิทศั น์ วฒั นธรรมต้องมีการศึกษาในรายละเอียด ต้อง

เก็บและรวบรวมข้อมูล และนํามาวิเคราะห์เพื&อวางแผนจัดการได้อย่างเหมาะสม
4..การวางแผนจัดการต้องมีการวิเคราะห์ คุณค่า จุดมุ่งหมาย ผลกระทบ และ
ข้อมูลด้านต่างๆ เพื&อการตัดสิ นใจที&เหมาะสม
5..กฏระเบียบข้อบังคับควรยึดหยุน่ ได้ และต้องคํานึงสิ ทธิ ของชุ มชนท้องถิ&น
6..การจัดการภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรมต้องพิ จารณาปั จจัยครอบคลุ ม ทุ ก ด้ านทัง
สภาพ แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2549.)
Pregil and Volkman.ได้สรุ ปไว้ว่า การอนุ รักษ์ภูมิทศั น์ (Cultural Conservation) ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ& งเริ& ม ตังแต่ ศ ตวรรษที& 19 ได้ใ ห้ค วามสนใจการปกป้ อง รั ก ษาสภาพแวดล้อ ม
ธรรมชาติก่อนที&จะขยายครอบคลุม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในเวลาต่อมาโดยได้
วางแผนระบบการอนุรักษ์ อันประกอบด้วย
1. การศึกษาพืนที&โดยละเอียด

2. การค้นหาความสําคัญของพืนที&ที&มีต่อชุมชน
3. การศึกษาคุณค่าของพืนที&เพื&อแปลความหมายแสดงให้สังคมรับรู้
4..การกําหนดขอบเขตพืนที&สงวนรักษาและพืนที&พฒั นา
5..การกําหนดกลยุทธ์ในการอนุรักษ์พืนที&
ดังนัน จึงอาจนําแนวคิดการวางแผนการอนุรักษ์นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการภูมิทศั น์
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วัฒนธรรมได้ ส่ วนคณะทํางานโครงการอนุรัก ษ์สิ&งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ& งแวดล้อม ได้นาํ ระบบจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของเดนมาร์ กซึ& ง
เรี ยกว่า SAVE (Survey of Architectural Value in the Environment) และCHIP (Cultural Heritage
in Planning) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ดังนัน จึงได้นาํ เอาระบบที&ได้ปรับใช้แล้วมาเป็ นแนวคิด
ในการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ 2 ระยะ คือ
1..การศึกษาระดับกว้าง ได้แก่
1.1.การศึ กษาพืนที& และลักษณะเฉพาะของชุ มชนเพื&อหาภูมิทศั น์วฒั นธรรมของ
ชุมชน
1.2.การสํารวจและกําหนดขอบเขตภูมิทศั น์วฒั นธรรม
1.3.การจัดลําดับความสําคัญของภูมิทศั น์วฒั นธรรม
2..การศึกษาระดับรายละเอียด ได้แก่
2.1.การกําหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ภูมิทศั น์วฒั นธรรม ด้วยการสํารวจด้วย
ระบบ Thai SAVE และศึกษาแนวโน้ม อุปสรรค และปัญหา
2.2.การกําหนดกลยุทธในการวางแผนจัดการ
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2549: 16-19)

4. ความหมายและความสํ าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ในอดีตการอนุรักษ์มุ่งความสนใจให้กบั งานศิลปะหรื อโบราณสถานที&มีความสําคัญ ซึ& ง
เป็ นการอนุ รักษ์อาคารและวัตถุ เพียงอย่างเดียวเท่านัน นับตังแต่ปี 1950 ประชาชนเริ& มตระหนักว่า
การดํารงชี วิตมีความเกี&ยวข้องกับสิ& งแวดล้อม ที&อาศัยอยูร่ วมทังเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความ
สัมพันธ์ทางจิตใจและเพื&อการยกระดับการดํารงชีวิต จึงเกิดแนวความคิดของมรดกทางวัฒนธรรม
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ขึน เช่นเดียวกับการศึกษาพืนที&ชุมชนเมืองเก่าพุมเรี ยง ที&ได้มีหลายหน่วยงานเล็งเห็นความสําคัญใน
ฐานะของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม จากเอกลักษณ์ และความสําคัญของพืนที&อนั ได้แก่ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรมพืนถิ& น และย่านประวัติศาสตร์ สิ& งเหล่ านี ล้วนเป็ นเอกลักษณ์ ที&หล่ อ
หลอมขึนโดยผ่านการดํารงอยู่ของเศรษฐกิจและสังคมรวมทังบริ บทต่างๆทังทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทังหมดนี หล่อหลอมให้เกิ ดมรดกทางวัฒนธรรมขึนเป็ นเอกลักษณ์ของ
พืนที& จากความสําคัญของบริ บท และสิ& งแวดล้อมของเมืองและชุ มชนที&อยู่อาศัยทําให้เกิ ดคําจํากัด
ความเกี&ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทศั น์วฒั นธรรม ขึนดังนี
4.1 มรดกทางวัฒนธรรม
Feilden and Jokileht ได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่า มรดกทางวัฒนธรรม
นันมีหลายประเภท มิได้เป็ นเพียงโบราณสถาน อาคาร พืนที&ประวัติศาสตร์ และสวนเท่านัน แต่
หมายรวมถึงสิ& งแวดล้อมที&ถูกสร้ างขึนทังหมดรวมทังระบบนิ เวศ เป็ นเครื& องหมายแสดงกิจกรรม
และความสําเร็ จของมนุ ษย์ในอดีต และเป็ นหนึ&งในทรัพยากรที&ไม่สามารถสร้างขึนใหม่ได้ที&สําคัญ
ของโลก (จันทิรา เกือด้วง, 2548: 6)
ในการประชุ มสมัยสามัญของ องค์การวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ครังที& 17 เมื&อวันที& 16 พฤศจิกายน ปี 2515 ณ กรุ งปารี ส ที&ประชุมได้มติอนุมตั ิ ว่าด้วย
การคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ได้ให้คาํ จํากัดความในเรื& องของมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติไว้ดงั นี
มรดกทางวัฒนธรรมหมายถึง.อนุ สรณ์ (Monuments) คือ ผลงานทางสถาปั ตยกรรม
ประติมา กรรม จิตรกรรม ส่ วนประกอบหรื อโครงสร้างทางโบราณคดี ที&มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ หรื อ กลุ่มอาคาร (Groups of building) เป็ นกลุ่มของอาคารที&แยกกัน หรื อต่อ เนื&องกันโดย
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม ความร่ วมลักษณะ หรื อที&ตงอั
ั นเหมาะสมในภูมิทศั น์สถานที& คือ ผลงาน

ของมนุษย์ หรื อผลงานอันผสมกันระหว่าง ธรรมชาติและมนุษย์เป็ นสถานที&ซ& ึ งไม่มีอาคารอยูเ่ ลยแต่
เป็ นสถานที&ที&มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ สุ นทรี ยภาพ ชาติพนั ธุ์วิทยา.(Ethnological) หรื อ
มานุ ษย์วิทยา.(Anthropological) มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง ลักษณะทางธรรมชาติ อันประกอบ
ด้วย ภูมิสัณฐานทางกายภาพ ชีวภาพ มีคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงสถานที&
ทางธรรมชาติ หรื อพืนที&ที&ธรรมชาติกาํ หนดขอบเขตไว้แน่ ชัด มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ การ
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อนุรักษ์ (Conservation) หรื อความงามแห่ งธรรมชาติ ในการจัดมรดกทางวัฒนธรรม ได้จดั ประเภท
ของอนุสรณ์สถานเอาไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

กลุ่มที& 1 ซากอารยธรรม (Dead Monuments) คือ สถานภาพของโบราณสถานนัน
ลักษณะเป็ นซากหลักฐานทางอารยธรรมในอดีตมากกว่าจะใช้สอยได้ในปัจจุบนั
กลุ่ มที& 2 อนุ สรณ์ ที&ยงั ใช้ประโยชน์ (Living Monuments) คือ อนุ สรณ์ ส ถานที&ยงั คง
ประโยชน์ทางการนันๆ (ณวรรธน์ สายเชือ, 2541: 53)
4.2 แนวทางการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนันมีอยูด่ ว้ ยกันหลายรู ปแบบขึนอยูก่ บั ลักษณะ
ของพืนที&ความต้องการใช้สอยร่ วมสมัยและคุ ณค่าด้านต่างๆของพืนที&และในการจัดการภูมิทศั น์
วัฒนธรรมในพืนที&ใดๆอาจไม่ได้ใช้แนวทางการจัดการเพียงแค่แนวทางเดี ยวแต่อาจต้องประยุกต์
แนวทางที&หลากหลายเข้าด้วยกัน ในที&นีสามารถแบ่งแนวทางการจัดการและการอนุ รักษ์ เป็ น 6
แนวทาง ดังนี
1. การดูแลรักษา (Maintenance)
2. การรักษาให้คงสภาพ (Preservation)
3. การบูรณะปฏิสังขรณ์ (Restoration)
4. การสร้างขึนใหม่ (Reconstruction)
5. การปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ (Adaptation)
6. การพัฒนา และการสร้างสรรค์ใหม่ (Development and Creation)

รายละเอียดประกอบด้วย
1. การดูแลรักษา (Maintenance)
คือ ขันตอนแรกของการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ให้ ค งอยู่ ใ นสภาพที& ม &ัน คงสมบู ร ณ์ แ ละเรี ยบร้ อ ยอยู่ เ สมอ ขันตอนนี ทํา ได้ง่ า ย ไม่ ต้อ งอาศัย
ผูเ้ ชี& ยวชาญไม่สินเปลื องค่ าใช้จ่าย เป็ นขันตอนการเฝ้ าระวังมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ให้เกิ ดการ
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เสื& อมสภาพซึ& งทําได้ดว้ ยการดูแลรักษาอยูอ่ ย่างสมํ&าเสมอ และหากเกิดการเสื& อมสภาพก็สามารถทํา
การซ่ อมแซมได้อย่างทันท่วงที ดี กว่าปล่อยให้เสื& อมสภาพลงแล้วมาบรู ณะปฏิ สังขรณ์ กนั ในภาย
หลังซึ& งจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรเป็ นจํานวนมาก อีกทังในขันตอนการบรู ณะอาจต้องส่ ง
ผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวม ในประเด็นเรื& องความจริ งแท้ของรู ปแบบและวัสดุอีกด้วย
2. การรักษาให้คงสภาพ (Preservation)
แนวทางการรักษาให้คงสภาพนี เป็ นแนวความคิดที&ได้รับการสื บทอดมาจากแนวคิด
การอนุรักษ์ของโลกตะวันตก โดยมักใช้วิธีการจัดการนีกับโบราณสถานที&ขาดการใช้สอยร่ วมสมัย
ของปั จจุบนั ไปแล้ว คุ ณค่าของโบราณสถานเหล่านี จึงมีประโยชน์ในการศึกษาโดยทําหน้าที&เป็ น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที&แสดงความรุ่ งเรื อง ของคนในอดีตโดยสาเหตุของการเลือกใช้วิธีการ
อนุ รั ก ษ์ ต ามสภาพดังเดิ ม เนื& อ งจากไม่ ต้อ งการสิ& ง แปลกปลอมมาสร้ า งต่ อ เติ ม ไว้บ นตัว ของ
โบราณสถาน เพราะอาจเป็ นการบิ ดเบื อนหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และอาจ
ก่ อให้ เกิ ด ความสับสนแก่ ผูม้ าศึ ก ษาได้ ในการนี โบราณสถานเหล่ า นี อาจเสื& อ มสภาพลงจนไม่
สามารถบ่งบอกถึ งลักษณะดังเดิ ม หรื อหากบรู ณะปฏิ สังขรณ์ จะต้องแบบสันนิ ษฐานที&ชดั เจนซึ& ง
แสดงถึงรู ปแบบดังเดิม หากมีการบรู ณะขึนตามการสันนิษฐานแล้ว จะเป็ นการทําลายหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีลงอย่างสิ นเชิ งและสร้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที&ผิดพลาดได้ อีกทัง
โบราณสถานในกลุ่มนี ได้ตดั ขาดไปจากการใช้สอยในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนแล้ว จึงไม่มี
ความจําเป็ นใดๆ ที&จะต้องไปแตะต้องไปมากกว่าการเสริ มความแข็งแรงเท่านัน

3. การบรู ณะ (Restoration)
การบรู ณ ะ คื อ การซ่ อมแซมปรั บ ปรุ ง ให้ส ถาปั ต ยกรรมและภูมิ ท ศั น์ วฒั นธรรมให้
กลมกลื นกับ ของเดิ ม ให้ มากที& สุ ด แต่ ก็ ค วรทํา ให้ส ามารถแยกแยะถึ ง สิ& ง ที& มี อ ยู่เ ดิ ม กับ สิ& ง ที& ไ ด้
ปรับปรุ งใหม่ การจัดการในลักษณะดังกล่าวมุ่งหมายที&จะทําให้คุณค่าที&เป็ นนามธรรมด้านต่างๆ ที&
เกี&ยวเนื& องกับพืนที&นนกลั
ั บมามีความชัดเจนมากยิ&งขึน โดยเฉพาะในแง่คุณค่าด้านจิตวิญญาณ และ
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คุณค่าด้านการศึกษา เนื&องจากการแปลความหมายเพื&อสร้ างความเข้าใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็ น
สิ& งที&ทาํ ได้ยาก เพราะกระบวนทัศน์และวิถีชีวิตของคนในสังคมได้เปลี&ยนแปลงไป จนขาดความ
เชื& อมโยงกับอดี ต เป็ นผลให้การมี ส่วนร่ วมในการปกปั กรั กษา และความเข้าใจที&มี ต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมอันเป็ นรากเหง้า ของคนในสัง คมตํ&า ลงไปด้วย การนี หากมี การบรู ณะให้เกิ ดสภาพที&
ชัด เจนทางมรดกวัฒ นธรรมนันๆย่อ มจะสร้ า งแรงบนดาลใจ สร้ า งประสบการณ์ แ ละสร้ า ง
จินตนาการถึงคุณค่าด้านต่างๆ ของภูมิทศั น์วฒั นธรรมในพืนที&ได้เป็ นอย่างดี
4. การปฏิสังขรณ์ หรื อการสร้างขึนใหม่ในรู ปแบบเดิม (Reconstruction)
การสร้ างขึ นใหม่ คื อ การทําให้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ ทศั น์ วฒั นธรรมที&เคย
สู ญเสี ยรู ปร่ างไปหรื อพังทลายกลับ มาอยู่ในรู ป ที&เคยเป็ น การจัดการในลัก ษณะนี ต้องขึ นอยู่ก ับ
ข้อมูลหลักฐานว่ามีเพียงพอในการก่อสร้างใหม่หรื อไม่ เช่น การมีภาพถ่ายหรื อการบึนทึกข้อมูลใน
รู ปแบบต่างๆหรื อมีการสํารวจรังวัดไว้ก่อนแล้ว แนวความคิดการสร้างใหม่นี แม้วา่ จะไม่สอดคล้อง
กับแนวความคิดการอนุรักษ์ที&คาํ นึ งถึงความแท้จริ งของอาคาร หรื อวัสดุ แต่ทว่าเมื&อมีความต้องการ
ใช้สอยร่ วมสมัยหรื อในกรณี ที&อาคารนันๆ เป็ นอาคารที&มีความสําคัญมากในแง่ของจิตวิญญาณ หรื อ
การใช้สอยของผูค้ นก็มีเหตุผลที&จะมีการปฏิสังขรณ์ขึนใหม่เพื&อ ตอบสนองต่อการใช้สอยนันๆ
5. การปรับประโยชน์ใช้สอย (Adaptation)
การปรั บ ประโยชน์ ใ ช้ ส อย หมายถึ ง การเปลี& ย นแปลงหน้า ที& เดิ มของอาคาร หรื อ
ภูมิทศั น์วฒั นธรรมแบบดังเดิม เพื&อตอบสนองต่อหน้าที&ใช้สอยใหม่แต่ในการปรับเปลี&ยนรู ปแบบใช้
สอยใหม่ ต้องคํานึ งคุณค่าด้านต่างๆ ของมรดกทางวัฒนธรรมนันเป็ นหลักสําคัญ เพราะว่ากิจกรรม
ใหม่บางประเภทอาจส่ งผลกระทบหรื อลดทอนคุณค่าด้านต่างของมรดกทางวัฒนธรรมลง สําหรับ
กิ จกรรมหรื อการเปลี& ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควรจะเคารพต่อมรดกวัฒนธรรมเดิ มหรื อกิจกรรม
เดิมที&มีอยูใ่ นพืนที& ทังในแง่ของประเภท ขนาด รู ปแบบ สัดส่ วน สี และพืนผิว ควรจะคลายคลึงกับ

สิ& งที&มีอยู่ เดิม และควรหลีกเลี&ยงการเลียนแบบที&อาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้วา่ ของสิ& งไหนเป็ น
สิ& งเดิม หรื อของสิ& งไหน ได้สร้างขึนใหม่
6. การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ (Development and New Creation)
การพัฒนาและสร้างสรรค์ใหม่ เป็ นการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรมที&ส่งผลกระทบต่อ
พืนที&มากที&สุดจากแนวคิดเรื& องการพัฒนาที&ยง&ั ยืนที&คาํ นึงถึงการใช้ทรัพยากรที&มีอยู่อย่างคุ ม้ ค่าและ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แนวความคิดดังกล่าวไม่ได้ปฏิ เสธหรื อเป็ นปรปั กษ์ต่อการพัฒนาหรื อ
การสร้างสรรค์ใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ระบุวา่ การพัฒนาหรื อการสร้างสรรค์ใหม่นนต้
ั องมีคุณค่า มี
ประโยชน์ใช้สอยสู งสุ ดต่อชุ มชนเจ้าของพืนที&โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม โดยตระหนักว่า ปั จจุบนั ปั ญหาสิ& งแว้ดล้อมได้ส่งผลกระทบไปยังทุกพืนที& จนเข้า
สภาวะการณ์ที&โลกไม่อาจเสี ยความสมดุลย์ใดๆไปได้อีกทรัพยากรที&เราใช้สอยอยูท่ ุกวันนี เป็ นสิ& งที&
เราหยิบยืมมาจากลู กหลานของเราในอนาคต เพราะฉะนันประเด็นการพัฒนาหรื อการสร้างสรรค์
ใหม่ให้เหมาะสมสอดค้ลองกับบริ บทต่างๆของพืนที&จึงเป็ นโจทย์ที&ยาก ต้องผ่านการพิจารณาอย่าง
ละเอียดถี&ถ้วน และต้องระดมความเห็นจากผูร้ ู้หลายแขนง ทังในเชิ งทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เพื&อให้
การจัดการทางภูมิทศั น์ วฒั นธรรมในรู ปแบบนีเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในแง่ของการใช้สอย และต้อง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มน้ อ ยที& สุ ด และควรออกแบบด้ว ยความเคารพต่ อ มรดก ทาง
วัฒนธรรมและภูมิทศั น์วฒั นธรรมที&มีอยูด่ งเดิ
ั มในพืนที&ดว้ ย (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549: 22 – 23)
จากความสําคัญของบริ บท และสิ& งแวดล้อมของเมืองและชุ มชนที&อยู่อาศัยทําให้เกิดคํา
จํากัดความมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทศั น์วฒั นธรรมขึนดังนี
1. มาตรการทางการเงิ น (Financial Instruments) มาตรการทางการเงิ น หมายถึ ง
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที&หน่วยงานภาครัฐระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ&น นํามาใช้เป็ น
การสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของอาคารในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ในรู ปแบบต่างๆ คือ เงิน
ช่วยเหลือและเงินให้ยมื ระบบภาษี การโอนสิ ทธิ2 ในการพัฒนาที&ดินและอาคาร
2. การยกย่องและการให้รางวัล แรงจูงใจในลักษณะนี โดยทัว& ไปแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ
คือ การให้รางวัลยกย่องตัวบุคคล คือการยกย่องหรื อแสดงการยอมรับผูเ้ ชี& ยวชาญ หรื อประชาชนใน
พื นที& ซึ& งดํา เนิ น กิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นาอาคารเก่ า หรื อบริ เวณซึ& งมี คุ ณ ค่ า ทาง

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื&อเป็ นแบบอย่างแก่บุคคลหรื อชุมชนอื&น และการให้รางวัลสถานที&
ซึ&งหมายถึง การแสดงการยอมรับและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับรู้
3. การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation) การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การอนุ รักษ์ หรื อพัฒนาพืนที&อาคารที&มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอาจทําได้หลายวิธี
เช่น การปรึ กษาสาธารณะและกลไกระดับรากหญ้า
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4. การฝึ กอบรม (Training Programmers) การให้การฝึ กอบรม และการแลกเปลี& ย น
ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็ นมาตรการสร้ างแรงจูงใจที&สําคัญ และเป็ นที&นิยมมากอีกมาตรการหนึ& ง เนื& อง
จากมาตรการนี เป็ นกิจกรรมที&จะส่ งผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชน และท้องถิ&นโดยตรงในลักษณะการ
สร้ างรายได้ให้กบั ท้องถิ&น การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ความรู้ ความเชี& ยวชาญตลอดจน
ทักษะเฉพาะด้านให้แก่กลุ่มคน จะทําให้กิจกรรมการอนุ รักษ์ที&ตอ้ งการความเชี& ยวชาญเฉพาะด้าน
เกิดขึนได้จริ ง สามารถลบล้างแนวความคิดที&วา่ “งานด้านการอนุรักษ์มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายสู งเกิน
ไป” หรื อ “ในปั จจุบนั จะหาคนทํางานด้านนี ได้น้อยเต็มที” ซึ& งบ่อยครังเป็ นสาเหตุให้ไม่สามารถ
ผลักดันด้านการอนุรักษ์ให้เกิดขึนเป็ นรู ปธรรมได้
5. การส่ งเสริ มกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชน (Promotion and Public
Education) การส่ งเสริ มกิ จกรรมการอนุ รักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชนมีเป้ าหมายหลักเพื&อสร้าง
ความสนใจ และเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี& ยวกับแนวความคิดเรื& องการอนุ รักษ์ มากกว่าการ
ดําเนิ นกิ จกรรมการอนุ รักษ์โดยตรง แรงจูงใจประเภทนี จัดเป็ นกระบวนการที&สําคัญมากในการ
สร้างพืนฐานและทัศนคติตลอดจนมุมมองด้านการอนุ รักษ์ให้แก่ประชาชนในรู ปแบบต่างๆ ดังนี
6. การทําป้ ายอนุ สรณ์ (Commemoration) หมายถึง การนําเสนอข้อมูลจําเพาะพืนฐาน
เกี&ยวกับสถานที&ที&มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื&อเป็ นการให้ความสําคัญแสดง
การระลึกถึงสถานที& รวมทังเป็ นการให้ขอ้ มูลพืนฐานแก่ผมู้ าเยือนด้วย
6.1 การนําเสนอและการแปลความหมาย (Presentation and Interpretation) เทคนิค
นี นิ ยมนํามาใช้กบั อาคารทัว& ไป ที&ไม่มีความโดดเด่นมากแต่ก็จดั อยู่ในเขตที&ควรค่าแก่การอนุ รักษ์
เพื&อดึงความสนใจของผูค้ นโดยการนําเสนอวิวฒั นาการ ความเป็ นมา ความสําคัญในอดีต และการ
ใช้งานในปั จจุบนั รวมทังระบุถึงหน่วยงานที&รับผิดชอบดูแล
6.2 การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Public Education) จัดเป็ นแนวทางที&จะทําให้

กระบวนการอนุ รักษ์บรรลุผลสําเร็ จในระยะยาว เนื&องจากหากชุมชนมีประชาชนหรื อกลุ่มบุคคลที&
สนใจ และมี ความตังใจจริ งที& จะดําเนิ นการอนุ รักษ์ เมื&อมีการริ เริ& มโครงการเกี& ยวกับการอนุ รักษ์
ชุมชนที&เข้มแข็งจะมีความตังใจและมุ่งมัน& ให้โครงการนันๆ เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้จริ ง
5. เอกสารและงานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
5.1 แนวความคิดเกี&ยวกับการอนุรักษ์ชุมชน
การอนุ รักษ์ในระยะแรก ทํากันในวงจํากัดมีการอนุ รักษ์เฉพาะสิ& งใดสิ& งหนึ& ง ขาดการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

มองเป็ นภาพรวมมักเป็ นการอนุ รักษ์ที&เน้นด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เมื&อถึ งยุคการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมคริ สต์ศตวรรษที& 19.เกิ ดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิ ต มีผลให้เมืองเกิ ดการ
เปลี&ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและได้กลายเป็ นจุดเริ& มต้นการพัฒนาเทคนิคแนวความคิด ในการอนุรักษ์
ที&ซบั ซ้อนมีระบบมากขึนและเกิดแนวความคิดการอนุรักษ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการวางผังเมือง เนื&องจาก
สถาปั ตยกรรมสิ& งก่ อสร้ างต่างๆที& มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และได้รับการอนุ รักษ์มีความ
สําคัญเกี&ยวข้องกับเมืองและเป็ นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ดัง นันการ
อนุรักษ์จึงเป็ นการมองภาพรวมในลักษณะการอนุรักษ์ทงเมื
ั อง โดยเน้นการสงวนรักษา ปรับปรุ งให้
คงสภาพเดิม และให้พืนที&หรื อบริ เวณที&ทาํ การอนุ รักษ์มีชีวิตชี วา อยู่ได้โดยไม่กระทบหรื อขัดกับ
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจที&ดาํ เนิ นไปในปั จจุบนั แนวคิดในการกําหนดแนวทางในการอนุรักษ์นนั
มีองค์ประกอบสําคัญที&ตอ้ งพิจารณาประกอบด้วย (วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 2546: 19)
1..องค์ประกอบทางกายภาพที&เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พืนที&ที&มีเอกลักษณ์และ
คุณค่าของชุ มชนการควบคุมการพัฒนาที& เหมาะสมและการปรับปรุ งหรื อฟื นฟูบริ เวณที&เสื& อมโทรม
ให้กลับคืนสภาพที&ดี
2. องค์ป ระกอบทางเศรษฐกิ จที& เ หมาะสม ได้แ ก่ การพัฒ นาการท่ องเที& ย วฐาน
ชุมชนตามหลักการของการท่องเที&ยวเชิงอนุรักษ์และการกระจายรายได้ในชุมชน
3..องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรมที&เหมาะสม ได้แก่ การอนุ รักษ์วิถีชีวิต และ
ประเพณี ที&ดีงามการฟื นฟูวิถีชีวิตและประเพณี ที&ดีงามแต่สูญหายหรื อเสื& อมไป โดยเฉพาะที&เกี&ยวกับ
แม่นาคู
ํ คลองให้กลับคืนมา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์มรดก
ทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมแก่ทุกคนในชุมชน

4. องค์ประกอบทางการเมืองการปกครองที&เหมาะสม ได้แก่ การสนับสนุ นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเครื อข่ายโดยหลักทัว& ไปของการอนุรักษ์คือการป้ องกันมิให้เกิดการเสื& อมสภาพและยืดอายุการ
ใช้งานให้ได้มากที&สุดเพื&อให้สิ&งเหล่านันแสดงออกถึงสาระหรื อความสําคัญเกี&ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ของมนุษย์ ซึ&งการอนุรักษ์ ตามความหมายที& Bernard M.Feilden ให้ไว้วา่ “การกระทําใดใดเพื&อป้ อง
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กันการเสื& อมลง รวมถึงการยืดอายุของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื&อ
แสดงต่อผูค้ นถึ งความมหัศจรรย์ในงานศิลปะและสื บทอดอารยะธรรมของมนุ ษย์ที&มีอยู่เหล่านัน”
การอนุ รั ก ษ์ ชุ ม ชนจึ ง รวมหมายถึ ง การอนุ รั ก ษ์ พื นที& ที& มี ค วามหมายและความสํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ การอยู่อาศัย ประเพณี วฒั นธรรม ที&มีการสื บทอดมาเป็ นระยะเวลาที&ยาวนาน และมี
สิ& ง ซึ& งแสดงถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาของคนในชุ ม ชนนันๆให้มี ชี วิต อยู่ไ ด้. กระบวนการอนุ รั ก ษ์จ ะต้อ งมี
ความสัมพันธ์กบั ชี วิตในสังคมให้ดาํ เนินไปด้วยกันทัง 2 ปั จจัยอย่างสอดคล้องกัน จึงจะทําให้พืนที&
เหล่านันมีคุณค่าและเกิดความหมาย หรื อ “Sense of place” ขึนได้ ซึ& งตรงกับความหมายของคําว่า
“ย่านประวัติศาสตร์ ชนบท.(Rural District)” คือ.พืนที&ชนบทที&ยงั คงรักษาไว้ซ& ึ งรู ปแบบทางประวัติ
ศาสตร์ ของการดําเนิ นชี วิตในชนบท ประกอบด้วย บ้านเรื อนในท้องถิ&น รู ปแบบของพืนที&ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื อกสิ กรรม Aldo Rossi.ได้อธิ บายแนวคิดในการอนุรักษ์ยา่ นประวัติ
ศาสตร์ ไว้วา่ การอนุ รักษ์และฟื นฟู จําเป็ นต้องมองภาพในลักษณะขององค์รวม ซึ& งประกอบ ด้วย 2
ส่ วน คือ
1. องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม เป็ นสิ& ง ที&แสดงออกถึ ง ภูมิปั ญญาของคนใน
ชุมชนนันๆ ไม่วา่ เป็ นสิ& งก่อสร้าง บริ เวณ หรื อสถานที&ที&คนในชุมชนนัน สามารถสัมผัสได้ และเป็ น
ที&ยอมรับของคนทังในและนอกชุมชน เกิดเป็ นภาพที&มีความหมายในสิ& งก่อสร้างนันจะรวมหมายถึง
บริ บทของสิ& งก่อสร้ างด้วย ที&คนในชุ มชนร่ วมกันทําให้เกิดความหมายขึนมา ภาพในที&นีสามารถ
เห็นได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยคําอธิบาย
2. องค์ประกอบส่ วนที&อยู่ภายในเป็ นคุณค่าที&มองไม่เห็นด้วยตาที& เรี ยกว่า คุณค่า
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Bernard M.Freidan) เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุ มชน ผ่านกาลเวลาที&
อาศัยอย่างต่อเนื&อง ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที&ปฏิบตั ิกนั มาตังแต่เริ& มก่อตังชุมชน เกิดการซ้อนทับของ
ความหมายของพืนที& ในมิติต่างๆของชุมชน จนเกิดเป็ นภาพลักษณ์ หรื อเอกลักษณ์ของชุ มชน เป็ น

ที&ยอมรับของคนในและนอกชุมชน ซึ& งคนในชุมชนจะมีความรู้สึกผูกพันกับความหมายของคุณค่า
นันๆ ภาพลักษณ์ นี คนในชุ มชนถื อว่าเป็ นกลไกที&ทาํ ให้เกิดความหมายและเรื& องราวต่างๆดําเนิ น
อย่างต่อเนื&อง หลักการทัว& ไปของการอนุรักษ์ชุมชนจึงเป็ นการอนุรักษ์ที&คาํ นึงถึงองค์ประกอบต่างๆ
ที&ประกอบกันจนกลายเป็ นชุ มชน ไม่จาํ กัดเฉพาะกายภาพของชุ มชนเท่านัน.ปิ& นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
ได้กล่าวว่า “การอนุ รักษ์ชุมชนต้องมีการคํานึงถึงชุ มชนและเมืองโดยรวม ซึ& งจะต้องมีสภาพน่ าอยู่
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และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู ้ค นที& อ าศัย อยู่ก ับ โลกแวดล้อ มที& ผูค้ นได้ส ร้ า งขึ นนับ ได้ว่า เป็ น
แนวความคิดที&เปลี&ยนไปจากเดิม ”สอดคล้องกับความคิดของศรี ศกั ร วัลลิโภดม ที&วา่ “การปรับตัว
เข้าสู่ สมัยใหม่ (Modernization) คือ การปรับเปลี&ยนเอาสิ& งที&ดีอยูแ่ ล้วในอดีต มาผสมผสานเข้ากับสิ& ง
ที&เหมาะสมที&เลือกเฟ้ นจากภายนอก เพื&อปรับให้ทนั กับการเปลี&ยนแปลงของโลกนัน& เอง” และชุมชน
ในความหมายของ ดารณี ถวิลพิพฒั น์กุล กล่าวว่า “ชุมชนไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่านัน แต่เป็ นการ
ผสานของ 3 องค์ประกอบได้แก่ พืนที&ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Area) การปะทะสัมพันธ์กนั ทาง
สังคม (Social Interaction) และความผูกพันร่ วมกัน (Common Ties) การอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมและ
ชุ มชน เป็ นแนวคิดในการป้ องกัน พืนที&ซ& ึ งมีร่องรอยแห่ งอดี ตสถาปั ตยกรรมหรื อประวัติศาสตร์
สําคัญ ที&มีความพิเศษเนื&องจากเป็ นกลุ่มอาคาร ทําให้ไม่สามารถอนุรักษ์อาคารเหล่านันโดยแยกจาก
กันได้ วิธีที&ดีที&สุด คือ การอนุ รักษ์อาคารเหล่านันรวมกัน เนื& องจากคุณค่าของความเป็ นกลุ่มอาคาร
นันเอง
5.2 แนวความคิดเกี&ยวกับคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน
คุณค่าของสิ& งที&ควรอนุ รักษ์เกิ ดจากความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ซึ& งเป็ นคุ ณสมบัติ
พิเศษเฉพาะในการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที& (Spirit of place) โดยตังอยูบ่ นแนวคิดลักษณะของ
เมือง (Character of town) ที&เป็ นการศึกษาสิ& งที&เป็ นคุณค่าในระดับเมืองและระดับความเป็ นย่านของ
ชุมชนทังในสิ& งที&เป็ นเอกลักษณ์ทางรู ปธรรมและนามธรรมซึ& งองค์ประกอบในด้านต่างๆที&ประกอบ
กันเป็ นเมืองนันจะเป็ นสิ& งที&ทาํ ให้เมือง มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปจากพืนที&อื&นๆ
1. เอกลักษณ์ (Uniqueness) คุณลักษณะ (Character) และลักษณะเฉพาะ (Identity)
Garn ham, Harry L. กล่าวว่า แนวความคิดของความมีเอกลักษณ์ นันยากที&จะอธิ บายได้ชดั เจน หรื อ
ระบุตรงๆสถานที&อนั น่าจะจดจํานัน มีเอกลักษณ์หรื อจิตวิญญาณ แห่งสถานที&แต่ละที&ซ& ึ งมีคุณสมบัติ
พิเศษเฉพาะที&น่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่ งสถานที& สํานึ กการเป็ นส่ วนหนึ&ง และการอยูด่ ีในผูค้ นนัน

ตังอยูบ่ นรากฐานของ
1..มุมมองของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในที&ตงั เช่ น รู ปแบบที&ดิน ภูมิประเทศ
พรรณพืช ภูมิอากาศ และแหล่งนํา
2..ลักษณะทางวัฒนธรรมเช่นสะพานป้ อมหรื อโบสถ์บนยอดเนิ นอันตอบ สนอง
ต่ อ ภู มิ ท ัศ น์ ประวัติ ศ าสตร์ สั ง คม ทํา เลทางกายภาพ กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ และสถานที& ที& เ ป็ น
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สิ& งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

3..ประสบการณ์ ใ นความรู้ สึ ก ซึ& งการมองเห็ น ในอัน ดับ แรก เป็ นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ของวัฒนธรรมทางภูมิทศั น์เดิม การปะทะสัมพันธ์ของส่ วนผสมทังหมด ซึ& งสร้างคุ ณ
สมบัติของสถานที& มักไม่เป็ นที&เข้าใจของคนในพืนที&จนกว่าจะเสี ยไป สถานที&อนั พิเศษหลายแห่ งได้
เปลี&ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จากผลผลิตของกิจกรรม เช่น การกลายเป็ นพืนที&อุตสาหกรรม การเก็ง
กําไรอสังหาริ มทรัพย์ การขยายการขนส่ ง การเติบโตของเมือง การเพิ&มขึนของประชากร และการ
ท่องเที&ยว ความเปลี&ยนแปลงนี ได้เปลี&ยนจินตภาพ คุณลักษณะและแม้แต่ความหมายต่อคุณลักษณะ
แห่ งสถานที&นนได้
ั ถูกทําลายไป ขณะที&การเปลี&ยนแปลงหลายอย่างเป็ นด้านบวก เช่ นว่า ต้องมีการ
ฟื นฟูด้านเศรษฐกิ จ ก็มกั จะต้องมี ขอ้ เสี ย ต่อคุ ณลักษณะเดิ มของสถานที&อนั เคยมี ปรากฏอยู่.แนว
ความคิ ดเกี& ยวกับการอนุ รักษ์และฟื นฟูเมืองนี มี รากฐานบนความเชื& อที&ว่า เมื องแต่ละเมืองต้องมี
ความเฉพาะตัวทังด้านเอกลักษณ์ คุณลักษณะ ลักษณะเฉพาะ และจิตวิญญาณแตกต่างจากที&อื&น ซึ& งมี
คุณค่า และความหมายต่อผูค้ นในเมือง ซึ&งหากขาดไปก็จะลดคุณภาพชีวติ ลง
องค์ประกอบหลักของลักษณะเฉพาะ (Identity) Garn ham, Harry L. ระบุวา่ ลักษณะ
เฉพาะจะประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ คือ
1..ลักษณะทางกายภาพและรู ปลักษณ์ โครงสร้างทางกายภาพที&แท้จริ งของสถานที&
ลักษณะจริ งของอาคาร ภูมิทศั น์ ภูมิอากาศ และคุณลักษณะของสุ นทรี ยภาพ
2..กิจกรรมและหน้าที&ซ& ึ งสังเกตได้ ผูค้ นมีปฏิสัมพันธ์ต่อพืนที&อย่างไร สถาบันทาง
วัฒนธรรมมีผลอย่างไร และอาคารกับภูมิทศั น์ถูกใช้งานอย่างไร
3..การสื& อความหมาย หรื อสัญลักษณ์ ซึ& งเป็ นแง่ที&ซับซ้อนกว่าเริ& มแรกด้วยผลจาก
ความมุ่งหมาย และประสบการณ์ของมนุษย์ คุณลักษณะของสถานที&มีจาํ นวนมากที&สืบเนื&องจากการ
ที& ป ระชากรตอบสนองต่ อ ลัก ษณะทางกายภาพ และหน้ า ที& ใ ช้ส อยการปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง

องค์ประกอบชันแรกนี เองที&ได้สร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่ งสถานที& และปฏิสัมพันธ์นีเองที&ตอ้ งทํา
ความเข้าใจเพื&อบรรลุความสําเร็ จที&จะดําเนินการอนุ รักษ์และฟื นฟูกิจกรรมในสภาพแวดล้อมของ
เมืองเล็ก
5.3 ความสําคัญทางกายภาพพืนที&ชุมชน
ความสํา คัญทางกายภาพเปรี ย บเสมือนสิ& ง ก่อสร้ า งที& คนในชุ มชนได้สร้ างขึ นมาเพื& อ
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ตอบสนองความต้อ งการ ไม่ว่า จะเป็ นเรื& อ งการอยู่อ าศัย การทํา กิ จ กรรม หรื อแม้แ ต่ เ พื&อ ความ
ปลอดภัย ซึ& ง “การรับรู้ถึงความเป็ นชุมชนที&อยูอ่ าศัยเดียวกัน (Sense of Neighborhood) เป็ นผลมา
จากองค์ประกอบหลักทัง 3 ของชุมชน ได้แก่ คนในชุมชน ธรรมชาติหรื อสภาพแวดล้อม และสิ& งที&
มนุษย์สร้างขึน” ซึ& งสิ& งหลังมักจะเป็ นลักษณะเด่น ร่ วมกับความเชื&อของคนในชุ มชน ที&ทาํ ให้ชุมชน
มีความแตกต่างจากชุ มชนอื&นๆ การอยู่อาศัยภายในสิ& งก่อสร้างที&คนในชุ มชนสร้างขึนมา มีการใช้
พืนที&จากรุ่ นหนึ& งไปยังอีกรุ่ นหนึ& งเป็ นการซ้อนทับกันของความหมาย และความทรงจําผ่านพืนที&
เหล่ า นัน ซึ& ง กิ จ กรรมที& ส ะท้อนถึ ง วิถี ชี วิตการเป็ นอยู่ข องคนในชุ ม ชนที& แ ตกต่า งจากชุ ม ชนอื& น
ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชน สามารถบอกได้ถึงตําแหน่งและแหล่งที&ตงของสมาชิ
ั
กในชุมชนได้
การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชน เป็ นการวิเคราะห์ทางกายภาพของ
ชุ มชน เพื&อหาลักษณะเด่ น หรื อคุ ณค่าของพืนที&ที&ควรจะอนุ รักษ์ เนื& องจากการดําเนิ นอยู่ของตน
ตังแต่เริ& มตังถิ&นฐานเพื&ออยูอ่ าศัยในถิ&นฐานใดๆ นันจะมีการแสดงออกถึงวิถี ความเป็ นตัวตน ความ
เคยชิน และประเพณี วฒั นธรรม ขันต้น ในรู ปของกายภาพของพืนที& ดังนัน สิ& งแรกที&แสดงให้เห็น
ได้ก็คื อ สิ& งก่ อสร้ า งที& เกิ ดจากภู มิปัญญาของชุ มชน ในการแก้ปั ญหากับพืนที& หรื อธรรมชาติ ซึ& ง
ส่ วนประกอบสําคัญเพื&อการอนุรักษ์ (Essential Qualities of Conservation) ประกอบด้วย
1..รู ปแบบทางผังเมือง (Urban Setting)
2..ความมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว (Sense of Place)
3..การเชื&อมโยงภายในพืนที& (Internal Link)
4..รู ปแบบและการออกแบบ (Style & Design)
5..ฝี มือช่าง (Workmanship)

นอกจากองค์ประกอบต่างๆที&เกิดขึนในชุมชนแล้ว ภายในชุมชนยังมีความสัมพันธ์ ซ& ึ ง
ลักษณะของความสัมพันธ์แสดงออกในรู ปแบบของความเป็ นญาติ ความเป็ นเพื&อนบ้าน และความ
เป็ นผูน้ าํ สิ& งเหล่านีเป็ นความสัมพันธ์ที&เรี ยกว่าความเชื&อมโยงในแนวราบ (Horizontal Ties) หากเป็ น
ความสัมพันธ์ของชุ มชนหนึ& ง กับอีกชุ มชนหนึ& งจะต้องมีการให้เกียรติ ให้การเคารพซึ& งเรี ย กความ
สัมพันธ์ในแนวนีว่า ความเชื& อมโยงในแนวตัง (Vertical Ties) ซึ& งสอดคล้องกันในเรื& องของทิศ Nor
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Berg Schulz ได้กล่าวว่า ทิศทางในแนวตัง (Vertical Direction) เป็ นการแสดงถึงความเคารพ การมี
อํานาจ ดังนันแนวคิดในเรื& องกายภาพของพืนที&ชุมชนมีแนวความคิดดังนี คือ พืนที&กายภาพที&เกิดขึน
ต้องประกอบไปด้วยพืนที& กิจกรรมที&ชุมชนรับรู้ ถึ งกิ จกรรมนันๆ.และยอมรับว่าเป็ นกิ จกรมของ
ชุมชนปรากฏเห็นได้ชดั ด้วยองค์ประกอบทางกายภาพขันต้น คือ มีพนที
ื &อาณาเขตการโอบล้อมพืนที&
อย่างชัดเจนและมีความสัมพันธ์ กบั ชุ มชนอย่างต่อเนื& องพืนที&เหล่านี อาจได้รับการสร้างสรรค์จาก
ช่างฝี มือหรื อธรรมชาติก็ได้ สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย และมีการนําเอาวัสดุในพืนที&
มาใช้ดว้ ย
5.4 แนวความคิดเกี&ยวกับระบบของกิจกรรมและระบบของที&ตงั
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม (ในด้านพฤติกรรมมนุษย์) การจัดสภาพแวดล้อม เป็ น
เรื& องที&เกี&ยวข้องกับความสัมพันธ์ของกิจกรรมและวัฒนธรรม Fell man กล่าวว่าระบบกิจกรรม (ใน
เวลาและพืนที&) มีความสําคัญในการวางแผนและออกแบบในระดับความต้องการพืนฐานที&มีความ
แตก ต่างกันออกไป ซึ& งทุกกิจกรรมเกี&ยวเนื&ององค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1. ตัวกิจกรรมเอง
2. กิจกรรมถูกนําไปใช้อย่างไร
3. กิจกรรมเกี&ยวข้องอย่างไรกับกิจกรรมอื&นๆ
4. ความหมายที&แอบแผงอยูข่ องกิจกรรม
(ปรี ดา หุตะจูฑะ, 2546: 29)

1. แนวความคิดเรื& องกิจกรรม เวลา สถานที&
Amos Rapoport.ได้ให้แนวความคิดที&เกี& ยวกับระบบกิ จกรรม และระบบของที&ตงั

ไว้ ดังนี องค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็ นรู ปแบบหลัก และสําคัญยิง& ของระบบแหล่งที&ตงถิ
ั &นฐาน เรา
สามารถศึกษาวัฒนธรรม ซึ& งหมายถึง แบบแผนวิถีชีวิตของกลุ่ม ได้จากสิ& งที&เป็ นรู ปธรรมที&สุดนัน
คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนุษย์ทงหมดจะเกิ
ั
ดขึน บนพืนที&และเวลาที&ซ้อนทับกันสนิท
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นันหมายถึ งการให้ความสําคัญทังเรื& องของกิ จกรรม และการตัดสิ นใจพร้ อมกัน เมื&อเราสามารถ
ทราบตําแหน่งที&เกิดกิจกรรมในเวลาหนึ& งก็จะสามารถนําไปเชื& อมโยงกับตําแหน่งของกิจกรรมอื&น
ในเวลาหนึ& ง หรื อนําไปเชื& อมโยงกับที&ตงในช่
ั
วงเวลานันได้ การศึกษากิจกรรมบนพืนที&ทาํ ได้โดย
พิจารณากิจกรรมที&เกิดขึนประจําวัน และใช้เมทริ กซ์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนที&และเวลา เรา
สามารถรู ้ได้ว่ากิ จกรรมนันเกิ ดขึนที&ไหน เมื&อไร กิจกรรมและเหตุการณ์ อาจระบุลงไปบนแผนที&
เวลา พืนที& (Time – Space Map)
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็ นรู ปแบบหลัก และสําคัญยิง& ของระบบแหล่งที&ตงถิ
ั &นฐาน
เราสามารถศึกษาวัฒนธรรม ซึ&งหมายถึง แบบแผนวิถีชีวติ ของกลุ่มได้จากสิ& งที&เป็ นรู ปธรรมที&สุดนัน
คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนุ ษย์ทงหมดจะเกิ
ั
ดขึนบนพืนที&และเวลาที&ซ้อนทับกันสนิท
นันหมายถึง การให้ความสําคัญทังเรื& องของกิจกรรมและการตัดสิ นใจพร้อมกัน
ผลลัพธ์ของการศึกษาองค์ประกอบทัง 3 คือ รู ปแบบกิจกรรม (Activity Patterns) ซึ& งมี
โครง สร้ างที& ถูกส่ งผ่านเชิ งวัฒนธรรม.(Culturally.Transmitted.structure).ที&แสดงการปฏิ สัมพันธ์
กันระหว่า งกิ จ กรรมของมนุ ษย์ก ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุ มชน การศึ ก ษากิ จกรรมที&
เกิดขึนบนพืนที&ทาํ ให้เราอยูใ่ นตําแหน่งที&ดีกว่าในการอธิบายพืนที& และในการประเมินนโยบายที&จะ
ทําให้เกิดการเปลี&ยนแปลงบนพืนที& (Rapoport, 1990: 45-47)
2. ระบบของกิจกรรม และระบบของที&ตงั
กิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐานของวัฒนธรรม ทุกกิ จกรรม
เกี&ยว เนื& องกับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ตัวกิ จกรรมเอง กิจกรรมถู กนําไปใช้อย่างไร กิ จกรรม
เกี&ยวข้องกับกิจกรรมอื&นๆ และรวมเป็ นระบบกิจกรรม ความหมายของกิจกรรม จุดหลัก คือ ระบบ
กิจกรรมไม่สามารถเกิ ดขึนโดยปราศจากพืนที&และเวลาได้ และไม่สามารถมองตัวกิ จกรรมเพียง
กิจกรรมเดียว แต่ตอ้ งพิจารณาทังระบบกิจกรรม เช่น เราไม่สามารถพิจารณาอาคารเพียงอาคารเดียว

เพราะคนเราใช้หลายอาคาร และมีกิจกรรมหลากหลายในพืนที&เปิ ดโล่งนอกอาคาร คนอาศัยในภูมิ
ทัศน์วฒั นธรรม ดังนันจึ งไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่สถาปั ตยกรรมเพียงอย่างเดี ยว ทุกอาคารที&
ปรากฏมัก ถู ก เชื& อมโยงกับ ระบบกิ จกรรมของผูค้ นที& เกี& ย วข้อง ขอบเขตของบทสรุ ป นี คื อ มัน มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบกิ จกรรมและวัฒนธรรม.ที&ตงั (Setting) เป็ นการผสมผสานกันของ
พฤติกรรมที&ตงั (Behavior Setting) และบทบาทที&ตงั ที&ตงเป็
ั นสภาพแวดล้อมกับระบบของกิจกรรม
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ที&ต่อเนื& อง ที&ซ& ึ งสภาพแวดล้อมและกิจกรรมถูกเชื&อมโยงด้วยกฎเกณฑ์ (Rules) ต่างๆ เพื&อทําให้เกิด
ที& ต ังที& เ หมาะสม และตามที& ค าดหวัง เอาไว้ กฎต่ า งๆนี มี ขึ นเสมอในการกํา หนดเกณฑ์ใ นที& ต ัง
สถานการณ์ และแปร เปลี& ยนตามวัฒนธรรมด้วย ที&ตงต้
ั องพิจารณาโดยรวมกับระบบภายในของ
ระบบกิจกรรมที&เกิดขึนซึ& งถูกเชื&อมโยงอย่างเป็ นระบบ ที&ตงถู
ั กเชื&อมโยงในหลายด้านทังในพืนที&เอง
ความใกล้ชิด การเชื& อมโยง และการแบ่งแยก รวมถึงเรื& องเวลาในการลําดับ ที&ตงมั
ั กจะเป็ นไปตาม
ความเหมาะสมของกิ จ กรรม และพฤติ ก รรมเสมอๆ ที& ต ังของคนมี ข อบเขตและเกี& ย วข้อ งกับ
วัฒนธรรม เวลา และคุณภาพของที&ตงแปรเปลี
ั
&ยนไปตามวัฒนธรรมและเปลี&ยนไปตามสมาชิกของ
วัฒนธรรมหนึ&งๆ หรื อกลุ่มในวัฒนธรรมนันๆ สิ& งแวดล้อมสามารถสร้างแนวคิดให้กบั ที&ตงั และอีก
ส่ ว นหนึ& ง เกี& ย วข้อ งกับ ระบบกิ จกรรม การจัด สภาพแวดล้อ มมี ผ ลสร้ า งแนวคิ ด ในฐานะที& เ ป็ น
องค์ป ระกอบของ 4 ตัว แปร คื อ พื นที& เวลา ความหมาย และการติ ดต่อสื& อสาร ซึ& ง เป็ นไปตาม
กิจกรรมที&แปรเปลี&ยนตามตัวแปรดังกล่าว และด้วยตัวกิจกรรมเองเกี&ยวข้องกับการจัดเรี ยงกิจกรรม
ที&แตกต่างของกิ จกรรมในเวลา และพืนที&พอๆกัน ความเร็ วของกิจกรรม (จํานวนของกิ จกรรมต่อ
หน่วยของเวลา) และจังหวะต่างๆ (ในช่วงของกิจกรรม เกี&ยวข้องกับวงจรหลากหลาย เช่น วิถีชีวิต
ปี ฤดูกาล เทศกาล วันทํางาน วัน หยุด กลางวัน กลางคืน เป็ นต้น ).การพิจารณาระบบกิจกรรม ใน
ระบบของที&ตงเป็
ั นประเด็นสําคัญที&จะเข้าใจรู ปแบบของเมือง การเลือกที&อยูแ่ ละการใช้พืนที&เปิ ดโล่ง
ในย่าน ละแวกบ้าน ถ้ากิจกรรมนันทนาการเกิดขึนอย่างมากในพืนที&ส่วนตัว เช่น ภายในที&อยูอ่ าศัย
หรื อสวนหลังบ้าน กิจกรรมในพืนที&เปิ ดโล่งของเมือง หรื อพืนที&สาธารณะในละแวกบ้านจะเกิดขึน
น้อย ถ้าในวัฒนธรรมที&ใช้พืนที&ของเมืองในการสัญจรเป็ นหลัก ซึ& งตรงข้ามกับกิจกรรมอื&นๆ การใช้
พืนที&ก็จะแตกต่างกันกับกิ จกรรมต่างๆ ที&มีลกั ษณะเช่นเดี ยวกัน ถ้ากฎของวัฒนธรรมหรื อบรรทัด
ฐานเปลี&ยนไป พืนที&เมืองในทางตรงข้ามกับพืนที&ส่วนตัวก็จะถูกใช้ต่างกันไปด้วย

3..กิ จกรรมทางสังคมและการใช้พืนที& .กิจกรรมทางสังคมที&เกิดขึนในชุ มชนนัน
นอกจากจะต้องมีการพบปะสังสรรค์กนั ของคนในชุมชนแล้ว ยังต้องมีการเคลื&อนไหว (Movement)
เกิดขึนบนพืนที&ชุมชนด้วย.Amos Rapoport and Haryadi แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวติ การทํากิจกรรมและ
การใช้พืนที&มีความสัมพันธ์กนั เริ& มจากการจํากัดความคําว่า “วัฒนธรรม” ว่าคือ สิ& งที&ส่งผลต่อความ
เชื& อ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม ฯลฯ สิ& งนันจะก่ อให้เกิ ดโลกทัศน์ที&มนุ ษ ย์
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สามารถตี คุณค่า แล้วเลื อกเอาคุ ณค่านันๆมาเป็ นค่านิ ยมในการดําเนิ นชี วิตที&แสดงออกในรู ปของ
ระบบกิจกรรม ในที&สุดก็จะเกิดเป็ นการใช้พืนที&หรื อระบบที&ตงั (ปรี ดา หุตะจูฑะ, 2546: 35)

บทที 3
การดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานวิจยั สําหรับการศึกษาเรื& องคุณค่าและความสําคัญภูมิทศั น์วฒั นธรรมกรณี ศึกษา บ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรีเป็ นผลมาจากการศึกษาความหมายทฤษฏีแนวความคิดและเอกสารงานวิจยั ที&
เกี&ยวข้องและกรณี ศึกษาจากบทก่อนหน้านีโดยการศึกษาในบทนีจะประกอบไปด้วย การสรุ ปกรอบ
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ทฤษฎี แนวคิด เพื&อวางแนวทางการศึกษา
1. กรอบทฤษฎี และแนวความคิด

ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูศ้ ึกษาได้ใช้กรอบแนวความคิดเกี& ยวกับคุณค่าและเอกลักษณ์
ของชุ มชนคุ ณค่าของสิ& งที&ควรอนุ รักษ์เกิ ดจากความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ซึ& งเป็ นคุ ณสมบัติ
พิเศษเฉพาะในการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที& (Spirit of place).โดยตังอยูบ่ นแนวคิดลักษณะของ
เมือง (Character of town) ที&เป็ นการศึกษาสิ& งที&เป็ นคุณค่าในระดับเมือง และระดับความเป็ นย่าน
ของชุ มชน ทังในสิ& งที&เป็ นเอกลักษณ์ ทางรู ปธรรมและนามธรรม ซึ& งองค์ประกอบในด้านต่างๆที&
ประกอบกันเป็ นพืนที&นาเกลือนัน จะเป็ นสิ& งที&ทาํ ให้นาเกลือมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปจาก
นาเกลือที&อื&นๆ เพื&อช่วยเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุดและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คนในพืนที& ให้ตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของพืนที& ที& เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบโครงงาน
วิทยานิ พนธ์ สําหรับการดําเนิ นงานในพืนที&ศึกษาได้ปรับเปลี& ยนระบบเพื&อให้มีความเหมาะสมกับ
บริ บทพืนที&กรณี ศึกษา โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงานดังนี
1.การจัดการข้ อมูล
2.การแปลความหมายข้ อมุล
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเพือการวางแผน
4.การสรุ ปผลการดําเนินงาน

ภาพที& 3 ขันตอนการดําเนิ นงานวิจยั

2. กระบวนการศึกษา
2.1 การรวบรวมข้อมูล
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที&เกี&ยวข้องการศึกษาเบืองต้นจะทําการศึกษาเพื&อทํา
ความเข้าใจเกี&ยวกับความหมายของภูมิทศั น์วฒั นธรรม รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที&เกี&ยว
ข้องกับภูมิทศั น์วฒั นธรรม
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2.2.การแปลความหมายข้อมูล

การทําความเข้าใจเกี&ยวกับข้อมูลในทุกด้านถึงเหตุผลของที&มาและแนวโน้มต่างๆ
โดยสามารถแบ่งเป็ นลักษณะในการแปลความหมายของข้อมูล ใน 3 ลักษณะสําคัญ คือ
2.2.1.กลุ่มชนชาติ หรื อชาติพนั ธุ์

2.2.2.ประวัติศาสตร์นาเกลือและชุมชนชาวนาเกลือ
2.2.3.ศาสนา ความเชื&อ ประเพณี และพิธีกรรม วัฒนธรรม
โดยทําความเข้าใจถึง ความเชื& อมโยงในด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ประเมินความสําคัญขององค์ประกอบทางภูมิทศั น์วฒั นธรรมที&เกี&ยวข้องเบืองต้น
2.3.การระบุสิ&งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เป็ นการสรุ ปคุณลักษณะสําคัญ คือ เรื& องประวัติศาสตร์ พัฒนาการสังคม เรื& องสภาพ
ทางธรรมชาติและเรื& องภูมิทศั น์สถาปั ตยกรรมและชุมชนโดยจัดการทําแผนกายภาพ การระบุ พืนที&
สํารวจระบุแหล่งสิ& งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ที&มีความสําคัญในเบื&องต้น โดยเกิดจากการนําข้อมูล
รายชื&อสาระสําคัญ ทางด้านต่างๆ ของพืนที&มาจัดทําเป็ นแผนภาพและนํามาวิเคราะห์ หาพืนที&สําคัญ
2.4 สํารวจจัดทําเอกสารข้อมูล ได้แก่
ดําเนิ นการเก็บข้อมูลภาคสนามเพิ&มเติมเพื&อเป็ นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและ
แนว ทางในการบริ หารจัดการพืนที&ที&ได้รับการระบุในขันตอนที&แล้วโดยมี 2 ส่ วน คือ
2.4.1.การระบุ ขอบเขตเบื องต้นเพื& อทํา การสํารวจ โดยเมื& อระบุ ตาํ แหน่ ง พื นที& ที&
ต้องการสํารวจแล้วจึงทําการสํารวจในรายละเอียดมากขึน ให้ครอบคลุ มองค์ประกอบสําคัญอย่าง
ครบถ้วน
2.4.2.ทําการสํารวจภาคสนาม พืนที&ที&ได้รับการระบุขอบเขตเบืองต้นโดยใช้วิธีการ
สํารวจร่ วมกัน กับคนในพืนที& (Walk-Through Survey) เพื&อให้เห็นถึงตําแหน่งองค์ประกอบสําคัญ

และสภาพทางกายภาพโดยรวมของพืนที&
2.5.การพิจารณาคุณค่าความสําคัญ
การสรุ ปคุณค่าความสําคัญและการวิเคราะห์ ข้อมูลที&ได้ของแหล่งสิ& งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมทังหมดที&ได้จากภาคสนามจะได้นาํ มาทําการสรุ ปคุณค่าความสําคัญ โดยจะอ้างอิงถึงสอง
ส่ วน เพื&อใช้เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ในด้านคุณค่า คือ.สิ& งที&ให้ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นทาง
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กายภาพหรื อทางจิตใจกับมนุ ษย์ คุณค่านันขึนอยู่กบั บริ บททางสังคม และสามารถเปลี&ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ประกอบด้วย คุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ
2.6.สถานการณ์ปัจจุบนั ภัยคุกคามและแนวโน้มการเปลี&ยนแปลง
ภัย คุ ก คามและแนวโน้ม การเปลี& ย นแปลง การวิเ คราะห์ ใ นส่ ว นนี เป็ นการมอง
ั ม ที&อาจเกิดขึน
แนวโน้มและปัจจัยถึงการสู ญเสี ยไปของคุณค่า ความสําคัญและสภาพความแท้ดงเดิ
ในพืนที&ทงระดั
ั บองค์ประกอบ และภาพรวมของพืนที& โดยมองทังปั จจัยภายในและภายนอกควบคู่
กันไป ภัยคุกคามที&พิจารณาจะเป็ นปัจจัยหลักที&จะนําไปสู่ แนวโน้มการเปลี&ยนแปลงของพืนที&
2.7.สรุ ปคุณค่าและความสําคัญภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ
จากการศึกษาข้อมูลที&หลากหลายและนํามาสรุ ปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื&อให้ได้
มาซึ& ง องค์ความรู้เรื& อง คุณค่าและความสําคัญของนาเกลือและภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ เน้นให้
เห็นคุณค่าในสิ& งที&มีอยูแ่ ละสิ& งที&กาํ ลังจะหายไป เพื&อเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์อย่างยัง& ยืน
3. การเลือกพืน: ทีก รณีศึกษา
การศึ กษาในครั งนี ได้คดั เลื อกพืนที&นาเกลื อบริ เวณอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เป็ นพืนที&กรณี ศึกษาสําหรับการดําเนิ นการศีกษาซึ& งเหตุผลได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ& งเห็ นว่านาเกลื อ
เพชรบุ รี มี ล ัก ษณะของภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรม ที& ควรค่า ต่อการศึ ก ษาเรื& ององค์ป ระกอบ คุ ณค่าและ
ความสําคัญเพื&อการอนุรักษ์
4. เครืองมือทีใ ช้ ในงานวิจัย
เครื& องมือที&ใช้ในงานวิจยั ครังนี ได้แก่
4.1.เทปบันทึกเสี ยง
4.2.สมุดบันทึก

4.3.สัมภาษณ์ผใู ้ ช้พนที
ื &
4.4.สัมภาษณ์ผเู้ ชี&ยวชาญ
4.5.คอมพิวเตอร์สาํ หรับบันทึกข้อมูล สถิติ
4.6.กล้องถ่ายรู ป
4.7.แผนที&
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
5.1.1.การเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสํารวจและแผนที& จะทําการสํารวจจากแผนที&
และแผนที& ภาพถ่า ยทางอากาศ พร้ อมกับการจัดเก็บ ข้อมูลแบบสํารวจลักษณะทางกายภาพ เช่ น
ลักษณะทางกายภาพของชุมชน อาคารบ้านเรื อน การใช้งานของพืนที&โดยรอบ เป็ นต้น
5.1.2 การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ เป็ นการสื บหาข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายใน
พืนที& ศึ กษาเพื&อเข้าใจถึ งพื นฐานเกี& ยวกับ พฤติ ก รรม ทัศนติ ความต้องการ ความเชื& อค่า นิ ย มของ
ชุมชนชาวนาเกลือ
5.2 การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ
จะเป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลที&ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆจากทางเอกสาร ตํารา หนังสื อ
บทความ ซึ& งตัวแปรที&มาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ ลักษณะทางกายภาพข้อกําหนดในการจัดการ เป็ น
ต้น ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มมู ล จะขึ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของข้อ มู ล และตัว แปรจากการทบทวน
วรรณกรรมจึงสามารถแบ่งการศึกษาข้อมูล เป็ น 3 ประเภทคือ
5.2.1.ลัก ษณะทางด้า นกายภาพเพื& อ หาลัก ษณะที& สํ า คัญ ของอาคารและสภาพ
แวดล้อมของพืนที&นาเกลือเป็ นต้น
5.2.2.ลักษณะทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การพักอาศัย เพื&อหาลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจที&สาํ คัญ ตลอดจนความคิดเห็นในเรื& องการพักอาศัยและสภาพแวดล้อมทางด้านต่างๆ
5.2.3.องค์ป ระกอบของภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมของชุ ม ชนและคุ ณ ค่ า ของภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรม เพื&อจะได้ดาํ เนินงานตามกระบวนการที&วางไว้อย่างอย่างถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อ
พืนที&

บทที 4
พืน: ทีศ ึกษา
ในการศึ ก ษาคุ ณ ค่ า และความสํา คัญ ของภู มิ ทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อ นัน จะทํา การศึ ก ษา
ครอบคลุ ม ทังในระดับ กว้า งของจังหวัดและในระดับ พืนที& ศึก ษาเพื& อให้ท ราบถึ งความสัม พันธ์
เชื&อมโยงกันในแต่ละด้านของข้อมูล ซึ&งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี
1. ข้ อมูลทัว ไปเกีย วกับจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุ รีอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 35
ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพืนที&ทงหมด
ั
6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรื อ 3,890,711.20 ไร่
โดยมีส่วนที&กว้างที&สุดวัดได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก-ตะวันตกและส่ วนที&ยาวที&สุดวัดได้ 80
กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงต่อไปนี
1.1.อาณาเขต
ด้านทิศเหนือ ติดกับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอําเภออัมพวา สมุทรสงคราม
ด้านทิศตะวันออก ติดชายฝั&งอ่าวไทย
ด้านทิศใต้ ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ด้านทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี
อ.บ้ านคา อ.ปากท่อ อ.อัมพวา

เพชรบุรี

อ.บ้ านแหลม

อ.หัวหิน
อ.สามร้ อยยอด

N

ภาพที& 4 อาณาเขตจังหวัดเพชรบุรี
ที&มา: แผนที&จงั หวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th

1.2 ภูมิประเทศ
พืนที&ดา้ นตะวันตกเป็ นป่ าไม้และภูเขาสู งสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นเส้น
กันอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า เฉพาะในเขตจังหวัด เพชรบุ รีมีความยาวประมาณ120
กิ โ ลเมตร แม่ นําสายสํา คัญ ไหลผ่า น 3 สาย ได้แ ก่ แม่ นําเพชรบุ รี มี ค วามยาวตลอดสาย.227
กิโลเมตร แม่นาบางกลอย
ํ
มีความยาว 44 กิโลเมตร และแม่นาบางตะบู
ํ
น มีความยาว 18 กิโลเมตร มี
ประชากรอาศัยหนาแน่นทางตะวันออกของพืนที& ซึ& งเป็ นที&ราบลุ่มชายฝั&งทะเล.ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็ น 3 เขต คือ
อ.เขาย้ อย
อ.หนองหญ้ าปล้ อง

อ.แก่ งกระจาน

อ.บ้ านแหลม
อ.เมืองเพชรบุรี
อ.บ้ านลาด

เพชรบุรี
อ.ท่ายาง
อ.ชะอํา

N

ภาพที& 5 สภาพภูมิประเทศจังหวัดเพชรบุรี
ที&มา: แผนที&จงั หวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th
ก. เขตภูเขาและที&ราบสู ง อยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดติ ดกับพม่า.ในบริ เวณอําเภอ
แก่งกระจานและอําเภอหนองหญ้าปล้องมีภูเขาสู งและเป็ นบริ เวณที&สูงชันของจังหวัด มีลกั ษณะเป็ น
เทือกเขาทอดยาวจากเหนื อมาใต้ พืนที&ถดั จากบริ เวณนี จะค่อยๆ ลาดตํ&าลงมาทางด้านตะวันออก
บริ เวณนีเป็ นต้นกําเนิดแม่นาเพชรบุ
ํ
รีและแม่นาปราณบุ
ํ
รี
ข. เขตที& ร าบลุ่ ม แม่ นํา บริ เ วณตอนกลางของจัง หวัด ซึ& งอุ ด มสมบู ร ณ์ ที& สุ ด มี แ ม่ นํา
เพชรบุรีซ& ึ งเป็ นแม่นาสายสํ
ํ
าคัญไหลผ่าน และมีเขื&อนแก่งกระจานและเขื&อนเพชรบุรีซ& ึ งเป็ นแหล่งนํา
ระบบชลประทาน บริ เวณนี เป็ นเขตเกษตรกรรมที&สําคัญของจังหวัด เขตนี คือบริ เวณบางส่ วนของ
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา อําเภอบ้านลาด อําเภอบ้านแหลม และอําเภอเขาย้อย

ค. เขตที&ราบฝั&งทะเล อยูท่ างด้านตะวันออกของจังหวัด ติดกับชายฝั&งทะเลด้านอ่าวไทย
บริ เวณนีนับเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที&สําคัญยิ&งของจังหวัดในด้านการประมง การท่องเที&ยว เขตนีได้แก่
บางส่ วนของอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม อําเภอท่ายาง และอําเภอชะอํา ลักษณะพืนที&ชาย
ฝั&งเพชรบุรี เหนื อแหลมหลวงไปทางทิศเหนือเป็ นพืนที&ชายฝั&งหาดโคลน มีระบบนิ เวศป่ าชายเลน
ด้านทิศใต้ของแหลมหลวง ลงไปด้านทิศใต้เป็ นหาดทราย มีระบบนิเวศเป็ นหาดทราย แหลมหลวง
ซึ& งอยู่ในพืนที&ตาํ บลแหลมผักเบีย จึงเป็ นแหลมที&แบ่งระบบนิ เวศป่ าชายเลน ออกจากระบบนิ เวศ
หาดทราย เหนื อแหลมหลวงขึนไปด้านทิศเหนื อมีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนเพราะอยูใ่ กล้พืนที&ชุ่มนํา
ของแม่นาสายใหญ่
ํ
ได้แก่ แม่นาเพชรบุ
ํ
รี แม่นาบางตะบู
ํ
น แม่นาแม่
ํ กลอง แม่นาท่
ํ าจีน และแม่นาํ
บาง ปะกง เมื&อฤดูนาหลากนํ
ํ
าจากแม่นาได้
ํ พดั พาตะกอนลงสู่ ทะเลเป็ นจํานวนมาก จึงส่ งผลให้พืนที&
ของชาย ฝั&งแถบนีมีตะกอนในนําสู ง ส่ งผลให้ชายฝั&งมีโคลนจํานวนมาก ซึ& งเหมาะแก่ระบบนิเวศป่ า
ชายเลน เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล บริ เวณอ่าวไทยในเขตอําเภอบ้านแหลมถือว่าเป็ นอ่าวที&พบหอย
หลากชนิด เช่น หอยเสี ยบ หอยปากเป็ ด หอยตระกาย หอยตลับ หอยหลอด หอยแครง เป็ นต้น โดย
เฉพาะหอยแครง เป็ นแหล่งที&พบมากที&สุดในโลก ภายหลังได้มีการตัดไม้ป่าชายเลนนําไปเผาถ่าน
ทําลายป่ าเพื& อทํา นากุ้งกุล าดํา จึ ง ส่ งผลให้ป่าชายเลนถูกทําลายเป็ นจํา นวนมาก (เพชรบุรี :www.
Phetchaburi.go.th)
1.3 ภูมิอากาศ
จังหวัดเพชรบุรีอยูต่ ิดอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้ ในฤดู
ฝนซึ&งมีผลทําให้ฝนตกชุ กและอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทําให้มี
อากาศหนาวเย็น ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ& มตังแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิเฉลี&ยสู งสุ ด 32.13 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ& มตังแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ปริ มาณนําฝนเฉลี&ยปี ละ.959.5.มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ& มตังแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี&ยตํ&าสุ ด 24.16 องศาเซลเซียส
1.4 การปกครอง
จังหวัดเพชรบุรีมีรูปแบบการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิน 3 แบบ คือ
1.4.1.การบริ หารราชการส่ วนกลาง
1.4.2.การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค
1.4.3.การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ&น

ภาพที& 6 เขตการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
ที&มา: รวมบทคัดย่อและเอกสารงานวิจยั (ภาคตะวันออก), เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.snamcn.lib.su.ac.th/specdb /petch/index.html
2. บริบทของพืน: ทีก รณีศึกษา
เนื& องจากจังหวัดเพชรบุรีมีอาํ เภอที&ติดกับทะเลมีอยู่ 4 อําเภอ แต่อาํ เภอที&มีการทํานาเกลือมี 2
อําเภอ คือ อําเภอเมืองและอําเภอบ้านแหลมโดยที&อาํ เภอบ้านแหลมเป็ นอําเภอที&เป็ นแหล่งนาเกลือมี
ขนาดพืนที&ใหญ่ที&สุดในประเทศและมีการทํานาเกลือครังแรกที& ต.แหลมผักเบีย .นาเกลือบ้านแหลม
จึงถูกนํามาเป็ นพืนที&ศึกษา

ภาพที& 7 พืนที&บริ เวณอําเภอบ้านแหลม
ที&มา: สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
www.phetchaburi.go.th
2.1 ประวัติความเป็ นมาอําเภอบ้านแหลม
อาชี พ การทํา นาเกลื อ ทะเลหรื อเกลื อ สมุ ท ร เป็ นอาชี พ เก่ า แก่ ก ว่า 100 ปี ของ
ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพืนที&การทํานาเกลือประมาณ 6,668 ไร่ พืนที&ทาํ นาส่ วนใหญ่ จะอยู่
ถัดจากพืนที&ป่าชายเลนและชายฝั&งโดยอาศัยนําจากทะเลเป็ นวัตถุดิบในการทําเกลื อสมุทรในอดีต
อําเภอบ้านแหลม เคยเป็ นเส้นทางที&นักเดินทางสมัยก่อนเมื&อจะเดินทางมายังเมืองเพชรบุรีหรื อไป
ทางใต้จะต้องเดิ นทางผ่านอําเภอบ้านแหลม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนวัดวาอาราม อัน
เป็ นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรม มีสภาพธรรมชาติที&สวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่ งผลิ ต
อาหารทะเลที&สําคัญ เดิมท้องที&อาํ เภอบ้านแหลมมีฐานะในทางปกครองเป็ นส่ วนหนึ&งของ 2 แขวง
คือ ฝั& ง ตะวัน ออกของแม่นาเพชรบุ
ํ
รีขึนอยู่กบั แขวงขุนชํานาญ ทางฝั& ง ตะวันตกขึนอยู่กบั แขวง
หลวงพรหมสาร เรี ย กชื& อ ตามทิ น นามของผู้เ ป็ นนายแขวงปกครองอยู่ ข ณะนั น คื อ ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ครันต่อ มามีการปรับปรุ งการปกครองบ้านเมื องใหม่ เปลี& ยนเรี ยก แขวงเป็ นอําเภอ
อําเภอบ้านแหลม ได้รับการยกฐานะเป็ นอําเภอเมื&อ พ.ศ.2443 ขึนอยูก่ บั เมืองเพชรบุรี ที&ตงที
ั &ว่าการ
อําเภออยูท่ ี&ตลาดบ้านแหลมชัว& คราวแล้วยุบไป และได้ตงขึ
ั นใหม่เมื&อ พ.ศ.2446 ปั จจุบนั ได้ยา้ ยที&วา่
การอําเภอมาปลูกสร้างใหม่ที&ริมถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม กิโลเมตรที& 11.ทําพิธีเปิ ดครังแรก
เมื&อวันที& 31 ธันวาคม 2513 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั&ง, เข้าถึงเมื&อ 13 มิถุนายน 2555,
เข้าถึงได้จาก www.dmcr.go.th/)

อ.บ้ านแหลม

อ่าวไทย

ต.แหลมผักเบี )ย

N

ภาพที& 8 พืนที&เขตอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชบุรี
ที&มา : แผนที&อาํ เภอบ้านแหลม, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th
2.2 ที&ตงและอาณาเขตติ
ั
ดต่อ
อําเภอบ้านแหลมตังอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดเพชรบุรีอยูห่ ่างจาก
ตัวจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร พืนที&ประมาณ 189.885 ตารางกิโลเมตรหรื อ 118,678.13.
ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอเมือง และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมือง และอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที& 9 พืนที&ปกครอง อําเภอบ้านแหลม
ที&มา: สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก www.phetchaburi.go.th

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ
อํา เภอบ้า นแหลม มี ล ัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ นที& ร าบลุ่ ม และที& ร าบชายฝั& ง ทะเล
บริ เวณพืนที&ที&อยู่ใกล้ทะเล ราษฎรมีอาชี พทํานาเกลือและเลี ยงกุง้ ปลา หอย มีการปลูกไม้โกงกาง
ํ มอื& นๆ ส่ วนบริ เวณพืนที& ราบลุ่ม ราษฎรทํานาทําไร่ และทําสวนบ้างเล็กน้อย มี
และพันธุ์ ไม้นาเค็
แม่นาที
ํ &สําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่นาเพชรบุ
ํ
รี ไหลผ่านอําเภอบ้านแหลม ที&ตาํ บลท่าแร้ง ตําบล
บางครกและตําบลบ้านแหลม ออกสู่ ทะเลที&อ่าวบ้านแหลม แม่นาบางตะบู
ํ
รี
ํ
น แยกจากแม่นาเพชรบุ
ที&วดั ปากคลองตําบลบางครก ไหลผ่านตําบลบางครก บางตะบูน และออกสู่ ทะเลที&อ่าวบางตะบูน
คลองชลประทาน ได้แก่ คลองเพชรบุรีบางแก้ว,บางจาน-บางขุนไทร,ท่าแร้ง-บ้านแหลมเพชรบุรี–
บางครก และคลองพะเนินทางด้านทิศตะวันออก มีอ่าวอยู่ 6 อ่าว คือ
2.3.1 อ่าวบางตะบูน รับนําจากแม่นาบางตะบู
ํ
น
2.3.2.อ่าวบ้านแหลม รับนําจากแม่นาเพชรบุ
ํ
รี
2.3.3 อ่าวบางขุนไทร รับนําจากคลองบางขุนไทร
2.3.4 อ่าวปากทะเล รับนําจากคลองปากทะเล

2.3.5.อ่าวบางแก้ว รับนําจากคลองบางแก้ว
2.3.6 อ่าวแหลมผักเบีย รับนําจากคลองพะเนิน

ภาพที& 10 อ่าวบางตะบูน
4.2.4 การปกครองส่ วนภูมิภาค
อําเภอบ้านแหลมแบ่งพืนที&การปกครองออกเป็ น 10 ตําบล 73 หมู่บา้ น ได้แก่
ลําดับ

ชือตําบล

จํานวนหมู่บ้าน

1

บ้านแหลม (Ban Laem)

10

2

บางขุนไทร (Bang Khun Sai)

11

3

ปากทะเล (Pak Thale)

4

4

บางแก้ว (Bang Kaeo)

8

5

แหลมผักเบีย (Laem Phak Bia)

4

6
7

บางตะบูน (Bang Tabun)
บางตะบูนออก (Bang Tabun Ok)

8
5

8

บางครก (Bang Khrok)

12

9

ท่าแร้ง (Tha Raeng)

7

10

ท่าแร้งออก (Tha Raeng Ok)

4

ตารางที& 1 ตารางแสดงการแบ่งพืนที&การปกครอง

2.5 แหลมผักเบีย
แหลมผักเบียเป็ นตําบลหนึ&งของอําเภอบ้านแหลม อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
อําเภอ ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 29 กิโลเมตร พืนที&ติดชายฝั&งทะเลอ่าวไทย แต่เดิมรู ปลักษณะของ
ตําบลเป็ นหาดทรายขาว มี ผกั เบี ยขึ นเป็ นจํา นวนมากและหาดทรายขาวนี ยื&นออกไปในทะเลมี
ลักษณะแหลมและขาว ชาวบ้านต่างพากันเรี ยกบริ เวณนีว่า “แหลมผักเบีย” ต่อมามีการเปลี&ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์ นําทะเลได้กดั กร่ อน บริ เวณพืนที& ของหมู่บา้ นหายไปเป็ นจํานวนมาก ราษฎรได้
อพยพเข้ามาตังถิ& นฐาน อพยพมาจากที&ไหนไม่มีใครทราบ มาสร้ างบ้านเรื อนอยูต่ ามบริ เวณชายฝั&ง
และประกอบอาชี พทําการประมงเป็ นส่ วนใหญ่ จึงเรี ยกชื& อหมู่บา้ นแห่ งนี ว่า .“บ้านแหลมผักเบีย”
ต่อ มาทางราชการได้มีการจัดตังตําบลขึนจึงเรี ยกตําบลนีว่า “ตําบลแหลมผักเบีย” จนถึงปั จจุบนั นี
สภาพทัว& ไปของตําบลเป็ นพืนที&ติดกับชายฝั&งทะเลอ่าวไทยมีพนที
ื & 10.57 กิโลเมตร

ภาพที& 11 ผักเบีย
ข้อมูลทัว& ไป ตําบลแหลมผักเบีย เป็ นตําบลที&ตงอยู
ั ่ในเขตการปกครองของอําเภอบ้าน
แหลม ประกอบไปด้วย 4 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพะเนิน หมู่ 2 บ้านดอนใน หมู่ 3 บ้านดอนกลาง
หมู่ 4 บ้านดอนคดี จํานวนประชากรของตําบล 2,259 คน 495 หลังคาเรื อน อาณาเขตตําบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย ต. หาดเจ้าสําราญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่กบั ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พืนที&ตาํ บลแหลมผักเบีย อําเภอบ้านแหลม

ตําบลบางแก้ ว

ตําบลบางแก้ ว

ตําบลแหลมผักเบี )ย

หาดเจ้ าสําราญ

N

ภาพที& 12 ตําบลแหลมผักเบีย อําเภอบ้านแหลม
ที&มา: แผนที& ต.แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th

ตําบลแหลมผักเบี )ย

หาดเจ้ าสําราญ

N

ภาพที& 13 ตําบลแหลมผักเบีย อําเภอบ้านแหลม
ที&มา: แผนที& ต.แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th

จากลักษณะทางภูมิประเทศของตําบลแหลมผักเบีย มีพืนที&ส่วนใหญ่เป็ นที&ราบ แต่เป็ น
นํากร่ อย เหมาะสํา หรั บ การประกอบอาชี พ ทํา นาเกลื อ เพาะเลี ยงสั ตว์นาและการประมง
ํ
โดย
ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พประมงเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาประกอบอาชี พทํานาเกลือ .บ่อ
เลียงอาร์ ทีเมีย (ไรทะเลใช้ เป็ นอาหารกุง้ ) รับจ้างทัว& ไปและค้าขาย (องค์การบริ หารส่ วนตําบลแหลม
ผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 14 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก www.laemphakbia.com)

ภาพที& 14 บ่อเลียงปลากระพงและบ่อเลียงกุง้

ภาพที& 15 ปลาตากแห้ง

อ่าวไทย

N

พื )นทีทะเลอ่าวไทย
พื )นทีป่าชายเลน
พื )นทีนาเกลือ
พื )นทีชมุ ชนหนาแน่น
พื )นทีรกร้ าง
พื )นทีเกษตรกรรม(ทุ่งนา)
พื )นทีโครงการพระราชดําริ
ท่าเรื อ
แม่นํ )า

ภาพที& 16 การใช้ประโยชน์ที&ดิน ตําบลแหลมผักเบีย
จากการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที&ดิน พืนที&ส่วนใหญ่ของตําบลแหลมผักเบียเป็ น
พืนที&นาเกลื อประมาณ.70% ของพืนที&ทงหมด
ั
รองลงมาเป็ นพืนที&ป่าชายเลน.บริ เวณทิศตะวันออก
เฉียง เหนือ ซึ& งจะเป็ นแนวพืนที&ป้องกันการกัดเซาะจากคลื&นทะเลบริ เวณชายฝั&งนอกจากนี ยังมีพืนที&
ชุ มชนหนาแน่นซึ& งมีแนวโน้มการกระจายตัวไปสู่ บริ เวณพืนที&รกร้ าง โดยสังเกตได้จากโครงการ
บ้านจัดสรรที&กาํ ลังดําเนิ นการก่อสร้างอยู่หลายโครงการและในพืนที&ตาํ ลบแหลมผักเบีย ยังมีพืนที&
ส่ วนโครงการในพระราชดําริ เกี& ยวกับโครงการบําบัดนําเสี ย นอกจากนี ยังมีส่วนของท่าเรื อนําลึ ก
เป็ นท่าเรื อประมงและขนส่ งสิ นค้าทางทะเลอีกด้วย

ภาพที& 17 พืนที&นาเกลือ แหลมผักเบีย

ภาพที& 18 แนวป่ าชายเลนคัน& กลางระหว่างทะเลกับนาเกลือ

ภาพที& 19 โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ& งแวดล้อมแหลมผักเบียอันเนื& องมาจากพระราชดําริ
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที&มา: โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ& งแวดล้อมแหลมผักเบียอันเนื&องมาจากพระราชดําริ , เข้าถึง
เมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.nitarnpandin.org

ภาพ
ที& 20 ท่าเรื อนําลึกแหลมผักเบีย

3. ประวัติศาสตร์ นาเกลือเพชรบุรี
3.1 ความเป็ นมาของนาเกลือสมุทรในประเทศไทย
บริ เวณพืนที&ในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในสมัยโบราณยังไม่รู้จกั การทํา
นาเกลือสมุทร ในจดหมายเหตุจีน พุทธศตวรรษที& 15 ว่า “สยามประเทศยังทํานาเกลือไม่เป็ น” และ
ในพุทธศตวรรษที& 19 หรื ออีก 400 ปี ต่อมา ช่วงปี พ.ศ.1889-1991 บันทึกของวังเต้าหยวน (หวังเต้า
หยวน) เรื& อง เตาอีจือเสี& ย.(บันทึกย่อชาวเผ่าเกาะ) ซึ& งกล่าวถึงการเดินทางโดยอาศัยเรื อทะเลในย่าน
ทะเลใต้ของจีน ได้กล่าวถึงเมืองนครศรี ธรรมราชว่า “ชาวเมืองทําเกลือจากการใช้ไฟเคี&ยวนําทะเล
ให้เ ป็ นเกลื อ เป็ นกระบวนการที& ยุ่ง ยากมากเพราะต้อ งใช้เ วลานานแต่ ไ ด้ป ริ ม าณเกลื อ ที& น้อ ย”
อาณาจักรอยุธยาต้องการเกลือมาก อาจเนื&องจากการเพิ&มจํานวนของประชากรและการใช้สอยเกลือ
ปริ มาณเพิ&มขึนโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ.(พ.ศ.1991-2031).เกิดการขาด
แคลนเกลือ เพราะไม่สามารถซื อเกลื อจากเมืองน่านได้เนื& องจากเมืองน่ านตกเป็ นเมืองขึนของรัฐ
ล้านนา ทําให้การสั&งซื อเกลื อเป็ นไปด้วยความลําบากจึงทําให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้องลัก
ลอบซื อเกลื อจากเมืองจีน เพราะเกลื อเป็ นสิ นค้าต้องห้ามเป็ นสิ นค้าที&ราชสํานักจีนผูกขาดการลัก
ลอบสิ นค้าผิดกฏหมายราชสํานักจีน ถือว่าเป็ นเรื& องร้ายแรงมากและเป็ นที&สังเกตว่าฑูตไทยที&ไปจีน
ครังนัน เป็ นชาวจีนที&เคยมีอาชี พเป็ นพ่อค้าเกลือมาก่อนและเข้ามารับราชการในราชสํานักจนได้ตาํ
แห่ งออกขุนและคําให้การของพ่อค้าเกลือที&วา่ “เมื&อยังหนุ่มเคยแต่งเรื อออกไปค้าขายทางทะเลแล้ว
เรื อถู ก พายุพ ดั ไปติ ดฝั& ง ไทย และมิใ ช่ พ่อค้าธรรมดาแต่เดิ ม เป็ นนัก ศึ กษาที& จะเตรี ย มสอบเข้ารั บ
ราชการเป็ นผูท้ ี&มีความรู้และค้าเกลือ” ซึ& งตามธรรมดาจี นห้ามผูม้ ีความรู้ออกนอกประเทศซึ& งเป็ นที&
น่าสังเกตว่า ชายผูน้ ีจงใจที&เข้ามาอาศัยในกรุ งศรี อยุธยา ในขณะที&ไทยขาดแคลนเกลือ และทําให้มี
ความคิดริ เริ& มที&จะผลิตเกลือสมุทรจําหน่ายและใช้เอง

ภาพที& 21 ความเป็ นมาของนาเกลือสมุทรในประเทศไทย

3.2.ความเป็ นมาของการทํานาเกลือในจังหวัดเพชรบุรี
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ตํานานเมืองนครศรี ธรรมราชได้กล่าวถึง พระอินทรา
ชากษัตริ ยอ์ ยุธยาโปรดพระญาติไปทดลองทํานาเกลือสมุทรตามเทคโนโลยีของจีน ที&เมืองเพชรบุรี
โดยน่าจะมีชาวจีนเป็ นผูแ้ นะนําให้ดว้ ย ในปี พ.ศ.1952 ความว่า “อาทิเดิมว่า พระพนมทะเล ศรี มเห
สวัสดิทราราชกษัตริ ยพ์ ระบวรเชษฐา พระราชกุมารอันเป็ นพระเจ้าหลาน และพระก็ลาพระปู่ พระย่า
มาตังอยุท่ ี&เพชรบุรี ท่านเอาพลมา 33000 ช้างพลาย 500 ม้า 700 พลอันตามมาเองนัน 5400 ท่านตังรัว
วังเรื อนหลวงหน้าพระลาน เรื อนชาวแม่สนม แล้วก็ให้ท่านทํานาเกลือ แลท่านก็ให้เอามาถวายแก่
พระเจ้า ปู่ พระเจ้าย่า ๆท่า นก็ชื& นชมหนัก หนาว่า พระเจ้า หลานเรารู้ หลักมี บุ ญญาอันประเสริ ฐทุ ก
ประการ” ทําให้กรุ งศรี อยุธยาเริ& มทํานาเกลือ และผลิตเกลือสมุทรได้เป็ นครังแรก การที&ราชสํานัก
อยุธยาเลือกเมื องเพชรบุรีเป็ นที&ทาํ นาเกลือสมุทรนัน ดูค่อนข้างจะเหมาะสม ซึ& งได้คน้ พบแหล่งทํา
นาเกลื อสมุทรเก่าแก่ที&แหลมผักเบีย ในเขตอําเภอบ้านแหลมและในปั จจุบนั ก็ยงั ทํานาเกลือกันอยู่
บ้านแหลมมีพืนที&ติดอ่าวไทยแต่มีความลาดเอียงของพืนที&น้อยและมีนาทะเลท่
ํ
วมถึงประกอบกับ
บริ เวณแหมผักเบียมีการทับถมของโคลนเป็ นแหลมทรายที&ปนโคลนในอดีตนําทะเลสามารถท่วม
ถึ ง และสามารถกัก เก็บ นําทะเลไว้ไ ด้ง่ า ย อีก ทังสภาพภูมิ อากาศเหมาะแก่ก ารทํานาเกลื อสมุ ท ร
เพราะตังอยู่ในเขตร้ อนชื น มี โอกาสรับแสงอาทิตย์ได้เต็ม ที&ตลอดปี ดังนัน จึงทําให้เป็ นเขตที& มี
อุณหภูมิสูง ตลอดทังปี และมีฝนน้อยอีกทังเมืองเพชรบุรี อยูไ่ ม่ไกลจากพระนครศรี อยุธยา ซึ& งง่ายต่อ
การควบคุมดูแล (ประทีป ชุมพล, 2542: 86-89)

4.3.3 การกําหนดพืนที&ศึกษา
หลักการในการเลือกพืนที&กรณี ศึกษา นอกจากเลือกตามคุณค่าของพืนที&ในด้านต่างๆ
เช่ น ประวัติ ศ าสตร์ สั ง คม และวัฒ นธรรม แล้ว ประเด็ น ที& นํา มาวิเ คราะห์ เ พื& อ คัด เลื อ กพื นที& ที&
เหมาะสมเพื&อเป็ นพืนที&ตวั อย่าง โดยพิจารณาจากประกอบของนาเกลือ โดยพืนที&ศึกษาที&เลือกนี มี
องค์ประกอบของนาเกลือ ที&ค่อนข้างครบถ้วนที&สุด

N

ภาพที& 22 ตําแหน่งพืนที&ศึกษา
4. ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมของพืน: ทีก รณีศึกษา
ในหัวข้อนีจะนําเสนอข้อมูลเกี&ยวกับนาเกลือที&ได้จากการเก็บข้อมูลในพืนที&ประกอบกับ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ&มเติมตามแหล่งข้อมูลต่างๆมาประกอบการอธิ บายในเรื& องภูมิทศั น์วฒั นธรรมและ
องค์ประกอบต่างๆตลอดจน ศาสนา ความเชื&อ ประเพณี และพิธีกรรมที&ปฏิบตั ิสืบทอดต่อกันมา
องค์ประกอบของนาเกลือแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
4.1 องค์ประกอบทางพืนที&เกษตรกรรม
4.2 สถาปัตยกรรมในพืนที&นาเกลือ
4.3.องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม ขนบทําเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื&อ

5. องค์ ประกอบในพืน: ทีน าเกลือ
องค์ประกอบในพืนที&เกษตรกรรม ได้แก่ พืนที&นาเกลื อประกอบด้วย กระทงนาเกลื อ
แนวคลองส่ งนํา แนวคลองระบายนํา ส่ วนระหัดวิดนํา กังหันวิดนํา และแนวป่ าชายเลน กระทงนา
เกลือมีหลายประเภท นาปลง (นาวาง) นาเชื อ (นาดอก) นารองเชื อ (นาแผ่) นาตาก (นาประเทียบ)
และวังนํา ซึ& งแต่ละประเภท มีชื&อเรี ยกแตกต่างกันไปตามพืนที&และมีหน้าที&แตกต่างกันไปในแต่ละ
ขันตอนการทํานาเกลือ
ทะเลอ่าวไทย
นาปลง

นาเชื )อ

นารองเชื )อ

แนวป่ าชายเลน
ลําราง

วัง
นาตาก

แนวป่ าชายเลน
นาตาก
วัง

นาตาก

นาปลง

นาเชื )อ

นาตาก

แนวป่ าชายเลน

นารองเชื )อ

N

ภาพที& 23 กระทงนาเกลือในพืนที&ศึกษา

ภาพที& 24 พืนที&ป่าชายเลนซึ&งมีลาํ รางส่ งนําตัดผ่านไปยังนาเกลือ
ที&มา: พืนที&ป่าชายเลนแหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.chaipat.or.th/

ภาพที& 25 วัง

ภาพที& 26 นาตาก

ภาพที& 27 นารองเชือและนาเชือ

ภาพที& 28 นาปลงหรื อนาวาง
5.1 ขันตอนการผลิตเกลือสมุทร ในการผลิตเกลือสมุทรแบ่งเป็ น 3 ขันตอน คือ
ขันที& 1 การเลื อกพืนที&ทาํ นาเกลือ พืนที&ติดทะเลทัว& ไป ใช่ว่าทุกที&จะสามารถทํานา
เกลื อได้ ในการเลื อกพืนที&ดินทํานาเกลือในประเทศไทยนันมีขอ้ จํากัด เช่น ต้องเป็ นพืนที&โล่ง รับ
แสงแดดตลอดเวลา เป็ นพืนที&ใกล้หาดเลนชายทะเลที&มีพืนที&กว้างสามารถระบายนําได้ตามความ
ต้องการและถ้าเป็ นพืนที& ติดต่อป่ าชายเลนต้องเป็ นที& ที&มีป่าแสมเป็ นตัวคัน& กลางระหว่างพืนที&กบั
ทะเล หากแหล่งใดมีป่าอื&น เช่ น ป่ าโกงกาง ณ ที&ตาํ แหน่งข้างต้น พืนที&แห่ งนันจะไม่สามารถทํานา
เกลือได้ ต้องมีพนที
ื &ไม่ไกลจากทะเลมากนักเพราะนาเกลือต้องใช้นาจากทะเลจึ
ํ
งไม่ควรอยูไ่ กลมาก
ทังนี เพื&อความสะดวกในการลําเลี ยงนําเข้านา พืนที&นาต้องเป็ นดินเหนี ยว เนื& องจาเกดิ นเหนี ยวมี
คุณสมบัติอุม้ นําได้ดี ทําให้นาในนาไม่
ํ
ซึมลงดินได้ง่าย
ขันที& 2 การเตรี ยมพืนที&นา การเตรี ยมพืนที&ทาํ นาเกลือใช้เวลาประมาณ 30 วัน พอ
ฝนท้ายฤดูจะผ่านไปในราวกลาง เดือนตุลาคมของทุกๆปี ชาวนาเกลือจะเริ& มปิ ดกันนําฝนที&ขงั อยูใ่ น
นาเพื&อไว้ใช้ขุดรอกร่ องนาและเสริ มคันดินใหม่เพื&อให้คนั ดินสู งขึนสําหรับใส่ นาเกลื
ํ อในปี ต่อไป
เริ& มจากการขุดลอกลําราง ซึ&งจะ ต้องทําทุกปี เพราะรางจะตืนขึนทําให้นาไม่
ํ ไหลเข้าลําราง ลํารางทํา
หน้าที&ส่งนําจากทะเลเข้าสู่ วงั กักนํา ในอดีตใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็ นคนขุดแต่ในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่จา้ งแรงงานและรถแบ็คโฮในการขุด ความยาวของลํารางในแต่ละที&ไม่เท่ากันขึนอยู่กบั ความ
ใกล้ไกลจากทะเล ส่ วนความกว้างอยูท่ ี& 1-1.5 เมตรมีลกั ษณะเป็ นร่ องโดยนําดินขึนจากร่ องมาถม
เป็ นคันดินทังสองข้างหลังจากขุดลอกลํารางจะเป็ นการยกคันดิน

ภาพที& 29 ขุดลอกลําราง
การทําคันดิ นหรื อตกแต่งคันดินเพื&อขังนําไว้ทาํ เกลือ ผูท้ ี&ทาํ หน้าที&นีคือลูกน้องนายนา
หรื อผู้ ช่ วยนายนา เป็ นคนขุด เริ& มจากท่อสู บ ชาวนาเกลื อจะปล่อยนําเข้าสู่ นา เรี ยกว่า "ลาดนา"
เพื&อให้หน้าดินอ่อนนุ่ม ง่ายต่อการขุดหลังจากนันจึงปล่อยนําออกเรี ยกว่า “ถอดนา” และทําการแต่ง
นาโดยใช้เครื& องมือชนิดหนึ&งเรี ยกว่า "รั&ว" หรื อรั&วขุดทําด้วยไม้ซ& ึ งชาวนาเกลือส่ วนมากทําใช้กนั เอง
รั&ว มีลกั ษณะคล้ายคันไถ ใบรั&วมีส่วนกว้างประมาณ 10-12 นิวยาว 20-25 นิ ว มีดา้ มถือเหมือนรู ปคัน
ไถ ด้ามใช้ไม้กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ ว ยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ใบรั&วตัดแบบหน้า
กระดานปาดเป็ นคมมีดสําหรับขุดดิน แล้วช้อนเอาดินขึนมาแบบบางๆให้มีขานา (ร่ องนํา) เพื&อนํา
ดินขึนมาทําเป็ นคันนาทัง 4 ด้านลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร กว้างประมาน 50 เซนติเมตร ขานามี
ไว้เพื&อรอรับนําที&ไหลลงมาจากท้องนาเพื&อระบายนําจากท้องนาให้ทอ้ งนาแห้งสนิทมากขึนการขุด
ดินทําคันนานี ชาวนาเกลือเรี ยกว่า "เจื&อนนา" เจื&อนจาก นาปลงไปจนถึงนาตากนํา คันดินที&ชาวนา
ใช้รั&วขุดดินทําคันนี จะเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไม่ตะปุ่ มตะปํ& าเหมือนใช้พลัว& เหล็กขุดคันนา เพราะใบ
รั&วที&ชาว นาสร้างขึนเองจะตกแต่งคันนาได้ดียงิ& เหมาะแก่การทําคันดินนาเกลือได้เป็ นอย่างดี

ภาพที& 30 รั&วขุด
ที&มา: วนิ

ชา เดชะบุญ

ภาพที& 31 การใช้ รั&วเซาะร่ องนํา
ที&มา: วนิชา เดชะบุญ
เมื& อชาวนาเกลื อ ทํา การลาดนาจนดิ นในนาอ่อนตัวแล้ว ชาวนาเกลื อจะใช้ “คราด”
ชาวนาเกลือที&ปัตตานี เรี ยก กือรฺ ะ เป็ นเครื& องมือที&มีโครงสร้างทําด้วยไม้เนื อแข็ง ตัวคราดทําเป็ นซี& ๆ
คล้ายฟั นปลา ตัวคราดมีขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร แขนรับทําจากไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตรไว้
สําหรับคราดดินในแปลงนาเกลือให้ดินร่ วนฟู

ภาพที& 32 คราด
ที&มา: การทํานาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://culture.pn.psu.ac.th
ก่อนที& จะใช้ลูก กลิ งอัดดิ นให้แน่ นขันตอนต่อไปเป็ นการปรับพืนผิวนาเกลื อให้เรี ย บ
สมํ&าเสมอกันโดยการใช้คราด หลังจากนันเป็ นขันตอนการลากนา เครื& องมือที&ใช้ เรี ยกว่า กระดาน
ลาก ทําจากไม้จริ ง ส่ วนไม้กระดานมีความยาว 2 เมตร แขนจับสองข้างทําจากไม้จริ งยาว 2 เมตร
ตรงกลางไม้กระดานมีคนั จับใช้สาํ หรับกดในนําหนักลงไปที&ไม้กระดานดังภาพ

ภ า พ ที&
33 กระดานลากนา

ภาพที& 34 การลากไม้กระดานเพื&อปรับพืนที&ให้เรี ยบ
หลังจากลากนาเรี ยบร้อยแล้วชาวนาเกลือจะทําการตากนาเกลือให้แห้งหมาดๆและกลิง
ให้ราบเรี ยบโดยใช้ “ลูกกลิง” กลิงไปมาเพื&อให้ดินอัดแน่นก่อนปล่อยนําสู่ นาเกลือ ตัวลูกกลิงทําจาก
ไม้ประดู่ยาว 2 เมตร ตัวมือกลิงทําจากไม้กระบูนยาว 2 เมตร มือกลิงเอาไว้จบั ลูกกลิง เวลากลิงต้อง
ใช้คนลาก 2 คน

ภาพที& 35 ลูกกลิงสําหรับปรับพืนผิวนาเกลือ

ภาพที& 36 การใช้ลูกกลิงในการเตรี ยมกระทงนาเกลือ
ที&มา: มรดกทางวัฒนธรรมนาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity
ขันที& 3 ขันตอนการผลิตเกลือ ขันตอนสําคัญในการผลิตเกลือ คือ การกักเก็บนําและการ
ถ่ายเทนําจากนาผืนหนึ&งไปยังนาอีกผืนหนึ&ง ซึ& งต้องอาศัยความชํานาญภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ& งผูท้ ี&ทาํ
หน้าที&เปิ ดปิ ดนําหรื อถ่ายเทนําในนาเกลือ จะเรี ยกตามศัพท์ของคนทํานาเกลือว่า “คนเดิ นนํา” ซึ& ง
เกลือจะได้ผลดีหรื อไม่นนจะขึ
ั
นอยูก่ บั ขันตอนนี ซึ& งขันตอนแรกเริ& มจากการวิดนําจาก “ลําราง” คือ
ทางส่ งนําที&มาจากทะเลที&กกั เก็บนําทะเล เรี ยกว่า “วัง” โดยใช้กงั หันที&อาศัย แรงลมในการขับเคลื&อน
กลไกที&เชื&อมกับระหัดวิดนําเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้เครื& องมือทุนแรงโดยอาศัยพลังงานจาก
ธรรมชาติ โดยนาเกลื อแต่ละผืนจะมี ท่อที&ท าํ จากไม้เชื& อมถึ งกัน โดยมี การปิ ด-เปิ ด การถ่า ยเทนํา
บริ เวณปากท่อด้วยกะลา เรี ยกว่า “กะลานาเกลือ”

ภาพที& 37 ช่องทางถ่ายเทนําระหว่างกระทงนาเกลือ
ที&มา: มรดกทางวัฒนธรรมนาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity
ขันตอนการถ่ า ยนําเริ& ม จากลํารางสู่ วงั ชาวนาเกลื อจะวัดค่ าความเค็ม ของนําโดยใช้
อุปกรณ์วดั ค่าความเค็มในนําเกลือ (Salinometer) โดยมีหน่วยเป็ นดีกรี ซึ& งนําจากทะเลเข้าสู่ วงั จะมี
ความเค็มเท่ากับ 2 ดีกรี เมื&อนําส่ งมากักเก็บในนาประเทียบหรื อนาตากจะมีค่าความเค็มของนําเกลือ
เท่ากับ 2-20 ดีกรี เนื&อง จากนําบางส่ วนนันระเหยไป เมื&อถึงนาเชื อความเค็มจะเพิ&มขึนถึง 25 ดีกรี
และนาปลง ความเค็มจะสู ง กว่า 25-27 ดีกรี ในสมัยก่อนไม่มีเครื& องวัดระดับความเค็มในนําเกลือ
ชาวนาเกลือจึงคิดค้นวิธีในการตรวจวัดระดับความเค็ม โดยการใช้ขา้ วสุ กประมาณ 1 หยิบมือใส่ ลง
ไปในนาตาก ถ้าความเค็มยังไม่เพียงพอหรื อเรี ยกว่า “นําอ่อน” ข้าวสุ กจะจมลงก้นท้องนา แต่ถา้ ข้าว
สุ ก ลอยหมายถึ ง นํามี ค วามเค็ ม ได้ที& ห รื อเรี ย กว่า “นําแก่ ” ซึ& ง จากนําอ่ อนกลายเป็ นนําแก่ จะใช้
ระยะเวลาประมาน 20 วัน และพร้อมที&จะส่ งต่อไปยังนาเชือต่อไป

ภาพที& 38 อุปกรณ์วดั ค่าความเค็มในนําเกลือ
ที&มา: อุปกรณ์เคมีภณั ฑ์, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.denco.com.au/070070/SALINOMETER/pd.php
ขันที& 4 ขันตอนการเก็บเกลือ
ขันตอนสุ ดท้ายในขันตอนการทํานาเกลือ หลังจากที&ถ่ายนําสู่ นาปลงเป็ นเวลาประมาน 10 วัน
โดยชาวนาเกลือจะเรี ยกขันตอนนีว่า “รื อเกลือ” โดยใช้ “รั&วซอย” หรื อพลัว& ซอย ซึ& งเป็ นอุปกรณ์จาก
ภูมิปัญญา มีหน้าตาคล้ายเสี ยม ทําจากไม้ มาตัดแบ่งเกลือในนาให้เป็ นตาราง

ภาพที& 39 รั&วซอย
ที&มา: พลวัตนาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon

ภาพที& 40 การทํางานของรั&วซอยเพื&อตัดแบ่งนาเกลือออกเป็ นตาราง
ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เค็ม,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.
เมื&อแบ่งผืนเกลือออกเป็ นตารางแล้ว จากนันใช้ “อีรุน” หรื อ “คฑารื อ” เป็ นอุปกรณ์จากภูมิ
ปัญญาอีกเช่นกัน ทําให้หน้าเกลือแตกร่ วนออกเป็ นเม็ดเกลือ ในอดีตทําจากไม้ไผ่ผา่ ครึ& งเจาะรู ตรง
กลางใส่ ดา้ ม ปัจจุบนั ทําจากไม้ประดู่ยาว 15 นิว กว้าง 3 นิ ว ด้ามไม้ไผ่ยาว 2 เมตร

ภาพที& 41 อีรุน
ที&มา: พลวัตนาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon

ภาพที& 42 การรื อหน้าเกลือให้แตกเป็ นเม็ดเกลือ
ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เค็ม,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.

ขันตอนต่อไปเรี ยกว่า ขันตอนการชัก แถว โดยใช้อุปกรณ์ ที& เรี ยกว่า “ทัดทาชัก แถว”
หรื อ “คฑาชักแถว” ซึ& งเป็ นขันตอนที&ตอ้ งใช้ผทู้ ี&มีประสบการณ์ และความชํานาญมาก ถ้าไม่ชาํ นาญ
จะทําให้พืนท้องนาเกลื อเกิดความเสี ยหายได้ โดยอุปกรณ์ชนิ ดนี ทําหน้าที&ชกั เกลื อมารวมกันเป็ น
แถว ตัวทําจากไม้ประดู่ ยาว 1.5 เมตร หน้ากว้าง 10 นิว ด้ามจับไม้กระบอกยาว 4 เมตร

ภาพที& 43 ทัดทาชักแถว
ที&มา: พลวัตนาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon

ภาพที& 44 การชักแถวเกลือ
ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เค็ม,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.
เมื&อชักเกลือได้เป็ นแถวเรี ยบร้อยแล้วจะทําการตัดเกลื อให้เป็ นลูกซึ& งในการตัดเกลือ จะ
ใช้อุปกรณ์ตดั เกลือให้เป็ นลูกหรื อเป็ นกองเรี ยกว่า “ทัดทาซุ่ มเกลือ” หรื อ “คฑาสุ ้ม” ตัวทําจากไม้
ประดู่ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 10 นิว ด้ามจับไม้กระบอกยาว 3 เมตร เพื&อสะดวกในการขนย้ายและ
คิดค่าแรง

ภาพที& 45 ทัดทาซุ่มเกลือ
ที&มา: พลวัตนาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon

ภาพที& 46 การตัดเกลือให้เป็ นลูกโดยใช้ทดั ทาซุ่มเกลือ
ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เค็ม,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.
เมื&อสุ่ มเกลื อเป็ นลูกแล้ว ขันตอนต่อไปคือ การขนเกลื อ นาเกลื อที&เพชรบุรีนียังคงขน
เกลือแบบวิธีโบราณคือ ใช้หาบเกลือในการขนเกลือ โดยมีกระดานไม้ปูเป็ นทางสําหรับเดินขณะ
หาบเกลือ เรี ยกว่า กระดานปูทอ้ งนา ทําจากไม้ยางกว้าง 6-8 นิ ว หนา 1 นิ ว ยาว 6 เมตร เพื&อช่วยให้
สะดวกในการขนย้ายและป้ องกันความเสี ยหายที&จะเกิดบนผิวท้องนาจากนําหนักคนหาบเกลือ ซึ& ง
ค่าแรงในการขนเกลือจะคิดเป็ นปริ มาณที&ขน ในปั จจุบนั ค่าแรงในการขนเกลือเกวียนละ 130 บาท
หรื อลูกละ 10 บาท (พ.ศ.2555)

ภาพที& 47 หาบขนเกลือ

ภาพที& 48 การหาบเกลือโดยใช้ไม้กระดานวางเป็ นทาง
ในการขนเกลือจะขนไปโรงเก็บเกลือหรื อฉางเกลือ เกลือที&ถูกขนมาจะนํามากองเพื&อคํานวน
ปริ มาตรเกลือเป็ นเกวียน เพื&อสะดวกในการจําหน่าย ซึ& งวิธีการนี เรี ยกว่า แต่งกองเกลือ คือ การทํา
กองเกลือให้เป็ นรู ปทรงสี& เหลี&ยมคางหมูที&มีขนาดความกว้าง ความยาว และความสู ง ด้านละ 1 วา
โดย 1 กองเกลือจะมีปริ มาตรเท่ากับ 3 เกวียน ผูท้ ี&แต่งกองเกลือเรี ยกว่า “คนทํากอง” ต้องใช้ความ
ชํานาญเป็ นพิเศษ การแต่งกองเกลือสําคัญที&ความลาดชันของกองเกลือต้องเท่ากันทัง 4 ด้าน เพื&อ
ความแข็งแรงของกองเกลือ

ภาพที& 49 การแต่งกองเกลือ
ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เค็ม,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.

ภาพที& 50 กองเกลือที&แต่งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

ในบางกรณี มีรถมารับเกลือถึงที&นาเกลือ คนหาบเกลือจะหาบเกลือจากนาเกลือขึนรถบรรทุก
โดยใช้ไม้กระดานพาดและหาบเกลือขึนไปเทบนรถ

ภาพที& 51 การลําเลียงเกลือขึนรถบรรทุก
4.5.2 สรุปหลักการทํานาเกลือสมุทร

ภาพที& 52 ระดับพืนที&และกระบวนการเปลี&ยนแปลงในการทํานาเกลือ
ที&มา: การทํานาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.myfirstbrain.com

6. สถาปัตยกรรมในพืน: ทีน าเกลือ
นอกนีพืนที&นาเกลือ ไม่ได้มีเฉพาะนาเกลือเพียงอย่างเดียวยังประกอบไปด้วย เรื อนของ
ชาวนาเกลือ เป็ นสถาปั ตยกรรมหรื อสิ& งปลูกสร้างที&มีความสําคัญเกี&ยวกับการประกอบอาชี พการทํา
นาเกลื อ ซึ& งแตกต่างไปจากเรื อนพักอาศัยของกลุ่มอื&นๆ คือ มักจะประกอบไปด้วยเรื อนสําหรับพัก
อาศัย โรงเก็บเกลือ โรงเครื& องจักร (สู บนํา) ลักษณะของเรื อนพักอาศัยและโรงเก็บเกลือนี อาจกล่าว
ได้วา่ มีรูปแบบเฉพาะซึ& งต่างไปจากโรงเรื อนอื&นๆทังนีเพื&อให้เหมาะกับสภาพพืนที&และทําเลในการ
ปลูกสร้ างที& พกั อาศัย ตลอดจนเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื& องมือเครื& องใช้ต่างๆ สําหรับทํานา
เกลื อ สภาพโดยส่ วนรวมของที& พกั อาศัย และสิ& งปลูกสร้ างดังกล่าว มักจะสร้ างขึ นด้วยวัสดุ จาก
ธรรมชาติ ที&หาได้ง่ายตามท้องถิ&น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
6.1 เรื อนชาวนาเกลือ
เป็ นอีกหนึ&งประเภทของเรื อนไทยภาคตะวันออก ตัวเรื อนมีที&พกั อาศัยแบ่งเป็ นส่ วน
สําหรับนอน ส่ วนสําหรับพักอาศัย เป็ นพืนที&สี&เหลี&ยมผืนผ้าตามความยาวของตัวเรื อน ส่ วนหน้าต่อ
จากส่ วนสําหรับนอนเปิ ดโล่ง ส่ วนหลังถัดเข้าไปของส่ วนนอนเป็ นครัว ด้านข้างของส่ วนนอน และ
พืนที&ส่วนหน้าซึ& งเปิ ดโล่งนันทําเป็ นยกพืนลดระดับตํ&าลงไปจากพืนของ ส่ วนนอน สําหรับส่ วนนี
จะเป็ นส่ ว นที& เ ปิ ดโล่ ง วัส ดุ ที& ใ ช้ใ นการปลู ก สร้ า งนันส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นวัส ดุ ล ํา ลองที& ไ ด้ม าจาก
ธรรมชาติ แทบทังสิ น หลัง คามุ ง ด้ว ยจาก หญ้า คา หรื อ ทางมะพร้ า ว ส่ ว นฝามัก ใช้ จ าก หรื อ
ทางมะพร้าว บางแห่งทําเป็ นฝาด้วยไม้ขดั แตะ
6.2 โรงเก็บเกลือ
โรงเก็บเกลื อ หรื อบางท้องถิ&น เรี ยกว่า ฉางเกลื อ เลื อกบริ เวณปลูกสร้ างบนที&ดอน
หรื อพืนที&ถมให้สูงกว่าพืนระดับปกติเพื&อป้ องกันนําท่วมซึ& งจะทําให้เกลื อละลายและเสี ยหายได้
ลักษณะทัว& ไป มีแผนผังเป็ นรู ปสี& เหลี&ยมผืนผ้า หลังคาทรงจัว& ภายในโล่งมีฝารอบ 4 ด้านทําประตู
ทางด้านสกัด หัวและท้ายด้านละ 1 ประตู ประตูดา้ นหน้าและด้านหลังทางด้านสกัดทัง 2 ด้าน โรง
เก็บเกลือบางแบบเว้นพืนที&ดา้ นข้างส่ วนหนึ&งเอาไว้เป็ นแนวยาวตลอด

2.50 ม.

2.50 ม.

2.00 ม.
2.00 ม.
2.00 ม.

ภาพที& 53 ผังพืนเรื อนชาวนาเกลือ

ภาพที& 54 รู ปด้านหน้าเรื อนชาวนาเกลือ

ภาพที& 55 รู ปด้านข้างเรื อนชาวนาเกลือ

ภาพที& 56 ทัศนียภาพเรื อนชาวนาเกลือ

ภาพที& 57 เรื อนชาวนาเกลือในปัจจุบนั

ภาพที& 58 เรื อนชาวนาเกลือในปัจจุบนั

2.00 ม.

2.00 ม.

2.00 ม.

2.00 ม.

2.50 ม.

2.50 ม.

ภาพที& 59 ผังพืนฉางเกลือ

ภาพที& 60 รู ปด้านข้างฉางเกลือหลังคาจาก

ภาพที& 61 รู ปด้านข้างฉางเกลือหลังคาสังกะสี

ภาพที& 62 ฉางเกลือจัว& ไม้ไผ่ตีสาน หลังคาจาก

ภาพที& 63 ฉางเกลือจัว& ตีระแนงไม้ หลังคาจาก

ภาพที& 64 ฉางเกลือจัว& และหลังคาสังกะสี

ภาพที& 65 ทัศนียภาพฉางเกลือ

ภาพ
ที& 66 ฉางเกลือ นาเกลือบ้านแหลม

ภาพที& 67 ฉางเกลือ นาเกลือบ้านแหลม

ภาพที& 68 ฉางเกลือ นาเกลือบ้าน
แหลม

ผังบริ เวณที&ตงฉางเกลื
ั
อ บ้านพักอาศัย และ ศาลเจ้าที&/ศาลปู่ -ย่านาเกลือ

ศาลเจ้าที&
ฉางเกลือ

บ้านพัก

N

ภาพที& 69 ผังบริ เวณที&ตงฉางเกลื
ั
อ บ้านพักอาศัย และศาลเจ้าที&/ศาลปู่ -ย่านาเกลือ

6.3 วัสดุในการก่อสร้างฉางเกลือ
วัสดุที&ใช้ในการปลูกสร้างของโรงเก็บเกลือส่ วนใหญ่จะเป็ นวัสดุลาํ ลองเช่นเดียวกัน
กับประเภทที&เป็ นเรื อนพักอาศัย หากเว้นแต่ส่วนฝา นิ ยมใช้ฝาแบบฝากไม่ไผ่ (คือการนําไม้ไผ่ทงลํ
ั า
มาผ่า ซี ก แล้วทุ บ ให้แตกเป็ นแผ่น) แล้ว ทําโครงไม้ก ระหนาบอยู่ด้านนอกเพื& อช่ ว ยให้เกิ ดความ
แข็งแกร่ งมากยิง& ขึนปัจจุบนั วัสดุที&ใช้ในการปลูกสร้างฉางเกลือมีการเปลี&ยนแปลงไปเช่นหลังคาอาจ
เปลี&ยนเครื& องมามุงด้วยกระเบือง สังกะสี ทังนีเพื&อให้เกิดความคงทนมากกว่าเดิม

ภาพที& 70 โครงสร้างหลังคาฉางเกลือ

ภ า พ ที&
โครงสร้างหลังคาฉางเกลือ

71

ภาพที& 72 หลังคาฉางเกลือมุงจาก

ภาพที& 73 หลังคาฉางเกลือมุงแผ่นสังกะสี

ภาพที& 74 โครงผนังภายนอกฉางเกลือ

ภาพที& 75 ผนังภายในฉางเกลือ

ภาพที& 76 โครงสร้างภายในฉางเกลือ

ภาพที& 77 ชายคาฉางเกลือที&มีไม้คาํ ยัน

7. วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเชื อ
ในการทํานาเกลือทุกครัง ชาวนาเกลือยึดถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็ นเวลานาน ทังนีเพื&อ
เป็ นสิ ริมงคลและเป็ นขวัญกําลังใจแก่ชาวนาเกลือ พิธีกรรมต่างๆจึงเกิดขึนเมื&อการเริ& มต้นครังใหม่
ในการนํานาเกลือเวียนมาบรรจบครบวาระอีกรอบ สิ& งแรกที&ตอ้ งทําคือ
การเตรี ยมพืนที&หรื อปรับปรุ งพืนฃที&ทาํ นา เช่ น ยกคันนา ขุดลอกลําราง ที&เริ& มตืนเขิน
รวมไปถึ งบดอัดท้องกระทงนาเกลื อ เมื& อเตรี ย มพืนที& เ รี ย บร้ อยแล้ว ขันตอนต่ อไปจึ ง เริ& ม เข้า สู่
พิธีกรรม ความเชื&อ ที&เรี ยกว่า
แรกนาเกลื อ เริ& มจากการไปทําบุญที&วดั พระสงฆ์จะเป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลาให้เครื& อง
ประกอบ การแรกนา ได้แก่ สํารับคาวหวาน ขนมต้มแดงต้มขาว หัวหมู ผลไม้ และดอกไม้ธูป เทียน
แล้วนํา ไปสังเวยแก่ผีนา ซึ& งเชื& อกันว่าเป็ นผีผพู้ ิทกั ษ์นาเกลือ(เช่นเดียวกับพระแม่โพสพในนาข้าว)
โดยถือเป็ นการบูชาพระวายุ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เพราะเทวดาดังกล่าว มีส่วนเกี&ยวข้อง
และสัมพันธ์กบั เกลือเพราะต้องใช้ลมที&ดี นําที&เค็ม พืนดินที&ดี รวมไปถึงการไหว้ศาลปู่ -ย่า(เจ้าที&)
ศาลตาพุก-ยายพัก (เชื& อว่าตาพุกเป็ นผูท้ ี&ทาํ นาเกลือเป็ นคนแรก) เมื&อทําทังหมดจบสิ นแล้วเป็ นอัน
เสร็ จพิธี ขันตอนต่อไป คือ
การไขนําเข้านาเกลือ เป็ นการเริ& มกระบวนการ การทํานาเกลือโดยการไขนําทะเลเข้าสู่
กระทงโดยท่อส่ งนํา การไขนําเข้านาใช้ระหัดวิดหรื อกังหันลม นําทะเลจะเข้าสู่ นาแรกผ่านคลองส่ ง
นํา รอให้หินปูนและธาตุเหล็กตกตะกอน เรี ยกว่า นาตาก ซึ& งขันตอนนี ยิปซัม& จะแยกตัวออกนําทะเล
จะค่อยๆ แห้งลงเกลือพร้อมที&จะตกผลึก และขันตอนอื&นๆตามลําดับจนถึงขันตอนเก็บเกลือและเมื&อ
ขันตอนการเก็บเกลือครังแรกได้เสร็ จสิ นลงแล้วจึงเริ& มต้นการทํานาเกลือรอบที&สอง เนื& องจากในการ
เตรี ยมพืนที&ดินแต่ละครังจะสามารถทํานาเกลือได้ 1-2 ครังต่อ.1.ปี .เมื&อทํานาครบสองรอบแล้วขัน
ตอนต่อไปคือ
การทําขวัญนาเกลื อ เป็ นพิธีกรรมที& เกิ ดขึนจากความเชื& อในเรื& องสิ& งศักดิ2 สิ ทธิ2 เพื&อให้
เกิดศิริมงคลในการทํานาเกลือ ช่วยให้นาเกลือเกิดผลผลิตตามต้องการ ได้ราคาดีและไม่มีอุปสรรค
ช่วง เวลาจะเริ& มกระทําเมื&อนําทะเลที&ตากไว้ในนาเกลือตกผลึกเป็ นเม็ดเกลื อมากขึน และเริ& มได้รับ
ผล ผลิตเป็ นครังแรกจากนาเกลื อ ก่อนรื อนา หรื อเมื&อรื อนาครังแรก (การรื อนาคือการชักลากเม็ด
เกลื อมากองสุ่ มเป็ นลู ก ๆ คล้ายภูเขาก่อนหามเข้ายุง้ เก็บเกลือ) สิ& งที& ใช้ในพิธีกรรม ได้แก่ หัวหมู
บายศรี ปากชาม ข้าวปากหม้อ กล้วยสุ ก มะพร้ าวอ่อน ไข่ตม้ สุ ก 1 ใบ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว
ผลไม้ ขนมถ้วยฟู กระทง ดอกไม้ ธูปเทียน และธงที& ทาํ จากกระดาษว่าว เป็ นธงเล็กมีจาํ นวนเท่ากับ
กระทงนา และธงผืนใหญ่อีก 1 ผืน

การดําเนินพิธีกรรม เตรี ยมของทังหมดใส่ ภาชนะ แล้วนําไปตังที&โล่งแจ้งบริ เวณนาเกลือ
หรื อหน้าฉางเกลือ หรื อใกล้ ๆ กับคันนา จุดธูปเทียนและชุ มนุมเทวดาก่อนแล้วจึงกล่าวคําบูชาผีไร่
นา จากนันจึงจุดธูปตามจํานวนคันนา นํากระทงมาใส่ ขนมต้มขาว กระทงละ 1 ลูก นํากระทงไปไว้
ตามคันนาจนครบ จุดธูปแล้วปั กธงตรงข้างหน้ากระทง เสร็ จแล้วนําธงใหญ่ไปปั กบริ เวณที&ทาํ ขวัญ
นาเป็ นเสร็ จพิธี การทําขวัญนาเกลื อ เป็ นพิธีกรรมที&กระทําขึนด้วยความเชื& อในเรื& องความเป็ นศิริ
มงคล ที&ทาํ ให้เกิ ดความมัน& ใจในการประกอบอาชี พทํานาเกลือ จึงยึดมัน& สิ& งศักดิ2 สิทธิ2 ที&มีอยู่ ได้แก่
เจ้าที&เจ้าทาง และเทพยดา จึงมีการทําพิธีบวงสรวงเพื&อขอให้สิ&งศักดิ2สิทธิ2 ช่วยให้การทํานาเกลือได้
ผลผลิตตามต้องการ และประสบความสําเร็ จในการทํานาเกลือ ซึ& งการทําขวัญนาเกลือ สื บทอดกัน
มาหลายชั&วอายุคนแล้ว เป็ นพิ ธี ก รรมที& เกิ ดขึ นจากความต้อ งการความมัน& ใจ เพื&อเป็ นขวัญและ
กําลังใจในการทํานาเกลื อให้สําเร็ จลุล่วง โดยปราศจากปั ญหาและอุปสรรคทังปวง เป็ นภูมิปัญญา
ท้อ งถิ& น ในเรื& อ งจิ ต วิ ท ยา ดัง นันการดํา รงรั ก ษาพิ ธี ก รรมนี ไว้ จึ ง นับ ได้ว่า เป็ นเอกลัก ษณ์ ที& น่ า
ภาคภูมิใจของผูป้ ระกอบอาชี พทํานาเกลือ ในปั จจุบนั พิธีทาํ ขวัญเกลือ แทบหมดไปจากนาเกลื อ
เพชรบุรี ที&ยงั คงเหลือ คือการประกอบพิธีในลักษณะการไหว้เจ้าที& มีเพียงอาหารคาวหวานปี ละ 1
ครั ง (การทํา ขวัญ นาเกลื อ , เข้า ถึ ง เมื& อ 21 มิ ถุ น ายน 2555, เข้า ถึ ง ได้จ ากwww. Kanchana
pisek.culture.go.th)
องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม ขนบทําเนี ยมประเพณี พิธีกรรมและความเชื&อ นัน ถือ
ว่าขาดไม่ได้อีกหนึ&งองค์ประกอบของการทํานาเกลือ พิธีกรรมต่างๆแสดงให้เห็นถึงความ อ่อนน้อม
ถ่อมต้นความมีสัมมาคารวะ ซึ& งมีผลต่อจิตใจและขวัญกําลังใจของชาวนาเกลือจะเห็นได้วา่ บรรพ
บุรุษของชาวนาเกลือสั&งสอนให้ลูกหลานทํานาเกลือโดยสอนให้เคารพต่อธรรมชาติ เพื&อความยัง& ยืน
ในอาชีพการทํานาเกลือ

ภาพที& 78 อาหารหวานคาวเครื& องไหว้และธงกระดาษ

ภาพที& 79 ศาลไหว้นา
ศาลเจ้าที&หรื อศาลไหว้นาที&นาเกลือบ้านแหลมนี มีหลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันไป
เป็ นทรงเรื อนไทยสี& เสาหรื อรู ปแบบเหมือนศาลพระภูมิที&มี หนึ& งเสาทําจากวัสดุที&หาได้ตามท้องถิ&น
เมื&อในอดีตชาวนาเกลือสร้างศาลไหว้น าเองโดยใช้ไม้เป็ นวัสดุหลัก และมีศาลอีกหนึ& งประเภทคือ
ศาลตาพุ ก ซึ& งชาวนาเกลื อให้ค วามเคารพสัการะเป็ นอย่างมากเนื& องจากมีค วามเชื& อว่าตาพุก คือผู้
เริ& มทํานาเกลือเป็ นคนแรกจึงถูกยกย้องให้เป็ นครู และตังศาลไว้ในพืนที&นาเกลือเพื&อนเป็ นศิริมงคล
ลักษณะของศาลตาพุกเป็ นศาลที&ทาํ จากไม้มีสี&เสา หรื อหกเสา แต่ไม่มีหลังคา

ภาพที& 80 ศาล
ตาพุก-ยายพัก

ภาพที&
81 ศาลไหว้นาและศาลตาพุก
ที&มา: เที&ยวเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.weekendhobby.com

บทที 5
ปัญหาและภัยคุกคามนาเกลือในปัจจุบัน
5.1 ปัญหาและภัยคุกคามนาเกลือ
จากการศึกษาพบว่า ในอดีตที&ผ่านมาการทํานาเกลือเป็ นการทําเกษตรกรรมแบบครัวเรื อน
นัน& คือ ในหนึ&งครอบครัวเป็ นครอบครัว ขนาดใหญ่ มีสมาชิ กในครอบครัวหลายคน และมีที&ดินทํา
กิ นเป็ นของตัวเอง ปลูกเรื อนพักอาศัยอยู่ในบริ เวณนาเกลื อ ดูแล จัดการทุกขันตอนในการทํานา
เกลื อทังหมด ตังแต่การเลื อกทําเลที& ตงั ขันตอนการเตรี ยมพืนที&ดิน จนถึ ง ขึนตอนการเก็บเกลื อ
ตลอดจนการขนส่ งเกลือออกสู่ ตลาด สมาชิกของแต่ละครอบครัวจะช่วยกันทําทังหมดโดยมีเครื& อง
ทุ่นแรงเป็ นเครื& องมือที&ประดิษฐ์คิดค้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านและทําจากวัสดุที&หาได้ง่ายในพืนถิ&น
เริ& มตังแต่ขนตอนการเตรี
ั
ยมพืนที&ขุดลอกลํารางโดยเครื& องมือพืนบ้านที&ประดิษฐ์เองจากภูมิ
ปั ญญาที&เรี ยกว่า “รั&วขุด” การปรับพืนที&โดยใช้ลูกกลิงที&ทาํ จากแก่นไม้ใช้แรงคนในการฉุ ดลากเมื&อ
ปรับพืนที&ดินเสร็ จแล้วจึงเริ& มขันตอนต่อไป คือ การไขนําเข้านาเกลือโดยใช้กงั หันลม ที&ต่อเชื&อมกับ
ระหัดวิดนําอาศัยแรงลมในการขับเคลื&อนกลไก เพื&อลําเลียงนําเข้าสู่ กระทงนาเกลือ ขันตอนถ่ายเท
นําจากกระทงหนึ&งสู่ อีกกระทงหนึ&งเมื&อนํามีความเข้มข้นถึงเกณฑ์ที&กาํ หนด ในสมัยก่อนสิ& งที&เป็ นตัว
วัดความเค็มของนําเกิ ดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน นัน& คือการใช้ขา้ วสุ กวัดระดับความเค็มหรื อความ
เข้มข้นของนําโดยการนําข้าวสุ กประมาน 1 หยิบมือใส่ ลงไปในนํา ถ้าความเค็มยังไม่ได้ที&ขา้ วสุ กจะ
จม แต่ถา้ ข้าวสุ กลอยแปลว่า นํามีความเข้มข้นหรื อเค็ม ถึงเกณฑ์ที&กาํ หนดแล้ว (ภาษาชาวนาเกลือ
เรี ยกว่า “นําแก่”) จึงสามารถถ่ายโอนนําไปยังนาเชือและนาปลงต่อไป
จนถึงขันตอนการเก็บเกลื อ ชาวนาเกลื อจะใช้เครื& องมือที&ช่วยทุ่นแรงซึ& งเกิ ดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็ นเครื& องมือที&ใช้เฉพาะและมีชื&อเรี ยกเฉพาะของเกษตรกรรมนาเกลือเช่ น รั&วซอย อีรุน
ทัดทาชักแถว ทัดทาซุ่ ม ก่อนที&จะเป็ นขันตอนการขนเกลือในอดีตการเก็บเกลือหรื อขนเกลือเข้าสู่
ฉางเกลือมีสองวิธีคือ ขนเกลือด้วยการหาบเกลือโดยใช้บุง้ กี หาบหรื ออีกวีธีหนึ& ง คือ ในที&นาเกลื อ
บางพืนที&ที&ไม่ได้อยูต่ ิดถนนจะใช้วิธีขนเกลือลงเรื อแล้วลําเลียงเกลือมาตามคลองหรื อลํารางและมา
สิ นสุ ดที&ฉางเกลือที&อยูใ่ กล้ถนนหรื อจุดวางเกลือ ก่อนที&จะนําเกลือขึนรถส่ งเกลือออกสู่ ตลาด (เป็ น
ที&มาของสํานวนไทย ที&ว่า “อื ดเป็ นเรื อเกลือ” ก็หมายถึง ขยับเขยือน เคลื&อนไหว ได้ชา้ มาก เพราะ
เรื อบรรทุกเกลือนันจะบันทุกเกลือจนเต็มความจุ ของเรื อและค่อยๆล่องไปตามลํานําซึ& งใช้เวลานาน
กว่าจะถึงที&หมาย)
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ปั จจุบนั เกษตรกรรมนาเกลือของจังหวัดเพชรบุรี.ได้เปลี&ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื&อ
ตอบ สนองความต้องการของตลาด การทํานาเกลือจึ งกลายเป็ นลักษณะการผลิต เกลือในรู ปแบบ
อุตสาหกรรม จากเดิ มเจ้าของนาเกลือเป็ นผูท้ าํ นาเกลือ ปลูกบ้านและอาศัยอยู่บริ เวณที&นาเกลื อ แต่
ในปั จจุบนั เจ้าของที&นาเกลือบางราย ย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในตัวเมือง ส่ วนพืนที&นาก็ให้เช่าพืนที&ทาํ นา
แก่ผทู ้ ี&ตอ้ งการทํานาแต่ไม่มีพืนที&ดินเป็ นของตัวเองหรื อเจ้าของพืนที&เป็ นเพียงผูค้ วบคุมดูแล ส่ วน
แรงงานในการทํานาเกลือทังหมด เกิดจากการจ้างแรงงาน ทําให้ในปัจจุบนั มีอาชีพที&เกี&ยวข้องกับนา
เกลือมากขึน เช่น นักลงทุน “นายนา” (เปรี ยบเสมือนผูจ้ ดั การนาเกลือ ) คนเดินนํา (ผูค้ วบคุมดูแล
การเปิ ดปิ ดนํา) ผูร้ ับจ้างรื อเกลื อ รับจ้างขนเกลื อและอื& นๆ แยกตามหน้าที& ผลัดเปลี& ยนหมุนเวีย น
รับจ้างไปตามที&นาเกลือทัว& ไป แล้วแต่ผเู้ ป็ นเจ้าของที&จะเรี ยกว่าจ้าง
เพื&อต้องการให้ได้ผลผลิตรวดเร็ วยิง& ขึนจากเครื& องทุ่นแรงภูมิปัญญา เช่น ขันตอนแรกใน
การทํานาเกลื อ คือ การเตรี ยมพืนที&ดินในอดี ตเคยใช้ลูกกลิงแก่นไม้ โดยใช้แรงงานคนลากในการ
บดอัดหน้าดิน ปัจจุบนั เพื&อความสะดวกรวดเร็ วจึงเปลี&ยนมาใช้รถกลิงนาแทนการใช้ลูกกลิงแก่นไม้
ขัน ตอนการไขนําเข้านา ก่อนเคยใช้กงั หันลมระหัดวิดนํา ที&ตอ้ งอาศัยพลังงานลม ซึ& งจะทํางาน
เฉพาะช่ วงเวลาที&มีลมเท่านัน ทําให้เกิดความล่าช้า ไม่แน่ นอนในบางช่ วง ชาวนาจึงเปลี& ยนมาใช้
เครื& องจักรในการสู บนําแทน ส่ วนขันตอนการเก็บเกลื อ สิ& งที&ยงั คงอยู่ตงแต่
ั อดีตจนถึงปั จจุบนั คือ
เครื& องมือที&ช่วยในการรื อเกลือ ชักแถว ซุ่มเกลือและหาบเกลือ โดยอาศัยเดินบนกระดานปูทอ้ งนา
เหมือนอย่างเช่นในอดีต หากแต่ในปั จจุบนั การคมนาคมขนส่ งมีความเจริ ญมากขึน ถนนหนทางมี
มากขึนทําให้การขนเกลื อโดยใช้เรื อขนเกลือจึงค่อยๆหมดไปเหลือเพียงแค่การขนเกลือด้วยวิธีการ
หาบเกลือเดิ นบนกระดานปูทอ้ งนามายังฉางเกลือ ซึ& งฉางเกลือในปั จจุบนั บางแห่ งเริ& มเปลี&ยนแปลง
วัสดุก่อสร้างจากหลังคามุงจาก เปลี&ยนไปเป็ นมุงสังกะสี เพื&อความคงทนแข็งแรง
ล่า สุ ดนาเกลื อเพชรบุ รี เริ& ม นําเทคโนโลยีส มัย ใหม่เข้า มาใช้เพื&อเพิ& ม ผลผลิ ตและลด
ต้นทุนในการผลิตเกลือ โดยผูป้ ระกอบการนาเกลือบางรายเริ& มใช้แผ่นผ้าใบปูทอ้ งนาเกลื อ เพื&อลด
ขันตอนการผลิตเกลือ ช่วยให้เก็บผลผลิตเกลือได้มากขึนเกือบเท่าตัวเนื& องจากไม่ตอ้ งเตรี ยมพืนที&
ไม่ตอ้ งกลิงนา ได้เกลือที&ขาวสะอาด ได้ราคาดี สามารถทํานาเกลือได้ตลอดทังปี
หากโดยรวมแล้วสภาพภูมิทศั น์โดยทัว& ไปของนาเกลื อเพชรบุรีในปั จจุบนั ยังคงสภาพ
ความเป็ นพืนที&นาเกลือเพียงแต่องค์ประกอบบางประการถูกเปลี&ยนแปลงไปหรื อหายไปทําให้ความ
เป็ นเอกลักษณ์หรื อคุณลักษณะที&ดีของภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือค่อยๆลดน้อยลง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภาพที& 82 ผืนนาเกลือเพชรบุรีที&ไม่มีกงั หันลม

ภาพที& 83 ใช้รถกลิงนาแทนการใช้ลูกกลิง

ภาพที& 84 การใช้ขนั พลาสติกแทนกะลานาเกลือ และการใช้ท่อพีวซี ี แทนประตูนาํ

ภาพที& 85 เรื อนชาวนาเกลือที&ปัจจุบนั

ภาพที& 86 เรื อนชาวนาเกลือที&ในปัจจุบนั
ที&มา: ภาพภ่ายนาเกลือเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.photogangs.com/

ภาพที& 87 โรงเก็บของ
ที&มา: ภาพภ่ายนาเกลือเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.photogangs.com/

ภาพที& 88 ฉางเกลือร้าง

ภาพที& 89 ฉางเกลือร้าง

ภาพที& 90 โกดังเก็บเกลือ และโรงงานแปรรู ปเกลือจัดจําหน่าย

ภาพที& 91 โรงงานฟอกเกลือและแปรรู ปเกลือเพื&อจําหน่าย ที&ตงอยู
ั ห่ ่างนาเกลือประมาน 1 กม.

ภาพที& 92 นาเกลือที&เริ& มใช้ผืนผ้าใบ

ภาพที& 93 ผืนผ้าใบที&นาํ มาใช้เพื&อลดขันตอนและต้นทุนการผลิต

2. การเปลีย นแปลงของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมนาเกลือเพชรบุรี
จากการศึกษาปั ญหาและภัยคุกคามนาเกลือบ้านแหลม รวมไปถึงการสัมภาษณ์ชาวนา
เกลือและผูท้ ี&เกี&ยวข้องกับนาเกลือบ้านแหลม พบว่า ปัจจุบนั นีอาชีพการทํานาเกลือได้ถูกส่ งต่อให้แก่
รุ่ นลู กรุ่ นหลาน ซึ& งไม่มีประสบการณ์ ในการทํานาเกลื อสามารถทําได้เพียงควบคุ มดูแลแรงงาน
เท่านัน และคาดว่า ในอนาคตทิศทางนาเกลือจะมีความเป็ นอุตสาหกรรมมากขึน จากที&เคยขนเกลือ
มาเก็ บ ไว้ที& ฉ างเกลื อ เพื& อรอขายออกสู่ ต ลาดภายในประเทศ จะเปลี& ย นเป็ นขนเกลื อไปที& โกดัง
ส่ วนกลางหรื อส่ งต่อให้พ่อค้าคนกลางมีหน้าที&รวบรวมเกลือ เพื&อจัดจําหน่ายส่ งออกสู่ ตลาดทังใน
และต่างประเทศซึ& งโกดังดังกล่าวปั จจุบนั เริ& มมีหลายแห่งตังอยูบ่ ริ เวณส่ วนเชื&อมต่อระหว่างพืนที&นา
เกลือและชุมชนเมือง ชาวนาเกลือบางรายเริ& มหันมาส่ งเกลือให้โกดังและปล่อยให้ฉางเกลือที&มีอยูผ่ ุ
พังลงไป รวมไปถึงภาพวิถีชีวิตชาวนาเกลื อ ในขันตอนการเตรี ยมพืนที& ตลอดจนการเก็บผลผลิ ต
อาจหายไป เนื&อง จากการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้กบั นาเกลือ เช่น การใช้ผา้ ใบปูห้องนาเกลือ เพื&อลด
ขันตอนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ&มผลผลิต
ดังนัน จึงอาจคาดได้วา่ ในอนาคตภูมิทศั น์วฒั นธรรมของนาเกลือจะถูกเปลี&ยนแปลงไป
เช่น พืนที&นาเกลือไม่มีบา้ นเรื อนของชาวนาเกลือ ไม่มีฉางเกลือ ไม่มีการใช้ลูกกลิงนา หรื อรถกลิ ง
นา ไม่ มี ก ารสุ่ ม เกลื อให้เ ป็ นลู ก ใช้รถเก็บ เกลื อ เหมื อ นอย่างเช่ น รถเกี& ย วข้า ว ไม่ มี ศ าลไหว้น า
เนื& องจากคนรุ่ นหลัง ไม่ ใ ห้ค วามสํา คัญกับเรื& องไสยศาสตร์ ไม่มี ศ าลตาพุ ก -ยายพัก เหมื อนเช่ น
ปั จจุบนั กังหันลมและระหัดวิดนําได้สูญหายไปจากผืนนาเกลือเพชรบุรี

บทที 6
คุณค่ าและความสํ าคัญของภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมในพืน: ทีนาเกลือบ้ านแหลม
6.1 คุณค่ าทางประวัติศาสตร์
คุ ณ ค่าทางประวัติศาสตร์ เปรี ย บเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็ นสภาพความเป็ นอยู่ของ
ชาวนาเกลือในอดีต ให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรที&มีอยูเ่ พื&อประโยชน์สูงสุ ดในอดีตที&ผา่ นมาหลาย
ร้อยปี แรกเริ& มเดิ มที ชาวบ้านอําเภอบ้านแหลมยังไม่รู้วิธีผลิตเกลือ เกลือที&ใช้ในชี วิตประจําวันนัน
เป็ นเกลือที&เก็บได้จากตามแอ่งนํา ที&เมื&อเวลานําทะเลขึนและท่วมขังในแอ่งผิวดินตามธรรมชาติ ถูก
แสงแดดส่ อง ทําให้นาระเหยจนตกผลึ
ํ
กกลายเป็ นเกลือ เมื&อชุมชนมีการขยายตัวของประชากรมาก
ขึน ความต้องการเกลือมากตาม ชาวบ้านจึงเริ& มคิดค้นวิธีผลิ ตเกลือ โดยการนํานําทะเลมาเคี&ยวใน
กระทะเพื&อให้นาระเหยออกไปจนเหลื
ํ
อแต่ผลึกเกลือ ซึ& งวิธีนีเป็ นวิธีที&นิยมกันอย่างแพร่ หลายมาก
แทบทุ ก ครัวเรื อน แต่ค วามต้องการเกลื อยัง ไม่หยุดอยู่แค่ นันยัง คงมี แนวโน้ม ที& จ ะสู งขึ นเรื& อยๆ
ประกอบกับการผลิ ตเกลือในสมัยนัน เป็ นกระบวนการผลิตที&ตอ้ งใช้เวลานานและได้ผลผลิตเกลือ
น้อย ทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าเกลื อจากประเทศจีน พระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยนันทรงเล็งเห็ น
ความสําคัญของนาเกลื อและทรงมี พระราชดําริ ในการทดลองทํานาเกลือครังแรกที&แหลมผักเบีย
อําเภอบ้านแหลม เพชรบุรีตามที&กล่าวไปแล้ว
จากหลักฐานที&ยงั คงอยู่ในปั จจุบนั ยังคงมีภาพที& สะท้อนให้เห็ นการตังถิ& นฐานและวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของชาวนาเกลื อที&อาศัยสื บทอดต่อกันมาในอดีต เป็ นตัวอย่างวิถีชีวิตแบบยัง& ยืน เช่ น
การทํานาเกลือชาวนาจะใช้วิถีทางธรรมชาติ พ& ึงพิงและเคารพต่อธรรมชาติทาํ ให้วิถีชีวิตของชาวนา
เกลือยังคงอยูต่ ราบจนปั จจุบนั

ภาพที& 94 การขนเกลือด้วยวิธีดงเดิ
ั ม

2. คุณค่ าทางสุ นทรียภาพ
“สุ นทรี ยภาพ” (Aesthetic) หมายถึง ความซาบซึ งจากการได้สัมผัสในคุณค่าของสิ& งที&
งดงาม ไพเราะหรื อรื& นรมย์ ไม่ว่าจากการสัมผัสธรรมชาติหรื องานศิลปะ ซึ& งความรู้สึกซาบซึ งใน
คุ ณค่าดังกล่าวย่อมจะมีการพัฒนาเป็ นลําดับได้ดว้ ยประสบการณ์ การศึกษา การอบรม ฝึ กฝนจน
เป็ นอุปนิ สัยเกิดเป็ นรสนิ ยม (Taste) ขึนในตัวบุคคลนัน สุ นทรี ยภาพหรื อความสุ นทรี ยท์ ี&เกิดขึนใน
ตัวบุคคลใดนันเป็ นความรู ้ สึกที&บริ สุทธิ2 โดยไม่ประสงค์ส&ิ งใด เป็ นการรับรู้ที&เกิดขึนจากการสัมผัส
สิ& งใดสิ& งหนึ&ง โดยเฉพาะการสัมผัส งานศิลปะในห้วงเวลาหนึ& ง ลักษณะของอารมณ์ หรื อความรู้สึก
ที& เกิ ดขึ นนันอาจจะจําแนกออกได้ คือ รู้ สึกพอใจ (Interested) รู้ สึกไม่พอใจ (Disinterested) รู้ สึ ก
เพลิดเพลินใจ (Pleasure) รู้สึกทุกข์ใจ (Unpleasure) รู้สึกกินใจ (Empathy) อารมณ์ หรื อ ความรู้สึก
ดังกล่าวนี จะพาให้เกิดอาการลืมตัว เคลิบเคลิม (Attention Span) คล้อยตามความรู้สึกนัน เหมือนดัง
การนําเอาตัวเองเข้าไปเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ&งของเรื& องราวที&กาํ ลังสัมผัสอยู่ กระทัง& เกิดความสุ ข ความ
ทุกข์ไปกับสิ& งที&รับรู ้คล้ายกับว่าเป็ นเรื& องจริ งของตนเอง (วัฒนาพร เขื&อนสุ วรรณ, 2555: 140)
ในกรณี พืนที&นาเกลื อนอกจากเป็ นแหล่งทํากินของชาวนาเกลื อแล้ว นาเกลื อยังเป็ นที&
พักผ่อน เป็ นพืนที&วา่ งที&มีความงาม ให้ความรู้สึกและอารมณ์ ที&แตกต่างกันเมื&อได้พบเห็น ซึ& งภาพที&
ปรากฏเบืองหน้าของผูท้ ี&กาํ ลังมองจะส่ งผลต่อความรู้สึก ทําให้เกิดความประทับใจที&แตกต่างกันไป
ตามรสนิ ยม ของแต่ละคน ซึ& งความงามของนาเกลื อเกิ ดจากองค์ประกอบหลายประการ โดยมี
องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบทางธรรมชาติ ได้แก่ พืนดิน ผืนนํา ท้องฟ้ า ชายหาด แนวป่ าชาย
เลน องค์ประกอบทางวัฒนธรรม และองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม ซึ& งได้แก่ ฉางเกลื อ เรื อน
ชาวนาเกลื อ กระทงนาเกลือ ลูกเกลือ วิถีชีวิตของชาวนาเกลือ เป็ นส่ วนที&ทาํ ให้องค์ประกอบทาง
ธรรมชาติ มีความหมายมีนยั สําคัญทําให้พืนดิ น ผืนนํา ท้องฟ้ า แนวป่ าชายเลน ที&ถูกแทรกไปด้วย
วัฒนธรรมกลายเป็ นพืนที&ที&มีความเฉพาะ มีเอกลักษณ์ มีเรื& องราวแฝงอยูใ่ นความงามที&สัมผัสได้
ความงามของนาเกลือมีความน่าสนใจ ตรงที&ภาพในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปตามวัฏ
จักรของนาเกลือ ตังแต่มีนาเต็
ํ มกระทงนา จนนําเริ& มเปลี&ยนเป็ นสี ขาว เริ& มมีผลึกเกลือ จนกระทัง& เป็ น
ลูกเกลื อพร้ อมเก็บผลผลิ ต ซึ& งภาษาชาวนาเกลื อเรี ยกว่า “ซุ ้มเกลื อ” ภาพที&เห็นจะเป็ นภาพชาวนา
เกลื อกําลังหาบเกลือ ลําเลี ยงเกลื อเข้าสู่ ฉางเกลื อ นับเป็ นช่ วงเวลาที&สวยงามช่ วงหนึ& งของนาเกลือ
และเป็ นช่วงเวลาที&นกั ท่องเที&ยวให้ความสนใจเข้ามาเยีย& มชมนาเกลือมากที&สุด

ภาพที& 95 ทัศนียภาพนาเกลือ
ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://voravuds.multiply.com/

ภาพที& 96 ทัศนียภาพนาเกลือ
ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://voravuds.multiply.com/

องค์ประกอบความงามด้า นอื& นๆของนาเกลื อ ที&มีส่ วนช่ วยให้ความงามเกิ ดความสมบูรณ์ ย&ิงขึ น
ได้แก่
2.1 รู ปทรงของพืนที& (Land Form)
รู ปทรงของพืนที&นาเกลือเกิดจากการปรับพืนที&ให้เอือต่อการผลิตเกลือ เนื& องจากภูมิ
ประเทศเป็ นพืนที&ติดแนวชายฝั&งทะเล ระดับนําขึน-ลงของทะเลมีผลต่อการทํานาเกลือพืนที&จึงถูก
ปรับปรุ งให้สามารถรองรับการเปลี& ยนแปลงของธรรมชาติ ได้ การปรับพืนที&ให้เป็ นกระทงนาเกลือ
นีจะปรับให้เป็ นไปตามกลไกของธรรมชาติ คือ การถ่ายเทนําจากที&สูงลงสู่ ที&ต&าํ เพื&อให้นาไหลได้
ํ
เอง
ตามแรงโน้มถ่ วงของโลกโดยกระทงนาทุ กพื นที& มีความเชื& อมต่อกันอย่างสอดคล้องเป็ นระบบ
ระเบียบ ลักษณะของรู ปทรงพืนที& นาเกลือแตกต่างไปจากพืนที&อื&นอย่างเห็นชัดคือการจัดการผืน
แผ่นดินให้กลายเป็ นตาราง หรื อเรี ยกว่า กระทงนาเกลื อ ซึ& งกระทงนาเกลื อในแต่ละพืนที&มีความ
แตกต่างกันไป โดยขึนอยูก่ บั รู ปร่ างของที&ดินเดิม เช่น
นาเกลือที&มีลกั ษณะเป็ นผืนนาเป็ นรู ปทรงอิสระ มักอยูต่ ิดกับเขตพืนที&ชุมชน กระทงนา
ถูกตัดแบ่งไปตามสภาพรู ปทรงของพืนที&ดิน ใช้การคาดคะเนในการตัดแบ่งกระทงนาเกลื อ ทําให้
เกิ ดกระทงนาเกลือรู ปทรงต่างๆ เช่น สี เหลี& ยมผืนผ้า จัตุรัส สามเหลี&ยม สี เหลี&ยมคางหมู ทังขนาด
ใหญ่ ขนาดเล็ก อยู่ ผืนที& ดินแปลงเดี ยวกัน ซึ& ง เราอาจสันนิ ษ ฐานได้ว่า ผืนนาเหล่ านี เป็ นผืนนาที&
เก่าแก่เกิด ขึนพร้ อมๆกับชุ มชน และซึ& งในสมัยก่อนการทํานาเกลื อเป็ นการทํานาเกลือขนาดย่อม
เฉพาะในครัว เรื อน เครื& องมือในการจัดการกับพืนที&นาเกลื อมีเพียงจอบกับรั&ว ที&ใช้แรงคนในการ
จัด การกับ พื นที& ท ังสิ น ทํา ให้ เ กิ ด กระทงนาที& มี ข นาดไม่ เ ท่ า กัน และมี รู ป ทรงบิ ด เบี ย วไปตาม
ธรรมชาติของพืนที&

ภาพที& 97 นาเกลือที&มีพืนที&ขนาดเล็กอยูต่ ิดกับชุมชน
ที&มา: แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/maps

ภาพที& 98 พืนที&นาเกลือขนาดเล็ก อยูต่ ิดกับพืนที&ชุมชน
ที&มา: แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/maps
ตัวอย่างนาเกลือที&มีผนื ที&ดินเป็ นที&ดินแปลงใหญ่ ทําให้การจัดวางกระทงนาเกลือ ดูเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยต่อเนื&องกัน มักเป็ นผืนนาเกลือที&ไม่ได้อยูใ่ นเขตพืนที&ชุมชน ไม่มีบา้ นพักอาศัยของ
ผูค้ น ซึ& งอาจสันนิษฐานได้วา่ พืนที&นาเกลือในลักษณะนี เป็ นผืนนาเกลือที&เกิดขึนภายหลังนาเกลือใน
ตัวอย่างก่อนหน้าที&กล่าวไป เนื&องจากด้วยเป็ นพืนที&ขนาดใหญ่ แต่มีการจัดการกับพืนที&อย่างเป็ น
ระบบระเบียบ กระทงนาเกลือแต่ละกระทงค่อนข้างที&จะมีขนาดเท่ากันจัดวางเรี ยงกันอย่าง
สมํ&าเสมอ ดูเป็ นอุตสาหกรรมนาเกลือมากขึนกว่าตัวอย่างแรก

ภาพที& 99 นาเกลือที&มีผนื ที&ดินเดิมเป็ นที&ดินแปลงใหญ่
แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/maps

ที&มา:

ภาพที& 100 นาเกลือที&มีผนื ที&ดินเดิมเป็ นที&ดินแปลงใหญ่
ที&มา: แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/maps
2.2 สัดส่ วน (Scale)
สัดส่ วนนาเกลือบ้านแหลม หรื อนาเกลือเพชรบุรี จะมีขนาดสัดส่ วนที&ใหญ่กว่านาเกลือ
ที&อื&นเช่ น เมื&อเทียบสัดส่ วนกระทงนาเกลือบ้านแหลมกับ นาเกลือบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร จะ
เห็นได้วา่ กระทงนาเกลือบ้านแหลม มีขนาดที&ใหญ่กว่า 2-3 เท่า
สัดส่ วนของพืนที&นาเกลือในส่ วนรายละเอียด เป็ นไปตามรู ปแบบของการใช้งาน ตังแต่
วังเก็บนําต้องมีขนาดใหญ่เพื&อจุนาให้
ํ ได้บริ มาณที&เพียงพอ รวมไปถึงขนาดและสัดส่ วนของกระทง
นาต้องมีขนาดที&พอดีและเพียงพอที&จะรองรับนํา ฉางเกลือก็เช่นเดียวกันต้องสามารถรองรับผลผลิต
เกลื อทังหมดได้และเป็ นที&สังเกตได้ว่าไม่ว่าพืนที&นาเกลือจะกว้างใหญ่เพียงใด สัดส่ วนและขนาด
ของฉางเกลือยังเท่าเดิม เพียงแต่เพิ&มจํานวนให้มากขึนเพื&อรองรับปริ มาตรผลผลิ ตเกลือได้เพียงพอ
ทังนี รวมไปถึ งเรื อนพักอาศัยของชาวนาเกลื อ ไม่ ว่าเจ้าของผืนนาจะมีพืนที&นามากน้อยเพีย งใด
ขนาดของเรื อนก็ไม่ได้ใหญ่ตาม ยังคงมีขนาดปกติแค่เพียงพอในการพักผ่อนเท่านัน

ภาพที& 101 ขนาดสัดส่ วนพืนที&นาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที&มา: แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/maps

ภาพที& 102 ขนาดสัดส่ วนพืนที&นาเกลือบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร
ที&มา: นาเกลือบ้านบ่อ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/maps

2.3 สี (Color)
ในภูมิประเทศของนาเกลือเพชรบุรีเป็ นลักษณะสี ตามแบบของธรรมชาติ ทังที&เป็ น
พืนที&นาเกลือและส่ วนที&อยูอ่ าศัยของชาวนาเกลือ ล้วนแต่เกิดจากส่ วนประกอบของธรรมชาติทงสิ
ั น
ทําให้สีที&ได้เป็ นสี ของวัสดุจากธรรมชาติ เช่น สี ของดิน สี ของนํา สี ของต้นไม้ สี ของไม้ ฯลฯ

ภาพที& 103 สี โดยรวมของภูมิทศั น์นาเกลือ

เฉดสี หลักของนาเกลือ ในช่วงเวลาต่างๆของนาเกลือ พบว่า สี หลักของนาเกลือได้แก่
เฉดสี ขาว-เทา ขาว-ฟ้ า ฟ้ า-ฟ้ าเข้ม (อมเขียว) นําตาลแดง-นําตาลเทา และสี โทนดํา (ไม่มีแสงเวลา
กลางคืน) ซึ& งนาเกลือผืนเดี ยวกัน จะเปลี&ยนสี ไปเรื& อยๆขึนอยูก่ บั ฤดูกาล และช่วงเวลา เช่น ช่ วงฤดู
ร้ อน หรื อฤดูการเก็บเกี& ยว มองไปทางไหนนาเกลื อจะเต็มไปด้วยสี ขาว ของผลึกเกลือ แต่ในช่วง
หน้ามรสุ มฝนตกชุ ก ทําให้นาเกลื อไม่ตกผลึกเกลือ ทําให้ภาพนาเกลือมองเห็นสี ขาวของเกลือได้
น้อยลง ช่วงเวลา เป็ นอีกปัจจัยหนึ&งที&ทาํ ให้สีของภูมิทศั น์นาเกลือเปลี&ยนแปลงไป เช่น ช่วงกลางวัน
ท้องฟ้ าสี ฟ้าสดใส แสงขาวจากพระอาทิตย์ ทําให้เห็นสี จริ งของนาเกลือชัดเจนหรื อในบางมุมเกิด
การหักเหของแสงทําให้ตามองเห็ นผืนนําในนาเกลือเป็ นสี ฟ้าเหมือนกับท้องฟ้ า แต่เมื&อบ่ายคล้อย
พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ท้องฟ้ าเปลี&ยนเป็ นสี ส้มแดง ส่ องแสงฉาบลงมาบนผืนนาเกลื อ เกิดสี สันที&
แตกต่างไปจากช่วงเวลากลางวัน
2.4 พืนผิวและวัสดุ
พืนผิวและวัสดุ ที&ประกอบกันเป็ นนาเกลื อ มีหลากหลาย ประเภท เช่น พืนผิวของนํา
พืนผิวของดิน พืชพันธุ์บริ เวณนาเกลือ กองเกลือที&วางเรี ยงรายในผืนนา แม้กระทัง& กระทงนาที&เมื&อ
มองโดยรวมแล้วพืนผิวที&เกิดขึนเป็ นลักษณะของ Land Form ที&ถูกปรับเปลี&ยนให้เป็ นรู ปแบบตาราง
เพื&อกักเก็บนํามีสีตามธรรมชาติ รวมไปถึงส่ วนของเรื อนที&พกั ฉางเกลือ เป็ นพืนผิวและสี ที&เกิดจาก
เนือแท้ของวัสดุ ยังคงเป็ นวัสดุและสี ตามแบบต้นฉบับดังเดิมที&มีมาแต่อดีต
อย่างไรก็ตามพืนผิวและวัสดุที&เป็ นองค์ประกอบของนาเกลือ ล้วนแตกต่างกันออกไป
และเปลี& ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรื อตามฤดูกาล เช่ น ช่วงเวลาในการเก็บเกลือในฤดูร้อน กับฤดู
ฝน พืนที&นาเกลือจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ที&สุด เนื& องจากฤดูฝนหรื อช่วงมรสุ ม นาเกลือ
จะเต็มไปด้วยผืนนํา ทัว& ทุกกระทงนาเกลือ เนื& องจากนําทะเลไม่ตกผลึ กเป็ นเกลื อ ทําให้ไม่มีภาพ
หรื อพืนผิวนาเกลือประเภทที&มีกองเกลือเป็ นลูกๆให้เห็น ไม่วา่ จะในนาผืนไหนก็ตาม

ภาพที& 104 พืนผิวและวัสดุที&เป็ นองค์ประกอบของนาเกลือ

3. คุณค่ าทางเอกลักษณ์เฉพาะท้องที
พืนที&นาเกลื อที&มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นรู ปแบบพืนที&ที&จดจําได้ง่ายเพียงแค่
มองเห็นกระทงนาเกลื อก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็ นพืนที&นาเกลื อประกอบกับภาพวิถีชีวิตของชาวนา
เกลือที&กาํ ลังทํากิจกรรมในกระทงนาเกลือ เช่น การหาบเกลือ นับได้วา่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของนา
เกลือเพชรบุรีเนื&องจากนาเกลือในจังหวัดอื&นได้เปลี&ยนจากการหาบเกลือเป็ นรถเข็นเกลือ ทําให้เป็ น
ข้อดีของนาเกลือเพชรบุรีที&ยงั คงรักษารู ปแบบการขนเกลือในอดีตให้คงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั เอกลักษณ์
เฉพาะของเรื อนชาวนาเกลื อ มีลกั ษณะเด่นที&แตกต่างจากเรื อนประเภทอื&นๆ ที&สังเกตง่ายที&สุด คือ
เรื อนของชาวนาเกลือจะมีโอ่งหรื อตุ่มจํานวนมาก 10-30 ใบขึนไป เพื&อรองนําฝนไว้ใช้ให้ได้ทงปี
ั
นับเป็ นลักษณะเฉพาะของเรื อนชาวนาเกลือที&สร้างความแตกต่างเฉพาะตัว
หากลองจินตนาการว่าถ้าไม่มีเอกลักษณ์ ของนาเกลือเพชรบุรี เช่น ฉางเกลื อไม้ฝาขัด
แตะการขนเกลื อด้วยหาบเกลื อ และองค์ประกอบอื&นๆ เราจะไม่สามารถรู้ ได้เลยว่า เป็ นนาเกลื อ
เพชรบุรี ซึ& งแสดงให้เห็ นว่า นาเกลือเพชรบุรีมีคุณค่าทางเอกลักษณ์เฉพาะพืนที&ต่อจังหวัดเพชรบุรี
เป็ นอย่างมาก

ภาพที& 105 ฉางเกลือ
ที&มา: ฉางเกลือ เพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.photogangs.com

4. คุณค่ าทางสั งคม
วิถีชีวติ ชุมชนชาวนาเกลือยังคงอยูก่ นั แบบเครื อญาติ สามารถติดต่อไปมาหาสู่ กนั อยูเ่ สมอ คน
ในพืนที&มีปฏิ สัมพันธ์ที&ดีต่อกัน รู ้จกั รักใคร่ สนิ ทสนมกัน อยูก่ นั แบบพึ&งพาอาศัยกัน จากการพูดคุย
สอบถาม พบว่า ชาวนาเกลือบ้านแหลมและชาวนาเกลือบริ เวณใกล้เคียง จะรู้จกั คุน้ เคยกันเป็ นอย่าง
ดี อาจเป็ นเพราะรู ปแบบวิถีชีวิต การดํารงชีวิต ค่อนข้างที&จะเหมือนกัน พูดคุยภาษาเดียวกัน เห็นใจ
ซึ&งกันและกัน อันเนื&องมาจากอาชีพทํากินประเภทเดียวกัน ไม่วา่ ปี ไหนฝนตกมากหรื อปี ไหนฝนตก
น้อย เกลือราคาดีหรื อราคาตกตํ&าชาวนาเกลือทุกคนมีความรู้สึกเดียวกัน ทําให้สังคมนาเกลือมีความ
เกี& ย วพันกัน อย่า งแน่ น แฟ้ น และยัง คงหลงเหลื อวัฒ นธรรมอัน ดี งามไว้คือ “การเอาแรง” เช่ น
เดียวกันกับการลงแขกเกี&ยวข้าวของชาวนา ถึงแม้จะเหลืออยูน่ อ้ ยมากในสถานการณ์ปัจจุบนั ทําให้
คนรุ่ นหลังได้รู้จกั ความเอือเฟื อเผื&อแผ่ พึ&งพาอาศัยซึ& งกันและกัน นับว่าเป็ นคุณค่าทางสังคมที&ควร
อนุรักษ์ไว้ให้อยูค่ ู่กบั นาเกลือเพชรบุรีตลอดไป

ภาพที& 106 ชาวนาเกลือ
ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://ckphotographer.multiply.com

5. คุณค่ าทางเศรษฐกิจ (Economic value)
5.1 การตลาดเกลือทะเลภายในประเทศ
การผลิ ตเกลือทะเลในรู ปของเกลื อเม็ด จะถูกรวบรวมโดยพ่อค้าคนกลางประเภท
พ่อค้าท้องที&และพ่อค้าท้องถิ&น โดยพ่อค้าคนกลางจะไปรับซื อถึงแหล่งของเกษตรกรทังทางบกและ
ทางนํา และในบางท้องที&เกษตรกรจะขายผ่านสหกรณ์การเกษตรที&ตนเองเป็ นสมาชิ กอยู่ จากนัน
สิ นค้าเกลือทะเลจะไหลเวียนไปยังแหล่งต่างๆ ได้แก่ โรงโม่เกลือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ
โรงงานอุตสาหกรรมอื&นๆ ที&เกี&ยวข้องก่อนจะกระจายไปถึงผูบ้ ริ โภค
ตลาดเกลือสมุทรภายในประเทศ เมื&อพิจารณาตามคุณภาพสิ นค้าที&นาํ เกลือทะเลไปประกอบใช้
เป็ นวัตถุดิบในขบวนการผลิต สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
5.1.1.เกลือคุณภาพสู ง คือ กลุ่มที&ตอ้ งการเกลือทะเลที&มีความบริ สุทธิ2 ประมาณร้อย
ละ 99.9 มีสิ&งเจือปนตํ&า โดยนําไปใช้ทาํ ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การใช้ในการสร้างเรซิ น การผลิ ต
กระจก การผลิตเคมีภณั ฑ์ต่างๆ และใช้ในการบริ โภค
5.1.2 เกลื อคุ ณภาพปานกลาง คือ กลุ่มที&ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เกลือที&มีความบริ สุทธิ2
มากนัก ได้แก่ การนําไปใช้บริ โภค การถนอมอาหาร การผลิตอาหารสัตว์ และการฟอกย้อม เป็ นต้น
5.1.3 เกลือคุณภาพปานกลางถึงตํ&าเป็ นเกลือที&มีความบริ สุทธิ2 นอ้ ยกว่าสองกลุ่มแรก
และมี สิ& งเจือปนพอสมควร มักนิยมใช้ในอุตสาหกรรมบําบัดนําเสี ย เป็ นต้น
5.2 การนําเข้าและการส่ งออกเกลือทะเล
การนําเข้าเกลือทะเล เกลือสามารถนําเข้าเสรี โดยชําระภาษีตามที&กฎหมายกําหนด ปี
2550 - 2553 ประเทศไทยมี ก ารนําเข้าเกลื อทะเลประมาณปี ละเฉลี& ย 7,383.5 ตัน คิดเป็ นมูล ค่า
ประมาณ 78 ล้านบาท ซึ& งโดยปกติการนําเข้าเกลือทะเลจากต่างประเทศจะนําเข้ามากเฉพาะในปี ที&
ขาดแคลนภายในประเทศเท่านัน ประเทศที&ไทยสัง& นําเข้า ได้แก่ เวียดนาม ออสเตรเลีย และมาเลเซี ย
เป็ นต้น
ตารางที& 2 การนําเข้าเกลือทะเล ปี 2550-2553
2550
2551
2552
2553
ปริ มาณการนําเข้า (ตัน)
1,053
2,868
23,307
2,306
มูลค่าการนําเข้า (ล้านบาท)
2.156
8.477
57.142
11.213*
ที&มา: ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล, การทํานาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.mkh.in.th

5.3 การส่ งออกเกลื อ ทะเล ประเทศไทยมี ก ารส่ งออกเกลื อทะเลมานานแล้ว แต่ มี
แนวโน้ม ลดลงเรื& อ ยๆ เนื& อ งจากมี คู่ แ ข่ ง มาก ได้แก่ สาธารณรั ฐ ปราะชาชนจี น เวี ย ดนาม และ
ออสเตรเลี ย เป็ นต้น ซึ& งโดยเฉลี& ยแล้วประเทศไทยมี การส่ งออกประมาณปี ละ 1,900 ตัน คิดเป็ น
มูลค่า 5 ล้านบาท โดยประเทศคู่คา้ รายใหญ่ ได้แก่ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริ กา
ตารางที& 3 การส่ งออกเกลือทะเล ปี 2550-2553
2550
2551
2552
2553
ปริ มาณการนําเข้า (ตัน)
1,436
2,323
3,924
224
มูลค่าการนําเข้า (ล้านบาท)
2.088
5.170
10.886
2.232*
ที&มา: ฐานข้อมูลความรู้ท างทะเล, การทํานาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.mkh.in.th
ประเทศไทยมีพืนที&ทาํ นาเกลือทังหมดประมาณ 81,485 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพืนที&
มากที&สุด ประมาณ 36,000 ไร่ นายระยอง ปิ ยโชคณากุล ประธานกลุ่มเกษตรทํานาเกลือบ้านแหลม
จ.เพชรบุรี กล่าวว่า จ.เพชรบุรี มีเกษตรกรทํานาเกลือสมุทร ในพืนที& 2 อําเภอ คือ อ.บ้านแหลม และ
อ.เมือง โดยพืนที&ในการทํานาเกลือสมุทร สามารถทําผลผลิตเกลือสมุทรได้เฉลี&ยปี ละ 4 แสนเกวียน
ราคาขายเฉลี&ยเกวียนละ 1,500 บาท สําหรับในปี 2554 ที&ผา่ นมา เกษตรกรนาเกลือมีรายได้จากการ
ขายผลผลิตสู งถึ ง 600 ล้านบาท จากผลผลิตที&ออกมาสู่ ตลาด 3 แสนเกวียน หรื อ 30,000 ตันโดย
ประเทศคู่คา้ รายใหญ่ ได้แก่ มาเลเซี ย และสหรัฐอเมริ กา นับเป็ นอาชีพที&ทาํ รายได้สูงเป็ นอันดับที& 3
รองจาก ผลผลิตข้าว และการทําประมง

ภาพที& 107 ปริ มาณผลผลิตเกลือสมุทรที&ออกสู่ ตลาด
ที&มา: ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล, การทํานาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.mkh.in.th
5.4 ผลพลอยได้จากการผลิตเกลือสมุทร
นอกจากเกลื อที&เป็ นผลผลิตหลักของชาวนาเกลื อแล้ว ในการทํานาเกลื อแต่ละครังยังได้
ผลผลิตที&เป็ นผลพลอยได้จากการทํานาเกลือ ได้แก่
5.4.1 สัตว์นาทะเลต่
ํ
างๆ เกษตรกรชาวนาเกลื อ ที&มีพืนที&กกั เก็บนําทะเล (วัง) ก็จะ
เลี ยงสัตว์นาทะเลต่
ํ
างๆ เช่ น กุ้งขาว กุ้งแชบ๊วย ปลาหมอเทศ ปลากระพง ปูทะเล ฯลฯ เป็ นการ
เพาะเลียงสัตว์นาแบบธรรมชาติ
ํ
เพื&อเป็ นรายได้เสริ มทางหนึ&ง

ภาพที& 108 กุง้ จากวังเก็บนํานาเกลือ
ที&มา : การทํานาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com

5.4.2 นําเค็ม เนื& องจากนําในนาเกลือมีความเค็มมากกว่านําทะเล เกษตรกรชาวนา
เกลือสามารถจําหน่ายนําเค็มให้กบั เกษตรกรชาวนากุง้ เพื&อนําไปผสมกับนําจืดให้เป็ นนํากร่ อยเพื&อ
ใช้เพาะเลียงกุง้

ภาพที& 109 นําเค็มในการทําประมงนากุง้
ที&มา : นากุง้ , เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com
5.4.3 เกลือจืด (ยิปซัม& ) เกลือจืดหรื อยิปซัม& เป็ นสิ นแร่ ที&เกิดในนาเกลือเฉพาะแปลง
ที&ใช้กกั เก็บนําแก่ (นารองเชื อและนาเชื อ) เกลือจืดจะเกิดอยูบ่ นหน้าดิน เกษตรกรชาวนาเกลือจะทํา
เกลือจืดในฤดูฝน หลังจากหมดฤดูทาํ นาเกลือแล้ว โดยจะขังนําฝนไว้ในแปลงนาที&มีเกลือจืด แล้ว
รวบรวมเกลือจืดเข้าเป็ นกองๆ จากนันก็จะร่ อนและล้างเอาเศษดิ นเศษโคลนออกให้เหลื อแต่เม็ด
เกลื อจืดที&แข็ง คล้ายทรายหยาบๆ และไม่ละลายนําสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิ ตปูน
ปลาสเตอร์ ทํายาสี ฟันชนิดผง และแป้ งผัดหน้า เป็ นต้น

ภาพที& 120 เกลือจืด (ยิปซัม& )
ที& ม า: ฐานข้อ มู ล วัฒ นธรรมและสิ& ง แวดล้อ ม เข้า ถึ ง เมื& อ 21 มิ ถุ น ายน 2555,
http://www.culture.nstru.ac.th

เข้า ถึ ง ได้จ าก

5.4.4 ดี เกลื อ การทําดี เกลื อจะทําแปลงเฉพาะไม่ปนกับแปลงนาเกลือ โดยนํานํา
จากการรื อเกลือแต่ละครังไปขังรวมกันไว้ ทิงไว้ระยะหนึ& งก็จะมีดีเกลือเกิดขึนเกาะอยู่ตามพืนนา
เกษตรกรชาวนาเกลือจะเก็บดีเกลือทุกวันในเวลาเช้าก่อนแดดออก

ภาพที& 121 ดีเกลือ
ที& ม า: ฐานข้อ มู ล วัฒ นธรรมและสิ& ง แวดล้อ ม, เข้า ถึ ง เมื& อ 21 มิ ถุ น ายน 2555,
…… http://www.culture.nstru.ac.th

เข้า ถึ ง ได้จ าก

5.4.5 ขีแดด เป็ นส่ วนที&อยู่บนผิวดินของนาเกลื อ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นร่ อนอยูบ่ นผิว
นา ซึ& งเกษตรกรชาวนาเกลื อต้องทําการเก็บขีแดดก่อนทําการบดดิ นตอนต้นฤดู การทํานาเกลื อ ขี
แดดนีสามารถนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยปลูกพืชได้

ภาพที& 122 ขีแดดนาเกลือ
ที& ม า: ฐานข้อ มู ล วัฒ นธรรมและสิ& ง แวดล้อ ม, เข้า ถึ ง เมื& อ 21 มิ ถุ น ายน 2555,
…….http://www.culture.nstru.ac.th

เข้า ถึ ง ได้จ าก

(6) ชะคราม พบได้ทวั& ไปบริ เวณนาเกลือ เป็ นพืชล้มลุกอายุหลายปี ต้นเป็ นพุ่มขนาดเล็กสู งประมาน
1 เมตร ใบอวบนํา รู ปทรงกระบอกปลายเรี ยวแหลม สี เขียวเข้ม ในฤดูแล้ง ใบจะเปลี&ยน เป็ นสี แดง
ชมพู ฟ้ า ม่วงและสี คราม มี นวล เจริ ญได้ดี ในพืนที&ดินเลน (เค็ม) ใบชะครามมีรสเค็มเนื& อง จาก
ชะครามดูดความเค็มจากดินมาเก็บไว้ที&ใบ ยอดอ่อนของใบชะครามสามารถในมาปรุ งเป็ นอาหารได้
เช่ น แกงคัว& ใบชะคราม เป็ นอาหารท้องถิ&นประจําจังหวัดเพชรบุรี ทําให้ชาวนาเกลือมีรายได้เสริ ม
จากการเก็บใบชะครามส่ งตลาด

ภาพที& 123 ชะคราม
ที& ม า: ฐานข้อ มู ล วัฒ นธรรมและสิ& ง แวดล้อ ม, เข้า ถึ ง เมื& อ 21 มิ ถุ น ายน 2555,
…….http://www.culture.nstru.ac.th

เข้า ถึ ง ได้จ าก

6. คุณค่ าด้ านสิ งแวดล้อม
พืนที&นาเกลือเพชรบุรีกว่าร้อยละ 90 เป็ นพืนที&ธรรมชาติ ตังแต่กระทงนาเกลือ วังเก็บนํา
ป่ าชายเลน ซึ& งเป็ นพืนที&เชื&อมระหว่างนาเกลือกับทะเล เราจะเห็นว่าพืนที&นาเกลือบ้านแหลม มีความ
หลากหลายทางธรรมชาติ มีแหล่งนําเค็ม ป่ าชายเลน และแหล่งนําส่ วนที&เป็ นนาเกลือ ซึ& งลักษณะ
ทางกายภาพที&มีความหลากหลาย ทําให้เกิดระบบนิ เวศที&มีความสําคัญเกี&ยวเนื& องเชื&อมโยงกัน.เมื&อ
ศึกษาถึงความสําคัญและคุณค่าด้านสิ& งแวดล้อมของนาเกลือ พบว่า นาเกลือเพชรบุรีกลายเป็ นส่ วน
หนึ&งในระบบนิ เวศป่ าชายเลน วงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆมีความสัมพันธ์กบั ป่ าชายเลนเป็ นอย่างมาก
และเป็ นที&ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าระบบนิเวศป่ าชายเลน มีความสําคัญ ทังในเรื& องป่ าไม้ ประโยชน์จาก
ไม้ป่ าชายเลน เรื& องการประมง ป่ าชายเลนเป็ นที& อยู่อาศัย และเป็ นแหล่ งอนุ บาลสัตว์นาวั
ํ ย อ่อน
โดยเฉพาะปู กุง้ หอย ซึ& งเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที&สาํ คัญ รวมทังสัตว์นาอื
ํ &นๆซึ& งเป็ นส่ วนหนึ& งของห่วงโซ่
อาหาร ทังยังมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์เนื&องจากเป็ นแหล่งกําเนิดสมุนไพรชันดีหลายชนิ ด และ

ที&สาํ คัญ บทบาทของป่ าชายเลน คือ การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

ภาพที& 124 ป่ าชายเลนแหลมผักเบีย เพชรบุรี
ที&มา: มหัศจรรย์ฝงู นกชายเลนอพยพที& -แหลมผักเบีย, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
……. http://travel.thaiza.com
นาเกลือเพชรบุรีก็เป็ นอีกระบบนิเวศหนึ&ง ที&มีความสําคัญมาก เช่น เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลา อนุบาลสัตว์นาํ เป็ นแหล่งอาหารที&สมบรู ณ์และแหล่งที&อยูข่ องสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ สัตว์ทะเล
ต่างๆ สัตว์ครึ& งบกครึ& งนํา ฯลฯ และที&น่าสนใจนาเกลือยังเป็ นแหล่งพักพิงให้กบั นกชายเลนนับหมื&น
ตัว ช่วงกลางฤดูฝนเป็ นต้นไปของทุกปี เป็ นช่วงที&นกชายเลนหลากหลายชนิ ด มีทงนกประจํ
ั
าถิ& น
และนกอพยบ ที&หนีความหนาวเย็นมาหาความอบอุ่นทางชายเลนฝั&งอ่าวไทยบริ เวณที&มีนาเกลือ
นอกจากทํานาเกลือแล้ว ชาวนาเกลือยังเพาะเลียงสัตว์นาและทํ
ํ
าประมงชายฝั&งเป็ นหลัก
ต่างๆเหล่านีก่อให้เกิดเป็ นแหล่งอาหารชันดีให้แก่นกชายเลน ราวๆเดือนสิ งหาคม พืนที&นาเกลือ บ่อ
เลียงปลาและบ่อเลียงกุง้ ของชาวนาเกลือจะเต็มไปด้วยนกชายเลนนานาชนิ ด ซึ& งพวกนกเหล่านีจะ
พากันเดิ นหากิ นอยู่ตามพืนเลน นกตัวใหญ่ที&มี ขายาวอย่า ง นกอีก๋อย (Curlew) และนกปากแอ่น
(Godwit) ก็เดินลุยนําหากินได้อย่างสะดวกสะบายบริ เวณชายฝั&งหรื อ บ่อเลียงกุง้ ที&มีนาลึ
ํ ก พวกนก
เล็กๆที&มีขาสันอย่างนกหัวโต (Plover) และนกสตินท์ (Stint) จะเลื อกอยู่ตามพืนเลนแฉะๆ เพื&อให้
ง่ายต่อการหาอาหารกิน นอกจากนียังมีนกกานําเล็ก (Little Cormorant) นกตีนเทียน (Black-winged
stilt) นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked phalarope) นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted red shank) นก
ยางโทนใหญ่ (Great egret) นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Little Ringed Plover)
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ในกระทงนาเกลือบางกระทงจะไม่มีสัตว์อาศัยอยู่เนื& องจากนํามีความเค็มมากจนไม่มีสัตว์
ชนิ ดใดอาศัยอยูไ่ ด้ แต่เราสามารถพบนกชายเลนได้ที&กระทงนาตากนําและนาเชื อ เพราะในกระทง
นาตากและนาเชื อจะเต็มไปด้วยสัตว์ตวั เล็กๆตามหน้าดิน ซึ& งเป็ นอาหารโปรดของเหล่านกชายเลน
ในทุกๆปี ที&นาเกลือบ้านแหลม เราจะพบนกชายเลนเป็ นจํานวนมาก หนึ& งในนันเป็ นนกที&ถูกคุกคาม
ใกล้สูญพันธุ์อนั ดับต้นๆของโลก คือ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) ซึ& งประมาณ
กันว่าในปัจจุบนั มีนก ชนิดนีเหลืออยูไ่ ม่ถึง 400 ตัวในโลก นกชายเลนปากช้อนเป็ นนกที&มีแหล่งทํา
รังวางไข่อยู่บริ เวณชายฝั& งด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไซบีเรี ย เมื&อถึ งฤดูหนาวนกชนิ ดนี จะบิน
อพยพผ่านมาทางชายฝั&งของจีน ฮ่องกง เกาหลี พม่า และไทยบริ เวณนาเกลือจังวัดเพชรบุรี มีจาํ นวน
น้อยมาก พบมากที&สุด 8 ตัวในปี 2555 (รายการ Navigator 6 Apr11) ซึ& งเราจะพบนกชายเลนปาก
ช้อนเดินหากิ นตามพืนดิ นแฉะๆ มีนาท่
ํ วมขังแบบตืนๆ ปะปนกับนกชายเลนขนาดเล็กชนิ ดอื&นๆ
เช่น นกสตินท์คอแดง (Red - necked Stint) นกสตินท์อกเทา (Temminck ' s Stint) และนกสตินท์นิว
ยาว (Long - tod Stint) การหากินจะเดินค่อนข้างเร็ ว โดยใช้ปากจิมไปตามดินเลนนุ่มๆ หาอาหาร
จําพวกสัตว์ทะเลตัวเล็กๆ บางครังก็ใช้ปากไซร้ไปตามดินเลนดูคล้ายๆ กับการหากินของเป็ ด
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เมื&อทําการศึกษาทําให้พบว่า นาเกลือมีคุณค่าและความสําคัญมาก ทังต่อชาวนาเกลือ และนก
ชายเลน นาเกลื อเป็ นแหล่ ง อาหารที& ส มบูร ณ์ สํา หรั บ นกชายเลน จนเราอาจเรี ย กได้ว่า นาเกลื อ
เพชรบุรี เป็ นแหล่งหากิ นผืนสุ ดท้ายของนกชายเลนนานาชนิ ด โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน ที&
นับวันยิ&งลดน้อยลง ถึ งแม้ว่าเราจะทราบถึงปั ญหาของนกที&กาํ ลังจะสู ญพันธุ์นีว่า เกิ ดจากการถูก
คุกคามแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ ซึ& งอยูน่ อกประเทศ แต่เราสามารถช่วยอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนได้
ด้วยการดูแลรักษาแหล่งอาหาร อนุรักษ์นาเกลือด้วยการดูแลเรื& องสภาพแวดล้อม ควบคุมเรื& องมลพิษ
ของนาเกลือ ซึ&งถ้าไม่มีนาเกลือ หรื อสภาพแวดล้อมของนาเกลือเปลี&ยนแปลงไปในทางไม่ดี เท่ากับ
ว่าเราต้องสู ญเสี ยระบบนิเวศที&มีคุณค่ามหาศาลไปพร้อมกัน

7. ศักยภาพด้ านการท่องเทีย ว (Tourism Potential)
นาเกลือ นอกจากจะเป็ นพืนที&การเกษตร เป็ นแหล่งทํากินของชาวนาเกลือแล้ว นาเกลือ
ยังมีบทบาทหน้าที&ที&สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี นัน& คือเป็ นแหล่งท่องเที&ยวที&มีคุณค่าอย่างยิ&ง ความ
หลากหลายที&เกิดขึนบนผืนนาเกลือ เป็ นจุดดึงดูนกั ท่องเที&ยวให้เข้ามาสัมผัสพืนที&นาเกลือ นอกจาก
ความสนุ กสนาน ได้ความผ่อนคลายแล้ว นาเกลื อยังเป็ นแหล่งศูนย์รวมองค์ความรู้ ต่างไว้หลาย
แขนง จึงเกิดเป็ นแหล่งท่องเที&ยวเชิงความรู้ เช่น การท่องเที&ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
เชิ งนิ เวศวิทยา เชิ งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และศาสตร์
แขนงอื&นๆอีกมากมายจากสถานที&จริ งนอกห้องเรี ยน ได้สัมผัสกับนาเกลื อสภาพแวดล้อมของนา
เกลือจริ งๆ ได้รับความรู ้และประสบการณ์ตรงจากชาวนาเกลือผูท้ ี&คลุกคลีอยูก่ บั การทํานาเกลือทุก
วัน ทําให้นกั ท่องเที&ยวได้สนุกสนานกับการท่องเที&ยว ได้ทาํ กิจกรรมต่างๆและศึกษาหาความรู้แบบ
บูรณาการไปพร้อมๆกัน
ด้วยความหลากหลายของนาเกลือดังที&กล่าวไปแล้วนัน จึงก่อเกิ ดกลุ่มนักท่องเที&ยวที&
หลากหลายตามไปด้ว ย มี ต ังแต่ ม ากัน เป็ นหมู่ ค ณะ หรื อมากัน เป็ นครอบครั ว กลุ่ ม นัก เรี ย น
ระดับประถม มัธยม นักศึกษามหาวิทยาลัย รวมไปถึงนักท่องเที&ยววัยทํางานต่างสาขาอาชีพ ที&สนใจ
เข้ามาเที&ยวนาเกลือเพชรบุรีกนั เป็ นจํานวนมาก ทําให้เห็นศักยภาพของนาเกลือในด้านการท่องเที&ยว
ได้เป็ นอย่างดี
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ที&มา: ดูนกชายเลน, บุรงตานี, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://burongtani.oas.psu.ac.th/blog/465
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8. การให้ คุณค่ าและความสํ าคัญในพืน: ทีภ ูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรม
การให้คุ ณ ค่า และความสํา คัญในพืนที& ภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรม เป็ นการบ่ งชี ให้เห็ นถึ ง
ตําแหน่ งคุ ณค่าและความสําคัญในด้านต่างๆของพืนที&นันๆ เพื&อช่ วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และกําหนดกลยุทธวิธี รวมไปถึงแนวทางในการอนุ รักษ์ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาครังนี ได้
ทําการศึกษาครอบคลุมพืนที&นาเกลือ อําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี โดยจะเน้นหนักไปที&ตาํ บล
แหลมผักเบีย เนื& องจากการศึกษา ตําบลแหลมผักเบีย พบว่าบริ เวณตําบลแหลมผักเบีย เป็ นพืนที&
กําเนิ ด นาเกลื อแห่ งแรกในประเทศไทย ซึ& งเล็งเห็ นว่า ภูมิ ท ศั น์วฒั นธรรมแห่ ง นี สมควรแก่ การ
อนุ รักษ์ โดยขันตอนดังต่อไปนี จะทําให้เราสามารถ ทราบได้ว่า พืนที&ได้ควรเป็ นพืนที&อนุ รักษ์ที&
สําคัญมากน้อย ตามลําดับ
8.1 คุณค่าทางประวัติศาสตร์
จากหลักฐานที&ยงั คงอยูใ่ นปัจจุบนั ยังคงมีภาพที&สะท้อนให้เห็นการตังถิ&นฐานและวิถี
ชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวนาเกลื อที&อาศัยสื บทอดต่อกันมาในอดีต เป็ นตัวอย่างวิถีชีวิตแบบยัง& ยืน
เช่น การทํานาเกลือชาวนาจะใช้วถิ ีทางธรรมชาติพ& ึงพิงและเคารพต่อธรรมชาติ ในทุกขันตอน ตังแต่
การเลือกพืนที&ทาํ นา การผลิต จนกระทัง& กระบวนการเก็บผลผลิต ล้วนแล้วแต่เกี&ยวข้องเชื& อมโยงกับ
ธรรมชาติทงสิ
ั นทําให้วถิ ีชีวติ ของชาวนาเกลือยังคงอยูต่ ราบจนปัจจุบนั
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จากภาพเป็ นการให้นาํ หนักค่าสี แทนระดับคุ ณค่าและความสําคัญ ในด้านคุ ณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เนื& องจากในพืนที& ที&มีสีเข้มสุ ด เป็ นพืนที&นาเกลื อที&มีองค์ประกอบของนาเกลื ออยู่
ครบถ้วน เนื&องจากเป็ นลักษณะของหมู่บา้ น ซึ& งคาดว่าเป็ นหมู่บา้ นแรกๆของตําบนแหลมผักเบีย ซึ& ง
ในบริ เวณนันเต็มไปด้ว ย นาเกลื อที& เกิ ด จากแรงคน รู ป ทรงของกระทงนาเกลื อเป็ นรู ปทรงตาม
ธรรมชาติคนั นาคดโค้งไปตามรู ปทรงของพืนดิน เห็นภาพของวิถีชีวติ ของชาวนาเกลือ วิถีชีวิตความ
เป็ นอยูต่ งแต่
ั ออกจากบ้านตังแต่เช้ามืด ถึนถึงบ่ายแก่ ทําให้เราสามารถมองเห็นอดีตนาเกลือได้อย่าง
ชัดเจนที&สุดในบริ เวณนัน ถัดออกไปเป็ นพืนที&นาเกลื อผืนใหญ่ที&มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
รองลงมาเนื& องจากเพื&อนที&บางส่ วน ถูกกลายสภาพไปเป็ นรู ปแบบอุตสาหกรรม แต่ยงั คงพอให้เห็น
ถึงร่ องรอยของอดีต นอกนันเป็ นส่ วนพืนที&ของป่ าชายเลน และทุ่งนา ซึ& งถือได้วา่ มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ที&อยูใ่ นระดับที&ลองลงมาจากพืนที&นาเกลือ
8.2 คุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ
ความงามของนาเกลื อ มี ค วามน่ าสนใจ ตรงที& ภ าพในแต่ล ะวันจะแตกต่า งกัน ไป
ตามวัฏ จัก รของนาเกลื อ ตังแต่ มี นําเต็ม กระทงนา จนนําเริ& ม เปลี& ย นเป็ นสี ข าว เริ& ม มี ผ ลึ ก เกลื อ
จนกระทัง& เป็ นลูกเกลือพร้อมเก็บผลผลิต ซึ& งภาษาชาวนาเกลือเรี ยกว่า “ซุ ้มเกลือ” ภาพที&เห็นจะเป็ น
ภาพชาวนาเกลือกําลังหาบเกลือ ลําเลียงเกลือเข้าสู่ ฉางเกลือ นับเป็ นช่วงเวลาที&สวยงามช่วงหนึ&งของ
นาเกลือ และเป็ นช่วงเวลาที&นกั ท่องเที&ยวให้ความสนใจเข้ามาเยีย& มชมนาเกลือมากที&สุด น อ ก จ า ก
ลักษณะ ทางกายภาพของนาเกลื อ ที&เราสามารถพบกับความงามได้แล้ว สิ& งที&เพิ&มคุ ณค่าความงาม
ให้กบั นาเกลื อ คือ ความเป็ นพืนถิ& น ภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ที&ถูกถ่ ายทอดออกมาผสมผสานกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ยิง& ทําให้เกิดคุณค่าและความงามมากยิง& ขึน
ซึ& งในแผนภาพเห็ นว่า พืนที& ถู ก ให้คุ ณค่ามากที& สุ ดคื อพืนที& นาเกลื อ ที& ครบไปด้วย
องค์ประกอบต่างๆทังด้านรู ปธรรม และนามธรรม พืนที&สีฟ้าเข้มสุ ดเป็ นพืนที&นาเกลือ ที&เมื&อเข้าไป
อยู่ในพืนที&แล้วจะพบสุ นทรี ยภาพและความงาม เนื& องจากผืนนาเกลือบริ เวณนันมีเป็ นที&ที&เป็ นจุด
เชื& อมต่อระหว่างภูมิทศั น์ทางะรรมชาติและภาพของวัฒนธรรมนาเกลือ โดยเฉพาะพืนที&นาเกลือที&
อยู่ติดบับชุ มชนและพืนที&ป่าชายเลน เมื&อเราเข้าไปสัมผัสในพืนที&เราจะพบนาเกลือที&ประกอบไป
ด้วย บ้านชาวนาเกลือ ฉางเกลือ วิถีชีวิตชาวนาเกลือ โดยมีแกหลังเป็ นแนวป่ าชายเลน ที&เป็ นแหล่ง
อาศัยของสัตรว์นานาชนิ ด โดยเพราะนากชายเลนที&หายาก ทําให้บริ เวณที&กล่าวถึงนี เป็ นพืนที&ที&มี
คุณค่าและความสําคัญทางสุ นทรี ยภาพอย่างยืง&
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8.3 คุณค่าทางเอกลักษณ์เฉพาะพืนที&
เอกลักษณ์ ของนาเกลือเพชรบุรี มีความโดดเด่น และต่างไปจากนาเกลือที&อื&นตรงที&
องค์ประกอบต่างๆของนาเกลื อเพชรบุรี ได้แก่ ผืนนาเกลื อที&กว้างใหญ่ไพศาล ฉางเกลื อที&ทาํ จาก
ฟากไม้ไผ่ เรื อนชาวนาเกลื อที&มีโอ่งใส่ นาหลายสิ
ํ
บใบ รวมไปภึงภาพวิถีชีวิตของชาวนาเกลือที&ใช้
หาบ หาบเกลื อเดินบนไม้กระดาน ซึ& งเป็ นเอกลักษณ์ของนาเกลือเพชรบุรี ต่างๆเหล่านี พบได้ใน
พืนที&นาเกลือเพชรบุรี โดยเฉพาะ ที&แหลมผักเบีย บริ เวณพืนที&สีแดงเข้มที&สุดในแผนที& นับเป็ นพืนที&
ที&มีคุณค่าทางเอกลักษณ์เฉพาะพืนที&มากที&สุด และพืนที&อื&นๆรองลงมาตามที&แสดงในแผนที& เรี ยกได้
ว่าเมื&อใครได้เข้าไปในบริ เวณนันจะทราบทันที&วา่ เป็ นพืนที&นาเกลือเพชรบุรี
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8.4 คุณค่าทางสังคม
คุณค่าทางสังคมของภูมิทศั น์วมั นธรรมนาเกลือ เป็ นอีกหนึ&งคุณค่าที&ควรเป็ นชุมชน
และสังคมต้นแบบ โดยตังแต่แรกเริ& มกระบวนการทํานาเกลือ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของชาวนา
เกลือจะผูกพันกับธรรมชาติทาํ ให้สังคมชาวนาเกลือมีความรัก หวงแหนและเคารพต่อธรรมชาติ ซึ& ง
เป็ นวิถีชีวิตที&สืบทอดกันมาตังแต่อดีต ก่อให้เกิ ดประเพณี วัฒนธรรม ที&เป็ นวิถีแห่งความยัง& ยืนทาง
สังคมทังสิ น เราจะพบเห็นภาพเหล่านีได้ในพืนที&ที&เป็ นสี ม่วงเข้มสุ ด (ตามในแผนภาพ)
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8.5 คุณค่าทางเศรษฐกิจ
นาเกลือบ้านแหลมสามารถผลิตเกลือได้สูงสุ ดเฉลี&ย 4 แสนเกวียนต่อปี ซึ& งราคาเกลือ
เฉลี&ยอยูท่ ี&เกวียนละ 1,500 บาท สร้างรายได้ทงสิ
ั น 600 ล้านบาทจาก 3 แสนเกวียนหรื อ 30,000 ตัน
ในปี ที&ผา่ นมา (2554) เป็ นอาชีพที&สร้างรายสู งที&สุดเป็ นอันดับ 3 รองจากข้าวและการประมง คุณค่า
ทางเศรษฐกิจของนาเกลื อนอกจากผลผลิ ตที& เป็ นเกลื อสมุทรแล้ว ผลพลอยได้ของนาเกลื อยังช่วย
สร้างรายได้และเพิ&มคุณค่าให้กบั ผืนนาเกลืออีกด้วย เช่น การทําประมงในนาเกลือ และผลผลอยได้
จ่างๆจากขันตอนการผลิตเกลือ เช่น ดีเกลือ ยิปซัม& นําเค็ม รวมไปถึงขีแดด และผักพืนบ้าน เช่น ใบ
ชะคราม เป็ นต้น ต่างๆเหล่านี ช่วยเพิ&มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่พืนที&นาเกลื อ โดยเฉพาะพืนที&นา
เกลื อที& ติดกับ ป่ าชายเลน ทํา ให้พื นที& บ ริ เวณนันพิเศษกว่า ที& อื&นๆ เป็ นแหล่ ง ที& ส ร้ า งรายได้ใ ห้แก่
ชาวนาเกลื อ นัน& คือ ผลผลิตที&ได้จากพืนที&เชื& อมต่อ ระหว่างนาเกลื อและป่ าชายเลน ได้แก่ สัตว์นาํ
ต่างๆ พืชสมุนไพรจากป่ า รายได้จากนักท่องเที&ยวที&มาชมนกชายเลนหายาก เนื& องจากเป็ นจุดขาย
ของพืนที&นาเกลือในเรื& องการท่องเที&ยวเชิงนิเวศ
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8.6 คุณค่าด้านสิ& งแวดล้อม
เป้ นที&ท ราบกันดี ว่า ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิ เวศที& มี ค วามสํา คัญมากเนื& องจากเป็ น
แหล่งเพราะพันธุ์ สัตว์นาเป็
ํ นแหล่งป่ าไม้ที&สําคัญ ยิ&งมาอยู่ติดกับวังนําของนาเกลื อ ชนิ ดที&ว่าเป็ น
ส่ วนหนึ& งของกัน ทําให้เกิดระบบนิเวศอีกระบบขึนมาใหม่ซ& ึ งเป็ นรอยต่อระหว่างป่ าชายเลนกับนา
เกลือ กลยาเป็ นแหล่งดึงดูของนกอพยพที&ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดของโลก อาจพูดได้วา่ คุณค่าของ
พืนที& น าเกลื อเมื& อรวมกับ คุ รค่า ของพืนที& ป่าชายเลน ทํา ให้เกิ ดพืนที&ท างธรรมชาติ ที& สํา คัญ และ
สงคสรอย่างยิ&งที&จะอนุ รักษ์ไว้ บริ เวณดังกล่าวคือพืนที&สีเขียวเข้มคือบริ เวณป่ าชายเลนและรอยต่อ
ระหว่างป่ าชายเลนและนาเกลือ
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8.7 ศักยภาพทางด้านการท่องเที&ยว
พืนที&ที&มีศกั ยภาพมากที&สุดของนาเกลือคงจะหนีไม่พน้ พืนที&ที&มีความเป็ นเอกลักษณ์
ของนาเกลือเพชรบุรีสูงที&สุด เนื&องจากความคาดหวงของนักท่องเที&ยวส่ วนใหญ่ที&เข้ามาเยี&ยมชมนา
เกลื อก็หวังว่าจะได้เห็ นสิ& งที&เป็ นเอกลักษณ์ พิเศษของพืนที&นันๆ นั&นคื อบริ เวณที& เป็ นจุ ดเชื& อมต่ อ
ระหว่างสิ& งแวดล้อมทางธรรมชาติ และเอกลักษณ์พิเศษทางสังคม วัฒนธรรม ซึ& งบริ เวณที&กล่าวมา
นันได้แก่ พืนที&สีเหลือเข้มในแผนภาพ ครอบคลุมพืนที&ป่าชายเลน ชุมชนและผืนนาเกลือ
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เพื&อให้เป็ นแนวทางในการจัดการการอนุ รักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อบ้านแหลม
หลังจากทําการศึกษา และเมื&อนําแผนภาพทังหมดมาซ้อนทับกันเราจะพบว่า พืนที&ที&มีคุณค่ามาที&สุด
คือบริ เวณหมายเลข 1,2,3 และอื&นๆตามลําดับ เนื&องจากพืนที&ดงั กล่าว คือพืนที&นาเกลือที&มีพืนที&ติด
กับแนวป่ าชายเลนและชุ มชน มีองค์ประกอบของนาเกลือที&ครบถ้วนที&สุด สมควรเป็ นพืนที&ที&ควร
แต่ ก ารอนุ รัก ษ์ ซึ& งในการอนุ รัก ษ์ ควรเลื อกใช้วิธี ที& เ หมาะสมที& สุ ด แก่ พืนที& นันๆ เช่ นพืนที& ที& มี
ความสํา คัญ มาก ไม่ ควรเปลี& ย นแปลง หรื อบางพื นที& มี ความสํา คัย แต่ ส ามารถยอมให้เกิ ดความ
เปลี&ยนแปลงขึนได้เพื&อประโยชน์ที&สูงสุ ด แต่ยงคงเอกลักษณ์ของพืนที&นนไว้
ั ซึ& งต่างๆเหล่านีจะอยู่
ในขึนตอนการจัดการภูมิทศั น์วฒั นธรรม
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บทที 7
บทสรุป
1. ผลการศึกษา
บทสรุ ปผลการศึกษานีจะกล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญของนาเกลือที&ทาํ ให้เกิดคุณค่าและ
ความสําคัญของนาเกลือ พร้อมสรุ ปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และปั จจัยที&มีผลต่อนาเกลือ
ซึ&งจะแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยใดบ้างที&จะทําให้คุณค่าและความสําคัญของนาเกลือบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรีเสื& อมถอยลงไป
1.1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสําคัญและคุณค่าทางภูมิทศั น์วฒั นธรรม
องค์ป ระกอบของนาเกลื อหลักๆมี อยู่.3.องค์ประกอบด้วยกัน องค์ประกอบแรก
ได้แก่ องค์ประกอบทางพืนที&เกษตรกรรม คือส่ วนที&เป็ นพืนที&นาเกลือ เช่น กระทงนาเกลือประเภท
ต่างๆ ลําราง ประตูนาํ และอื&นๆ องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม เช่น เรื อนชาวนา ฉางเกลื อ ก็
เช่นกัน รู ปแบบเรื อนชาวนาเกลือ และฉางเกลือที&ยงั คงเหลือให้เราได้เห็นในปั จจุบนั ส่ วนประกอบ
ต่างๆล้วนแต่มีเหตุผลมีที&มา เช่นทําไมนาเรื อนชาวนาเกลือถึงมีขนาดเล็กเมื&อเทียบกับเรื อนไทยภาค
กลาง ทําไมต้องมีโอ่งเรี ยงรายอยูร่ อบๆบ้าน ทําไมฉางเกลือถึงมีประตูขนาดใหญ่ทงสองด้
ั
าน ผนัง
ต้องระบายอากาศ ซึ& งต่างจากยุง้ ข้าวในภาคกลางที&ไม่มีช่องเปิ ด ผนังต้องปิ ดมิดชิ ด และมีประตู
ทางเข้าขนาดเล็ก เพี ยงบานเดี ย ว คํา ตอบทังหมดได้แสดงให้เห็ นความแตกต่างที& เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของภูมิทศั น์นาเกลือ องค์ประกอบด้าน วัฒนธรรม ขนบทําเนียมประเพณี พิธีกรรมและความ
เชื&อ ต่างๆองค์ประกอบเหล่านี เป็ นองค์ประกอบย่อยๆ ซึ& งล้วนแล้วแต่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ&ง ต่อ
ภูมิทศั น์นาเกลือ เนื& องจากส่ วนประกอบย่อยๆแต่ละส่ วน เกิดจากลักษณะการจัดการที&แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละขันตอน ซึ& งในแต่ละขันตอนที& แตกต่างกันนันทําให้เกิ ดเครื& องทุ่นแรง เครื& องไม้
เครื& องมื อที& เกิ ดจากภูมิ ปัญญาของชาวนาเกลื อโดยเฉพาะอะไรที& มีความเฉพาะตัว หาไม่ไ ด้ตาม
สถานที&ต่างๆยิง& มีคุณค่า ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ ก็เช่นเดียวกัน
ทําให้สรุ ปได้ว่า ในการทํานาเกลื อทุกขันตอน ไม่ว่าจะเป็ นขันตอนที&สําคัญมากหรื อ
สําคัญรองลงมา ทุกขันตอนมีความสําคัญทังสิ น ถ้าขาดขันตอนใดขันตอนหนึ& งไปจะทําให้คุณค่า
ของนาเกลือ ที&คนรุ่ นเก่าก่อนสั&งสอนและสื บทอดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาที&ยาวนานและมีคุณค่าไม่
น้อยไปกว่าภูมิทศั น์วฒั นธรรมอื&น ค่อยๆเสื& อมสลายไป คุณค่าและความสําคัญในด้านต่างๆ เช่ น
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ทําให้เราทราบถึงรากเง้า ความเป็ นมาของนาเกลือเพชรบุรี ได้รู้วา่ อดีต
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บรรพบุรุษของชาวนาเกลือ มีวิธีนาํ เกลือจากธรรมชาติ มาใช้อย่างไร เริ& มจาก หาเก็บเกลือตามแอ่ง
เกลือ ที&มีนาทะเลขั
ํ
งอยูแ่ ละตกผลึกเองตามธรรมชาติ แต่เนื&องจากความต้องการในการบริ โภคเกลือ
มากขึน ชาวบ้านจึงเริ& มหาวิธีทาํ ให้เกลือตกผลึกโดยการ นํานําทะเลมาเคี&ยวจนระเหยกลายเป็ นผลึก
เกลือ ซึ&งก็ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ดว้ ยความพยายามที&ไม่ลดละ ชาวนาเกลือ
รุ่ นสู่ รุ่น ต่างก็คิดค้นการทํานาเกลือ โดยอาศัยภูมิปัญญาของคนแต่ละรุ่ น จนกระทัง& กลายเป็ นผืนนา
เกลือที&กว้างใหญ่ สามารถผลิตเกลือเลียงคนได้ทงประเทศ
ั
ตลอดจนขยายตลาดส่ งออกสู่ ตลาดโลก
ได้สาํ เร็ จอย่างที&เห็นในปัจจุบนั ด้วยสภาพภูมิประเทศที&แตกต่างกันของพืนที& การทํานาเกลือ จึงต้อง
อาศัยการสังเกตและประสบการณ์ของชาวนาเกลือ เพื&อใช้ในการปรับเปลี&ยนปรับปรุ งพืนที& ให้เอือ
ต่อการทํานาเกลือ ทังในเรื& องการผลิตและเรื& องความสะดวกในการขนส่ ง ทําให้เกิดรู ปทรงของพืนที&
และสัดส่ วนของพืนที&ที&มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของพืนที&นนๆ
ั ประกอบกับ ขนาด สัดส่ วนของ
พืนที& สี พืนผิว ที&แตกต่างไปจากภูมิทศั น์อื&นๆ ทําให้นาเกลือเพชรบุรีมีความพิเศษแตกต่างไปจากนา
เกลื อที&อื&นๆ และนอกจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ แล้ว นาเกลือบ้านแหลมยังมีสภาพสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี&เป็ นแบบฉบับของตัวเอง ทําให้เป็ น
จุดสนใจเป็ นจุดขายของพืนที& นาเกลือจึงเป็ นที&แหล่งทํากินของชาวนาเกลือไปพร้อมๆกับเป็ นแหล่ง
ท่องเที& ยว สถานที& พกั ผ่อนสําคัญอีก แห่ งหนึ& งของจังหวัดเพชรบุรี ที&นัก ท่องเที&ยวให้ความสนใจ
นอกจากรายได้จากผลผลิ ตเกลื อที&ชาวนาเกลื อจะได้รับแล้ว ผลพลอยได้ ที&ได้จากนา
เกลือ เช่น ของฝาก ประเภทอาหารทะเลสดหรื อแบบแปรรู ป ก็ทาํ รายได้ให้ชาวนาเกลือได้อย่างเป็ น
กอบเป็ นกํา เมื&อมีผจู ้ าํ หน่ าย มีผซู ้ ื อ ทําให้เศรษฐกิจของเพชรบุรีค่อยๆเจริ ญเติมโตขึน สภาพความ
เป็ นอยู่ของชาวนาเกลื อ และคนในพืนที& จึง มี คุ ณภาพชี วิตที&ดีขึน ทังหมดทังมวลที& กล่ า วไปแล้ว
ข้างต้นนัน เพื&อจะชี ให้เห็ นคุณค่าและความสําคัญของภูมิทศั น์นาเกลือเพชรบุรี ทําให้รู้วา่ นาเกลือ
เปรี ยบเสมือนเส้ นเลื อดใหญ่ที&หล่อเลี ยงทุกชี วิตของผูค้ นในสังคมนาเกลือ ในอนาคตหากไม่มีนา
เกลือ หรื อนาเกลือค่อยๆ ลดน้อยลง เท่ากับว่า ชี วิตและลมหายใจของชาวนาเกลือต้องสู ญหายไป
ด้วยเช่นกัน
1.2 ผลการณ์วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบนั และปั จจัยที&มีผลต่อภูมิทศั น์วฒั นธรรมนา
เกลือจากบทที& 5 การศึกษาวิเคราะห์สถานะการณ์ปัจจุบนั เกี&ยวกับปั ญหาและภัยคุกคามนาเกลือ อาจ
สรุ ปสถานการณ์ ปัจจุ บนั และปั จจัย ที&มีผลต่อภูมิ ทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อ ในอดี ตที& ผ่านมาจนถึ ง
ปั จจุบนั นาเกลือในยุคปั จจุบนั อาจเรี ยกได้ว่า เป็ นยุคเฟื& องฟูของนาเกลือ ในแง่เศรษฐกิจ และการ
ส่ งออก ผลผลิตจากนาเกลือเพชรบุรีส่วนใหญ่ถูกป้ อนสู่ ตลาดต่างประเทศในประเทศเพื&อนบ้านและ
ประเทศห่ า งไกลออกไป แต่ ใ นทางกลับ กัน ยุค ที& เ ศรษฐกิ จ นาเกลื อ เฟื& องฟู แ ต่ คุ ณ ค่ า ภู มิ ท ัศ น์
วัฒนธรรมกลับเสื& อมถอย เนื&องจากองค์ประกอบบางประการได้สูญหายไป
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ปั จ จัย ที& มี ผ ลกระทบกับ ภู มิ ท ัศ น์ ว ฒ
ั นธรรมนาเกลื อ นอกจากจะเป็ นเรื& อ งสภาพภู มิ
ประเทศที& เป็ นข้อจํากัดภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลื อแล้วปั จจัยอื&นๆ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สภาพ
เศรษฐกิจการตลาด สังคมทัศนคติของคนในพืนที&ทงหมดล้
ั
วนแต่มีส่วนเป็ นปั จจัยที&มีผลต่อภูมิทศั น์
วัฒนธรรมนาเกลือทังสิ น สภาพในปัจจุบนั ดูเหมือนว่า ชาวนาเกลือต้องแลกบางสิ& งเพื&อให้ได้บางสิ& ง
เช่น แลกปริ มาณผลผลิตเกลือโดยการลดต้นทุน ลดขันตอนการผลิตจนต้องละทิงเอกลักษณ์เฉพาะ
พืนที&ไป จากที&กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าขันตอนในการทํานาเกลือแต่ละขึนตอนล้วนแต่มีความหมาย
และความสําคัญต่อภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ หากลดขันตอน หรื อข้ามขันตอนใดไป ความหมาย
และความสําคัญของภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือย่อมลดลงไปด้วย
ซึ&งในอนาคตหากต้องทําอะไรบางอย่าง เพื&อเป็ นการอนุรักษ์ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือ
จังหวัดเพชรบุรี สิ& งสําคัญที&ควรนํามาพิจารณาอันดับต้นๆคือ ประเด็นที&ว่า ทําอย่างไรให้ภูมิทศั น์
วัฒนธรรมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของนาเกลือดําเนินต่อไปในทางที&ดีได้ โดยที&ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยสิ& ง
ที&เป็ นองค์ประกอบสําคัญของนาเกลือ เพื&อภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
จะยังคงอยูส่ ื บไป
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2. ข้ อจํากัดในการศึกษา
2.1 การเก็บข้อมูลและการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการเก็ บ ข้อมู ล แต่ล ะประเภท ล้วนมี ข ้อดี -ข้อ เสี ย แตกต่า งกันออกไป เช่ น
ข้อมูลจากหนังสื อ จากอินเตอร์ เน็ต ทําให้ได้ขอ้ มูลที&หลากหลายแต่เป็ นข้อมูลเชิ งกว้างไม่สามารถ
เจาะลึกรายละเอียดของข้อมูลที&ตอ้ งการได้ ต่างแหล่งต่างที&มาย่อมมีขอ้ มูลที&ขดั แย้งกันจึงทําให้ใน
บางครังจําเป็ นต้องใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนข้อมูลภาคสนามในการศึกษาครังนี ได้ลงพืนที&จริ งเพื&อเก็บข้อมูลทังหมด 3 ครังซึ& ง
ในแต่ละครังจะต่างช่วงเวลากันเพื&อให้ได้ขอ้ มูลและภาพที&หลากหลาย เช่น ครังแรก เป็ นช่วงฤดูการ
เก็บผลผลิ ตเกลื อ และ 2 ครังต่อมาเป็ นช่วงต้นมรสุ มและปลายมรสุ ม ทําให้ได้ภาพที&แตกต่างกัน
ออกไปแต่อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่ องในการเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการนีคือ ผูศ้ ึกษา เป็ นคนนอก
พืนที&ไม่สามารถอยูใ่ นพืนที&ได้ตลอดระยะเวลาการผลิตเกลือ ทําให้ไม่สามารถเก็บภาพหรื อข้อมูล
จากพืนที&จริ งได้ทงหมด
ั
และการเก็บข้อมูลภาคสนามในครังนี ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล
เป็ นอย่างดีแต่ยงั มีขอ้ มูลที&ตกหล่นขาดหายไป เช่น ข้อมูลเชิ งลึกเกี&ยวกับประวัติศาสตร์ นาเกลือบ้าน
แหลม ที& สอบถามจากบุ คคลในพืนที& ซึ& งแต่ละท่านสามารถให้ขอ้ มูลได้เท่าที&ทราบ แล้วแต่ความ
ถนัดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ& งในการลงไปเก็บข้อมูลแต่ละครังเป็ นช่วงเวลาของการ
ทํางานของชาวนาเกลือ ทําให้มีเวลาในการให้ขอ้ มูลไม่มากนัก

2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เนื& องจาก ข้อมูล ความรู้ เกี& ย วกับนาเกลื อนันมาก การที&จะรวบรวมข้อมู ลทังหมด
ภายในช่วงเวลาหนึ&งนันเป็ นเรื& องที&ค่อยข้างยาก ผูศ้ ึกษาจึงวิเคราะห์และหาตัวแปรในการศึกษาที&คาด
ว่าจะมีประโยชน์และมีความสําคัญ เพื&อทําการศึกษาและนําเสนอ ทําให้โครงการศึกษาครังนี เป็ น
เพียงส่ วนหนึ&งของอีกหลายตัวแปรที&เกี&ยวข้องกับองค์ความรู้เรื& องนาเกลือ ยังมีนาเกลือในด้านอื&นๆ
ที&ยงั รอการค้นคว้าเพิ&มเติมอีกมาก
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3. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาขั:นต่ อไป
สําหรับท่านที&สนใจภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือเพชรบุรีหรื อหัวข้อที&ใกล้เคียงกันนี ท่าน
สามารถหยิบประเด็นปัญหาเรื& อง ปัจจัยที&มีผลกระทบต่อนาเกลือเพชรบุรีไปวิเคราะห์เพื&อต่อยอดให้
เกิดประโยชน์แก่ภูมิทศั น์วฒั นธรรมนาเกลือต่อไป
ในเรื& องของการเก็บข้อมูลสามารถดูได้จากหัวข้อ ที& 7.2 ข้อจํากัดในการศึกษา เพื&อเป็ น
ตัวอย่างในการวางแผนการดําเนินการศึกษา จะช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อผิดพลาดน้อยลง เพื&อ
ก่อให้เกิดเป็ นผลงานที&มีคุณภาพมากยิง& ขึน
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