ภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพัชรี อาจสาลี

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

CULTURAL LANDSCAPE OF OMNON WATER-BASED COMMUNITY, AMPHOE BANG YAI,
NONTHABURI PROVINCE

Miss Patcharee Ardsalee

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the requirements
for the Degree of Master of Urban and Regional Planning Program in Urban Planning
Department of Urban and Regional Planning
Faculty of Architecture
Chulalongkorn University
Academic Year 2009
Copyright of Chulalongkorn University

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากความชวยเหลือและความกรุณาจากบุคคล
หลายท า น ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.วรรณศิ ล ป พี ร พั น ธุ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ ที่กรุณาสละเวลาให คํา ปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนและตรวจแกไ ข
วิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไขศรี ภักษสุขเจริญ อาจารย ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ
และ ม.ร.ว. เปรมศิริ เกษมสันต ที่ชวยใหคําแนะนําและเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการแกไข
วิทยานิพนธใหมีความสมบูรณมากขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองรุนที่ 31 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกคน ที่ชวยใหกําลังใจดวยดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุ ณ อย า งสู ง สํ า หรั บ บิ ด า มารดา พี่ ๆ ทุ ก คน ที่ ไ ด ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ใน
การศึกษาและใหความชวยเหลือแกผูเขียนในทุกดาน
ทายสุดนี้ หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูเขียนขออภัยเปน
อย า งสู ง ในข อบกพร อ งและข อ ผิ ดพลาดทั้ งหมด และหวั งเป น อย า งยิ่ งวา วิ ท ยานิ พนธ นี้ ค งจะเป น
ประโยชนสําหรับผูที่สนใจทุกทาน

ช
สารบัญ
หนา
ง
บทคัดยอภาษาไทย…………………………………………………………………………
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................ จ
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................
ฉ
สารบัญ...................................................................................................................... ช
สารบัญตาราง............................................................................................................
ฐ
สารบัญภาพ............................................................................................................... ฒ
สารบัญแผนภูมิ…………………………………………………………………………….. ด
สารบัญแผนที.่ ............................................................................................................ ต
บทที่ 1 บทนํา……………………………………………………………………………... 1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ.................................................................... 1
1.2 คําถามงานวิจยั ……………………………………………………………….. 3
1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย…………………………………………………….. 3
1.4 ขอบเขตการศึกษา…………………………………………………………….
3
1.5 วิธีการและขัน้ ตอนดําเนินการศึกษา………………………………………….
6
1.6 แหลงที่มาของขอมูล………………………………………………………….. 8
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………………
9
บทที่ 2 แนวความคิดและงานวิจัยที่เกีย่ วของ………………………………............. 10
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม………………………….............
10
2.1.1 ความหมายของภูมิทศั นวฒ
ั นธรรม……………………………..
11
2.1.2 ประเภทของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม…………………………………
12
2.1.3 ปจจัยทีม่ ีผลตอการเกิดภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม……………………..
14
2.1.4 องคประกอบของภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม……………………………
15
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนและชุมชนริมน้าํ ………………………………
20
2.2.1 ความหมายของชุมชนริมน้าํ …………………………………….
21
2.2.2 องคประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน้าํ ……………………..
22
2.2.3 รูปแบบโครงสรางเครือขายลําน้ํา……………………………….
24

ซ

2.2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสวน………………………………..
2.2.5 ความสัมพันธของน้ําและวิถีชวี ิต………………………………..
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณคาและ
วิเคราะหความสําคัญของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม...........................................
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและแนวทาง
การจัดการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม……………………………………………...
2.4.1 ระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม…… …………
2.4.2 ขอบเขตและแนวทางจัดการพื้นที่อนุรักษ………………………
2.4.3 แนวทางการจัดการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม…………………………
ั นธรรม……………..
2.4.4 ขั้นตอนการอนุรักษและจัดการภูมิทศั นวฒ
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ/กรณีศึกษา…………………………………………….
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจยั ……………………………………………………………..
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ……………………………………… ………….
3.1.1 การวิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม…………………
3.1.2 การประเมินคุณคาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม………………………….
3.1.3 การกําหนดแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม………….
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ……………………………………………………
3.3 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………..
3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ…………………………………………………...
3.3.1.1 การสํารวจภาคสนาม………………………………..
3.3.1.2 การสังเกตการณ……………………………………..
3.3.1.3 การสัมภาษณ………………………………………..
3.3.1.4 สนทนากลุม …………………………………………
3.4 การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………
3.4.1 ขอมูลทุติยภูมิ…………………………………………………..
3.4.2 ขอมูลปฐมภูมิ…………………………………………………..
บทที่ 4 สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา…………………………………………………

หนา
25
25
27
29
30
32
34
36
38
42
42
43
44
49
50
50
50
50
51
51
52
53
53
53
54
54

ฌ

4.1 ประวัติความเปนมาของคลองออมนนท…………………………………..
4.2 สภาพทั่วไปของชุมชน……………………………………………………..
4.2.1 ลักษณะทางกายภาพ…………………………………………...
4.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต…………………………………...
4.2.1.2 สภาพทางภูมิศาสตร…………………………………
4.2.1.3 สภาพทางภูมิอากาศ………………………………...
4.2.1.4 ระบบบริการขัน้ พื้นฐาน……………………………...
4.2.1.5 การใชประโยชนที่ดนิ ………………………………...
4.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจชุมชน……………………………………
4.2.3 ลักษณะทางสังคม………………………………………………
4.3 สรุปภาพรวมของพื้นที่ศึกษา……………………………………………….
บทที่ 5 พัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท………………
5.1 พัฒนาการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของชุมชน…………………………………...
5.1.1 ยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
(พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2482)……………………………………….
5.1.1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการใชที่ดิน
รอบตัวเรือน…………………………………………
5.1.1.2 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน……………………
5.1.1.3 รูปแบบการใชพื้นที่ในเชิงสังคม…………………….
5.1.1.4 โครงขายการคมนาคม………………………………
5.1.1.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ……………………………….
5.1.1.6 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม…………………..
5.1.1.7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรม……………
5.1.2 ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม
(พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2523)……………………………………
5.1.2.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการใชที่ดนิ
รอบตัวเรือน………………………………………….

หนา
58
58
60
60
60
60
63
65
65
66
68
68
73
73
75
76
76
76
77
78
79
79

ญ

5.1.2.2 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน……………………..
5.1.2.3 รูปแบบการใชพื้นที่ในเชิงสังคม……………………...
5.1.2.4 โครงขายการคมนาคม……………………………….
5.1.2.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ……………………………….
5.1.2.6 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม…………………...
5.1.2.7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรม…………….
5.1.3 ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปญหาอุทกภัย
(พ.ศ. 2424 – ปจจุบัน)……………………………………….
5.1.3.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการใชที่ดนิ
รอบตัวเรือน………………………………………….
5.1.3.2 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน……………………..
5.1.3.3 รูปแบบการใชพื้นที่ในเชิงสังคม……………………..
5.1.3.4 โครงขายการคมนาคม………………………………
5.1.3.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ……………………………….
5.1.3.6 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม…………………..
5.1.3.7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรม…………….
บทที่ 6 คุณคาและการประเมินคุณคาภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม
ของชุมชนริมคลองออมนนท………………………………………………..
6.1 องคประกอบของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม……………………………………….
6.1.1 องคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมดานกายภาพ………………….
6.1.1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน………………………………..
6.1.1.2 พื้นที่เกษตรกรรม…………………………………….
6.1.1.3 เครือขายลําน้ํา……………………………………..
6.1.1.4 สถาปตยกรรม……………………………………….
6.1.1.5 สถาปตยกรรมรูปแบบอื่นๆภายในชุมชน……………
6.1.1.6 เครือขายการสัญจร................................................
6.1.2 องคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมดานสังคม
และวัฒนธรรม………………………………………................

หนา
81
82
82
82
82
85
86
86
88
89
89
89
91
93
97
97
97
97
100
104
108
110
113
116

ฎ

6.1.2.1 เศรษฐกิจชุมชน………………………………………
6.1.2.2 กลุมคนและระบบกิจกรรม…………………………..
6.1.2.3 งานประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม……………
6.1.3 องคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมดานประวัติศาสตร…………….
6.1.3.1 ประวัติศาสตร………………………………………..
6.2 การประเมินคุณคาภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม……………………………………..
6.2.1 ผลของการประเมินคุณคาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม…………
6.2.1.1 พื้นทีท่ ี่มีคุณคาดานกายภาพ………………………...
6.2.1.2 พื้นทีท่ ี่มีคุณคาดานประวัติศาสตร…………………..
6.2.1.3 พื้นทีท่ ี่มีคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม……………
6.2.1.4 พื้นทีท่ ี่มีคุณคาของคลองออมนนท………………….
6.3 สถานการณและแนวโนมในการพัฒนาพื้นทีท่ ี่มีผลตอคุณคา
ของชุมชน……………………………………………………………………….
6.3.1 สถานการณปจจุบันทีเ่ กี่ยวของกับคุณคาชุมชน………………..
6.3.1.1 สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับคุณคา
ทางภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของชุมชน……………………
6.3.2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอคุณคา
ของชุมชน……………………………………………………..
6.3.2.1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพ……………..
6.3.2.2 แนวโนมการขยายตัวของชุมชน……………………..
6.3.2.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ……………
6.3.2.4 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสังคม………………..
6.3.3 แผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ……………………………
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ…………………………………………
7.1 สรุปผลการศึกษา…………………………………………………………...
7.1.1 พัฒนาการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมชุมชนริมคลองออมนนท………...
7.1.2 คุณคาและการประเมินคุณคาภูมิทศั นวฒ
ั นธรรม

หนา
116
119
124
128
128
133
133
134
136
138
140
142
142
142
144
144
145
146
147
147
149
149
149

ฏ

ชุมชนริมคลองออมนนท………………………………………...
7.2 ขอเสนอแนะและมาตรการในการเก็บรักษาภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม……………
7.2.1 การเสนอแนะแนวทางการใชที่ดนิ ใหเหมาะสม…………………
7.2.2 การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษรูปแบบสถาปตยกรรม
และองคประกอบดานภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม…………………….
7.2.2.1 การกําหนดอาคารรูปแบบสถาปตยกรรม
ของอาคารที่เหมาะสม……………………………………….
7.2.2.2 การกําหนดรูปแบบขององคประกอบอื่นๆ…………..
7.2.3 แนวทางการรักษาสภาพของคลองและภูมิทัศนชมุ ชน…………
7.2.4 แนวทางการสงเสริมการอนุรักษชมุ ชน………………………….
รายการอางอิง……………………………………………………………………………
ภาคผนวก………………………………………………………………………………..
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ……………………………………………………………….

หนา
150
152
152
155
155
159
160
161
165
168
176

ฐ
สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
การแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของคณะกรรมการ
มรดกออสเตรเลีย………………………………………………………………...
2.2
การแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของการอุทยานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา…………………………………………………………………….
3.1
การแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของการอุทยานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา……………………………………………………………………
3.2
การประยุกตเกณฑกรประเมินสําหรับภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมชุมชน
ริมคลองออมนนท………………………………………………………………
3.3
เกณฑที่ใชประเมินคุณคาขององคประกอบดานกายภาพ…………………….
3.4
เกณฑที่ใชประเมินคุณคาขององคประกอบดานสังคมและวัฒนธรรม………..
เกณฑที่ใชประเมินคุณคาขององคประกอบดานประวัติศาสตร……………….
3.5
การใชประโยชนที่ดนิ ป 2550………………………………………………….
4.1
กิจวัตรประจําวันของชาวสวน…………………………………………………
5.1
แบบแผนในการทําสวนปจจุบัน……………………………………………….
5.2
สรุปลักษณะและพัฒนาการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของชุมชน
5.3
ริมคลองออมนนท……………………………………………………………..
แสดงแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมและผูเกีย่ วของหรือ
7.1
นําแผนไปปฏิบัติ………………………………………………………………

หนา
18
19
43
45
47
48
49
64
83
90
94
163

ตนฉบับไมมีหนา
NO PAGE

ฑ

ฑ

IN ORIGINAL

ฒ
สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6.1
6.2
6.3
6.4

การกําหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ………………………………………………..
แผนที่เหตุการณทางประวัตศิ าตรในบริเวณคลองออมนนท……………………
แผนทีแ่ สดงชุมชนโบราณ……………………………………………………….
เสนทางคมนาคมทางบก………………………………………………………..
ลักษณะของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ…………………………………
การใชประโยชนที่ดนิ จังหวัดนนทบุรีป 2548……………………………………
ลักษณะเศรษฐกิจชุมชน…………………………………………………………
ลักษณะสังคม……………………………………………………………………
ตําแหนงลักษณะการใชพื้นที่ของชุมชนริมคลองออมนนท……………………..
ผังบริเวณของบาน……………………………………………………………….
ลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนริมคลองออมนนท…………..
พัฒนาการของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน……………..
ตําแหนงลักษณะการใชพื้นที่ของชุมชนริมคลองออมนนท……………………..
ผังบริเวณของบาน………………………………………………………………
ลักษณะกายภาพ เและสังคมของชุมชนริมคลองออมนนท…………………….
พัฒนาการของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในยุคชุมชนเปลี่ยนแปลง
เนื่องมาจากการคมนาคม………………………………………………………
ตําแหนงลักษณะการใชพื้นที่ของชุมชนริมคลองออมนนท…………………….
ผังบริเวณของบาน……………………………………………………………..
ลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ เและสังคมของชุมชนริมคลองออมนนท………..
พัฒนาการของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในยุคชุมชนเปลี่ยนแปลง
เนื่องมาจากการคมนาคม………………………………………………………
การตั้งถิ่นฐานริมคลองออมนนท……………………………………………….
ลักษณะสวนและวิถีชวี ิตชาวสวน………………………………………………
ลักษณะสวนและการตั้งถิ่นฐาน………………………………………………..
การทําสวน………………………………………………………………………

หนา
33
55
56
61
62
63
65
66
74
75
77
78
80
80
84
84
87
87
92
92
98
100
101
102

ณ

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

แสดงเครือขายลําน้าํ …………………………………………………………….
ลักษณะของเรือนแถวไม…………………………………………………………
ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง…………………………………………………
ลักษณะของเรือนไมพนื้ ถิน่ ………………………………………………………
ลักษณะของอาคารสมัยใหมที่อยูริมน้ําและตามเสนทางการคมนาคม…………
สถาปตยกรรมของศาลาทาน้ํา…………………………………………………..
สะพานในรูปแบบตางๆ………………………………………………………….
รูปแบบการสัญจรทางน้ําและทางบก……………………………………………
บรรยากาศของตลาดน้ําเสาธงหินและตลาดบางใหญ………………………….
การใชพื้นทีข่ องคนในชุมชน บริเวณสวน คลอง ศาลาทาน้ํา……………………
การใชพื้นทีข่ องคนในชุมชน บริเวณวัด คลอง ศาลาทาน้าํ ……………………..
การใชพื้นทีข่ องคนในชุมชน บริเวณบาน คลอง ศาลาทาน้ํา…………… ……..
กลุมคนและกิจกรรมในพื้นที่ตางๆ……………………………………………….
บรรยากาศของชาวบานทีม่ ารวมกันทําบุญตักบาตร……………………………
บรรยากาศของชาวบานทีม่ ารวมกันทําบุญสลากภัตรทุเรียน…………………..
แผนทีแ่ สดงโบราณสถานและสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตรของชุมชน…….
ภาพรวมของคุณคาดานกายภาพ………………………………………………
ภาพรวมของคุณคาดานประวัติศาสตร…………………………………………
ภาพรวมของคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม…………………………………..
ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548………………………………………….
เสนทางของโครงการรถไฟฟา……………………………………………………
ลักษณะเรือนไทยภาคกลางที่เปนเอกลักษณของชุมชน………………………...
ลักษณะเรือนแถวไมที่เปนเอกลักษณของชุมชน……………………………….
ลักษณะเรือนไทยภาคกลางที่ควรเปนแบบอยางในการอนุรักษ………………..
รูปแบบสถาปตยกรรมที่สวยงามควรแกการอนุรักษ…………………………….
รูปแบบศาลาทาน้ําของชุมชน……………………………………………………
ลักษณะของตลิ่งและเขื่อนทีเ่ หมาะสมและไมเหมาะสม………………………

หนา
105
108
109
110
110
111
111
113
117
120
121
121
122
124
125
130
135
137
139
143
145
157
157
158
158
159
160

ด
สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมทิ ี่
1.1
2.1
3.1
3.2
5.1
5.2
5.3

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย………………………………………………………….
ขั้นตอนและกระบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม……………………
กรอบแนวความคิดงานวิจัย…………………………………………………….
ขั้นตอนการประเมินคุณคาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม…………………………………
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในชวงที่ 1…………………………….
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในชวงที่ 2…………………………….
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในชวงที่ 3…………………………….

หนา
7
32
42
46
78
85
93

ต
สารบัญแผนที่
แผนที่
1.1
1.2
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
7.1

พื้นที่ศึกษา………………………………………………………………………
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา…………………………………………………………
แมน้ําเจาพระยาเดิมและคลองขุด………………………………………………
ลักษณะการขยายตัวและความเชื่อมโยงของชุมชนริมคลองออมนนท…………
ลักษณะการขยายตัวของชุมชนริมคลองออมนนท……………………………..
ลักษณะการขยายตัวของชุมชนริมคลองออมนนท……………………………..
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน…………………………………………………………..
ลักษณะของสวนผลไม………………………………………………………….
เครือขายลําน้าํ เสนทางคมนาคมทางบกและทางน้าํ …………………………..
ลักษณะของสถาปตยกรรม…………………………………………………….
องคประกอบดานกายภาพ……………………………………………………..
ลักษณะเศรษฐกิจที่สาํ คัญ………………………………………………………
การใชพื้นทีข่ องคนในชุมชน…………………………………………………….
พื้นที่ประกอบกิจกรรมและประเพณี……………………………………………
องคประกอบดานสังคมและวัฒนธรรม…………………………………………
ที่ตั้งของโบราณสถานแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรและแสดงองคประกอบ
ของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมดานประวัติศาสตร………………………………………
การประเมินคุณคาดานกายภาพ………………………………………………..
การประเมินคุณคาดานประวัติศาสตร………………………………………….
การประเมินคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม……………………………………
พื้นที่ทมี่ ีคุณคา…………………………………………………………………..
การจําแนกพื้นที่เพื่อเปนแนวทางการเก็บรักษาภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม…………….

หนา
4
5
70
75
81
88
99
103
107
112
115
118
123
126
127
132
134
136
138
140
154

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตรอันประกอบดวย
แหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร และมีคุณคาทางดานความงดงาม มีสุนทรียะ โดยพื้นที่นั้นๆ จะสะทอนเรื่องราวบอก
เลาความเปนมาทางประวัติศาสตร การกอตั้งถิ่นฐานของกลุมชนตางๆ ในพื้นที่นั้น โดยมีพัฒนาการ
ทางสังคมของวิถีชนที่มีคุณคา ทั้งในอดีตและปจจุบัน (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2550)ภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม จึงเปนเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธหรือการกระทําตอกัน ระหวางมนุษยและ
สภาพแวดลอม โดยสะทอนถึงพัฒนาการของชุมชน ผานลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในชุมชน ซึ่ง
ในปจจุบัน ประชาชนเริ่มตระหนั กวาการดํ ารงชีวิตมีความเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู ให
ความสําคัญกับแหลงมรดกทางธรรมชาติ รวมถึงลักษณะทางธรรมชาติทั้งกายภาพและทางชีววิทยา
ซึ่งมีคุณคาโดดเดน และความงามตามธรรมชาติที่มีคุณคา (อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ, 2515) ดังนั้น การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญที่จะชวยรักษา
มรดกอันทรงคุณคาที่ตกทอดมาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติผสมผสานกับการกระทําของมนุษยและ
กลาย เปนเอกลักษณของพื้นที่
คลองออมนนท1 เปนคลองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ในอดีตเปนเสนทางเดิมของ
แมน้ําเจาพระยา ประกอบไปดวยโครงขายแมน้ําลําคลอง ชุมชน วัด และพืชพรรณธรรมชาติ อยูใน
พื้นที่อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญโดยเฉพาะการทํา
สวนผลไม รูจักกันในนาม “สวนในบางกอก” ชุมชนริมคลองออมนนทในปจจุบันยังคงมีระบบการตั้ง
ถิ่นฐานที่สอดคลองกับธรรมชาติ โดยพื้นที่บริเวณดานหลังบานมีการแบงไวเพื่อทําสวน ในพื้นที่สวน
ปลูกพืชหลายชนิดและหลายระดับเพื่อเกื้อกูลกัน เชน การปลูกตนทุเรียนสลับดวยตนมังคุด อีกทั้งมี
การจัดระบบไหลเวียนน้ําในสวนใหสามารถไหลเขาออกไดตามธรรมชาติ นอกจากนี้สถาปตยกรรม
บานเรือนยังมีลักษณะเปนชุมชนริมน้ํายาวไปตามลําน้ําทั้งสองฝง มีทาน้ําอยูหนาบาน บริเวณใตถุน
1

คลองออมนนท เปนเสนทางเดิมของแมน้ําเจาพระยาในอดีต แตเนื่องจากความคดเคี้ยวของแมน้ําเจาพระยาในชวง

คลองออมนนท ในป พ.ศ. 2179 พระเจาปราสาททองแหงกรุงศรีอยุธยาโปรดเกลาใหขุดคลองลัดจากบริเวณปากแมน้ําออม
ตอนบนมาทะลุบริเวณหนาวัดเขมภิตาราม เพื่อยนระยะทางคมนาคม ผลจากการขุดคลองลัดครั้งนี้ทําใหแมน้ําเปลี่ยนทางเดินเกิด
แมน้ําเจาพระยาสายใหมขึ้น สวนแมน้ําเดิมก็ตื้นและแคบลงกลายเปนคลอง

2

บานใชเปนที่จอดเรือ และยังมีการทําสวนลอยน้ําโดยรอบบริเวณบานริมน้ํา สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึง
การดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของภูมิทัศนที่
เปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนริมน้ํา ดังนั้นคุณลักษณะของพื้นที่คลองออมนนท จึงมีความสอดคลองกับ
ความหมายของภู มิทั ศน วัฒ นธรรม ที่กํ า หนดโดยองค ก รการศึ ก ษาประวัติศ าสตรแ ละวั ฒ นธรรม
แหงชาติ (UNESCO)2 คือ ผลจากการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของสังคมหนึ่งๆผานทางกายภาพ
และการใช ง านที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ ลั ก ษณะทางธรรมชาติ ข องพื้ น ที่ (สํ า นั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548) จึงนับวาบริเวณคลองออมนนทเปนพื้นที่ที่มีคุณคาสูง
ทางดานภูมิทัศนวัฒนธรรม (ยงธนิศร พิมลเสถียร, 2545).
ปจจุบันพื้นที่คลองออมนนท เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมือง เชนการพัฒนา
โครงขายถนนพระราม5 และถนนราชพฤกษ ผานพื้นที่สวนของชาวบาน การสรางประตูปด‐เปดน้ํา
บริเวณปากคลองออมนนท การขยายตัวของหมูบานจัดสรร ทําใหวิถีชีวิตของชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไป ความสัมพันธระหวางประชาชนในชุมชนและสายน้ําเริ่มลดลง พื้นที่เกษตรกรรมริมน้ําถูกแทนที่
ด ว ยโครงการบ า นจั ด สรรที่ ข าดความกลมกลื น กั บ ชุ ม ชนเดิ ม (สํ า นั ก นโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอม, 2548) เมื่ อ ประตู ปด ‐เปดน้ํ า สร า งเสร็ จ จะส งผลกระทบต อ
ชาวสวนเกษตรแบบดั่งเดิมซึ่งใชการขึ้น‐ลงของแมน้ําเพื่อกําจัดศัตรูพืช อีกทั้งใชตะกอนของแมน้ําเพื่อ
เปนปุยสําหรับสวนผลไม ทําใหวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ําเปลี่ยนไป ชุมชนริมคลองออมนนทเปนพื้นที่อยู
ใกลอิทธิพลการขยายตัวของกรุงเทพมหานครมาก กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
รวดเร็ว อาจสงผลให รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน สถาปตยกรรม ภูมิทัศน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
ริมคลองออมนนทสูญหายไปในที่สุด
จากที่กลาวมาชุมชนริมคลองออมนนทเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจเรื่องภูมิทัศนวัฒนธรรม อีก
ทั้งชุมชนแหงนี้ยังอยูในภาวะเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนวัฒนธรรมจากการขยายตัวของเมือง
และพบวาการวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิทัศนวัฒนธรรมยังมีอยูในวงจํากัด ทําใหขาดแคลนขอมูล รวมถึง
กรณีศึกษาที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนทเพื่อรักษาเอกลักษณและคุณคาของพื้นที่ใหคงอยูตอไป
2

ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบงเปน 3 ประเภท 1. ภูมิทัศนที่ไดออกแบบและสรางสรรคอยางตั้งใจจากมนุษย เชน สวน

สวนสาธารณะ 2. ภูมิทัศนที่มีวิวัฒนาการอันเปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา ความ
เชื่อ 3. ภูมิทัศนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หรือองคประกอบทางธรรมชาติ
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1.2 คําถามงานวิจัย
“ ชุมชนริมคลองออมนนทมีพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน
อยางไร คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนทคืออะไรและมีคุณคาในดานใดบาง อีก
ทั้งควรมีแนวทางเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางไร ”
1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย
3.1 ศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
3.2 ศึกษาคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
3.3 ประเมินคุณคาเพื่อวิเคราะหหาความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน
ริมคลองออมนนท
3.4 เสนอแนะแนวทางเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท อีกทั้งศึกษาถึงคุณคาของ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมซึ่งกลายเปนเอกลักษณของพื้นที่ เพื่อวิเคราะหหาความสําคัญและประเมินคุณคา
ของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท รวมทั้งนําการประเมินคุณคา ที่ไดมาใชเสนอแนะ
แนวทางเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
1.4.2 ขอบเขตดานพืน้ ที่
พื้น ที่ ศึก ษา คื อ พื้นที่ บริ เวณชุ ม ชนริ มน้ําคลองอ อ มนนท อํ าเภอบางใหญ จั งหวั ดนนทบุ รี
ครอบคลุมพื้นที่ อบต.บางรักใหญ
หมูที่ 4 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 หมูที่ 10 หมูที่ 11
บางสวนของ หมูที่ 1 หมูที่ 3 และหมูที่ 5
อบต.เสาธงหิน
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 7 บางสวนของหมู 4
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5
เทศบาลบางมวง
อบต.บางเลน
หมูที่ 1 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 8 หมูที่ 9
ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4,847 คน ขนาดพื้นที่ประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลบางมวง และตําบลบางกราง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลบางรักนอย อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลบางแมนางและตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี
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สัญลักษณ
ก
พื้นที่ศึกษา

ภูมิทั
ทศ
ั นวัฒนธรรมชุมชน
นริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนท
ทบุรี

ที่มา : แผนที่การทองเที่ยวแห
ย
ง
ประะเทศไทย

แผนที่ 1.1 แสดงพื้นทีศ
่ ึกษา
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิ
ห ทยาลัย

4
5

5

5

สัญลักษณ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ษ

ภูมิทัศน
นวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอ
ม
อมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรีี

ที่มา : ดั
ดดแปลงจาก Point Asia

แผนที่1.2 แสดงง-ขอบเขตของพื้นทีศ
่ กษา
ก
ึ
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั
ท ย

6
5

6

1.5 วิธกี ารและขั้นตอนดําเนินการศึกษา
ในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบงวิธีการดําเนินการศึกษาไดเปน 4 ขั้นตอนหลักๆ
คือ
1.5.1 ศึกษาแนวความคิดทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานใน
การศึกษา
1.5.1.1 แนวความคิดที่เกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศนวัฒนธรรม แนวคิด
เกี่ยวกับชุมชนและชุมชนริมน้ํา แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับ
การกําหนดแนวทางการอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรม และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ/กรณีศึกษา
1.5.2 รวบรวมขอมูล
1.5.2.1ศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
1.5.2.2 ศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม เชน การตั้งถิ่นฐาน สถาปตยกรรม
การใชประโยชนพื้นที่วาง ความเชื่อ วัฒนธรรม เปนตน
1.5.3 การวิเคราะหขอมูล
1.5.3.1 วิเคราะหพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท เพื่อให
ทราบพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุใด มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
บางและเปลี่ยนแปลงอยางไร
1.5.3.2 วิเคราะหองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม วาอยูบริเวณใด สัมพันธกับ
พื้นที่อยางไร
1.5.3.3 การประเมินคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยใชหลักเกณฑในการประเมิน
ความโดดเดนมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนแหลงมรดกโลก ขององคการยูเนสโก ที่ใชในการ
ประเมินคุณคาของมรดกโลกดานภูมิทัศนวัฒนธรรม
1.5.3.4 ประมวลผลจากการศึ ก ษาเพื่ อ เสนอแนะแนวทางเก็ บ รั ก ษาภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท
1.5.3.5 สรุป ผลการวิ จัยเสนอแนะแนวทางเก็บ รัก ษาภูมิทั ศนวั ฒนธรรมชุ ม ชนริ ม
คลองออมนนท
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แผนภูมทิ ี่ 1.1 แสดงขั้นตอนดําเนินการดําเนินการวิจยั
“ชุมชนริมคลองออมนนทมีพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบันอยางไร คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนทคืออะไรและมี
คุณคาในดานใดบาง อีกทั้งควรมีแนวทางเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางไร”

ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตน
ขอมูลทุติยภูมิ
‐ แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมคลองออมนนท
‐ กิจกรรมการกําหนดระเบียบและขอบังคับในการใชประโยชน
ที่ดินริมฝงคลองออมนนท‐คลองบางกอก‐คลองบางกรวย
ขอมูลปฐมภูมิ
‐ การสํารวจ
‐ การสัมภาษณ
‐ การสังเกตการณ
‐ การสนทนากลุม

ศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชนริมคลองออมนนท

ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- แนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศนวัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและชุมชนริมน้ํา
- แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณคาภูมิทัศน
วัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการอนุรักษและ
แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ/กรณีศึกษา

ศึกษาองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชนริมคลองออมนนท

ประเมินคุณคาเพือ่ วิเคราะหหาความสําคัญของภูมิทศั น
วัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท

เสนอแนะแนวทางเก็บรักษาและจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
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1.6 แหลงทีม่ าขอมูล
1.6.1 ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมมาจากรายงาน เอกสาร ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ แผนที่
ภาพถายทางอากาศ ภาพถาย สถิติที่เกี่ยวของ ซึ่งแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก
- กรมแผนที่ทหาร
- สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เทศบาลบางมวง
- อบต.บางรักนอย
- อบต.เสาธงหิน
- อบต.บางเลน
1.6.2 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภาคสนามโดยใช 4 วิธีคือ
1.6.2.1 วิธีการสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชนริมคลองออม
นนท ที่ตั้งและองคประกอบทางกายภาพในปจจุบัน
1.6.2.2
วิธีการสังเกต(Observation) แบบไมมีสวนรวมในการมองภาพความ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมที่เกิดขึ้น และใชวิธีสังเกตการณและสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูคนใน
ชุมชน นําขอมูลบางสวนมาประกอบการวิเคราะหขอมูลอื่นๆตอไป
1.6.2.3 วิธีการสัมภาษณ แบงเปน 2 กลุม คือ การสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key
informants) แบบเจาะลึกและ การสัมภาษณทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ใหทราบถึงความ
เปนมาและพัฒนาการของชุมชนในแตละชวงเวลา เพื่อนํามาวิเคราะหพัฒนาการของชุมชน ขอมูล
เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น บริ เ วณคลองและภายในพื้ น ที่ ชุ ม ชน ป ญ หาและแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน รวมทั้งทัศนะคติตอการใชชีวิตริมคลอง
1.6.2.4 สนทนากลุม ( Focus Group) การสนทนากลุม คือ การสัมภาษณกลุมยอย
มีผูรวมสนทนากลุมเล็กๆ ประมาณ 10 คน ทั้งจากกลุมของหนวยงานราชการ และกลุมประชากรที่
เปนบุคคลสําคัญในชุมชน เพื่อรวมกัน ประเมินคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม วิเคราะหสถานการณ
ปจจุบัน สภาพปญหา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเสนอแนะ
แนวความคิด เพื่อนําไปสูการเสนอแนะมาตรการในการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
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1. 7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 ทราบและเขาใจถึง พัฒนาการ รวมไปถึงคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ออมนนท
1.7.2 สามารถกระตุนจิตสํานึกและชวยสงเสริมใหประชาชนในชุมชน รูจักถึงคุณคาของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อเปนอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ําให
คงอยูไดอยางเหมาะสมกับการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต
1.7.3 สามารถเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและรูปแบบที่เปนไปไดในการอนุรักษภูมิทัศน
วัฒนธรรม โดยเกิดจากการวางแผนอยางเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนบานคอวัง
1.7.4 หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการอนุรักษชุมชนไดอยางเหมาะสมกับคุณคาของพื้นที่นั้นๆ
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บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะกลาวถึงแนวความคิดและทฤษฎี รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษา และวิเคราะห โดยมีแนวความคิดและทฤษฎี รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศนวัฒนธรรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและชุมชนริมน้ํา
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณคาและวิเคราะหความสําคัญของ
ภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการการอนุรักษและแนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ/กรณีศึกษา
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทัศนวัฒนธรรม
ภูมิทัศน วัฒนธรรมเปน คําศัพทและแนวคิดที่เ กี่ยวของกับการศึกษาสภาพแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น โดยนักภูมิศาสตรชาวเยอรมัน ชื่อ คารล ซาเออร เปนผูริเริ่มในการนําคําวาภูมิทัศน
วัฒนธรรมมาใชกันจนเปนที่รูจักอยางกวางขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายเขตการอนุรักษมรดก
ทางวั ฒ นธรรมไม ใ ห จํ า กั ด เฉพาะอาคารแต ใ ห ค รอบคลุ ม ถึ ง สภาพแวดล อ มโดยรอบ โดย
แนวความคิ ดของ คาร ล ซาวเออร นั้น ยึด เอาปจจัย ทางวั ฒ นธรรมเปน หลัก โดยใช เ วลาเป น
สื่อกลางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภูมิประเทศใหกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรม เปรียบเสมือน
ปจจัยทางกายภาพเปนเวทีใหมนุษยเขาไปแสดงบทบาท โดยปรากฏหลักฐานคลายกับประทับรอย
ลงบนพื้นที่ ซึ่งบทบาทที่มนุษยแสดงนั้นเปนไปตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของตน นับเปนการ
ผสมผสานระหวางปจจัยทางวัฒนธรรมกับปจจัยทางกายภาพใหเจากับวิถีของมนุษยในพื้นที่นั้น
ลักษณะที่มนุษยเขาไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติจนกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมดังกลาว หลัง
ซาวเออร ไดมีหลายองคกรใหคําจํากัดความของคําวา ภูมิทัศนวัฒนธรรม ไวหลากหลายมากขึ้น
เพื่อตอบสนองกระแสการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่แพรหลายไปทั่วโลก
ตอมาราวป ค.ศ. 1990 คณะกรรมการมรดกโลกไดเริ่มศึกษาและเสนอแนวคิดดังกลาว
ออกมาอยางเปนรูปธรรม และมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางภูมิทัศนวัฒนธรรมขึ้นอยางเปน
ทางการ สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื่องภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนที่แพรหลายในระยะหลายป
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ผานมา ในป 2549 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดดําเนินโครงการสํารวจภูมิทัศน
วัฒนธรรม และเริ่มโครงการนํารองใน 12 จังหวัด
2.1.1 ความหมายของภูมทิ ัศนวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2550 (2550:1)ใหความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมวา พื้นที่
ทางภูมิศาสตรอันประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งมี
ความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร และมีคุณคาทางดานความงดงาม มีสุนทรียะ
โดยพื้นที่นั้นๆ จะสะทอนเรื่องราวบอกเลาความเปนมาทางประวัติศาสตร การกอตั้งถิ่นฐานของ
กลุมชนตางๆ ในพื้นที่นั้น โดยมีพัฒนาการทางสังคมของวิถีชนที่มีคุณคา ทั้งในอดีตและปจจุบัน
อิโคโมสไทยใ หความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมวา มรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
ผสานสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและโดยมนุษยรวมกัน แสดงใหเห็นถึงสังคมมนุษยและการตั้งถิ่น
ฐานที่ ผ า นช ว งเวลาภายใต อิ ท ธิ พ ลของข อ จํ า กั ด ทางกายภาพและ/หรื อ สิ่ ง ที่ เ ป น อยู ข อง
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติรวมไปถึงแรงผลักดันทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทั้งจาก
ภายนอกและภายใน ความหลากหลายของกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติที่
หลอหลอมเปนมรดกภูมิทัศนวัฒนธรรม มักจะสะทอนเทคนิคเฉพาะของการใชที่ดินอยางยั่งยืน
ตามคุ ณ ลั ก ษณะและข อ จํ า กั ด ของสภาพแวดล อ มธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู และ
ความสัมพันธของจิตวิญญาณกับธรรมชาติ
Peter Folwer (2002: 18) ไดใหความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรม ผลลัพทที่เกิดจาก
การผสานกันระหวางธรรมชาติกับมนุษย โดยแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย และการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษยผานกาลเวลามาจนกระทั่งปจจุบัน ภายใตอิทธิพลของขอจํากัดทางกายภาพ
และโอกาสที่จะนําเสนอขึ้นโดยที่สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเปนตัวกําหนดรูปแบบ ตลอดจนเปนการ
สืบตอในทางสังคม เศรษฐกิจ และแรงกดดันทางวัฒนธรรม ทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน
โดยพื้นที่ดังกลาวไดผานการเลือกเฟนตามหลักเกณฑของคุณคาในความโดดเดนอันเปนสากล
(Universal Value)จนสามารถเปนตัวแทนที่ชัดเจนของภูมิทัศนวัฒนธรรมรวมไปถึงแสดงใหเห็นถึง
ภูมิทัศนวัฒนธรรมแหงภูมิภาค
ในขณะที่สภายุโรป หรือ Council of Europe ไดกําหนดความหมายของภูมิทัศน
วัฒนธรรมไวใน European Landscape Convention 2000 วาเปนพื้นที่ซึ่งมนุษยรับรูได โดยอัต
ลักษณของพื้นที่เปนผลมาจากการกระทํา และปฏิกริยาระหวางปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยที่
เกิ ด จากมนุ ษ ย โดยมี ก ารกล า วถึ ง การกระทํ า ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย ใ นอดี ต ซึ่ ง เน น ย้ํ า ถึ ง ประเด็ น
ความสําคัญในเรื่อง “วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการเปลี่ยนแปลง”
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สวนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนประเทศที่ใหความสํา คัญกั บการอนุรัก ษ หรื อการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมเปน อยางมาก ไดกําหนดความหมายภูมิทั ศนวัฒนธรรมไว ห ลาย
ประเภทไดแก
1. ภูมิทัศนมีความเชื่อมโยงซึ่งรวมถึงภูมิทัศนที่มีความหมายทางศาสนา
2. ภูมิทัศนที่สะทอนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ยังคงดําเนินอยู
3. สถานที่ที่สีความสัมพันธกับกิจกรรมในประวัติศาสตรหรือในชวงระยะเวลาหนึ่ง
4. สถานที่ที่แสดงถึงชั้นทางประวัติศาสตร
5. สถานที่ที่แสดงถึงความพึ่งพาของกิจกรรมตางๆที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
บนระบบของธรรมชาติ
6. ภูมิทัศนที่เปนเสนตรง
7. สถานที่ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับภูมิทัศนของสถานที่นั้นๆ
8. สถานที่ที่แสดงเรื่องราวหลากหลาย หรือมีคุณคาหลายประการ
จากตัวอยางแนวความคิดเรื่องภูมิทัศนวัฒนธรรมขางตน ความหมายและประเภท
ของภูมิทัศนวัฒนธรมมีทั้งความเหมือนและตางกันไป แตอาจกลาวไดวาภูมิทัศนวัฒนธรรมคือ
1. มีธรรมชาติเปนรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรม
2. สิ่งแวดลอมเปนบริบทของการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย
3. เกิดการรับรูเอกลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่น (Sense of place) ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิทัศนนั้นทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
2.1.2 ประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมภูมิทัศนวัฒนธรรม
ในการศึกษาเรื่องภูมิทัศนวัฒนธรรมไดจําแนกประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมออกเปน
ประเภท ดวยเกณฑที่แตกตางกันไป
คณะกรรมการมรดกโลก ( World heritage Committee) ไดจําแนกภูมิทัศนวัฒนธรรม
ออกเปน 3 ประเภท คือ
1.
ภูมิทัศนที่ไดรับการออกแบบลัสรางสรรคอยางตั้งใจโดยมนุษย ซึ่งรวมทั้งสวน
และสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อเหตุผลทางสุนทรีย ซึ่งสวนมากมักจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหรือ
อนุสรณสถาน
2.
ภูมิทัศนที่วิวัฒนาการมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การปกครอง
หรื อ ศาสนา และมี พั ฒ นาการที่ สื บ เนื่ อ งมายั ง ป จ จุ บั น ผ า นความเกี่ ย วเนื่ อ งสั ม พั น ธ กั บ
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สภาพแวดลอมทางธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เชน ภูมิทัศนที่แสดงใหเห็นพัฒนาการของ รูปทรง และ
องคประกอบ ที่รวมกันขึ้นเปนภูมิทัศนวัฒนธรรม ในที่นี้แบงเปน 2 หัวขอยอยดังนี้
2.1 ภูมิทัศนที่หยุดนิ่ง หรือ ซากภูมิทัศนวัฒนธรรมที่ถูกทิ้งรางไปตามวัฏจักรของ
การเสื่อมลงของพื้นที่ หรืออาจถูกทิ้งรางไปอยางฉับพลัน
2.2 ภูมิทัศนวัฒนธรรมที่ยังเคลื่อนไหว กลาวคือ เปนภูมิทัศนที่สะทอนใหเห็นถึง
การดําเนินชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้นๆในปจจุบัน ที่แสดงถึงพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากอดีต
กระทั่งปจจุบัน
3. ภูมิทัศนที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ตัวอยางเชน ภูมิทัศนวัฒนธรรมของแหลง
มรดกโลกที่แสดงออกซึ่งพลังอันยิ่งใหญและแรงบันดาลใจจากศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับภูมิลักษณทางธรรมชาติที่มีมากกวาประจักษพยานที่เปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
อาจารย ว นิ ด า พึ่ ง สุ น ทรและคณะ(2550) ได จํ า แนกประเภทของภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรม
ออกเป น 3
ประเภท โดยใชเ กณฑ ข องระดั บ ความเข ม ข น ของการที่ ม นุษ ย เ ข า ไปจั ด การ
สภาพแวดล อ มเพื่ อ ให เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวคิ ด หลั ก ของภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรม กลาวคือ
1.
ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบ ภูมิทัศนนําวัฒนธรรม หรือ ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบ
ชนบท คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติจะเปนปจจัยหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินชีวิค มี
ลักษณะโดดเดนในการดําเนินชีวิตใกลชิดกับสิ่งแวดลอม มีระบบเครือญาติที่เขมแข็ง เคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
2.
ภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมแบบ ภู มิ ทั ศ น ที่ มี ลั ก ษณะเด น ร ว มกั น ทั้ ง ภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรม หรือ ภูมิทัศนวัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท คือ ชุมชนมีพัฒนาการมากขึ้น ทั้งในแง
ของทรัพยากร แรงงาน ความรู เทคโนโลยี ยอมมีการการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนเพื่อใหสนองตอ
ความต อ งการในการดํ า รงชี วิ ต ที่ มี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ด ว ย แต อ ย า งไรก็ ต ามก็ ยั ง ให คุ ณ ค า ของระบบ
นิเวศนวิทยาเดิม
3.
ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบ วัฒนธรรมนําภูมิทัศน หรือ ภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง
คือ มนุษยตั้งถิ่นฐานมาอยางยาวนานมีการปรับสภาพภูมิปะเทศใหสนองกับการดําเนินชีวิต จน
บางครั้งเปนความพยายามที่จะเอาชนะสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ตอกิจกรรมตางๆ และมีความหลากหลายมากขึ้น
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ในสวนของประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมไดนําประเภทไปใชประกอบในการอธิบาย
พัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อจะไดเห็นภาพของภูมิทัศนวัฒนธรรมในแตละชวงเวลาได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภูมิทัศนวัฒนธรรม (นวณัฐ โอศิริ, 2551: 7-11)
1.) การจัดพื้นที่วาง (Organization of space) หมายถึงการจัดวางองคประกอบตางๆ
เชน อาคาร พืชพรรณ ทางสัญจร ฯลฯ ลงบนพื้นที่วางเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานดานการ
อยูอาศัยและวัฒนธรรมประเพณีการจัดพื้นที่วางมีปจจัยกําหนดหลายประการไมวาจะเปนความ
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ความตองการดานใชสอย แบบแผนอันเกิดจากคติความเชื่อ หรือ
ความพึงพอใจตามรสนิ ยม การจัดพื้น ที่ว างของมนุษ ยแสดงใหเ ห็น ชัดเจนในการวางผั งเมือง
หมูบาน วัด วัง และสวนสาธารณะ
1.1 คติความเชื่อและประเพณีนิยม
คติความเชื่อและประเพณีนิยม คือแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต รากฐาน
ของคติความเชื่อและประเพณีนิยมในประเทศไทยมาจากทั้งความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ
หรือวิญญาณนิยม (animism) และพุทธศาสนา การจัดที่วางหรือการวางผังบริเวณที่อางอิงกับคติ
ความเชื่อและประเพณีนิยมนั้นมีบทบาทสําคัญในการสรางเอกลักษณใหแกภูมิทัศนวัฒนธรรม
เพราะนอกจากจะแสดงรู ป แบบที่ มี ค วามเฉพาะตั ว ของแต ล ะภู มิ ภ าคแล ว ยั ง แฝงไปด ว ย
ความหมายที่ลึกซึ้งอันสะทอนใหเห็นรากเหงาทางวัฒนธรรมไดอยางเดนชัด
1.2 รสนิยม
นักภูมิศาสตรชื่อเดวิด โลเวนธาล (David Lowenthal) และฮิว พรินซ(Hugh Prince) เคย
กล า วไว ว า หนึ่ ง ในหลายป จ จั ย ที่ มี ส ว นในการสร า งภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมคื อ รสนิ ย มของมนุ ษ ย
โดยทั่วไปแลว รสนิยมมักสัมพันธไปกับเรื่องสุนทรียภาพ เพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดเรื่อง
ความงามในอุดมคติ รสนิยมอาจเกิดจากประสบการณที่สั่งสมมาแตวัยเยาวหรือเกิดจากการ
เรียนรูใหมๆดังนั้นรสนิยมจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอิทธิพลภายนอกและจิตใต
สํานึกของแตละคน
รสนิ ย มที่ ป รากฏในภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมแม จ ะมี ค วามหลากหลายแต ก็ อ าจมี ค วาม
คลายคลึงกันสําหรับในกลุมคนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมเดียวกัน เชน ชาวอังกฤษมักชอบภูมิทัศน
ธรรมชาติที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี รสนิยมนี้สะทอนใหเห็น
ในรูปแบบของสวนสาธารณะและภูมิทัศนถนน ในประเทศไทย รสนิยมทางภูมิทั ศนขึ้น อยูกับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอกเปนสวนใหญ จะเห็นไดชัดวาหนึ่งในวัฒนธรรมภายนอกที่มี
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บทบาทตอสุนทรียภาพในอุดมคติของชาวไทยมากที่สุดคือ วัฒนธรรมตะวันตกที่มีตอรูปแบบ
วัฒนธรรมเมือง
2) กิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงผืนดินเพื่อการดํารงชีวิต
2.1 เกษตรกรรม หมายถึงกระบวนการผลิตอยางมีระบบดวยการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยง
สัตว มีปจจัยหลายประการทีเ่ ปนตัวกําหนดรูปแบบการเกษตรในแตละพื้นที่ เชน สภาพภูมิศาสตร
ความชํานาญเฉพาะกลุม ทิศทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
2.2 การประมง เกิดควบคูไปกับการตั้งถิน่ ฐานชายฝงทะเล และแมน้ําลําคลอง มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2.1.4 องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม (นวณัฐ โอศิริ, 2551: 48-57)
ในแนวคิดเรื่ององคประกอบสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรมไดนําองคประกอบของภูมิทัศน
พื้นถิ่นมาเปนแนวทางการศึกษาเนื่องจาก ภูมิทัศนพื้นถิ่นคือภาพตัวอยางที่เดนชัดของภูมิทัศน
วัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานภูมิศาสตรกับวัฒนธรรมเขาเปนเนื้อเดียวกัน วิถีชีวิตของชุมชน
ตองพึ่งพาธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตร ในขณะเดียวกันชุมชนตองปรับตัวเพื่ออยูรวมกัน
รวมทั้ ง มีก ฎเกณฑแ ละจารี ต ประเพณีเ พื่ อ การปกปอ งรัก ษาธรรมชาติ ภู มิทั ศ นพื้ น ถิ่น นั้ น เป น
สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยูเกิดจากความตองการของผูอยูอาศัยในการตอบสนอง
ชีวิตความเปนอยู ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
องคประกอบสําคัญจึงประกอบไปดวย
1) ผังบริเวณและระบบที่วาง
1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของหมูบานพื้น
ถิ่นในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย โดยพื้นฐานแลวหมูบานพื้นถิ่นเปนสังคมเกษตรกรรม การ
เลือกทําเลที่ตั้งหมูบานหรือชุมชนจึงที่ตองพึ่งพาอาศัยแหลงน้ําและพื้นดินสําหรับเพาะปลูกเปน
หลัก ปจจุบันเราสามารถจําแนกรูปแบบการตั้งถิ่นฐานได 3 ประเภทคือ
การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว(linear settlement) เปนลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีบานเรือน
เกาะตัว เปนแนวยาวไปตามริมฝงแมน้ําลําคลอง ชุมชนใชลําน้ําเปนเสนทางสัญจรที่ยาวและอาจ
ควบคุมปญหาน้ําทวมไดยาก ตัวอยางของการตั้งถิ่นฐานประเภทนี้คือ ชุมชนเกษตรกรรมภาค
กลาง
การตั้งถิ่นฐานแบบกลุม(clustered settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวบนที่
ดอนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาน้ําทวม เชน ชุมชนที่ราบลุมแมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชน
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ประมงริมฝงทะเล ฯลฯ ดวยขอจํากัดในดานพื้นที่ทําใหการตั้งถิ่นฐานประเภทนี้ประกอบดวย
บานเรือนที่ตั้งอยูใกลชิดเกาะกลุมกันเพื่อประหยัดเนื้อที่
การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย(Scattered settlement) เปนการตั้งบานเรือนแบบกระจาย
เปนกลุมเล็กๆเฉพาะเครือญาติ ไมเกาะกลุมขนาดใหญเหมือนสองประเภทแรก ลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานแบบกระจายพบตามพื้นที่สวนและไรนาตางๆ เชน บานชาวสวนยางพารา และบานชาวเขา
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของแตละกลุมวัฒนธรรม สะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติและการคัดสรรรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
1.2 ระบบที่วางและทางสัญจร
ลักษณะการวางผังบริเวณหมูบานแตละแหงจะแตกตางกันไปตามกลุมวัฒนธรรมและ
ภูมิภาค ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ภูมิศาสตร วิถีการผลิต แบบแผนประเพณี และ
ระบบความเชื่อ โดยทั่วไปแลวการวางผังบริเวณหมูบานนั้นมีเปาหมายเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่
อยูอาศัยใหเย็นสบายรวมทั้งเอื้ออํานวยตอวิถีชีวิตและพิธีกรรมในชุมชน
การจัดที่วางทางภูมิทัศนยังสัมพันธกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐาน
เปนแนวยาวริมแมน้ําลําคลองจะมีเรือนดั้งเดิมหรือเรือนตนตระกูลสรางติดอยูริมน้ําโดยมีเรือน
ลูกหลานหรือญาติพี่นองสรางถัดออกมาตามแนวตั้งฉากกับแมน้ํา เรือนแตละกลุมซึ่งเปนเครือ
ญาติกันนี้สามารถเขาถึงไดดวยทางเดินแคบๆที่มีปลายเปดออกสูแมน้ําลําคลองและมีบานเรียง
รายอยูสองข างนี้เ ปน รูปแบบการวางผัง ที่นอกจากจะใหรมเงาแกคนเดิน แลว ยัง ชวยเพิ่ม การ
ไหลเวียนของกระแสลม สามารถลดความรูสึกอาวไดหากวางทางเดินในแนวเหนือใต
2) สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ชุมชนพื้นถิ่นมีชีวิตผูกพันกับระบบความเชื่อใหญๆสองระบบคือ ศาสนาพุทธและอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ระบบความเชื่อทั้งสองนี้ปรากฏใหเห็นชัดเจนในการวางผังบริเวณหมูบาน หรืออีก
นัยหนึ่งคือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ
2.1 ลานกลางบาน คือลานโลงบริเวณศูนยกลางหมูบาน ในเชิงวัฒนธรรมลาน
กลางบานเปนสัญลักษณของจิตวิญญาณของชุมชน ในชวงเวลาปกติลานกลางบานจะเปนที่ๆมี
กิจกรรมประจําวันเกิดขึ้น เชน ลานตากขาวปลาอาหารแหง ตลาดนัด ที่พบปะชุมชนของชาวบาน
สนามเด็กเลน และลานกีฬา ลานกลางบานมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ ศาลากลางบาน
และตนไมใหญ โดยทั่วไปศาลากลางบานเปนอาคารโถง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตนไมใหญนั้นมัก
เปนตนไมตระกูลไทร โพ กราง
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2.2 หอผี คือ โครงสรางไมยกเสาสูง 4 – 6 เสามีลักษณะคลายเรือนพักอาศัย
ขนาดยอสวน ตั้งอยูชายขอบของหมูบาน เชื่อกันวาหอผีเปนที่สิงสถิตของเจาที่หรือผีคุมครอง
อาณาเขต(territorial spirit) และมีหนาที่ควบคุมดูแลอาณาบริเวณหมูบานและผูอยูอาศัยทุกคน
2.3 ศาสนสถาน วัดเปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุดในชุมชนพุทธของภูมิภาคตางๆ
โดยทั่วไปแลววัดจะประกอบดวยเขตพุทธาวาสอันประกอบดวยอาคารที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา เชน โบสถ วิหาร เจดีย และเขตสังฆาวาสชัดเจน แตวัดขนาดเล็กตามหมูบานมักใช
เพียงที่วางในการแบงเขตเทานั้น
ตําแหนงที่ตั้งของวัดในหมูบานและสิ่งกอสรางสําคัญภายในวัด มีความแตกตางไปตาม
จารีต ประเพณี ของแตละภูมิภาค วัดในชุมชนภาคกลางจะตั้งบริเวณศูนยกลางของหมูบานและ
อยูริมลําน้ํา รูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารประธานในวัดมีเอกลักษณเฉพาะที่สามารถใหเห็น
ความแตกตางของแตละภูมิภาค
3) เรือนและอาณาบริเวณ
เรือนเปนองคประกอบที่สําคัญ เพราะเรือนเปนเสมือนตัวแทนทางกายภาพที่สะทอน
เอกลักษณของทองถิ่นไดอยางชัดเจน จุดเริ่มตนของการสรางเรือนคือการเนนประโยชนใชสอยที่
สอดคลองกับระบบการผลิตและสภาพแวดลอม ดังนั้นเรือนพื้นถิ่นไทยจึงมีลักษณะที่เรียบงาย ดู
สมถะ มีขนาดสัดสวนที่พอเหมาะกับมนุษย แสดงสัจจะของโครงสราง และใชวัสดุกอสรางที่หาได
งายในทองถิ่น
เรือนพื้นถิ่นในประเทศไทยไมวาจะเปนของภูมิภาคใดก็ตามจะมีลักษณะรวมกันอยูบาง
ประการ กลาวคือ เปนเรือนที่มีใตถุน หลังคาทรงจั่ว และมีชานเรือนสําหรับใชสอยเอนกประสงค
ภาคกลาง รูปแบบของเรือนภาคกลางตอบสนองตอสภาพภูมิศาสตรที่เปนที่ราบน้ําทวม
ถึง อากาศรอนอบอาว ฝนคอนขางชุก เรือนภาคกลางสวนใหญวางตัวตามแนวตะวันคือหันขาง
เรือนไปทางทิศเหนือ-ใต ยกเวนเรือนของชาวมอญที่วางตัวขวางตะวัน เรือนภาคกลางเปนเรือนไม
ยกใตถุนสูง มีชานโลงกวางเพื่อการถายเทอากาศ ชานเรือนภาคกลางเปนพื้นที่เอนกประสงค บน
ชานเรือนมักวางไมกระถางที่เปนทั้งไมผลและไมดอก หลังคาเปนหลังคาจั่วทรงสูงยอดแหลม
และมีชายคายื่นยาวเพื่อปองกันฝนสาดเขาหนาตางหรือกระทบฝาเรือน การที่เรือนภาคกลางมี
หลลังคาจั่วสูงเนื่องมาจากวัสดุที่ใชมุงหลังคา เชน จาก แฝก กระเบื้องดินเผา จะตองมุงหลังคาสูง
ชันเพื่อไมใหน้ําฝนขังจนทําใหหลังคารั่วซึมได
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สวนใน กฎบัตรเบอรรา (Lennon, Mathews and Associates, 1996: 4-6) ไดบรรยายถึง
หลักฐานทางกายภาพทั้งหมดของภูมิทัศนหรือลักษณะเดนของภูมิทัศน รวมไปถึงสภาพแวดลอม
และภูมิศาสตรกายภาพ โครงสรางที่ยังคงอยู อีกทั้งหลักฐานทางโบราณคดี นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
หลักฐานที่ไมใชวัตถุ เชน วรรณคดีหรือศิลปกรรม หรือคติชาวบาน อาจปรากฏในหลักฐานทาง
เอกสาร วรรณกรรม จิตรกรรม หรือในความทรงจําและเรื่องเลา
การแบ ง ประเภทและรู ป แบบองค ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมสามารถทํ า ได
หลากหลายวิธี ขึ้นอยูกับหลักฐานทางกายภาพที่สามารถบรรยายคุณลักษณะได คณะกรรมการ
มรดกของออสเตรเลียไดใชการแบงหมวดหมูตามรูปแบบที่แตกตางของสถานที่ ดวยคุณคาทาง
ประวัติศาสตร ดังตัวอยางตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงการแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดก
ออสเตรเลีย
โครงสราง

ลักษณะทางกายภาพที่ยังคงอยู โครงสรางที่มีลักษณะเดน มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมของมนุษย เชน อาคาร, กระทอม, เขื่อน หรือคอกปศุสัตว

กลุมอาคาร

จํานวนลักษณะพิเศษ ที่แตละสวนมีความสัมพันธกันในบางประการ เชน
ความสําเร็จในการใช หรือประโยชนใชสอย,

ที่ตั้ง

แหลงที่ตั้งของเหตุการณ, โครงสราง หรือกลุมอาคาร, หลักฐานทางกายภาพที่
ยังคงหลงเหลืออยู

ลักษณะพิเศษ

องคประกอบ หรือสวนประกอบของภูมิทัศน ที่ตั้ง หรือกลุมอาคาร ลักษณะพิเศษ
ทางธรรมชาติ เชน ถนนที่มีตนไมแปลกๆ สองขางทาง การสะสมการตกตะกอน
ของแรธาตุ

ลักษณะเปนแนวยาว

โครงขาย (ภูมิทัศนแบบ ยาว, แคบ หรือองคประกอบของภูมิทัศน, เชน ถนน หรือ
เสนทางการขนสง และสวนประกอบที่เกี่ยวของ, รวมไปถึงบริเวณหยุดพัก, คอก
ปศุสัตว, ที่พักชั่วคราว

ที่มา : กฎบัตรเบอรรา อางถึงใน Lennon, Mathews and Associates (1996)
การแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดกออสเตรเลีย จะ
ใหความสําคัญเฉพาะองคประกอบดานกายภาพเปนสําคัญ ซึ่งยังไมครอบคลุมมิติดานสังคม
วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง เป น ส ว นสํา คั ญ ในการศึ ก ษาถึ ง องค ป ระกอบของภูมิ ทั ศ น
วัฒนธรรม
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การอุทยานแหงชาติ (National Park Service) ของสหรัฐอเมริกา (2549: 10) ได
กลาวถึงองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมไว ใชแนวทางที่คลายคลึงกัน แตจะมีบางสวนที่
เกี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี เ พิ่ ม เติ ม เข า มา จากแนวทางนี้ ส ามารถตี ค วามหมายได ว า
ธรรมชาติและวัฒนธรรมนั่นเอง ที่องคประกอบสําคัญในการกําหนดรูปรางของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ตารางที่ 2.2 แสดงการแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมของการอุทยานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา
กระบวนการกําหนดรูปรางของพื้นที่
1. การใชที่ดินและกิจกรรม

รูปแบบการใชที่ดิน, อาชีพ

2. รูปแบบของระบบพื้นที่

เชน ขนาดของพื้นที่เกษตรกรรม, การตั้งถิ่นฐาน หรือ
โครงสรางของแหลงที่ตั้ง, การเขาถึงแหลงน้ํา; สิ่งเหลานี้อาจ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางดานการเมือง หรือนโยบายของ
รัฐ

3. การปฏิบัติตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ

วิถีชีวิต ประเพณี และการปฏิบัติตองมีการปรับใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทองถิ่นและระบบนิเวศวิทยา

4. วัฒนธรรมประเพณี

อิทธิพลตอการใชที่ดิน, การครอบครองที่ดินและรูปรางของ
ที่ดิน

องคประกอบดานกายภาพ
5. โครงขายการสัญจร

ระบบเพื่อการขนสง คน สินคา และวัตถุดิบ

6. เสนแบงเขต

เชน กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน, คอกมา หรือ คอกปศุสัตวที่มี
การกําหนดโดยรั้ว

7. การเพาะปลูก

การเพาะปลูกมีความสัมพันธกับการใชที่ดิน เชน รั้วตนไม,
รมเงาของตนไม, ปาซุง

8. อาคาร, โครงสราง และสิ่งกอสราง

อาคารที่พักในกิจกรรมของมนุษย; โครงสรางที่สนอง
ประโยชนใชสอยอื่นๆ นอกเหนือจากที่พักอาศัย, ในขณะที่
วัตถุคอนขางเล็กแตมีความสําคัญคงที่ หรือ โครงสรางที่
เปลี่ยนแปลงได เชน การทําเครื่องหมาย หรืออนุสาวรีย

9. การรวมกลุม

การรวมกลุมของอาคาร, โครงสราง หรือลักษณะพิเศษอื่นๆ
เชน ในพื้นที่เกษตรกรรม หรือกลุมของการตั้งถิ่นฐาน

10. แหลงโบราณคดี

ที่ตั้งของกิจกรรมทางประวัติศาสตร หรือรองรอยการ
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ประกอบอาชีพ, รองรอยพื้นผิวที่ยังคงหลงเหลืออยู
11. องคประกอบที่มีขนาดเล็ก

องคประกอบในระดับบุคคล เชน สัญลักษณถนน, ประตูรั้ว,
สะพานสําหรับคนเดินเทา เปนตน โดยสวนรวมอาจจะมา
จากการกําหนดเสนแบงเขต, โครงขายการสัญจร เปนตน

ที่มา : การอุทยานแหงชาติสหรัฐอเมริกา อางถึงใน Lennon, Mathews and Associates (1996)
การแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมของการอุทยานแหงชาติสหรัฐอเมริกา มี
ความครอบคลุมและชัดเจนโดยกลาวถึงองคประกอบดานกายภาพภาย และองคประกอบดาน
สังคม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต แตในสวนของคณะกรรมการมรดกออสเตรเลียนั้นกลาวถึง
เฉพาะรายละเอียดดานกายภาพเปนหลัก แตถึงอยางไรก็ตามทั้งสามแนวคิดนี้เหมาะสมในการ
นํ า มาผสมผสานและประยุ ก ต เ พื่ อ เป น ใช เ ป น แนวทางในการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรม ของชุมชนริมคลองออมนนท โดยจะตองดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพเฉพาะของพื้นที่
ตําแหนงที่ตั้ง และขอบเขตที่ทําการศึกษา
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนและชุมชนริมน้ํา
คําวา “ชุมชน” มีผูใหความหมายไวมากมาย แตโดยรวม “ชุมชน” มีความหมายคือ
บริเวณหรือ สถานที่หนึ่งที่ใดที่มีผูคนอาศัยอยู ซึ่งกลุมคนเหลานั้นตั้งถิ่นฐานอยูรวมกัน เพราะมี
ความตองการและผูกพันดวยกัน พึ่งพาอาศัยกัน
พจนานุกรมศัพททางสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524 ไดใหความหมายไว
วา ชุมชนหรือประชาสังคม คือ
1) กลุมยอยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม แตมีขนาดเล็กกวาและมี
ความสนใจร ว มที่ จ ะประสานกั น ในวงแคบกว า ชุ ม ชนที่ ห มายถึ ง เขตพื้ น ที่ ระดั บ
ความคุนเคยและการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะ
บางอยางที่ทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพื่อนบาน ชุมชนมีลักษณะทางเศรษฐกิจแบบ
เลี้ยงตนเองที่จํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรค
ใกล ชิด กว า และความเห็ น อกเห็ น ใจลึก ซึ้ ง กว า อาจมีเ ฉพาะบางประการที่ผู ก พั น
เอกภาพ เชน เชื้อชาติ ตนกําเนิดของชาติ หรือศาสนา
2) ค ว า ม รู สึ ก แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ทั้ ง ม ว ล ที่ ผู ก พั น ป จ เ จ ก บุ ค ค ล ใ ห ร ว ม เ ป น ก ลุ ม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 112)
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(สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2515: 19)องคประกอบที่รวมกันเปนชุมชนนั้นโดยทั่วไปแลว
จะตองมีองคประกอบดังนี้
1) คนหรือกลุมบุคคล
2) มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณหนึ่งบริเวณใด
3) ความสนใจรวมกัน ซึ่งทําใหเกิด
‐ การปฏิบัติระหวางกัน
‐ ความสัมพันธระหวางกัน
‐ การรวมตัวอยูในอาณาเขตนั้น
Warren (1972) ใหนิยามของชุมชนวา มีความหมายทั้งในแงจิตวิทยา และภูมิศาสตรโดย
ชุมชนสามารถสังเกตไดจากการมีกิจกรรม และระบบการกําหนดคุณคาทางสังคมของคนในชุมชน
นั้นตลอดจนการมีพื้นที่เฉพาะที่มีผูคนเกาะกลุมกัน ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
1) อาคารและบานพักอาศัย (Ressidential)
2) ขอบเขตทางภูมิศาสตร (Geography Boundary)
3) ความเชื่อมโยงระหวางกัน (Mutual Relationship)
4) การจัดระเบียบทางสังคม(Social Organization)
5) ความมีจิตสํานึกสําหรับชุมชน (Community Community)
2.2.1 ความหมายของชุมชนริมน้ํา
ไพทูตย เครื่องแกว ณ ลําพูล (2518) ชุมชนริมน้ํา หมายถึง ชุมชนที่มีบานเรือนสิ่งปลูก
สรางเรียงรายตามริมน้ํา และเปนชุมชนที่มีความเชื่อโยงความสัมพันธกับแมน้ําลําคลอง มีลักษณะ
คลายกับชุมชนชนบท มีการประกอบอาชีพแบบสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันกับครอบครัวและ
สืบสานวัฒนธรรมยึดมั่นในขนบธรรมเนียมแบบทองถิ่น
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา (2529) ชุมชนริมน้ํา หมายถึง ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มี
รูปลักษณโดดเดนของชุมชนไทย มีการสรางอาคารบานเรือนลงบนน้ําประกอบดวยเรือนแพ หรือ
เปนลักษณะชุมชนสะเทิ้นน้ําสะเทินบก คือ เปนชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูริมฝงแมน้ําลําคลอง หรืออยู
ในน้ําตื้นๆรวมทั้งบริเวณน้ําทวม ซึ่งใชประโยชนจากน้ําในการสัญจรและรับสงสินคา ตลอดจนการ
อุปโภคบริโภค ประกอบดวยเรือนไมยกพื้นสูง ดังนั้นสังคมไทยจึงมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวน้ํา
คือ การสรางถิ่นฐานอยูแบบงายๆตามแมน้ําลําคลอง ซึ่งอาจจะเปนการอยูในน้ําเลยที่เดียวหรืออยู
บนตลิ่งก็ได
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2.2.2 องคประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน้ํา
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ําเปนรูปแบบที่เปนเอกลักษณมีความโดดเดน สวน
ใหญจะอยูตามริมแมน้ํา ลําคลอง ซึ่งเปนเอกลักษณของชุมชนชาวสวน ประกอบดวยลักษณะทาง
ชุมชนและองคประกอบทางกายภาพดังนี้
2.2.2.1 ลักษณะทางชุมชน
1 ) ชุมชนริมน้ํา เปนชุมชนที่มีการสรางบานเรือนอยูริมน้ําคูคลองสายหลักตางๆ จําแนกได
คือ
1.1 ชุมชนเมือง/ยานการคา มักเปนชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณปากคลองสายหลักตางๆที่
เชื่อมกับแมน้ําอันเปนศูนยกลางการคาขาย
1.2 ชุม ชนชาวสวน คือ ชาวสวนที่มั ก ตั้ง บ า นเรือนอยูริม น้ํา ส ว นดา นในเป น พื้น ที่
เกษตรกรรม
2) ชุมชนที่ไมไดอยูริมน้ํา
1.1 ชุมชนเมือง/ยานการคา คือ บริเวณการตั้งถิ่นฐานที่มักอิงกับแนวถนน หรือ การ
คมนาคมทางบก มีความหนาแนนของอาคารบานเรือน เปนศูนยกลางชุมชน มีสถานที่ราชการ
โรงเรียน และอื่นๆ
1.2 ชุมชนชาวสวน หมายถึง อาคารบานเรือนของชาวสวนที่มักตั้งอยูในพื้นที่สวน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตั้งถิ่นฐานกระจายอยูทั่วไป
2.2.2.2 องคประกอบของชุมชนริมน้ํา
ศรีศักดิ์ วัลลโภดม (2543: 36) อธิบายเกี่ยวกับความเปนอยูของชุมชนในลุมแมน้ําไววา
สภาพความเปนอยู คลอดจนการคมนาคมของชาวบานตองอาศัยเรือและการสัญจรทางน้ําตลอด
ทั้งป ทําใหเลือกที่จะตั้งบานเรือนอยูริมน้ํา อาคารจะตั้งเสาสูงทั้งในที่ที่น้ําทวมถึงและที่ที่น้ําทวมไม
ถึง
ลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ ด น ชั ด ของเรื อ นไทย คื อ การมี รู ป ทรงของเรื อ นสู ง เป น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดสามหอง (แปดเสา) เปนหลัก มีหนาตางสี่ดานเพื่อใหลมผานทะลุไดการมีใต
ถุน สิ่งเหลานี้สรางใหมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทย เรือนที่อยูชายน้ํามีน้ําทวมใต
ถุน เมื่อน้ํ า พัดพาสิ่ งสกปรกออกไป สํ าหรั บเรือนที่อยูบนตลิ่ งริ ม น้ํา พอหมดหน า น้ํา ท วมใตถุน
สามารถใชเปนที่นั่งเลนทํากิจวัตรประจําวัน รวมทั้งเปนที่เก็บสิ่งของที่เปนเครื่องมือทําการเกษตร
ได
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เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร(2541: 242) ชุมชนริมน้ําคือ ชุมชนที่มีองคประกอบดังนี้
1) วัด เปนที่รวมจิตใจของผูคนชาวพุทธ หรือโรงเจ ซึ่งตั้งอยูฝงริมคลอง สิ่งที่บงบอก
ถึงจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดของชุมชนริมน้ํา
2) ทาเรือรวม บานริมคลองสวนใหญจะมีที่ขึ้นลงเรือประจําบานอยู แตกรณีที่บาน
อยูเขาไปในคลองสาย หรือ คลองสวน ซึ่งเรือหางยาวหลักไมวิ่งผาน ก็ตองอาศัยเรือแท็กซี่ใน
บริเวณหนึ่งมาสงที่ทาเรือรวมดังกลาว นอกเหนือจากทาเรือรวมหนาวัดแลวบริเวณที่เปนทาเรือนั้น
ถูกกําหนดโดยตําแหนงก็เปนจุดศูนยรวมของชุมชน
3) ตลิ่งหรือเขื่อน เปนตัวกําหนดแนวเขตของลําน้ําตามธรรมชาติ หรือเพื่อกันคลื่นซัด
เดิมเริ่มจากตลิ่งดิน ตอมาทําเขื่อนไม เปลี่ยนมาเปนเขื่อนหินทิ้ง เพื่อรักษาหนาดินและนําหินมา
กอเปนกําแพงลอมบานตนเอง
2.2.2.3 รูปแบบของที่อยูอาศัยริมน้ํา
1. ที่อยูอาศัยริมน้ําบนแพ สามารถแยกตามประเภทโครงสรางไดเปนเรือนไทย
เครื่องผูก หรือเรือนไทยเครื่องสับ หรือตามประเภทของการใชงาน เชน ที่อยูอาศัย รานคา สามารถ
เคลื่อนยายไดตามกระแสน้ํา
2. ที่อยูอาศัยริมน้ําบนเรือ เปนรูปแบบที่เคยพบเห็นไดทั่วไป มีขอสันนิษฐานถึง
ตนกําเนิดวามิใชเนื่องจากการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม แตเนื่องจากถูกบังคับทางสังคมจึง
ตองอยูอาศัยบนเรือ ในกรณีของคนไทย เนื่องจากไดเปรียบทางการคมนาคมและการคานาจะเปน
ตัวกําหนดใหอยูอาศัยริมน้ําบนเรือ
3.ที่อยูอาศัยริมน้ําบนเสา มีทั้งถือกําเนิดขึ้นแตตนตามแนวทางการสรางบานยก
พื้นสูงทั่วไป หรือประเภทที่ถูกสรางขึ้นภายหลังจากการยายถิ่นมาทางงน้ํา โดยอาศัยอยูริมน้ําบน
เรือหรือแพ ซึ่งก็มีทั้งเราใชสวนประกอบของเรือหรือยกแพเพื่อทําเปนตัวเรือนของที่อยูอาศัยริมน้ํา
บนเสา
เห็นไดวาไมวาจะเปนที่อยูอาศัยริมน้ําแบบใดก็ตามตางก็ไมตัดขาดกับ น้ํา แตจะอยู
ใกลชิดกับน้ํา ภายในขอบเขต และระยะที่คงที่อยูเสมอ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธที่
เกี่ยวเนื่องกันของ 3 ตัวแปรหลักที่ทําใหสังคมชุมชนริมน้ําดํารงอยูไดเปนดังนี้
1. ชุมชนริมน้ํา ซึ่งมีชาวบานอยูอาศัยที่ไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากการ
อุปโภคบริโภคจากเครือขายลําน้ําหลักและรอง
2. โครงสรางเครือขายลําน้ํา ทั้งในสวนเครือขายลําน้ําใหญที่มีบทบาททางการคมนาคม
และเครือขายลําน้ํายอย
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3. สวนผลไม ภายในบริเวณชุมชนทั้งริมน้ําหลักและผืนสวนที่อยูลึกเขาไป

ตัวแปรหลักทั้งสามตางทําหนาที่เกื้อหนุนกันทั้งในสวนการรักษาสมดุลทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศในพื้นที่ระหวางเครือขายลําน้ํายอยในสวนและการจัดภายในสวนเอง และในสวนผู
ไดรับประโยชนจากการผลิตทั้งทางตรงและทางออมของผูคนในชุมชนริมน้ําเอง
2.2.3 รูปแบบโครงสรางเครือขายลําน้ํา
โครงสรางเครือขายลําน้ํามีรูปแบบการแตกสาขาที่เรียกวา Creek เปนลักษณะที่พบเห็นได
ในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา สามารถแยกลําน้ําจากขนาดทางกายภาพ ไดดังนี้
1.
คลองสายหลัก เปนหนวยของลําน้ําซึ่งแตกแขนงออกมาจากแมน้ําที่มี
ขนาดใหญที่สุด เปนเสนทางสายหลักของเรือโดยสารและมีปริมาณเรือสัญจรมากที่สุด คลองสาย
หลักใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดํารงชีวิต
2.
คลองสายรอง เปนลําน้ําที่เชื่อมระหวางคลองสายหลักดวยกัน มีความ
กวางและระดับน้ําลึกลดทอนลง ประเภทเรือที่ใชมีขนาดเล็กกวา การใชประโยชนนอกจากใชเพื่อ
การดํารงชีวิตและยังเปนคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร
3.
คลองสวน เปนลําน้ํากิ่งปลายตันเชื่อมหลายๆทอดระหวาง คลองสาย
หลัก – คลองสายรอง เปนลําน้ําเพื่อเชื่อมสําหรับผูอยูอาศัยในสวนกับคลอง เพื่อขนถายผลผลิต
จากสวน นอกจากเปนประโยชนทางดานการเกษตรแลว ยังทําใหการสัญจรภายในมีความเปน
สวนตัวสูง การขึ้นลงของน้ํามีอิทธิพลตอระดับน้ําเพื่อการสัญจรมาก
4.
ลําประโดง ลําน้ําปลายตันหนวยสุดทายในการสงน้ําผานเพื่อการเกษตร
ในเครือขายลํานําทั้งหมด บางแหงมีการถมปากลํากระโดงฝงทอสงน้ําเพื่อการควบคุมระดับน้ําใน
สวน
5.
รองสวน พื้นที่เก็บน้ําเพื่อการเกษตรสุดทายในสวน
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2.2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสวนผลไม (Orchard System)
Barritt (1989) กลาววา ระบบสวนหมายถึง การผสมผสานของปจจัยในทางพืชสวน
ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการจัดสรางสวนและดูแลรักษาตนไมผล ปจจัยดังกลาว ไดแกพันธุ ตนตอ ความ
หนาแนนของตนไมผลตอหนวยพื้นที่ การจัดเรียงแถวปลูก ระยะปลูก รูปทรงตน การตัดแตงและ
จัดทรง พุม ระบบค้ํายัน และทักษะการจัดการทั้งหลาย
นวณัฐ โอศิริ (2551: 68)ไดกลาวถึงการทําสวนยกรองไววา การทําสวนยกรองเปน
รูปแบบการเกษตรที่ไดรับอิทธิพลชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยูตามพื้นที่ลุม ฝงธนบุรีเปนตน สวน
ยกรองประกอบด วยคูและคันดินลอมรอบพื้นที่ดิน ซึ่งถูกแบงออกเปน แปลงเล็กๆขนาดกวา ง
ประมาณ 3-4 เมตร แตละแปลงมีรองน้ําเรียกวาทองรองขนาดกวาง 1-2 เมตร ในฤดูแลงชาวสวน
จะสงน้ําจากแมน้ําเขามากักเก็บไวในคูและทองรอง การทําสวนแบบยกรองเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ลุมน้ําทวมถึง แปลงที่ยกสูงจะชวยปองกันไมใหน้ําทวมถึงโคนตนไมในสวนได
2.2.5 ความสัมพันธของน้ําและวิถีชีวิต
วิถีชีวิตเดิมของผูคนที่มีความสัมพันธกับน้ํา การใชเสนทางน้ําเพื่อการคมนาคมและการ
ประกอบกิจกรรมทางน้ําเพื่อคาขาย และผลจากการพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ถนน ทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชุมชนริมน้ํา
1) ความสัมพันธของน้ํากับวิถีชีวิต
ส.พรายนอย กลาวถึง ความสัมพันธของคลองและวิถีชีวิตวา สภาพแวดลอมเปนปจจัย
สําคัญของการกําหนดรูปแบบชุมชนและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในแตหละพื้นที่ ลักษณะ
ภูมิศาสตรที่มีน้ําเปนแกนสําคัญ น้ําจึงผูกพันแทรกซึมเกี่ยวกับชีวิตคนไทยมาชานาน นับตั้งแต
เรื่องของพิธีกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดทั้งสถาปตยกรรม รวมทั้ง
เรื่องของวิถีชีวิต เศรษฐกิจของชุมชนทีปรากฏออกมาในรูปแบบชุมชนริมน้ํา
2) ความสัมพันธของน้ําตอชุมชน
คลองขุดไดเขามามีบทบาทตอชุมชนไทยจากการใชประโยชนจากกคลองตามธรรมชาติ
ไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเต็มที่ ลักษณะของแมน้ําลําคลองบางสายมีลักษณะ
คดเคี้ยวทําใหเสียเวลาในการเดินทาง บางสายมีน้ําไมมากพอที่จะใชไดตลอดป หรือบางพื้นที่ไมมี
คลองไหลผาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองขุดคลองเพิ่ม คลองในลักษณะนี้เรียกวาคลองขุดเพิ่ม
คลองในลักษณะนี้เรียกวาคลองขุด
หลักฐานเกี่ยวกับคลองขุด นับตั้งแตสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร สวนใหญเปนไป
ตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงเหตุดังนี้

26

1. บทบาททางยุทธศาสตร การขุดคลองเพื่อเปนการปองกันขาศึกโจมตี เปนรูปแบบการ
วางผังเมืองในสมัยโบราณ โดยขุดลอมเมืองไว คลองขุดลักษณะนี้เรียกวา “คลองคูเมือง” อยางไรก็
ตามการขุดคลองไมใชเพื่อประโยชนในดานยุทธศาสตรแตเพียงอยางเดียวแตยังเปนประโยชนเพื่อ
การคมนาคมอีกดวย
2. บทบาททางการคมนาคม การขุดคลองเพื่อชวยในการคมนาคม มี 2 ลักษณะ คือ
คลองลั ด และคลองเชื่ อ มระหว า งแม น้ํ า การขุ ด คลองลั ด เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า
เจาพระยา มีความลาดชันนอย กระแสน้ําจึงไหลชาทําใหแมน้ําบางชวงมีความคดเคี้ยวมาก คลอง
ลัดชวยใหการเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. บทบาททางเศรษฐกิจ ภายหลังทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง (พ.ศ. 2498) ไทยเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนผลิตเพื่อสงออกไปขายยังตางประเทศและมีระบบการคา
เสรีพรอมนําระบบเงินตราเขามาใช การคาของไทยจึงขยายตัวโดยเฉพาะการคาขาว สมัยรัชการที
4 เปนตนมาจึงเปลี่ยนเปาหมายการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกนอกเหนือจากการขุดเพื่อ
การคมนาคมแตเพียงอยางเดียว การขุดคลองเปนการเปดพื้นที่รกรางวางเปลาใหราษฎรเขาไปทํา
การเพาะปลูกและเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตมาสูตลาด
3) ความสัมพันธของน้ํากับเอกลักษณชุมชน
สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ที่ผูกผันกับน้ํา มี
ดังนี้
1. สังคมเกษตรกรรม
ชุมชนไทยที่ตั้งรกรากบนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําหลายสายไหลผานมีฝนชุก ทําใหชุมชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสําคัญ เรียกลักษณะเชนนี้ของสังคมไทยไดวา “สังคมเกษตรกรรม”
รวมทั้งวิถีชีวิตเกษตรเปนวิถีชีวิตที่สอดแทรกเขาไปในความคิดและลักษณะชีวิตประจําวันของคน
ในสังคมทุกๆดาน
2. ชุมชนน้ํา
ตามแนวความคิดของ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา กลาววา บริเวณแมน้ําและที่ราบต่ํา ใน
เอเชียอาคเนยนั้น น้ําคอยๆไหลหลากลงไปสูทะเล น้ําจืดจึงมีคางอยูทั่วไปเพราะไมไดไหลผาน
หายไปอยางรวดเร็ว มนุษยในแถวนี้ไมจําเปนตองควบคุมการใชน้ํา แตกลับอาศัยอยูกับน้ําทีไหล
ผานไปมาอยางงายๆ เหมือนกับขาวซึ่งมีชีวิตอยูกับน้ํานี่คือ อารยธรรมแหงชาวน้ํา (AQUATIC
CIVILIZATION) ลักษณะชุมชนน้ําเปนลักษณะอันโดดเดนของชุมชนไทย มีการสรางอาคาร
บานเรือนลงบนน้ําประกอบดวยเรือนแพร เชน ชุมชนเรือนแพรในจังหวัดพิษณุโลก หรือชุมชน
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สะเทินน้ําสะเทินบก คือ เปนชุมชนที่ตั้งริมฝงน้ํา หรืออยูในน้ําตื้นๆ ซึ่งประกอบดวยเรือนไมยกพื้น
สูง ตัวอยางเชน ในชุมชนบางกอกนอย ดังนั้น สังคมไทยจึงมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวน้ํา คือ
การสรางอาคารอยางงายๆตามแมน้ําลําคลอง
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณคาและวิเคราะหความสําคัญของภูมทิ ัศน
วัฒนธรรม
การประเมินคุณคาดานตางๆ ของพื้นที่เพื่อวิเคราะหหาคุณคาความสําคัญ เปนขั้นตอนที่
มีความสําคัญมาก
เกณฑที่เปนหนึ่งในแนวทางที่นํามาพิจารณา คือ เกณฑการประเมินคุณคาความสําคัญ
ของมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Council of Western Australia) ซึ่งไดกําหนดถึงหลักเกณฑ
ในการประเมิน 5 ดาน โดยจากการประเมินคาทางสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร ความสําคัญหรือ
คุณคาทางสังคม/วัฒนธรรม สิ่งที่หาไดยาก และการเปนตัวแทน (อางถึงใน เพียรกานต วงศ
วาณิชยศิลป, 2550) จากการพิจารณาแลวรูปแบบของเกณฑนี้มีความเหมาะสมในการประเมิน
คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม แตยังไมเฉพาะเจาะจงสําหรับการใชเพื่อประเมินคุณคาภูมิทัศน
วัฒนธรรม
จึ ง ได พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ใ นการประเมิ น ความโดดเด น มรดกทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนแหลงมรดกโลก ขององคการยูเนสโก ซึ่งเปนเกณฑที่มีความเปนสากล มีความเหมาะสม
และได รับ การยอมรั บ จากนานาชาติ เ พื่ อ ใช ใ นการประเมิน คุ ณ ค า ของมรดกโลกด า นภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรม ซึ่งมีอยู 6 ประการดวยกัน แปลโดยกรมศิลปากร (อางถึงใน กระทรวงวัฒนธรรม,
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2549: 166-167) คือ
เกณฑขอที่ 1 แสดงถึงการเปนศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว (เปนเอกลักษณ) เปนผลงานชิน้
เอกของอริยะสรางสรรค ; หรือ
เกณฑขอที่ 2 มีอิทธิพลอยางมากเหนือรูปแบบและพัฒนาการทางสถาปตยกรรมศิลปวัตถุ การ
วางผังเมือง และการออกแบบภูมิทัศนที่ครอบคลุมทั้งระยะเวลา และพื้นที่ทางวัฒนธรรมของโลก;
หรือ
เกณฑขอที่ 3 มีความเปนเอกลักษณหรืออยางนอยตองเปนพยานหลักฐานอยางพิเศษของอาราย
ธรรม หรือจารีตวัฒนธรรมซึง่ สาบสูญไป; หรือ
เกณฑขอที่ 4 เปนตัวอยางที่มีความโดดเดนของชนิดอาคาร หรือสถาปตยกรรมโดยรวม หรือภูมิ
ทัศนซงึ่ แสดงขั้นตอนทีม่ ีความสําคัญในประวัติศาสตรมนุษยชาติ; หรือ
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เกณฑขอที่ 5 เปนตัวอยางที่ความโดดเดนของธรรมเนียมการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษยหรือการใช
พื้นที่ซึ่งเปนตัวแทนของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อมันกลับไมมั่นคง เนื่องมาจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถนํากลับคืนไดดังเกา หรือในสภาวะแวดลอมพิเศษหรือไปรวมกับ
มาตรการอื่นๆ; หรือ
เกณฑขอที่ 6 มีการเกี่ยวของโดยตรงไดกบั เหตุการณ หรือจารีตประเพณีที่ยงั คงปฏิบัติกันอยู หรือ
แนวคิด หรือความเชื่อกับผลงานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความโดดเดนที่เปนสากล
จากการสังเคราะหขอมูลจากจํานวนมรดกโลกดานภูมิทัศนวัฒนธรรมของนานาประเทศ
พบวาโดยมากแลวมีคุณคาตรงกับเกณฑขอ 2, 3, 4, 5 และ 6 เปนหลัก และจากกรณีศึกษามรดก
โลกทางภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมวั ด พู แ ละร อ งรอยการตั้ ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนโบราณ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวามีคุณคาตรงกับเกณฑขอ 3, 4 และ 6 กรณีศึกษานี้สามารถ
นํามาใชเ ป นตั วอย าง ในแง ที่ วา อยูใ นภูมิ ภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตเ ชน เดียวกัน สภาพภูมิ
ประเทศเปนที่ราบลุมแมน้ําที่อุดมสมบูรณมีพื้นที่การเกษตรรายลอม มีการจัดการและควบคุมน้ํา
ซึ่งเปนการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนในสมัยโบราณ และยังคงมีพัฒนาการของชุมชน
ในปจจุบันซอนทับลงบนพื้นที่นั้น ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมในประยุกตใชเพื่อประเมินคุณคาภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท ตามเกณฑขอ 3, 4, 5 และ 6
อีกทั้งยังพิจารณา เกณฑการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก ที่วา
ดวยเรื่องความสอดคลองของคุณภาพธรรมชาติกับภูมิทัศนวัฒนธรรม มีปจจัยในการประเมินดังนี้
1. มีการอนุรักษธรรมชาติ และระบบกึ่งธรรมชาติ รวมไปถึงสายพันธุท างธรรมชาติของสัตวปาและ
พืชพรรณ
2.มีการอนุรักษสัตวและพืชพรรณในระบบของเกษตรกรรมและการเพาะปลูก
3. มีการใชที่ดนิ แบบยั่งยืน
4. มีการเพิ่มคุณคาของภูมิประเทศที่สวยงาม
5. มีรูปแบบของประวัติศาสตร
6. เปนตัวอยางที่โดดเดนของมนุษยชาติทแี่ สดงออกถึงความสัมพันธกบั ธรรมชาติ
7. เปนการคนพบที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
เกณฑนี้กลาวถึงการประเมินคุณคาภูมิทศั นวัฒนธรรมในแงของความสอดคลองกับ
ธรรมชาติ เปนเกณฑที่จะชวยสงเสริมใหการประเมินคุณคาที่เกีย่ วของกับระบบเกษตรกรรมและ
สภาพแวดลอมธรรมชาติมีความสมบูรณมากยิง่ ขึ้น
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ซึ่งบางสวนยังไมไดกลาวถึงในเกณฑของคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage
Committee) ดังนัน้ จึงสามารถนํามาใชประกอบการระบุรายละเอียดการประเมินคุณคาจากเกณฑ
หลักของคณะกรรมการมรดกโลก
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและแนวทางจัดการภูมทิ ัศนวัฒนธรรม
Roy Worskett (อางถึงในจันทิรา เกื้อดวง, 2548) ไดกลาวถึงเปาหมายและหลักการ
ของการอนุรักษไวอยางนาสนวาการอนุรักษกับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองดําเนินไปควบคูกัน
เราไมสามรถที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตางๆได สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพไปดวย
และหากการอนุรักษเปนสิ่งที่มีคุณคาแลว เราจะตองผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมกับ
โครงสรางเกาของเมือง เพราะโดยขอจํากัดทางเศรษฐกิจเราไมอาจสรางเมืองใหมทั้งเมืองได เรา
จะตองสรางการเปลี่ยนแปลงอยางใหมที่ไมทําลายคุณคาของอาคารเกา ตลอดจนเอกลักษณของ
เมืองประวัติศาสตรที่ตองอนุรักษไว นอกจากนั้นการอนุรักษจะตองมีความสัมพันธกับชีวิตในสังคม
ดวย กลาวคือ การอนุรักษไมใชการปรับปรุงดัดแปลงอาคารขึ้นมาเพื่อดึงดูดการทองเที่ยวเทานั้น
แตหากประวัติศาสตรจะมีความหมายตอโลกปจจุบัน และใหมีความตอเนื่องกับอดีตแลว การ
อนุรักษจะตองมองถึงการรักษาสภาพแวดลอมความมีชีวิตชีวาของเมือง เพื่อเปนการปลุกอดีตของ
เมืองใหตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่ง Robert Mcnulty เห็นวา การทําลายความหวงแหนทางวัฒนธรรมโดย
ความกาวหนาเปนความจริงที่เกิดขึ้น การสงวนวัฒนธรรมเปนงานสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒนา
และความเจริญทางเทคโนโลยี การเปดวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว ก็เทากับ
เปนการเริ่มกระบวนการแตกสลายทางวัฒนธรรม ซึ่งหลักการสําคัญของการอนุรักษเมืองและยาน
ประวัติศาสตรอยางยั่งยืน มีดังนี้
1. เคารพตอธรรมชาติที่ไมห ยุดนิ่งของเมืองและยานประวัติศาสตร โดยคงไวซึ่ง
ความตอเนื่องของชีวิต วัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐาน
2. ให ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ ท ธิ ข องประชาชนในท อ งถิ่ น และเน น การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนตั้งแตตน
3. เคารพตอเอกลักษณ และคุณคาของยานเมืองประวัติศาสตร ความงามตลอดจน
ความสมดุลทางสังคมที่มีอยูเดิม ซึ่งตองมีการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด ชัดเจน และถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
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4. ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเมือง และยานประวัติศาสตร ตลอดจนเผยแพรความรู
ดานการอนุรักษแกประชาชน ทําไดโดยใหความรูและการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกระบบ มี
การฝกอบรม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ
5. จั ดทํ า แนวทางหรือคู มือการพั ฒ นาเมื อง และย า นประวัติ ศ าสตร เผยแพรแ ก
ประชาชน โดยใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและ
สิ่งกอสรางที่เหมาะสม
6. ประสานและเชื่ อ มโยงแผนอนุ รั ก ษ เ มื อ ง และย า นประวั ติ ศ าสตร เข า กั บ
แผนพัฒนาระดับชาติ ภาคและทองถิ่น เชน ประสานการควบคุมเขากับผังเมืองรวม ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ฯลฯ
7. ใชมาตรการเชิงสรางสรรค เชิงบวกในการแกปญหา โดยประนีประนอม หรือ
เจรจาตอรองประสานผลประโยชน
2.4.1 ระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment
Conservation System) (อางถึงใน เพียรกานต วงศวาณิชยศิลป, 2550)
การสํารวจแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Survey) เปนสวน
หนึ่งในการดําเนินการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรม ภายใตระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) ระบบดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและเดนมารก
(DANIDA) โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการรวมกันกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานในระดับทองถิ่น เพื่อใหระบบมี
ความครอบคลุม และมีความสอดคลองเหมาะสมกันกับบริบทของประเทศไทย เนื้อหาและ
วิธีการหลักของระบบการสํารวจนี้ไดถูกพัฒนาและปรับใชทั้งจากระบบสากลที่ใชอยูในนานาชาติ
เชน ระบบการสํารวจมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเดนมารก
ระบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรมเป น หนึ่ ง ในผลผลิ ต ที่สํ า คั ญ ภายใต
โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (TCEP) ระบบนี้เกิดจากการนําระบบเพื่อการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมของเดนมารก ไดแก SAVE (Survey of Architecture Value in the
Environment) และระบบการบูรณาการแหลงมรดกวัฒนธรรมเขาสูกระบวนการวางแผน CHIP
(Cultural Heritage in Planning) มาปรับใชและปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
ขั้นตอนการดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะสําคัญ คือ
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1) การศึกษาระดับกวาง
ขั้นตอนการดําเนินการของระยะที่ 1 สามารถแบงยอยออกไดเปน 6 ขั้นตอน โดยแต
ละขั้นตอนมีผลผลิตสําคัญที่แตกตางกันไป ซึ่งระบบไดนําเสนอทางเลือกขอรูปแบบกิจกรรมในการ
ดําเนินการที่จะชวยสงเสริมใหเกิด กระบวนการเรียนรูรวมกันในพื้นที่ไดรวมถึงไดนําเสนอถึงแหลง
ของขอมูลที่อาจไดมาเพื่อประกอบการดําเนินการในแตละขั้นตอนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เปา
หมายหลักของการศึกษาในระดับกวางนี้ คือ การสรางกระบวนการมี

สวนรวม เพื่อรวบรวม

ประเด็นองคความรูที่มีอยูอยางมากมายและกระจัดกระจาย มาดําเนินการใหเปนหมวดหมูและ
สัมพันธกันกับผังกายภาพ โดยมีผลิตผลหลักสําคัญ คือ ทะเบียนแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม
และผังกายภาพแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงลําดับความสําคัญเรงดวนของแต
ละพื้นที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการในขั้นตอนตอไป
(การศึกษาในระดับรายละเอียด)
การศึกษาในระดับกวาง (ขั้นตอนที่ 1) ประกอบดวย 6 ขั้นตอนหลัก ไดแก การ
สรุปคุณลักษณะสําคัญ การระบุแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม การสํารวจจัดทําเอกสารขอมูล
การประเมินคุณคาและการวิเคราะห การจัดลําดับความสําคัญเรงดวน และการ บูรณาการเขาสู
แผนระดับกวาง
2) การศึกษาระดับรายละเอียด
สืบเนื่องจากผลการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 การศึกษาในระดับกวาง ผลจากการจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวน จะเปนตัวบงชี้ถงึ พืน้ ที่ที่มีความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการเพิ่มเติม ทัง้ นี้
การเลือกดังกลาวอาจจะหรือควรจะสัมพันธกันกับงบประมาณของ
การศึกษาระดับรายละเอียด (ขั้นตอนที่ 2) สามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ไดแก การ
กําหนดวัตถุประสงค การเก็บขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน และการนําไปสูการปฏิบัติ แตละ
ขั้นตอนมีผลผลิตสําคัญที่แตกตางกันไป โดยเปาหมายหลักของการศึกษาในระดับรายละเอียด
คือ แผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการระดับทองถิ่นซึ่งไดผาน กระบวนการมีสวนรวมของคนใน
พื้นที่ แผนดังกลาวจะประกอบไปดวยขอมูลเชิงลึกทั้งในสวนกายภาพและสังคมที่จะไดนํามาใชเป
นตัวกําหนด มาตรการและแนวทางที่ปฏิบัติไดจริง ตรงกับความตองการและวิสัยทัศนของคนใน
พื้นที่ และมีความสอดคลองกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ เชนเดียวกันกับ
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ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาในระดั บ กว า ง ระบบได นํ า เสนอทางเลื อ กของรู ป แบบกิ จ กรรมในการ
ดําเนินการ ที่จะชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในพื้นที่รวมถึงการนําเสนอ
แหลงของขอมูลประกอบ ที่อาจไดมาเพื่อประกอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงขั้นตอนและกระบวนการอนุรักษสงิ่ แวดลอมทางวัฒนธรรม

2.4.2 ขอบเขตและแนวทางจัดการพื้นที่อนุรักษ
การอนุ รั ก ษ แ ละจั ด การภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมควรครอบคลุ ม ถึ ง สถาป ต ยกรรมและ
สภาพแวดลอมโดยรอบเพื่อกําหนดระดับความเขมขนของการควบคุมและดูแลรักษา กองอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
เสนอแนวคิดในการกําหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษไวเปน 4 สวนคือ
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- แหลงอันควรอนุรักษ (nucleus) หมายถึง สวนสําคัญที่สุดในภูมิทัศนวัฒนธรรม
ที่จะตองอนุรักษ เชนโบราณสถาน หลุมขุดคนทางโบราณคดี
- พื้นที่สงวน (preservation Area) หมายถึง พื้นที่รอบๆแหลงอันควรอนุรักษ ซึ่ง
หากพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอบรรยากาศ ระบบนิเวศ และความ
แข็งแรงคงทนของสวนสําคัญที่สุดในภูมิทัศนวัฒนธรรม ดังนั้นพื้นที่สงวนไมควรมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ
- พื้นที่อนุรักษ (conservation Area) หมายถึง พื้นที่ใกลเคียงแหลงอันควร
อนุรักษ สามารถมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวไดบาง แตไมควรมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- พื้นที่บริการหรือพัฒนา (service and management area) หมายถึงพื้นที่
ขางเคียงที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไดพอสมควร

รูปที่ 2.1 แสดงการกําหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษออกเปน 4 สวน
ที่มา: www.onep.go.th

พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ และพื้นที่บริการหรือพัฒนาควรมีการวางแผนอยางเปนระบบ
สามารถควบคุมหรือกําหนดการเขาถึง การใชงาน และเปลี่ยนแปลงได โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวของ 2
แนวคิดคือ
1. ขีดจํากัดในการรองรับการใชพื้นที่ (carrying capacity)
เป น แนวทางการวางแผนการจั ด การเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห พื้ น ที่ ถู ก ใช ง านเกิ น ขี ด กํ า จั ด
(overused) แนวทางนี้จะตองมีเกณฑ(criteria)ในการกําหนดจํานวนสูงสุดของนักทองเที่ยว ที่
สามารถเขาเที่ยวชมในพื้นที่ภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นในชวงเวลาหนึ่งได เกณฑในการกําหนดอาจ
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แตกต า งกั น ไปตามแต ส ถานที่ เช น อาจใช ข อ จํ า กั ด ในด า นสาธารณู ป โภคเช น น้ํ า ไฟฟ า เป น
ตัวกําหนด หรืออาจใชขอจํากัด ในเรื่องของมลภาวะทางอากาศและเสียงในการกําหนดจํานวน
นักทองเที่ยว เปนตน
2.จํากัดการเปลี่ยนแปลง (limit of acceptable change)
เปนแนวทางการวางแผนจัดการที่มุงควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในภูมิทัศน
วั ฒ นธรรมอั น เกิด จากผลกระทบของการทอ งเที่ย ว หนึ่ง ในหลายวิธี คือ การจัด การการเข า ถึ ง
(access) ของมนุษยสูพื้นที่ที่มีคุณคาทางดานนิเวศและวัฒนธรรม เชน จํากัดประเภทและการ
กระจายตัวของกิจกรรม กําหนดโซนสําหรับนักทองเที่ยวที่ชัดเจน และจัดเสนทางเดินหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสโดยตรงตอโบราณสถาน
2.4.3 แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551: 103-112)
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีอยูดวยกันหลายรูปแบบขึ้นอยูกับลักษณะ
ของพื้นที่ ความตองการใชสอยรวมสมัย และคุณคาดานตางๆของพื้นที่ และในการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมในพื้นที่ใดๆอาจไมไดใชแนวทางการจัดการเพียงแนวทางเดียว แตตองประยุกตแนวทาง
ที่หลากหลายเขาดวยกัน สามารถแบงแนวทางการจัดการและการอนุรักษเปน 7 แนวทาง ดังนี้
2.4.3.1 การศึกษาและการวิจัย ( Study and Research)
กอนที่จะมีการจัดการใดๆกับภูมิทัศนวัฒนธรรมจะตองมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ใน
แงมุมตางๆ ซึ่งสามารถจําแนกประเภทของขอมูลไดดังตอไปนี้
- ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาดการสังเกต การเก็บขอมูลภาคสนาม สิ่ง
ที่ประจักษในพื้นที่ ดังรายการตอไปนี้
- ชื่อสถานที่ / ที่ตั้ง
- สภาพโดยรวมของพื้นที่
- ลักษณะของภูมิลักษณทางธรรมชาติที่โดดเดน
- เจาของ / ผูที่เกี่ยวของ
- ประวัติศาสตรของพื้นที่ /ประวัติวามเปนมา
- ประเภทการใชสอยพื้นที่ในปจจุบัน
- ความเขมขนของการใชสอย
- องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม เชน ตนไมใหญ สถาปตยกรรมสําคัญ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น แหลงน้ํา แหลงโบราณคดี ฯลฯ
- พืชพันธที่เปนเอกลักษณของพื้นที่
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- ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
- กลุมชาติพันธ / ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ
- ขอมูลผานการวิเคราะห เมื่อเก็บขอมูลของพื้นที่ครบถวน จึงนําขอมูลมาวิเคราะห
ดังตอไปนี้
- ประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรม
- ความดั้งเดิมของสภาพภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่วาเริ่มตนขึ้นมาตั้งแตเมื่อใด
- คุณคาดานตางๆ
- ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
- ปจจัยสงเสริมที่ทําใหภูมิทัศนวัฒนธรรมยังดํารงอยูตอไปไดอยูได
- ปจจัยคุกคามที่ทําใหภูมิทัศนวัฒนธรรมตองเสื่มสภาพลง
เมื่อเก็บขอมูลดานตางๆสมบูรณแลว เราจะมองเห็นและเขาใจถึงความสัมพันธใน
ลักษณะองครวมของพื้นที่ ทําใหมองเห็นภูมิทัศนวัมนธรรมในเชิงความสําคัญและคุณคา
อันเปนฐานในการศึกษาและปฏิบัติตอภูมิทัศนวัฒนธรรมดวยความเคารพในคุณคา และ
ชี้นําแนวทางในการอนุรักษ การจัดการ การแปลความหมาย
2.4.3.2 การดูแลรักษา (Maintenance) คือขั้นตอนแรกของการจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูในสภาพมั่นคง สมบูรณและเรียบรอย
ขั้นตอนนี้ทําไดงาย เปนขั้นตอนเฝาระวังมรดกทางวัฒนธรรมไมใหเกิดการเสื่อมสภาพซึ่งทําไดดวย
การดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ
2.4.3.3 การคงสภาพ (Preservation) แนวทางการรักษาใหคงสภาพนี้เปน
แนวคิ ด ที่ ไ ด รั บ การสื บ ทอดมาจากแนวคิ ด การอนุ รั ก ษ ข องโลกตะวั น ตก โดยมั ก ใช วิ ธี นี้ กั บ
โบราณสถานที่ขาดการใชสอยรวมสมัยของปจจุบันไปแลว ขณะที่โบราณสถานเหลานี้มีประโยชน
ในการศึกษาโดยทําหนาที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงความรุงเรืองของคนในอดีต
2.4.3.4 การบูรณะ (Restoration) คือ การซอมแซมปรับปรุงใหสถาปตยกรรม
และภูมิทัศนวัฒนธรรมใหกลมกลืนกับของเดิมใหมากที่สุด แตควรทําใหสามารถแยกแยะถึงสิ่งที่มี
อยู เ ดิ ม กั บ สิ่ ง ที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง ใหม การจั ด การในลั ก ษณะดั ง กล า วมุ ง หมายที่ จ ะให คุ ณ ค า ที่ เ ป น
นามธรรมดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่นั้นกลับมามีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแงคุณคา
ดานจิตวิญญาณ และคุณคาดานการศึกษา เนื่องจากการแปลความหมายเพื่อสรางความเขาใจตอ
มรดกทางวั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง ที่ ทํ า ได ย าก เพราะกระบวนทั ศ น แ ละวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมได
เปลี่ยนแปลงไป ความเขาใจที่มีตอมรดกทางวัฒนธรรมจึงต่ําลงไปดวย
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หากมีการบูรณะใหเกิดสภาพที่ชัดเจนทางมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ ยอมสรางแรงบัล
ดาลใจ สรางประสบการณ และสรางจินตนาการถึงคุณคาตางๆของภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่ได
เปนอยางดี
2.4.3.5 การปฏิสังขรณ หรือ สรางขึ้นใหมในรูปแบบเดิม (Reconstruction)
การสรางขึ้นใหมคือ การทํามรดกทางวัฒนธรรม และภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เคยสูญเสียรูปรางไป
หรือ พังทลายกลับมาอยูในรูปที่เคยเปน การจัดการในลักษณะนี้ตองขึ้นอยูกับขอมูลหลักฐานวามี
เพียงพอในการสรางใหมหรือไม เชน การมีภาพถาย หรือ การบันทึกขอมูลในรูปแบบตางๆ
2.4.3.6 การปรับประโยชนใชสอย (Adaptation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
หนาที่เดิมของอาคาร หรือ ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเพื่อตอบสนองตอหนาที่ใชสอยใหม แต
ในการปรับเลี่ยนรูปแบบใชสอยตองคํานึงถึงคุณคาดานตางๆ เพราะกิจกรรมใหมบางประเภทอาจ
สงผลกระทบหรือลดทอนคุณคาดานตางๆลง
สําหรับกิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงการใชสอยใหมควรเคารพตอมรดกทางวัฒนธรรม
เดิมหรือกิจกรรมเดิมที่มีอยูในพื้นที่ทั้งในแงของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดสวน สี และพื้นผิว ควร
จะคลายคลึงสิ่งที่มีอยูเดิม
2.4.3.7 การพัฒนาและสรางใหม (Development and New Creation) เปน
การจั ดการภู มิ ทัศน วัฒนธรรมที่ สง ผลตอพื้น ที่มากที่สุด จากแนวคิ ดเรื่องการพัฒนาที่ยั่ งยื น ที่
คํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด แนวคิดดังกลาวไมได
ปฏิเสธการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหม เพียงแตระบุวาการพัฒนาหรือการสรางสรรคใหมนั้น
ตองมีคุณคา โดยไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นการพัฒนา หรือ
สรางสรรคใหมใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทตางๆ ของพื้นที่จึงเปนโจทยที่ยาก ตองผานการ
พิจารณาอยางละเอียด และตองระดมความคิดเห็นจากผูรูจากหลายแขนง เพื่อการจัดการทางภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมในรูปแบบนี้เกิดประโยชนสูงสุดในแงของการใชสอย และตองสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมนอยที่สุด และควรออกแบบดวยความเคารพตอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน
วัฒนธรรมที่มีอยูดั่งเดิมในพื้นที่
2.4.4 ขั้นตอนการอนุรักษและการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
การอุทยานแหงชาติ (National Park Service) ของสหรัฐอเมริกา ไดจัดทําแนวทางการ
วางแผนอนุรักษภูมิทัศนวัฒนธรรมไว 6 ขั้นตอน ไดแก
2.4.4.1 การคนควาขอมูลทางดานประวัติศาสตรของพื้นที่
การศึ ก ษาหาข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละโบราณคดี ข องพื้ น ที่ จะช ว ยให เ ข า ใจถึ ง
ความสําคัญ ความเปนมา และพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้นๆ ขอมูลที่จะไดเปนรากฐาน
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ในการตัดสินใจเลือกวิธีการอนุรักษ การวางแผนดูแลรักษา และการจัดการ ขอมูลสามารถคนได
จากแหล ง ต า งๆ ได แ ก จดมหายเหตุ พงศาวดาร จารึ ก ภาพถ า ยทางอากาศ การขุ ด ค น ทาง
โบราณคดี หนังสือ และบทความตางๆ เปนตน
2.4.4.2 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน
การทําบัญชีรายการ (Inventory) และเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ตองอาศัย
ความสามารถในการมองภาพรวมของพื้นที่ที่จะอนุรักษ เชน ควรศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินรอบๆ พื้นที่ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทัศนียภาพและการใชที่วางในภูมิทัศนวัฒนธรรม การเก็บ
ขอมูลควรครอบคลุมทั้งองคประกอบทางดานวัฒนธรรม และองคประกอบทางดานกายภาพที่
สะทอนคุณลักษณะทางประวัติศาสตรของพื้นที่ เชน สถาปตยกรรม พื้นที่วาง ทางสัญจร ภูมิ
ลักษณ (Topography) พืชพรรณ และระบบนิเวศ
2.4.4.3 การวิเคราะหพื้นที่
การวิเคราะหพื้นที่คือ การประเมินคุณคา (Value) ของภูมิทัศนวัฒนธรรมดวยการ
พิจารณาขอมูลทางประวัติศาสตรและขอมูลสภาพปจจุบันประกอบกัน มีวัตถุประสงคเพื่อบงชี้
องคประกอบที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาทางประวัติศาสตรของพื้นที่ และจัดลําดับความสําคัญของ
องคประกอบแตละประเภท
2.4.4.4 การวางแผนแนวทางการอนุรักษและจัดการ
เป น ขั้น ตอนการตัดสิ น ใจหลัง การวิ เ คราะหและประเมิน คุ ณคา ว า จะยึด แนวทางการ
อนุรักษแบบใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในภูมิทัศนวัฒนธรรมหนึ่งๆ อาจใชแนวทางในการอนุรักษและ
การจัดการไดหลายแนวทางไปพรอมๆ กัน หรือใชแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ไมวาจะเปนการสงวน
รักษา การฟนฟู การบูรณะ การปฏิสังขรณแบบสรางขึ้นใหม หรือการปรับใชใหม
2.4.4.5 การวางแผนการดูแลรักษา
การดูแลรักษาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมตองวางแผนและจัดวางเขต (Zone) เพื่อจัดระดับในการ
ดูแลรักษาพืน้ ที่ที่มีความสําคัญมากอาจตองไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี สวนพืน้ ที่รอบนอก
อาจลดระดับการดูและรักษาลงมาเพื่อประหยัดคาใชจา ย
2.4.4.6 การวางแผนเพื่ออนาคต
การประเมินผลและการบันทึกความเปลีย่ นแปลงภูมทิ ัศนวัฒนธรรมเพื่อประกอบการ
วางแผนพัฒนาในอนาคต
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ/กรณีศึกษา
งานวิจัยที่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออม
นนทและงานที่เกี่ยวกับการกําหนดแนวทางอนุรักษ
2.5.1 มรดกโลกทางภูมิทัศนวัฒนธรรมวัดพู และรองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
โบราณสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (กระทรวงวั ฒ นธรรม สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2549: 94-107)
มรดกโลกทางภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมวั ด พู แ ละร อ งรอยการตั้ ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนโบราณ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนตัวอยางที่ดีของภูมิทัศนวัฒนธรรมแบบภูมิทัศนนํา
วัฒนธรรม และพื้นที่แหงนี้มีคุณคาตอการศึกษาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางสูง จน
องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเปนหนึ่งในสองแหงของแหลงมรดกโลกทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของ
เอเชีย ซึ่งทั้งโลกนี้มีแหลงมรดกโลกทางภูมิทัศนวัฒนธรรมอยูเพียง 30 แหง โดยเขาเกณฑในขอที่
3, 4 และ 6 จากบรรทัดฐาน 6 ประการของการประเมินผลความโดดเดนของแหลงมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมที่กําหนดโดยองการยูเนสโก ดังนี้
เกณฑขอที่ 3 เปนหลักฐานแสดงความเปนเอกลักษณในความไมเหมือนใครถึงประเพณี
วัฒนธรรมหรืออารายธรรมที่ยังคงอยูหรือสูญหายไปแลว
เกณฑข อที่ 4

เปน ตัวแทนที่โดดเดนของการบูรณาการภูมิทัศนซึ่งมีคุณคาของ

ประวัติศาสตรมนุษยชาติ ยังรวมไปถึงภูมิทัศนและการวางผังเมืองที่เปนตัวอยางที่หาไดยากยิ่ง
เกณฑขอที่ 6

แสดงถึงเหตุการณสําคัญหรือประเพณี หรือแนวความคิด หรือความ

ศรัทธากับสุนทรีย และวรรณคดีที่มีคุณคาโดดเดน
คุณคาดานตางๆ ของแหลงมรดกโลกวัดพูสงผลตอแนวความคิดในการจัดการและการ
อนุรักษมรดกทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมีหัวใจหลักที่คํานึงถึงความยั่งยืนของภูมิทัศน
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปรากฏอยูในพื้นที่ การจัดการและพัฒนาใดๆก็ตามที่ปราศจากการมีสวนรม
และการรับรูของทองถิ่น ไมอาจเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนได
กรณีศึกษานี้เปนตัวอยางในเรื่องการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรม ซึ่งเปนเกณฑการ
ประเมินมรดกโลกขององคการยูเนสโก อันเปนที่ยอมรับจากนานาชาติ
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2.5.2 การประเมินคุณคามรดกที่มนุษยสรางและภูมิทัศนวัฒนธรรม ของ 16th
Avevue ในสวนของการประเมินคุณคาสภาพแวดลอมของ Yonye Street และ YorkDurham Line Regional Municipality of York, Ontario
การประเมิ น นี้ ไ ด ถู ก ดํ า เนิ น การภายใต ข อบเขตโครงการของ นายโรเบิ ร ต ฟ ล ,
(Archaeological Services Inc.) การตรวจสอบภาคสนามและการประเมินคุณคาของมรดก ได
ถูกดําเนินการโดย มารี แอล แมคโดนัล ดวยความสอดคลองกับ Ontario Heritage Act (2005).
ขอเสนอแนะของรายงานชิ้นนี้ไดพูดถึง รายการมรดกที่มนุษยสรางและภูมิทัศนวัฒนธรรม เพื่อ
ความสมบูรณของแกนในการศึกษาและประเมินผลกระทบของกิจกรรมอยูที่อยูบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรดานมรดกทางวัฒนธรรม
จุดมุงหมายและกระบวนการ : การประเมินคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ พิจารณาถึง
ทรัพยากรทางมรดกวัฒนธรรม มีเนื้อหาเพื่อระบุพื้นที่ในการปรับปรุง ซึ่งดํ าเนินการตาม การ
ประเมินคุณคาของสภาพแวดลอม การประเมินนี้มีความละเอียดอยูบนพื้นฐานของทรัพยากรของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอายุมากกวา 50 ป
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเมื่อนําไปสู 16th Avenue มีศักยภาพที่จะเกิดผลตอมรดกทาง
วัฒนธรรมหลากหลายทาง รวมไปการทราบถึงปญหาการสูญเสียหรือการเขาแทนที่ของทรัพยากร
ผานการยายถิ่นหรือการรื้อทําลาย และการกระจัดกระจายของทรัพยากร จนนําไปสูทางผลดาน
กายภาพ มุมมอง กลิ่น บรรยากาศ องคประกอบ
จากขอเสนอแนะของการประเมินนี้ ในสมัยที่ทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมไดเคยใชเพื่อ
อธิบายถึง ทั้งภูมิทัศนวัฒนธรรมและคุณคาของมรดกที่มนุษยสราง โดยภูมิทัศนวัฒนธรรมรูจักกัน
ในหมวดของคุณคาของมรดกที่มนุษยสรางเฉพาะอยาง และบรรยายถึงคุณคาอื่นๆ ที่รวมอยู
ดวยกัน เชน รูปแบบของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความซับซอน ภูมิทัศนของถนน และการตั้งถิ่นฐาน
แบบมี จุ ด ศู น ย ก ลาง คุ ณ ค า ของมรดกที่ ม นุ ษ ย ส ร า งนั้ น เป น แบบฉบั บ เฉพาะของ อาคารและ
โครงสรางอาจจะมีความสัมพันธกับความหลายหลากในกิจกรรมของมนุษย อยางเชน การตั้งถิ่น
ฐานที่มีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร และรูปแบบของการพัฒนาดานสถาปตยกรรม
การวิเคราะหนี้โดยทั่วไปแลวไดผานกระบวนการอยูบนพื้นฐานของทรัพยากรดานมรดกทาง
วั ฒ นธรรม ภายใต ค วามหลากหลายด า นความคิ ด เห็ น ของข อ กฎหมายและการสนั บ สนุ น
ขอกําหนดตางๆ ภายใตการประเมินคุณคาสภาพแวดลอม
กรณีศึกษานี้ภายนอกประเทศ เปนตัวอยางที่ดีในการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและการ
จําแนกประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูขั้นตอนของการประเมินคุณคา
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2.5.3 กิจกรรมการกําหนดระเบียบ และขอบังคับในการใชประโยชนลําคลองและ
การใชที่ดินริมฝง คลองออมนนท- คลองบางกอกนอย- คลองบางกรวย
เปนการศึกษาพื้นที่บริเวณลุมคลองออมนนท คลองบางกอกใหญ คลองบางกรวย และ
คลองบางกอกนอย เพื่อการไดมาซึ่งขอบเขตของพื้นที่ 2 ฝงคลองที่ควรไดรับการปกปองคุมครอง
เพื่อรักษาสภาพแวดลอม รวมทั้งมาตรการ ขอกําหนด หรือ ระเบียบเพื่อใหองคกรทองถิ่นสามารถ
นําไปใช และใหประชากรสามารถรวมมือปฏิบัติไดจริง วัตถุประสงคของโครงการคือ เพื่ออนุรักษ
สภาพคลองใหสอดคลองกับวิถีของชุมชน มีการควบคุมและจัดระเบียบการใชประโยชนลําคลอง
และที่ดินริมฝงคลองใหใชประโยชนไดอยางยั่งยืน และเพื่อกําหนดระเบียบที่ชุมชนยอมรับและ
สามารถปฏิบัติตามได
2.5.3 แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท
ไดศึ กษาถึง แหล งสิ่ งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนทและเสนอการกํา หนด
มาตรการในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เชน ควบคุมการซอมแซมอาคารที่มีคุณคา
ทางสถาปตยกรรม การควบคุมทางสถาปตยกรรม การควบคุมขนาดความสูง สี วัสดุ ตลอดจน
สัดสวนระหวางพื้นที่วางกับพื้นที่อาคารที่จะสรางขึ้นใหมใหมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
โดยรอบ และการกําหนดลักษณะการใชที่ดินใหมีความสอดคลองกับลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของพื้นที่จึงเปนสิ่งจําเปนในการรักษาเอกลักษณของพื้นที่ใหเปนมรดกของชาติ โดยจัดทํา
แผนที่แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการเปนระบบฐานขอมูลแหลง
วัฒนธรรมที่สามารถใชอางอิงรวมระหวางหนอยงานที่เกี่ยวของและเพื่อประยุกตใชในกระบวนการ
วางแผนอนุรักษและพัฒนาในระดับทองถิ่น และเปนเครื่องมือในการสรางความตระหนักรูแกคนใน
ท อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ ม รดกทางวั ฒ นธรรมและตรวจสอบเฝ า ระวั ง การพั ฒ นาเมื อ งใหม ที่ ไ ม
เหมาะสมและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะทําลายคุณคาความสําคัญของพื้นที่
2.6 สรุปแนวคิด และทฤษฎี
แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นํามาประยุกตใชในการศึกษาประกอบไป
ดวยหลากหลายแนวความคิดที่สอดคลองกับการศึกษาในเรื่องของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริม
คลองออมนนท ซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศนวัฒนธรรม ตางมีการใหคําจํากัดความ
ที่แตกตางกันไป แตสรุปแลวตางก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือผลลัพทของ การกระทํา
ระหวางมนุษยและธรรมชาตินั้นเอง ภูมิทัศนวัฒนธรรมแบงออกเปนหลายประเภทขึ้นอยูกับความ
เขมขนของคนที่เขาไปจัดการกับธรรมชาติตามการแบงของอาจารยวนิดา พึ่งสุนทรและคณะ จน
เกิดเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบตางๆจนเกิดเปนเอกลักษณของพื้นที่
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ชุมชนริมน้ํา ซึ่งองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมในบริบทของไทยอาจแตกตางไปจากแนวคิด
จากตางประเทศ เพราะฉะนั้นการอธิบายถึงองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงตองมีการ
ประยุกตเพื่อใหเขากับพื้นที่ สวนในเรื่องของวิธีการวิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้น
เลือกใชแนวคิดของ ระบบเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment
Conservation System) ซึ่งเปนระบบที่มีการเก็บขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อนําไปสูการวิเคราะห
และประเมินคุณคา และมีการแบงระดับอยางชัดเจน มีความสัมพันธกับผังกายภาพ ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับระบบการเก็บขอมูลของกรณีศึกษา การประเมินคุณคามรดกที่มนุษยสรางและ
ภูมิทัศนวัฒนธรรม ของ 16th Avevue ในสวนของการประเมินคุณคาสภาพแวดลอมของ Yonye
Street และ York-Durham Line Regional Municipality of York, Ontario
ในสวนของเกณฑการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรมนั้น พิจารณาเกณฑการประเมิน
คุณคา ภูมิทัศนวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก ซึ่งเปนเกณฑที่นานาชาติยอมรับเพื่อใชในการ
ประเมินคุณคามรดกโลกประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยตรง จึงมีความเหมาะสมในการนํามา
ประยุกตเพื่อประเมินคุณคาขององคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนริมคลองออมนนท
เมื่อทราบคุณคาของพื้นที่ศึกษาจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการอนุรักษภูมิทัศน
วัฒนธรรม และ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางจัดการพื้นที่อนุรักษมาใชเพื่อกําหนดแนว
ทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตอไป
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั นัน้ ไดมีการทบทวนแนวความคิดตางๆที่ได
กลาวไวในบทที่ 2 เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่เหมาะสม

แผนภูมิที่ 3.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย

43

3.1.1 การวิเคราะหองคประกอบภูมิทศั นวัฒนธรรม
จากกรอบแนวคิดการวิจัยขางตน ไดศึกษาถึงองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยนํา
แนวความคิดของการอุทยานแหงชาติ (National Park Service) ของสหรัฐอเมริกาและ นวณัฐ
โอศิริ มาประยุกตใชกับพื้นที่ศึกษา ซึ่งองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมมีดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงการแบงหมวดหมูองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมของการอุทยานแหงชาติสหรัฐอเมริกา
กระบวนการกําหนดรูปรางของพื้นที่
1. การใชที่ดินและกิจกรรม
2. รูปแบบของระบบพื้นที่

3. กาปฎิบัติตอสภาพแวดลอมธรรมชาติ
4. วัฒนธรรมประเพณี

รูปแบบการใชที่ดิน, อาชีพ
เชน ขนาดของพื้นที่เกษตรกรรม, การตั้งถิ่นฐาน หรือ
โครงสรางของแหลงที่ตั้ง, การเขาถึงแหลงน้ํา; สิ่งเหลานี้อาจ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางดานการเมือง หรือนโยบายของ
รัฐ
วิถีชีวิต ประเพณี และการปฎิบัติตองมีการปรับใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทองถิ่นและระบบนิเวศวิทยา
อิทธิพลตอการใชที่ดิน, การครอบครองที่ดินและรูปรางของ
ที่ดิน

องคประกอบดานกายภาพ
5. โครงขายการสัญจร
6. เสนแบงเขต

ระบบเพื่อการขนสง คน สินคา และวัตถุดิบ
เชน กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน, คอกมา หรือ คอกปศุสัตวที่มี
การกําหนดโดยรั้ว
7. การเพาะปลูก
การเพาะปลูกมีความสัมพันธกับการใชที่ดิน เชน รั้วตนไม,
รมเงาของตนไม, ปาซุง
8. อาคาร, โครงสราง และสิ่งกอสราง
อาคารที่พักในกิจกรรมของมนุษย; โครงสรางที่สนอง
ประโยชนใชสอยอื่นๆ นอกเหนือจากที่พักอาศัย, ในขณะที่
วัตถุคอนขางเล็กแตมีความสําคัญคงที่ หรือ โครงสรางที่
เปลี่ยนแปลงได เชน การทําเครื่องหมาย หรืออนุสาวรีย
9. การรวมกลุม
การรวมกลุมของอาคาร, โครงสราง หรือลักษณะพิเศษอื่นๆ
เชน ในพื้นที่เกษตรกรรม หรือกลุมของการตั้งถิ่นฐาน
10. แหลงโบราณคดี
ที่ตั้งของกิจกรรมทางประวัติศาสตร หรือรองรอยการ
ประกอบอาชีพ, รองรอยพื้นผิวที่ยังคงหลงเหลืออยู
11. องคประกอบที่มีขนาดเล็ก
องคประกอบในระดับบุคคล เชน สัญลักษณถนน, ประตูรั้ว,
สะพานสําหรับคนเดินเทา เปนตน โดยสวนรวมอาจจะมา
จากการกําหนดเสนแบงเขต, โครงขายการสัญจร เปนตน
ที่มา : อางถึงใน Guidelines for identifying, assessing and managing cultural landscapes in the
Australian Alps national parks (1996, p.6)
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จากแนวคิดขางตนที่นํามาศึกษา สามารถจําแนกความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชนริมคลองออมนนทไดเปน 3 ดาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการพิจารณา ถึงองคประกอบทาง
ภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ดานกายภาพ
ประกอบดวย การตั้งถิน่ ฐาน รูปแบบสถาปตยกรรม โครงขายการสัญจร พื้นที่
เกษตรกรรม เครือขายลําน้าํ
2) ดานสังคมและวัฒนธรรม
ประกอบดวยเศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม กลุมคน
3) ดานประวัตศิ าสตร
ประกอบดวย ประวัติศาสตรของพื้นที่ ศาสนสถานและความเชื่อตาง
หลังจากนั้นจึงระบุลงไปบนแผนที่กายภาพโดยใชวิธีการของระบบเพื่อการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) จากนั้นจึงนําแผนที่
กายภาพของแตละองคประกอบมาซอนกัน เพื่อนําไปสูการประเมินคุณคาในภาพรวม
3.1.2 การประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรม
จากการวิเคราะหองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม สามารถนําขอมูลที่ไดนํามาสูการ
ประเมินคุณคา โดยประยุกตจาก 1) เกณฑการประเมินความโดดเดนมรดกทางวัฒนธรรม ที่ใชใน
การประเมินภูมิทัศนวัฒนธรรม ของคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage Committee)
และ 2) เกณฑการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรม ที่วาดวยเรื่องความสอดคลองของคุณภาพ
ธรรมชาติของภูมิทัศนวัฒนธรรม ขององคการยูเนสโก โดยสามารถแบงออกเปน 3 ดาน ตาม
ตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 การประยุกตเกณฑการประเมินสําหรับภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ออมนนท
คุณคาดานกายภาพ

คุณคาดานสังคมและ
วัฒนธรรม

คุณคาดานประวัติศาสตร

1. เปนตัวอยางที่โดดเดนของ

1. เปนตัวอยางที่โดดเดนของ

1. มีหลักฐานรองรอยของ

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ทีห่ าได

มนุษยชาติที่แสดงออกถึง

วัฒนธรรมโบราณปรากฏอยูบ น

ยาก เสี่ยงตอการสูญหาย

ความสัมพันธกับธรรมชาติ

พื้นผิวดิน

2. รูปแบบสถาปตยกรรมของ

2. จารีตประเพณีที่ยงั คงปฏิบัติ 2. มีหลักฐานทางโบราณคดี

อาคารมีความโดดเดน

กันอยูม ีความโดดเดน

3. มีรองรอยเกี่ยวกับพิธีกรรม

3. มีการอนุรักษพืชพรรณใน

3.มีการเพิ่มคุณคาของภูมิ

และประเพณีที่เลือนหายไป

ระบบของเกษตรกรรมและการ ประเทศที่สวยงาม

แลว

เพาะปลูก

4. พื้นทีม่ ีความสัมพันธ

6. มีการใชที่ดนิ แบบยั่งยืน

เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญ

7. มีภูมิประเทศที่สวยงาม

ทางประวัติศาสตร
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-เกณฑการประเมินคุณคาจาก
การศึกษาและสังเคราะห
ขอมูลในบทที่ 2
-ผลจากการวิเคราะห
องคประกอบภูมิทัศน
วัฒนธรรม

เกณฑการประเมิน
คุณคาเบื้องตน

หารือกับประชาชน

เกณฑการประเมิน
คุณคาจริง

ประเมินโดยผูศึกษา

เห็นดวย

ประเมินโดย
ประชาชน

ไมเห็นดวย

พูดคุย/ปรับแก
หาขอสรุปรวมกัน

ผลลัพท/แผนที่

แผนภูมิที่ 3.2 ขั้นตอนการประเมินคุณคาภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
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เมื่ อ นํ า เกณฑ ข องยู เ นสโกมาผสมผสานเข า กั บ วิ ธี ก ารของระบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) ซึ่งจะเลือก
หลักเกณฑที่สําคัญมาประยุกตใชในการพิจารณาคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ออมนนท และหารือกับกลุมตัวแทนของประชาชนจึงไดเกณฑการประเมินคุณคาออกมา 3 ดาน
ดังตอไปนี้
ตาราง 3.3 แสดงเกณฑที่ใชประเมินคุณคาขององคประกอบดานกายภาพ
องคประกอบทางดานกายภาพ
สูง
1.การตั้งถิ่นฐาน
‐ ชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูริมแมน้ําสายหลัก
‐ ชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูริมแมน้ําสายรอง
‐ ชุมชนที่ไมไดตั้งอยูริมแมน้ําทั้งแมน้ําสายรองและสาย

หลัก
2. สถาปตยกรรม
‐ เรือนไทยภาคกลาง
‐ เรือนไทยพื้นถิ่น
‐ เรือนแถวไม
‐ บานสมัยใหม
3. พื้นที่เกษตรกรรม
‐ การทําเกษตรยกรองแบบดั้งเดิม
‐ การเกษตรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว
‐ การเกษตรกรรมทิ้งราง
4.เครือขายลําน้ํา
‐เครือขายลําน้ํายังคงถูกใชในวิถีชีวิตอยูมาก
‐เครือขายลําน้ํายังคงถูกใชในวิถีชีวิตอยูบาง
‐ไมมีการใชเครือขายลําน้ํา

คุณคา
กลาง

ต่ํา
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ตาราง 3.4 แสดงเกณฑที่ใชประเมินคุณคาขององคประกอบดานสังคมและวัฒนธรรม
คุณคาทางดานสังคมและวัฒนธรรม
สูง
1.กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม
‐ ประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดกันมาสัมพันธกับวิถีชีวิต

ของชุมชน
‐ ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาทั่วไป
‐ ประเพณีและวัฒนธรรมทั่วไป
2. เศรษฐกิจ
‐ สวนที่ยังปลูกสวนทุเรียน
‐ เศรษฐกิจที่สัมพันธกับวิถีชีวิต
‐ เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม
3.การใชพื้นที่
‐พื้นที่จัดหรือประกอบกิจกรรมทางสังคมมาก
‐พื้นที่จัดหรือประกอบกิจกรรมทางสังคมปานกลาง
‐พื้นที่จัดหรือประกอบกิจกรรมทางสังคมนอย
4.ความสัมพันธของพื้นที่กับธรรมชาติ
‐การใชพื้นที่สัมพันธกับธรรมชาติมาก
‐การใชพื้นที่สัมพันธกับธรรมชาติปานกลาง
‐การใชพื้นที่ไมมีความสัมพันธกับธรรมชาติ

คุณคา
กลาง

ต่ํา
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ตาราง 3.5 แสดงเกณฑที่ใชประเมินคุณคาขององคประกอบดานประวัติศาสตร
คุณคาทางดานประวัติศาสต
สูง

คุณคา
กลาง

ต่ํา

1.ชวงยุคสมัยของโบราณสถาน/สถานที่ที่ยัง

หลงเหลือรองรอยทางประวัติศาสตร
‐ สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา
‐ สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง
‐ สมัยรัตนโกสินทรยุคปจจุบัน
2.หลักฐานรองรอยทางประวัติศาสตร

ประวัติศาสตร
‐ หลักฐานรองรอยประวัติศาสตรในระดับชาติ
‐ หลักฐานรองรอยประวัติศาสตรในระดับเมือง
‐ หลักฐานรองรอยประวัติศาสตรในระดับชุมชน

โดยขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณคาในดานตางๆจะแสดงออกมาโดยแสดงในแผนที่ของ
คุ ณ ค า ด า นต า งๆและแผนที่ ส รุ ป คุ ณ ค า รวมเพื่ อ กํ า หนดเป น แนวทางการเก็ บ รั ก ษาภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรมตอไป
3.1.3 การกําหนดแนวทางการเก็บรักษาภูมิทศั นวฒ
ั นธรรม
จากการประเมินคุณคาของพื้นที่ เมื่อไดคุณคาดานตางๆ จะทราบพืน้ ที่ที่มีความสําคัญ ซึ่ง
จะนําไปวิเคราะห และเสนอแนวทางการเก็บรักษาภูมทิ ศั นวัฒนธรรมโดยพิจารณาจาก
1. สถานการณ และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
2. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีตอภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมชุมชนในอนาคต
3. แผนและนโยบายของภาครัฐที่เกีย่ วของกับการอนุรักษและการเก็บรักษาภูมทิ ัศน
วัฒนธรรม
โดยใหประชาชนในทองถิ่น หนวยงานรัฐมีสวนรวมในกระบวนการแสดงความคิดเห็น โดย
นําแนวความคิดของคนในชุมชนรวมกับทฤษฎีมาปรับใช และประยุกตใชกับพื้นที่ เพื่อเสนอแนะ
เปนแนวทางในการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในรูปแบบของโครงการ มาตรการ และนโยบาย
ตางๆตอไป
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชเครื่องมือในการวิจัย ที่มีวธิ ีการและความเหมาะสมในการใช
เครื่องมือแตกตางกันออกไปในแตละวัตถุประสงค ประกอบดวย
1. การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
2. การสังเกตการณ (Observation)
3. การสัมภาษณ (Interview)
4. การสนทนากลุม ( Focus Group)
3.3 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ ขอมูลทุติยภูมิ มี
รายละเอียดดังนี้
3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม เกี่ยวกับลักษณะและ
สภาพทัว่ ไปของพืน้ ที่ศึกษาโดยแบงออกเปน 4 สวนหลัก ไดแก
- การสํารวจภาคสนาม(Field Survey)
- การสังเกตการณ (Observation)
- การสัมภาษณ (Interview)
- การสนทนากลุม ( Focus Group)
3.3.1.1 การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
เปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุมชน โดยการสํารวจสภาพความ
เปนจริงในปจจุบันของพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคุลมในดานกายภาพ โดยการใช แบบสํารวจขอมูล
(Server sheet) ในการเก็บขอมูล โดยแบงขอมูลไดดังนี้
1. รูปแบบสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมยอย ไดแก อาคารบานเรือน ศาลาริมน้าํ
สะพาน
2. ที่วา ง อาคาร และ การใชประโยชนที่ดนิ
ในการเก็บขอมูลดานกายภาพของขอ 1 และ ขอ 2 จะใชแบบสํารวจ (ก)ในการเก็บ
ขอมูล
3. สภาพนิเวศทางธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรมจะใชแบบสํารวจ (ข)ในการเก็บขอมูล
จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห โดยการระบุลงบนแผนที่ และ การซอนทับลงบนแผนที่
(Overlay) เพือ่ นําผลลัทธทไี่ ดไปทําการประเมินคุณคา
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3.3.1.2 การสังเกตการณ (Observation)
หลังจากทําการสํารวจกายภาพของพื้นที่ชมุ ชนแลว ทําการสํารวจดานเศรษฐกิจและ
สังคม โดยใชวธิ ีการสังเกตการณทางดานกิจกรรม การดําเนินชีวิต การใชพื้นที่ของคนในชุมชน
โดยการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม
ชวงวันธรรมดาและวันหยุด จะเปนการสังเกตเกี่ยวกับวิถชี ีวิตชาวสวน ชุมชน
ริมน้ํา ความสัมพันธของคน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และการใชพื้นที่ในชุมชน โดยทัง้ บริเวณ
พื้นที่ ละแวกชุมชน และพืน้ ที่เกษตรกรรม
ชวงเทศกาล จะเปนการสังเกตเกี่ยวกับงานประเพณี กิจกรรมทาง วัฒนธรรม
ตางๆของชุมชน เชน วันสําคัญทางศาสนาที่มีการใชพนื้ ที่ของวัด หรือ กิจกรรมตางๆที่ใช พื้นที่
ของหนวยงานทองถิน่ เปนตน
เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมและใชในการประเมิน
คุณคาภูมิทัศนวัฒรธรรมตอไป
3.3.1.3 การสัมภาษณ (Interview)
เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก จากประสบการณของผูที่อาศัยในทองถิน่
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
- การสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key informants) 10 คน
- การสัมภาษณทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจยั 10 คน
การสัมภาษณทั่วไป
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร โดยทํ า การ
สัมภาษณใหครอบคลุมทุกกลุมวัย และกลุมอาชีพ โดยใชประเด็นการสัมภาษณ (ก) ในการเก็บ
ขอมูล
- กลุมนักเรียนนักศึกษา
- กลุมชาวบานทีท่ ําการเกษตร
- กลุมขาราชการ พนักงานบริษัท
- กลุมพอคา แมคา
โดยแบงเปนนักเรียนนักศึกษา 2 คน ชาวบานที่ทาํ การเกษตร 2 คน กลุมขาราชการ 2
คน พนักงานบริษัท 2 คน และพอคา แมคา 2 คน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะนํามาใชเพื่อเปน
ขอมูลของการศึกษาในเรื่ององคประกอบดาน สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
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การสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key informants)
เพื่อใหทราบถึงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
โดยการจัดทําแบบสัมภาษณ ผูที่เปนเปาหมายในการสัมภาษณ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่
ศึกษา อีกสวนหนึ่งคือผูที่มีบทบาทในพื้นที่ เชน
- เจาอาวาสและพระผูใหญจากวัดในชุมชนและบริเวณเคียง
- ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน / กํานัน )
- ครูและ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลที่เกีย่ วของ
พื้นที่ศึกษาประกอบไดดวย อบต. ทั้งหมด 3 แหง และ เทศบาล อีก 1 แหงจึงเชิญตัวแทน
จาก อบต. 3 คน และ เทศบาล 1 คน ผูนําชุมชน 4 คน เจาอาวาสและพระผูใหญจากวัดในชุมชน
และบริเวณเคียง 1 ทาน และครูชํานาญการพิเศษ 1 คน โดยใชประเด็นการสัมภาษณ (ก) ในการ
เก็ บ ข อ มู ล ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ จ ะนํ า มาใช เ พื่ อ เป น ข อ มู ล ของการศึ ก ษาในเรื่ อ ง
องค ป ระกอบด า น สั ง คม วัฒ นธรรม และประวัติ ศาสตร และกลุม บุค คลสํ า คั ญนี้ จ ะเป น กลุ ม
ตัวแทนในการสนทนากลุมเพื่อชวยในการประเมินคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรม
3.3.1.4 สนทนากลุม ( Focus Group)
การสนทนากลุม คือ การสัมภาษณกลุมยอย มีผูรวมสนทนากลุมเล็กๆ ประมาณ 10 คน
ทั้งจากกลุมของหนวยงานราชการ และกลุมบุคคลสําคัญในพื้นที่ ซึ่งเปนกลุมเดียวกับกลุมการ
สัมภาษณบุคคลสําคัญ เพื่อรวมกันจัดทําเกณฑการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรม ประเมิน
คุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรม วิเคราะหสถานการณปจจุบัน สภาพปญหา แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเสนอแนะแนวความคิด โดยใชประเด็นการสัมภาษณ
สนทนากลุม (ข)เพื่อนําไปสูการเสนอแนะมาตรการในการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
3.3.2 ขอมูลทุติยะภูมิ รวบรวมมาจาก รายงาน เอกสารตางๆ ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ แผน
ที่ ซึง่ แหลงขอมูลทุติยภูมิไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรมแผนที่ทหาร
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เทศบาลบางมวง
อบต.บางรักนอย
อบต.เสาธงหิน
อบต.บางเลน
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1 ขอมูลทุติยภูมิ
โดยการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และนําไปวิเคราะหขอ มูล แลว ทําการ
แสดงขอมูลในรูปแบบของรูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ ตาราง และบรรยายในลักษณะของการ วิจัยเชิง
พรรณนาตอไป โดยแสดงเหตุผลประกอบ
3.4.2 ขอมูลปฐมภูมิ
โดยรวบรวมขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม การสังเกตการณ การสัมภาษณ วิเคราะห
ตามวัตถุประสงค คือ
1. วิเคราะหลักษณะของชุมชน พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของคลองและชุมชนในแตละ
ชวงเวลา
2. วิเคราะหองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรม และทําการซอนทับลงบนแผนที่ (Overlay) ตาม
วิ ธี ก ารของ (CECS)ระบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มทางวั ฒ นธรรม จากการวิ เ คราะห
องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม สามารถนําขอมูลที่ไดนํามาสูการประเมินคุณคา
3. ประเมินคุณคาโดยประยุกตจาก1) เกณฑการประเมินความโดดเดนมรดกทางวัฒนธรรมที่
ใชในการประเมินภูมิทัศนวัฒนธรรม ของคณะกรรมการมรดกโลก(The World Heritage
Committee)และ2) เกณฑการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรมที่วาดวยเรื่องความสอดคลองของ
คุณภาพธรรมชาติของภูมิทัศนวัฒนธรรมของยูเนสโก ผสมผสานเขากับวิธีการของระบบเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System)
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นทีศ่ ึกษา
ในบทนี้ จ ะกล า วถึ ง การศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ ง ทางด า น
ประวั ติศาสตร ท อ งถิ่ น สภาพแวดลอ มทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ และลั ก ษณะทางสั ง คม
ตลอดจนการศึกษาโดยรวมของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน ประกอบเปนลักษณะของ
ชุมชนริมคลองออมนนท โดยประกอบดวยหัวขอดังนี้
4.1 ประวัติความเปนมาของคลองออมนนท
คลองออมนนทนั้นเปนเสนทางเดิมของแมน้ําเจาพระยาในอดีต มีชุมชนบานตลาดแกวตั้ง
ถิ่นฐานอยูบริเวณคลองบางกรวย ในป พ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกลาฯ ใหขุด
คลองลัดบางกรวยเพื่อเชื่อมระหวางบางกอกนอยกับบางกรวย ทําใหชุมชนเกิดการขยายตัวและได
ยกฐานะขึ้นเปนเมืองนนทบุรีในปถัดมาซึ่งเปนบริเวณที่มีความสําคัญในการรวบรวมไพรพลและ
ผลผลิตอันเปนเสบียงสําคัญเมื่อเกิดสงคราม
แตเนื่องจากความคดเคี้ยวของแมน้ําเจาพระยาในชวงคลองออมนนทในป พ.ศ. 2179
สมเด็จพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรีอยุธยาโปรดเกลาฯใหขุดคลองลัดจากปากแมน้ํา ออม
ตอนบนมาทะลุบริเวณหนาวัดเขมภิรตาราม เพื่อยนระยะทางการคมนาคมใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจการคาที่กําลังเจริญรุงเรือง เกิดการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาขึ้นเปนชุมชนตามริมคลองลัดที่
เกิดขึ้นใหเปนบานตลาดขวัญ ซึ่งทั้งบานตลาดแกวและบานตลาดขวัญนั้นเปนที่รูจักกันในฐานะ
เปนแหลงผลิตผลไมอันเลื่องชื่อ นอกจากนั้น ผลจากการขุดคลองลัดครั้งนี้ทําใหแมน้ําเปลี่ยน
ทางเดินเกิดแมน้ําเจาพระยาสายใหมขึ้น เปนเหตุใหพระนารายณมหาราชโปรดเกลาใหยายเมือง
นนทบุรีและสรางปอมตรงปากแมน้ําออม เนื่องจากเล็งเห็นวาลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไป อาจทําใหขาศึกเขาประชิดพระนครไดงาย
นอกจากการขุดคลองลัดสมัยพระเจาปราสาททองจะสงผลใหเกิดการโยกยายเมืองแลว
การทับถมของดินตะกอนในบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาสายเดิม (คลองออมนนท ) ยังทําให
บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนทุเรียนซึ่งเปน
ผลไมที่สรางชื่อเสียงใหกับพื้นที่มาตั้งแตสมัยอยุธยา
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รูปที่ 4.1 แสดงแผนที่เหตุการณทางประวัติศาสตรในบริเวณคลองออมนนท
ที่มา: แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมคลองออมนนท

ในขณะเดีย วกัน ก็ มี ก ารตั้ง ถิ่น ฐานเกิ ด ชุม ชนขึ้ น ในพื้ น ที่ ห ลายชุ ม ชน ซึ่ง ชุ ม ชนที่ สํา คั ญ ใน
บริเวณคลองออมนนทไดแก
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รูปที่ 4.2 แสดงแผนที่แสดงชุมชนโบราณในบริเวณคลองออมนนท
ที่มา: แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมคลองออมนนนท

1. ชุมชนวัดชลอ ชุมชนแหงนี้ไดตั้งบานเรือนอาศัยอยูเปนบึกแผนมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอน
ปลาย เนื่องจากอุโบสถของวัดชะลอมีศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
2. ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม เปนชุมชนที่รวมสมัยกับชุมชนวัดชะลอตั้งอยูบนเสนทางที่ขบวน
เกวียนบรรทุกสินคาหยุดพักแรม เพราะตั้งอยูใกลแมน้ําเจาพระยาและไมไกลจากเมืองบางกอก
มากนัก มีตํานานเลาสืบตอกันวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) เคยมาประทับแรมใน
บริเวณนี้และโปรดเกลาใหสรางวัดเขมาภิรตารามขึ้น
3. ชุมชนบางมวง ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มี
โบราณสถานเปนหลักฐานบงชี้ถึงความเปนบึกแผนมั่นคงของชุมชนอยูที่วัดปรางคหลวงริมคลอง
บางกอกนอย
4. ชุมชนตลาดขวัญเปนชุมชนเกามีประชาชนอาศัยอยูหนาแนนเปนยานการคามาแตโบราณ
ลักษณะชุมชนจะตั้งบานเรือนขนานไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา
5. ชุมชนตลาดแกว ชุมชนนี้เกิดจากผลของการขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาเมื่อ พ.ศ. 2179
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ทําใหแมน้ําเจาพระยาเปลี่ยนทางเดิน บานตลาดแกวจึง
เจริญขึ้นเปนชุมชนเพราะตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก
6. ชุมชนบางขนุน เปนยานชุมชนที่หนาแนน มีลักษณะเปนชุมชนบานสวน มีหมูบานตั้งอยู
เรียงรายอยูบริเวณริมฝงแมน้ําออมและคลองสาขาตางๆ
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7. ชุมชนวัดโบสถบน ชุมชนแหงนี้เกิดขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยธนบุรี ตั้งอยูใกล
แมน้ําออม มีความสัมพันธกับชุมชนบางมวงและชุมชนบางขนุนอยางใกลชิด สันนิษฐานวาชุมชน
วัดโบสถบนเกิดจากการอพยพหนีภัยสงครามเมื่อพ.ศ. 2309-2310 เพราะพื้นที่ชุมชนวัดชะลอ
ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม และชุมชนตลาดแกวเปนสมรภูมิสงครามในครั้งนั้น
8. ชุมชนบางแพรก เปนชุมชนตั้งขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย จุดเดนของชุมชนนี้มีหลักฐาน
ยืนยันวา ประชาชนชุมชนนี้มีการสรางวัดเพื่อวงศตระกูลแลว
9. ชุมชนบางศรีเมือง เปนชุมชนที่มีอดีตความเปนมาใกลเคียงกับชุมชนตลาดขวัญ ตั้งอยูใน
พื้นที่ที่เปนเกาะนนทบุรีลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําออม
10. ชุมชนทาทราย ชุมชนนี้เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงแมจะ
เปนชุมชนที่เกิดขึ้นใกลเคียงกับชุมชนปากเกร็ดแตกลุมประชากรสวนใหญเปนชาวทองถิ่นเดิมและ
อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา
11. ชุมชนบางเขน เปนชุมชนใหมเกิดขึ้นระหวาง พ.ศ. 2477-2489 ในรัชสมัยสมเด็จพระ
เจา อยูหั ว อานัน ทมหิดล รัชกาลที่ 8
ประชาชนส ว นใหญเปน ชาวพระนครที่ อ พยพหนีภัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 และไดตั้งถิ่นฐานอยูอยางถาวร
ชุมชนเกาแกในบริเวณคลองงออมนนทที่อยูลึกเขาไปไดเริ่มขยายตัวอีกครั้งเมื่อมีการขุด
คลองบางใหญไปเชื่อมกับแมน้ํานครชัยศรีทําใหยานนี้เปนศูนยกลางการคมนาคมที่ใหญโต แต
การขุดคลองเชื่อมระหวางแมน้ําสายนี้ไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด แตสันนิษฐานวานาจะมีมากอน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากปรากฏชื่อคลองบางใหญในบทนิราศตางๆที่สุนทรภูไดประพันธขึ้น
ซึ่งบทนิราศไดสะทอนถึงความสมบูรณของพืชผล การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ซับซอนตามคลอง
แยกยอย บริเวณใกลปากคลองบางใหญสงผลใหพื้นที่มีลักษณะเปนจุดตัดกันของลําน้ํากลายเปน
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคาหรือตลาดลอยน้ํา ชุมชนในบริเวณนี้มีกิจการโรงหีบออยและ
กิจกรรมการผลิตน้ํา ตาลซึ่ งเปน สิน คาสํ าคั ญสําหรับการใช สอยในประเทศและสําหรับการคา
สงออก ทํา ใหเห็นวาบริเวณคลองออมนนทนอกจากจะเป นถิ่นฐานของชุมชนเกา แลว ยังเปน
เสนทางที่เชื่อมสูหัวเมืองตะวันตก เพื่อลําเลียงออยน้ําตาล และตั้งดานหรือขนอนเพื่อเก็บภาษีทาง
น้ํา
ในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงโปรดเกาใหขุดคลองเจดียบูชา และคลอง
มหาสวัสดิ์ในป พ.ศ. 2403 เพื่อเชื่อมกรุงเทพและนครปฐม และเพื่อเรือลําใหญสามารถสัญจรได
สะดวก สงผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชนตามคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นแทน ซึ่งเทากับเปนการยกเลิก
เวนทาง คลองออม‐บางใหญโดยตรง ทําใหพื้นที่ดังกลาวถูกดึงออกจากกระแสการพัฒนา และ
ยังคงดําเนินชีวิตตามลักษณะชาวสวนดังเดิม
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4.2 สภาพทั่วไปของชุมชน
ลักษณะทางกายภาพประกอบดวย ที่ตั้งและอาณาเขต สภาพทางภูมศิ าสตร ระบบการ
บริการขั้นพืน้ ฐาน การใชประโยชนที่ดนิ และการถือครองที่ดนิ
4.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
4.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่บริเวณชุมชนริมน้ําคลองออมนนท อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่
อบต.บางรักใหญ หมูท ี่ 4 หมูที่ 7 หมูท ี่ 8 หมูท ี่ 9 หมูท ี่ 10 หมูท ี่ 11 บางสวนของหมูที่ 1
หมูที่ 3 และหมูที่ 5
อบต.เสาธงหิน หมูท ี่ 1 หมูท ี่ 2 หมูท ี่ 3 หมูที่ 7 บางสวนของหมู 4
เทศบาลบางมวง หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูท ี่ 5
อบต.บางเลน หมูท ี่ 1 หมูท ี่ 3 หมูท ี่ 4 หมูที่ 8 หมูที่ 9
ประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ 4,847 คน
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลบางมวง และตําบลบางกราง อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลบางรักนอย อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลบางแมนางและตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรี
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4.2.1.2 สภาพทางภูมิศาสตร
พื้นที่คลองออมนนทมีลักษณะเปนที่ราบภาคกลางในเขตลุมแมน้ําเจาพระยาที่มีน้ําและ
ดินอุดมสมบูรณ พื้นที่ทั่วไปคอนขางราบเรียบและเปนที่ราบต่ํา โดยจะลาดเทจากทิศตะวันออกมา
สูทิศตะวันตก มีความสูงจกระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 2 เมตร พื้นที่เหมาะแกการเกษตร
เชน ทําสวนผลไม มีอาณาเขตใกลกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะหางประมาณ 20 กิโลเมตร การ
คมนาคมสะดวกสามารถเดินทางไดทั้งทางน้ําและทางบก
4.2.1.3 สภาพทางภูมิอากาศ
มีอุณหภูมิแบบรอนชื้นอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู เนื่องจากลักษณะพื้นที่เปนทีร่ าบลุมมีความแตกตางของระดับพื้นที่
เพียงเล็กนอย สภาพภูมิอากาศจึงคอนขางสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ โดยมี
‐ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู ใ นช ว งเดื อ นเมษายน 39.1 องศาเซลเซี ย ส ต่ํ า สุ ด ช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 17.1 องศาเซลเซียส
‐ ความชื้นสัมพัทธ เฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนมิถุนายน 100 เปอรเซ็นต เฉลี่ยต่ําสุดชวงเดือน
กุมภาพันธ 23 เปอรเซ็นต ตลอดปเฉลี่ย 61.50 เปอรเซ็นต
‐ ลม ความเร็วลมโดยเฉลี่ยชวงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม อยูในระหวาง 4.0-6.2
นอต/ช.ม.
‐ บริเวณน้ําฝนตลอดป 1,400 มิลลิลิตร ชวงเดือนตุลาคมเปนเดือนที่ปริมาณน้ําฝนและ
จํานวนวันฝนตกมากที่สุดคือ 365.56 มิลลิลิตร สวนชวงเดือนกุมภาพันธจะมีปริมาณ
น้ําฝนและจํานวนวันฝนตกนอยที่สุดคือ 4.1 มิลลิลิตร
‐ แหลงน้ําธรรมชาติ มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานโดยมีคลองออมเชื่อมตอ และมีคลองซอย
เชื่อมตอจากคลองออมไปสูพื้นที่ทําการเกษตรสําหรับใชเพียงพอตลอดป
4.2.1.4 ระบบบริการขั้นพื้นฐาน
1) ระบบสาธารณูปโภค
1.1) เสนทางคมนาคมและการเขาถึงพืน้ ที่
สามารถเดินทางไดทั้งทางบกและทางน้ํา ในปจจุบันสวนใหญมีถนนเชื่อมตอกัน การ
เดิ น ทางสะดวกระหว า งหมู บ า นต อ หมูบ า น ประชากรบางส ว นยั ง ใช ก ารเดิน ทางโดยทางเรื อ
เนื่องจากมีบานเรือนอาศัยอยูริมคลอง ใชเรือขามฝงเพื่อเดินทางไปยังเสนทางคมนาคมที่เปน
ทางรถยนต
การคมนาคมทางบก สามารถเขาถึงพื้นที่ไดหลายเสนทางดังนี้
‐ ถนนที่ใชเปนเสนทางคมนาคมผานในพื้นที่ตําบล คือ ถนนบางกรวย-ไทรนอย
‐ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 302 ถนนรัตนาธิเบศร
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‐
‐
‐

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวันออก
ถนนบางใหญ-บางคูลัด
ทางเทาริมคลองเพื่อเขาสูบาน

ถนนบางกรวย-ไทรนอย

ถนนบางใหญ-บางคูลัด

ถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวันออก

ทางเดินเลียบคลอง

รูปที่ 4.3 แสดงเสนทางการคมนาคมทางบก

การคมนาคมทางน้ํา
‐ เรือประจําทาง ที่ชาวบานเรียกวาเรือ 2 ตอน หรือเรือหางสั้น วิ่งเขา-ออก คลอง
ออม จากทาน้ําบางใหญ ถึงทาน้ําจังหวัดนนทบุรี
1.2) การไฟฟา ไดรับบริการไฟฟาเต็มพืน้ ที่
1.3) การประปา ประชาชนสวนใหญใชนา้ํ คลองและน้าํ ประปาเพื่อซักลาง อาบน้ํา หรือ
อุปโภคอื่นๆ การประปาเปนการบริการของการประปานครหลวงและประปาหมูบ าน
1.4) การสื่อสาร โทรศัพท ไดรับการบริการจากชุมสายโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทยอยางทัว่ ถึง และมีตูโทรศัพทสาธารณะไวใหบริการแกชุมชน

62

ระบบไฟฟา

ตูไปรษณียและตูโทรศัพท

ถังขยะประเภทตางๆ

รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.5) การกําจัดขยะมูลฝอย แบงพืน้ ที่การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามพืน้ ที่ที่ อบต.
ตางๆรับผิดชอบ
2) ระบบสาธารณูปการ
2.1) สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ประกอบดวยสถาบันการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษา
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ โรงเรียนวัดบางรักใหญ โรงเรียนวัด
โมลี โรงเรียนวัดมะเดื่อ โรงเรียนวัดเสาธงหิน โรงเรียนวัดอินทร โรงเรียนวัดราษฏรประคองธรรม
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดบางสะแก โรงเรียนอนุบาลกุลนันท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.
บางมวง และ กศน.จังหวัดนนทบุรี
2.2) สถาบันทางศาสนา ในพื้นที่ประกอบดวยวัดที่สําคัญหลายแหง คือ วัดสวนแกว วัด
มะเดื่อ วัดโมลี วัดบางแพรก วัดเสาธงหิน วัดศรีราษฎร วัดราษฎรประคองธรรม วัดบางสะแก วัด
บางรักใหญ วัดอินทร
2.3) ไปรษณียโทรเลข มีบริการไปรษณียและตูไปรษณียใหบริการแกประชาชน
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4.2.1.5 การใชประโยชนทดี่ ินและสภาพการถือครองที่ดิน
1) การใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่ดังกลาวสามารถแยกเปนลักษณะการใชประโยชนที่ดนิ ตามประเภทกิจกรรมภายใน
ชุมชนดังนี้

รูปที่ 4.5 แสดงการใชประโยชนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ป 2548
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ตารางที่ 4.1 แสดงการใชประโยชนที่ดิน ป 2550
ประเภท

พื้นที่

รอยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร

7.263

4,539

1.17

196.668

122,917

31.60

3.ยานอุตสาหกรรม

5.787

3,617

0.93

4.สถานที่ราชการ

9.649

6,031

1.55

5.สถานศึกษา

3.946

2,466

0.64

6.ศาสนสถาน

3.570

2,231

0.57

395.420

247,138

63.54

622.303

388,939

100.00

1.ยานพาณิชยกรรม
2.ยานที่อยูอาศัย

7.สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เกษตรกรรมและพื้นที่วาง
รวม

(เนื่องจากมีการตออายุผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีแผนที่การใชประโยชนที่ดินจังหวัดนนทบุรีจึงเปน ป 2548สวน
ตารางแสดงการใชประโยชนที่ดินจึงเปนป 2550)

1.1) การใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การใชที่ดินริมน้ําสวนใหญเปนที่อยูอาศัยโดย
เกาะกลุมกันขนานไปตามคลองออมนนท และคลองยอยตางๆ และมีอีกสวนหนึ่งที่เกาะกลุมกัน
ตามถนนสายหลักและถนนสายยอย ลักษณะอาคารในพื้นที่ชุมชนสวนใหญเปนอาคารสูง 1 ชั้น
ประกอบดวยเรือนแถวริมน้ํา วัด เรือนไมพื้นถิ่น ตึกแถว และอาคารสมัยใหม
1.2) การใชที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ลักษณะของประเภทพาณิชยกรรมในพื้นที่
นั้น จะเปนการประกอบอาชีพคาขายและการอยูอาศัยรวมกัน ซึ่งเปนรานขายของชํา สินคาที่ขาย
เปนของใชในชีวิตประจําวัน ธนาคาร ลักษณะของอาคารเปนเรือนแถวริมน้ํา อาคารพาณิชย และ
ทาน้ํา
1.3) การใชที่ดินประเภทสถาบันทางศาสนา วัดถือวาเปนศูนยกลางของชุมชน ใช
เรียกพื้นที่แตละบริเวณนั้น ซึ่งในพื้นที่มีวัดจํานวนมาก คือ วัดสวนแกว วัดมะเดื่อ วัดโมลี วัดบาง
แพรก
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วัดเสาธงหิน วัดศรีราษฎร วัดราษฎรประคองธรรม วัดบางสะแก วัดบางรักใหญ วัดอินทร แสดงให
เห็นวาวัดมีความสําคัญตอพื้นที่มาก
1.4) การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ประกอบดวยสถาบันการศึกษาตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ โรงเรียนวัดบางรัก
ใหญ โรงเรียนวัดโมลี โรงเรียนวัดมะเดื่อ โรงเรียนวัดเสาธงหิน โรงเรียนวัดอินทร โรงเรียนวัดราษฏร
ประคองธรรม โรงเรียนวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดบางสะแก โรงเรียนอนุบาลกุลนันท ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล ต.บางมวง และ กศน.จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนในชุมชนสวนมากตั้งอยูในพื้นที่วัดใน
แตละชุมชน
1.5) การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมจะตั้งอยูลอมรอบบริเวณกลุมบาน
ผลไมหลัก คือ ทุเรียน มะมวง มะนาว เปนตน
2) สภาพการถือครองที่ดิน
ลักษณะการถือครองที่ดิน สวนใหญเปนเจาของบานและที่ดินเอง มีเปนสวนนอยที่เปนผู
เชา เจาของบานและที่ดนิ เปนคนพื้นถิ่นอยูมานานเกินกวา 20 ปและเกิดในพื้นที่
4.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจภายในชุมชน
ประชาชนส ว นใหญ มี อ าชี พ ทํ า สวนผลไม และอาชี พ อื่ น ๆ เช น รั บ ราชการ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ทําธุรกิจสวนตัว คาขาย และรับจางทั่วไป แตปจจุบันสมาชิกในครอบครัว
รุนใหมสวนใหญรับราชการหรือทํางานเอกชน ซึ่งทําใหเกิดปญหาทางดานการสืบทอดกิจกรรมทาง
การเกษตร

การทําสวน

การคาขายในชุมชน
รูปที่ 4.6 แสดงลักษณะเศรษฐกิจของชุมชน

ยานพาณิชยกรรม

4.2.3 ลักษณะทางสังคม
สวนใหญเปนคนพื้นถิ่น รองลงมาคือคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายมอญ หรือคนไทย
รามัญ ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวใหญ ผูอยูในบานเปนเครือญาติกัน สวนใหญชาวสวนมัก
เกี่ยวดองเปนญาติสนิทและญาติหางๆ หรือรูจักคุนเคยตั้งแตรุนปู ยา ตา ยาย คนในชุมชนสวน
ใหญจึงรูจักและไปมาหาสูกันเสมอ จึงเปนชุมชมที่ยังมีปฏิสัมพันธภายในชุมชนและยังมีความ
ผูกพันกับพื้นที่ ยังมีคติความเชื่อเชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ เชน การพายเรือตัก
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บาตร การสัญจรทางน้ํา ตลาดน้ํา การประกอบอาชีพที่ตองอาศัยแหลงน้ําตามธรรมชาติ ไดแก
การทําสวนผลไม และชาวชุมชนคลองออมนนทยังมีคติความเชื่อในการสรางศาลในบริเวณปาก
คลอง เพื่อเตือนผูที่ลองเรือผานไปมาใหระมัดระวัง แตอิทธิพลจากความเจริญที่เขามาถึงพื้นที่ เกิด
การขยายตัวของบานจัดสรร ทําใหวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บางอยางเริ่มเลือนหาย และคนรุน
ใหมออกไปทํางานนอกพื้นที่ เนื่องจากไมไกลจากกรุงเทพมาก คนในชุมชนสวนใหญที่พบเห็น
สวนมากจึงเปนวัยชรา

พระบิณฑบาต

ศาลในบริเวณปาก

รูปที่ 4.7 แสดงลักษณะสังคมของชุมชน

4.3 สรุปภาพรวมสภาพของพื้นที่ศกึ ษา
4.3.1 ดานกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนสงผลตอการตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ
เนื่องจากเปนพื้นที่ราบลุมน้ําทําใหพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําสวนผลไม และการเพาะปลูก
พืชสวน จึงมีสวนมากมาย ชุมชนเกิดตามคลองธรรมชาติ และ คลองขุด เกาะตัวขนานไปตาม
คลองเหลานี้ ชุมชนแหงนี้ยังประกอบไปดวยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ไดแก การ
คมนาคมขนสงทางบกที่สามารถเขาถึงพื้นที่ไดอยางสะดวก แตเนื่องจากชุมชนแหงนี้อยูหางจาก
กรุงเทพประมาณ 20 กิโลเมตร กอใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการขยายตัวของหมูบาน
จัดสรรในพื้นที่เกษตร ทําใหพื้นที่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
4.3.2 ดานเศรษฐกิจ
ประชาชนสวนใหญยังมีอาชีพ ทําการเกษตร สวนผลไม ที่นิยมปลูกกันมากมัก
เปนผลไมจําพวก ทุเรียน มะพราว โดยเฉพาะทุเรียนเปนผลไมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ปจจุบันผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นก็ลดลง คนในชุมชนหันไปประกอบอาชีพอยางอื่น เชน รับราชการ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ทําธุรกิจสวนตัว และรับจางทั่ว และคนรุนใหมเมื่อไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
จึงไปประกอบอาชีพ รับราชการหรือทํางานเอกชน อาชีพดั่งเดิมของพื้นที่จึงไมมีผูที่จะสืบทอด
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4.3.3 ดานสังคม
สังคมของชุมชนริมคลองออมนนทมีวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา อยูและพึ่งพาอาศัย
เกิดเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เนื่องจากเปนแหลงอาหารและเสนทางคมนาคม
ที่สําคัญ สิ่งเหลานี้สะทอนออกมาในรูปแบบของ การตั้งถิ่นฐาน การใชพื้นที่ กิจกรรม วัฒนธรรม
ประเพณี และคติความเชื่อที่เชื่อมโยง สอดคลองกับธรรมชาติ เมื่ออิทธิพลจากความเจริญที่เขา
มาถึงพื้น ที่ พื้นที่เริ่ม มีศักยภาพสู งขึ้นในการพั ฒนาใหเ ปนที่อยูอาศัย ทําใหวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม บางอยางเริ่มเลือนหาย
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บทที่ 5
พัฒนาการของภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
5.1 พัฒนาการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน
นนทบุรีในอดีตเปนหัวเมืองสําคัญปากแมน้ําใตเมืองหลวง จากตําแหนงที่ตั้ง ทําใหนนทบุรีมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรมาโดยตลอด กลาวไดวา ...ไม
วาไทยจะมีศูนยรวมอํานาจการปกครองตั้งอยูที่ใด จะมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับนนทบุรีตลอดมา
ดวยปจจัยที่สําคัญของเมืองนนทบุรีคือ เปนเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา เปนดานสําคัญ
รองจากดานเมืองบางกอก กอนเดินทางไปคาขายกับตางประเทศหรือกอนเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงศรีอยุธยา
นับตั้งแตสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานี
นนทบุรีไดเปนที่รูจักโดยทั่วไปแลววา เปนชุมชนพักคางแรม เปนที่กลาวกันวาสบริเวณชุมชนวัดเขมา
ภิรตาราม(ตั้งอยู ณ บางคลองบางกรวย) เคยเปนสถานที่พักแรมของขบวนเกวียนสินคาของพระเจาอู
ทอง นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรม คือพระปรางคของวัดปรางคหลวง
ตั้งอยูริมคลองแมน้ําออมที่ชุมชนบางมวง อําเภอบางใหญ ซึ่งมีลักษณะของศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนตน
ในป พ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไดโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองลัดจากคลองบางกรวย
(แมน้ําเจาพระยา)ริมวัดชลอไปทะลุวัดมูลเหล็ก โดยมีประโยชนสามประการ ประการที่หนึ่งคือ เพื่อ
ชวยระบายน้ําจากแมน้ําออม ใหไหลผานพื้นที่บางกรวยไดอยางรวดเร็ว เปนการบรรเทาภาวะน้ําทวม
ได ประการที่สองคือ เพื่อเพิ่มปริมาณแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เปนการเพิ่มทรัพยากรการผลิตทาง
เกษตรโดยตรง ประการสุดทายคือ เพื่อเพิ่มเสนทางการเดินเรือระหวางเมืองบางกอกผานบางกรวยไป
บางใหญแลวบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาไดอยางสะดวก เปนการเปดทางลัดเพื่อการเคลื่อนทัพไดอีก
ทางหนึ่ง
การเดินทางสัญจรทางเรือระหวางปากแมน้ําเจาพระยาถึงกรุงศรีอยุธยาใชเวลาประมาณ 15
วัน การเดินเรือตองหยุดพักเปนระยะๆดวยเหตุนี้ เมืองบางกอก ธนบุรี บานตลาดแกว บานตลาดขวัญ
และบ า นสามโคก จึง มีค วามเจริ ญเติ บ โตด ว ยป จจั ย ดั ง กล า ว ตลอดริ มสองฝง แม น้ํ า เจ า พระยามี
ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ชุมชนเจริญเติบโต ขยายทอดไปตามแมน้ํา นอกจากคาขายแลวยังมี
การประกอบอาชีพทําสวนผลไมเปนหลัก อาณาบริเวณตั้งแตตลาดขวัญเปนระยะทางยาวถึง 5ลี้(22.5
กิโลเมตร) เปนชุมชนบานสวนผลไมที่มีชื่อเสียงของกรุงศรีอยุธยา
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ในป พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ โปรดเกลาฯใหยกเอาบานตลาดขวัญตั้งเปนเมือง
นนทบุรี เพื่อใหเมืองนนทบุรีเปนดานแรกของกรุงศรีอยุธยารองจากเมืองบางกอก กอนที่จะเดินทางไป
ยังกรุงศรีอยุธยา
ในป พ.ศ. 2179 ในรัชสมั ยสมเด็ จพระเจ าปราสาททองโปรดเกล าฯให ขุดคลองลัดแมน้ํ า
เจาพระยาบริเวณตอนใตวัดทายเมืองไปทะลุออกหนาวัดเขมาภิรตารามปากคลองบางกรวย ทําให
เดินเรือไดรวดเร็ว เกิดชุมชนใหมขึ้นบริเวณริมฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาสาย
ใหม พื้นที่บริเวณบางศรีเมือง บางกราง บางสีทองและบางไผ มีสภาพเปนเกาะทําใหการเพาะปลูก
และการทําสวนผลไมไดผลดียิ่งขึ้น
ในป พ.ศ. 2208 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดโปรดเกลาใหยายที่ทําการของ
เมืองนนทบุรีจากที่ตั้งเดิม ณ บานตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากแมน้ําออมฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา ดวยทรงตระหนักวาการที่แมน้ําเจาพระยาเปลี่ยนทางเดินจะทําใหขาศึกสามารถเขาประชิด
พระนครไดโดยงาย
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช สภาพเศรษฐกิจเมืองนนทบุรีมีความมั่นคงเปนอยาง
มาก ทั้ ง การค า ขายและการทํ า สวนผลไม เฉพาะสวนผลไม ลาลู แ บร ช าวฝรั่ ง เศสได บั น ทึ ก ไว ใ น
จดหมายเหตุวา...สวนผลไมที่บางกอกนั้น มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝง โดยทวนขึ้นไปสูเมือง
สยามถึง 4 ลี้ ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคนักหนา...
ระหวาง พ.ศ.2309-2310 รวมระยะเวลา 14 เดือน กองทัพพมาไดปดลอมกรุงศรีอยุธยาไว
ชาวเมืองตองประสบภาวะขาดแคลนอาหาร จนถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2310 กองทัพพมาก็สามารถ
ยึดกรุงศรีอยุธยาได และจุดไฟเผาปราสาทราชมณเทียร วัดวาอาราม เพื่อลอกเอาทองคํากลับไปพมา
สง ผลกระทบเกิ ด ขึ้ นกั บ เมื อ งนนทบุ รี คื อ วั ด วาอารามต องถู ก ทํ า ลายทิ้ งร า ง ประชาชนอพยพทิ้ ง
บานเรือนหนีภัยสงคราม ขามฝงแมน้ําเจาพระยาไปหลบซอนอยูบานสวนในชุมชนบางขนุน ชุมชนวัด
โบสถบน และชุมชนบางมวง
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แผนที่ 5.1 แสดงแมน้ําเจาพระยาเดิมและคลองขุด
ที่มา: กรุงเทพมาจากไหน
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สมัยกรุงธนบุรี
ปลายป พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสามารถกูชาติและทรงสถาปนากรุงธนบุรี
เปนราชธานี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงวางแผนจัดสรางพระนครใหม พ.ศ. 2317 พระยาเจง
ผูนําชาวมอญ ไดนําชาวมอญอพยพเขามา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกรุณาโปรดเกลาฯใหไป
ตั้งบานเรือนอยูที่ปากเกร็ด
เมื่อสภาวะสงครามกลับคืนสูปกติ ชาวนนทบุรีจึงเริ่มอพยพกลับคืนสูชุมชนทองถิ่นเดิมเริ่มทํา
การเพาะปลูก คาขายและติดตอกับเมืองหลวง ในสมัยนี้นนทบุรีมีสภาพเปนชานเมืองพระนคร
เกิดการอพยพของชาวกรุงเกาและชาวเมืองใกลเคียง เพื่อเดินทางมาตั้งหลักแหลงใกลกรุง
ธนบุรีมีมากขึ้น ชุมชนตางๆ ของนนทบุรี จึงกลายเปนแหลงรองรับชาวกรุงเกา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร
เมืองนนทบุรี เมื่อสมัยรัตนโกสินทรยังคงมีฐานะเปนแขวงขึ้นกับเมืองบางกอก ตั้งแตรัชสมัย
พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1) จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ที่ทําการเมืองนนทบุรีตั้งที่ปากแมน้ําออม บานบางศรีเมือง เปนหัวเมือง
ประเภทชายฝงทะเล มีความสัมพันธกับเมืองหลวงอยางใกลชิด
ในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 5) โปรดเกลาใหยายที่ทํา
การเมืองนนทบุรี จากฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ไปตั้งที่ฝงตะวันออก บริเวณปากคลองบางซื่อ
ฝ ง ใต นั บ เป น ศาลากลางแห ง แรกของจั ง หวั ด นนทบุ รี (คณะกรรมการฝ า ยประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ,2547: 37)
หลังจากบานเมืองสงบจากศึกสงคราม มีการอพยพยายถิ่นฐานของชุมชนตางๆ เริ่มมีการ
เคลื่อ นไหวของศิ ลปะวัฒ นธรรมอย างมาก คือ มีก ารสรา งและฟน ฟูวั ดวาอารามอย างแพร ห ลาย
โดยเฉพาะในระดับชุมชน ตองมีบานกับวัดคูกันเสมอ อีกทั้งความมั่งคั่งและสวยงามของวัดยังเปนสิ่งที่
แสดงฐานะและความมีหนามีตาของสังคม วัดเปนศูนยกลางของพิธีกรรมตางๆศาสนาจึงเปนสิ่งที่ชวย
ประสานสังคมในแตละชนชั้น
ในสมั ย นี้ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ของตะวั น ตกนิ ย ม และเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม มี ก ารค า ขายกั บ
ชาวตางชาติมากขึ้น มีการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน ซึ่งในขณะที่เมืองหลวงกําลังปฏิรูปตัวเอง ชุมชน
ชาวสวนริมแมน้ําออมสวนใหญ ยังคงมีลักษณะเปนสังคมเกษตร ทําสวนผลไม สวนพืชผัก ซึ่งในนิราศ
พระบาทของสุนทรภูไดกลาวถึงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไววา
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“ถึงแขวงนนทชลมารคตลาดขวัญ
มีพวงแพแพรพรรณเขาคาขาย
ตั้งของสวนลวนแตเรือเรียงราย
พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน (หวน พินธุพนธ,
2547: 9)
ประวัติศาตรที่กลาวมาจะเห็นไดวาบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญอยางยิ่งมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแมน้ําเจาพระยามาโดยตลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลง
จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทําของคน มีหลักฐานของที่ตั้งวัด นิราศ มากมาย
เปนสิ่งบงบอกไดถึงการกอตัวของชุมชนมาชานาน
จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนทําใหสามารถ
จําแนกพัฒนาการภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนทไดเปนสามชวง จากสมมุติฐานทาง
ประวัติศาสตร เอกสาร และการสัมภาษณ ดังนี้
ชวงที่ 1 ยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ( พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2482)
ชวงที่ 2 ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม (พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2523)
ชวงที่ 3 ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปญหาอุทกภัย (พ.ศ. 2424 – ปจจุบัน)

73

5.1.1 ชวงที่ 1 ยุคเริ่มตนของการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชน ( พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2482)
ในยุคนี้ถือไดวาเปนยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน มนุษยจึงตองปรับตัวตามสภาพแวดลอม
อยางมาก พัฒนาการทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐานจึงมีลักษณะดังตอไปนี้
5.1.1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการใชที่ดินรอบตัวเรือน
การตั้งถิ่นฐานนั้นจะสรางที่อยูอาศัยเปนแนวยาวไปตามคลองออมนนท เพราะตอง
พึ่งพาอาศัยน้ําทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการคมนาคม พื้นที่บริเวณตลิ่งริมคลองเปน
พื้นที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ลอยพัดมากับกระแสน้ํา ซึ่งในชวงแรกจะเปนพื้นที่น้ํากรอย
เข า ถึ ง การที่ มี น้ํ า กร อ ยและการเปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ํ า ขึ้ น ลงเสมอ จึ ง ทํา ให เหมาะสมต อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ประเภทเดี ย วกั บ ป า ชายเลน เช น แสม ลํ า พู การตั้ ง ถิ่ น ฐานจึ งอยู ใ นพื้ น ที่ นี้
เนื่องจากพื้นที่ดอนดานหลังเปนปารกชัฏ พื้นที่ดอนหลังคลองเปนพื้นที่ที่ถูกทับถมมานาน เริ่มมีการ
ทําสวนไมยืนตนและสวนไมลมลุกเพื่อใชบริโภคมากขึ้น เนื่องจากนําความรูเรื่องการทําสวนผลไมติด
ตัวมากจากพื้นที่เดิม สันนิษฐานไดวาการทําสวนผลไมเฟองฟูเปนอยางมากในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนเนื่องจากมีการเก็บภาษีผลไม
สวนพื้นที่เชิงเลนที่อยูในสวนของทองน้ํา พื้นที่นี้ระดับน้ําต่ํา จึงถูกใชเพื่อการเกษตร
ประเภทพืชลมลุก เชน ออย ผัก และ ขาว มีคํากลาววา คนจีนปลูกผัก คนไทยปลูกออย สังเกตไดจาก
การที่เคยมีโรงหีบออย และ โรงสีขาวอยูในพื้นที่ สวนในพื้นที่ลุมหลังตลิ่ง การที่มีผูคนเขามาตั้งถิ่นฐาน
และนําความรูติดตัวมาจึงเกิดการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร ชวงสมัยนี้จึงมีการขุดลําประโดงขนาด
เล็กเพื่อใหมีน้ําขึ้นน้ําลงเขาถึงสวน ลํากระโดงนี้กวางประมาณ 1.50-2.00 เมตร พอใหเรือผานไปมาได
กระจายเปนเครือขายจากคลองหลัก หรือคลองรอง (เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2542: 9) และใชเปน
เสนทางลําเลียงผลผลิตออกจากสวน
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รูปที่ 5.1แสดงตําหนงลักษณะการใชพื้นที่ของชุมชนริมคลองออมนนท

เนื่องจากพื้นที่เกษตรจะอยูในพื้นที่เดียวกับบาน ลักษณะของการใชที่ดินรอบตัวเรือน
จึงมีลักษณะของการสรางที่อยูอาศัยอยูริมคลอง โดยสรางที่อยูอาศัยแบบงายๆพื้นบานซึ่งถายทอดกัน
มา ใชวัสดุที่หาไดงายตามทองถิ่น รูปทรงหลังคาแบบจั่วเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีอากาศรอน
และความชื้นคอนขา งสูง มีศาลาริ มน้ําและบันไดทา น้ําเพื่อความสะดวกในการใชน้ํา อุปโภคและ
บริโภค สวนดานหลังบานจะทําการเกษตร นั้นคือการทําสวน การทําสวนจําเปนตองใชน้ํามากและ
ตลอดเวลา จึงตองมีการขุดลําประโดงเพื่อชักน้ําเขาสวนและใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตออกมาจาก
สวน สวนจะมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ถือทางน้ําเปนหลัก ทําสวนแบบยกรอง และปลูกพืชแบบ
สวนผสม

รูปที่ 5.2 แสดงผังบริเวณของบานในชุมชนริมคลองออมนนท

75

5.1.1.2 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน
หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตก มีการตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเปนราชธานีทําใหผูคนแตกแยกระ
สําระสาย บริเวณปากคลองเพิ่มบทบาทความสําคัญของชุมชนขึ้นในลักษณะ กลายเปนที่พักอาศัย
ของผูคนที่อยูเดิมและผูคนที่อพยพเขามาใหม ชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธาตอนปลาย
คือ ชุมชนบางแพรกและชุมชนแถบบางใหญ สวนชุมชนที่เขามาอยูอาศัยใหมชุมชนขยายตัวจะปาก
คลองออมนนทไปในทิศทางตามลําน้ําที่สามารถติดตอทางน้ําไดสะดวก การขยายตัวของชุมชนเริ่ม
จากปากคลองออมนนทกระจายเขาสูพื้นที่ดานใน อาศัยเสนทางน้ําเปนหลักในการเขาออกระหวาง
เมืองกับที่พักอาศัย ชุมชนเกาแกในบริเวรคลองออมนนทที่อยูลึกเขาไปเริ่มขยายตัวอีกครั้งเมื่อมีการขุด
คลองบางใหญเชื่อมกับแมน้ํานครชัยศรีทําใหยานนี้กลายเปนศูนยกลางการคมนาคมและศูนยกลาง
การแลกเปลี่ยนสินคา

แผนที่ 5.2 แสดงลักษณะการขยายตัว ความเชื่อมโยงของชุมชนริมคลองออมนนท
ที่มา: ดัดแปลงจาก แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท

บทบาทของพื้ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในด า นการติ ด ต อ ค า ขายทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละกั บ ชาว
ตางประเทศแลว ยังเปนเสนทางที่เชื่อมสูหัวเมืองทางตะวันตก เพื่อลําเลียงออย น้ําตาล ตั้งดานขนอน
เก็บภาษีทางน้ํา มีการสรางปอมปราการและสถานที่ราชการหลายแหงในบริเวณใกลเคียง ทําใหสภาพ
ของพื้นที่มีความสําคัญและมีผูคนเขามาทํากิจกรรมเปนจํานวนมาก
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5.1.1.3 รูปแบบการใชพนื้ ทีใ่ นเชิงสังคม
เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่เปดโลงภายในชุมชน พบวา มีลักษณะโครงขายจากทางเดินลัด
เลาะแทรกไปตามพื้นที่สวน และ โครงขายแมน้ํา เชน ลําประโดงที่นอกจากจะใชลําเลียงผลผลิตออก
จากสวนแลวยังใชเปนทางสัญจรสาธารณะ สะทอนถึงความสัมพันธใกลชิดของผูคนในชุมชน มีศาลา
ริมน้ําทุกบาน ซึ่งมักใชเปนที่นั่งเลน อาบน้ํา พักผอน พูดคุยแลกเปลี่ยนขาวสาร มีวัดทําหนาที่เปน
ศูนยกลางของชุมชน โดยวัดกระจายอยูทั่วลําคลอง มีความเชื่อและเริ่มมีการสรางวัดเพื่อวงศตระกูล
เกิดขึ้น อีกทั้งเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูเหนือธรรมชาติ พื้นที่ตลาดน้ําซึ่งนอกจากจะเปนพื้นที่แลกเปลี่ยน
สินคา ขาย แลวยังเปนพื้นที่สําหรับพบปะพูดคุยสอบถามสาระทุกขสุขดิบกัน
5.1.1.4 โครงขายการคมนาคม
การคมนาคมขนส ง ใช ก ารคมนาคมทางน้ํ า เป นหลั ก ใช ทั้ง การเดิน ทาง และเพื่ อ
การคาขายโดยนําผลผลิตที่ไดออกจากสวนผานลําประโดงเขาสูคลองหลักนําผลผลิตออกไปขายยัง
บริเวณทาน้ํานนท สวนที่เหลือนํามาขายยังตลาดน้ําวัดเสาธงหิน เพื่อขายใหกับชาวบานดวยกัน และ
พอคาแมคาที่มาจาก อยุธยา นครชัยศรี นครปฐม
5.1.1.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ชาวบานประกอบอาชีพประมงน้ําจืด เพาะปลูกในพื้นที่ สวน ไร นา เพื่อการดํารงชีพ
โดยทํานาในบริเวณตอนลึกเขาไปจากแมน้ํา การขุดคลองลัดเพื่อรนระยะเวลาเดินทางของแมน้ํา
เจาพระยาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําทําใหแมน้ําเจาพระยาเดิมแคบลงจนกลายเปน
คลอง น้ําตื้นมากขึ้นไมลึกเทาเดิม แตยังคงมีความอุดมสมบูรณของปลาน้ําจืด กุง และผลไมมากมาย
เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด ตามที่มีการขนานนามวา “สวนในบางกอก สวนนอกบางชาง”
การตั้งถิ่นฐานนํามาสูการจัดการพื้นที่เพื่อทําการเกษตร เชน การขุดลําประโดงเพื่อดึง
น้ํ า เข า สู ส วนช ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต เนื่ อ งมากจากการพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงประเทศไปสู ก ารค า ขายกั บ
ตางประเทศ ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบอรนี่ไดมีการสนับสนุนการปลูกออยเปนอยางมากเพื่อการ
ผลิตน้ําตาลสงออก และภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาริงมีการปลูกขาวสงออกมากเชนกัน สินคาที่
เหลือจากการคาขายก็นํามาขายยังบริเวณตลาดน้ําเสาธงหิน ซึ่งเปนตลาดน้ําที่สําคัญและใหญโตมาก
ในสมัยนั้น ตลาดน้ําแหงนี้ตั้งอยูใกลกับปากคลองบางใหญและตลาดบางใหญ ซึ่งเปนจุดตัดกันของลํา
น้ําสามารถเดินทางไปยังอยุธยา นครชัยศรี และ นครปฐมได เรียกวา สี่แยกคลองโยง (สมบัติ เหลือง
ทองอราม. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552) สุนทรภูเคยใชเสนทางนี้ตอนไปนิราศพระประทม และ นิราศ
สุพรรณบุรี เดินทางโดยใชเสนทางคลองออมนอยออกคลองบางใหญ คลองโยง ลานตากฟา แมน้ําทา
จีน เขา สุพรรณบุรี (สํานักงานจังหวัดนนทบุรี, 2525 : 26) ตลาดแหงนี้ยังอยูใกลกับศูนยกลางเมือง
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ตลาดน้ําแหงนี้จึงประกอบไปดวยพอคาแมคาจากหลายที่ สินคาสวนใหญเชน ทุเรียน กลวย มะพราว
ปลาแหง ปลารา

รูปที่ 5.3 แสดงลักษณะ กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนคลองออมนนท
ที่มา: กรุงเทพมาจากไหน และ www.arunsawat.com

5.1.1.6 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะทางสังคม เปนสังคมของชุมชนชาวน้ํากอตัวโดยอาศัยน้ําและเสนทางน้ําใน
การติดตอสื่อสารกัน ทํากิจกรรมรวมกัน ความสัมพันธของชุมชนมีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบเดียวกัน มีความสัมพันธแบบปฐมภูมิไมมีความซับซอน เรียบงาย พึ่งพา
สภาพแวดลอมจากน้ํา ภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศ เปนสังคมเกษตรที่มีชีวิตเรียบงายพออยูพอกิน
สมาชิกในครอบครัวรวมกันทํางาน มีการผลิตเพื่อบริโภค สวนที่เหลือจะนําไปขายหรือ แลกเปลี่ยน
สินคากัน ลักษณะทางสังคมจึงมีความคลายคลึงกันและผูกพันกันในพื้นที่
ดานวัฒนธรรมและประเพณี วัดเปนที่ยึดเหนี่ยวผูคนในชุมชน เปนจุดศูนยกลางของ
ชุมชนนั้น มีความเชื่อและเริ่มประเพณีการสรางวัดเพื่อวงคตระกูลเกิดขึ้น ทําใหวัดมีการกระจายอยูทั่ว
ลําคลองจึงเห็นไดวาวัดในบริเวณนี้มีจํานวนมาก อีกทั้งเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูเหนือธรรมชาติ เชนการ
ตั้งศาลในสวน เพื่อใหมีผลผลิตดี และ ตามจุดตัดตางๆตามลําคลอง
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รูปที่ 5.4 แสดงพัฒนาการของภูมิทศั นวัฒนธรรมในยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน

5.1.1.7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ธรรมชาติมีอิทธิพลเหนือมนุษย

มนุษย

CL

การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั นวัฒนธรรม
ในชวงที่ 1

สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ

กรุงศรีอยุธยาแตก

เครือขายลําน้ํา

ชุมชนริมน้ํา

สวนผลไม
วัด

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงการเปลีย่ นแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรมในชวงที่ 1
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ยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐานยังมีขอกําจัดตางๆ เชน ลักษณะภูมิประเทศ ความรู เทคโนโลยี
มนุษยจึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานใหสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ในรูปแบบของชุมชนริมน้ํา รูปแบบการทําการเกษตรแบบยกรอง โดยใชเครือขายลําน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค สัญจร อีกทั้งสรางเครือขายลําน้ําเพื่อการเกษตร และ วิถีชีวิตที่วัดเปนศูนยกลาง
ของชุมชน ทําใหเกิดองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมเกิดขึ้นคือ เครือขายลําน้ํา ชุมชนริมน้ํา วัด
และสวนผลไม เรียกไดวาเปนชวงเวลาที่ ภูมทิ ัศนนําวัฒนธรรม
5.1.2 ชวงที่ 2 ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม (พ.ศ. 2483 – พ.ศ.
2523)
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ถนนสายหลักมีมากขึ้น การเขาถึงของถนนมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการเกษตรเริ่มเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทาง
ภูมิทัศนวัฒนธรรมของยุคเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม จึงมีลักษณะดังตอไปนี้
5.1.2.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการใชที่ดินรอบตัวเรือน
เริ่มมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมน้ําและรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานริมเสนทางคมนาคม รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมคลองเริ่มมีความหนาแนนมากขึ้น พื้นที่ริม
ตลิ่งเกิดปญหาการพังทลายจากการพัฒนาเครื่องยนต จากการใชเรือพายจึงมีการเปลี่ยนมาใชเรือ
ยนต ผูที่อยูอาศัยริมน้ําใชการปลูกพืชในน้ํา เชน ผักบุง ผักกระเฉด ผักตบชวา เพื่อการบริโภคและเพื่อ
กันคลื่นจากเรือ แตเรือยนตเกิดความรุนแรงของคลื่นมากกวาที่แนวคลื่นธรรมชาติจะกันได จึงมีการ
สรางเขื่อนเพื่อกันคลื่น สวนพื้นที่ดอนหลังคลองไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตการเกษตรใน
พื้นที่เชิงเลน จากเดิมที่เนนไปที่การเพาะปลูกพืชลมลุกก็ปรับเปลี่ยนไปเปนพืชสวนยืนตน พื้นที่ลุมหลัง
ตลิ่งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการปลูกพืชสวนยืนตนแทนการทํานาปลูกขาว เนื่องจากการลงทุนที่คุม
กวา รวมทั้งการยายพื้นที่ทํานาไปยังที่ที่เหมาะสมกวาและการเวณคืนพื้นที่เพื่อทําถนน เนื่องจาก
แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งมุงเนนการขยายถนนให
มากที่สุด (เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร . 2542,หนา 13) จึงเกิดการตั้งถิ่นฐานริมเสนทางคมนาคมเกิดขึ้น
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รูปที่ 5.5 แสดงตําแหนงลักษณะการใชพ้นื ที่ของชุมชนริมคลองออมนนท

ลักษณะของการใชที่ดินรอบตัวเรือนมีลักษณะ คลายกับยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน
ทางดานรูปแบบที่อยูอาศัย มีทั้งบานเรือนแบบพื้นบาน เรือนทรงไทย เรือนคาขาย ลักษณะของเรือน
ไทยริมคลองเปนเรือนไมใตทุนสูง หลังคาจั่วทรงสูง มีปานลมและเหงา เรือนแบบพื้นบาน ลักษณะที่
อยูอาศัยยังคงคํานึงถึงสภาพแวดลอมเปนหลัก มีอิทธิพลของสถาปตกรรมของตางชาติเขามารูปแบบ
บานจึงมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น สวนการทําสวน มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยขยายพื้นที่ที่เคย
เปนทางเดินใหกวางขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางทางบก ที่ตัดเขามาในพื้นที่ การทําสวนก็เปลี่ยนทําเพื่อ
การคาแตยังคงการปลูกสวนแบบยกรองและเปนสวนผสม โดยปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น

รูปที่ 5.6 แสดงการใชที่ดินรอบตัวเรือน
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5.1.2.2 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเนื่องจากมีการพัฒนาถนนสายหลักขึ้นเริ่ม
ตั้งแตหลัง พ.ศ. 2475 – 2500 ไดแก ถนน จรัญสนิทวงศ ถนนอรุณอัมรินทร ถนนบางกรวย – ไทรนอย
การเขาถึงของถนนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ มีการตัดถนนเล็กๆในรูปแบบของการเรงรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) ทําใหการตั้งถิ่นฐานขยายตัวใน ตําแหนงที่เปนจุดเชื่อมของลําน้ําและถนน สวน
ตําแหนงอื่นๆถนนจะขนานไปกับลําน้ํา ทําใหเกิดเปนระยะทางระหวางน้ํากับถนนโดยมีบานและสวน
อยูระหวางกลาง การขยายตัวจึงจึงเกิดขึ้นจาก 2 ดาน คือ การขยายตัวของพื้นที่ถนนและดานที่อยูติด
ริมน้ํา ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานมากอน เกิดการขยายตัวตามแนวลําน้ําเปนหลัก บานที่ปลูกริมน้ําจะไมนิยม
ปลูกติดๆกัน ถาหากวาบานริมน้ํามีความหนาแนนก็จะปลูกลึกเขาไปในสวน และสรางสะพานเชื่อมกับ
ทาน้ําของบานริมคลอง สวนอีกดานหนึ่งคือขยายตัวตามถนน ผูคนเขามาอยูอาศัยมากขึ้น ชาวบานที่
อาศัยอยูใกลๆกันเริ่มรวมตัวกันเพื่อซื้อที่ดินตัดถนนเขาไปยังบานของตนเองเพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง (บัณฑิต กลัดแพ. สัมภาษณ, 28 เมษายน 2552)

แผนที่ 5.3 แสดงลักษณะการขยายตัว ของชุมชนริมคลองออมนนท
ที่มา: ดัดแปลงจากแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออม
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5.1.2.3 รูปแบบการใชพนื้ ทีใ่ นเชิงสังคม
โครงขายจากการเดินลัดเลาะแทรกไปตามพื้นที่สวน โครงขายแมน้ําและลําประโดง เปลี่ยน
มาเปนโครงขายการคมนาคมทางบกแทน การคมนาคมทางน้ําจึงคอยๆลดบทบาทลง วัดยังคงเปน
ศูนยกลางของชุมชน โดยเฉพาะในสังคมเกษตร มีพิธีกรรมตางๆที่กอใหเกิดความเชื่อมั่นเปนสิริมงคล
ตอชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลาดน้ําที่เกิดขึ้นตามหนาวัด ตลาดบางใหญเปนพื้นที่ที่ทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธของคนในชุมชน วัดและตลาดจึงเปนศูนยกลางของชุมชน
5.1.2.4 โครงขายการคมนาคม
การคมนาคมขนสง มีการตัดถนนสายหลักและถนนสายรองเพื่อเขาสูพื้นที่ริมน้ํา ทําใหการ
คมนาคมทางน้ําเริ่มลดบทบาทลง เกิดการพัฒนาทางดานเครื่องยนต ทําใหเกิดเรือยนต มีเรือโดยสาร
รับสงผูโดยสารหรือเรียกวาเรือแท็กซี่คอยรับสงผูโดยสาร จากทาน้ําบางใหญไปทาน้ํานนท และจากทา
น้ําบางใหญไปทาชางวันละหลายเที่ยว ชาวสวนเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการนําผลไมออกจากสวนจากที่
เคยใชเรือผานลําประโดงก็หันไปใชถนนที่ตัดผานพื้นที่หลังบานแทน
5.1.2.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในชวงนี้ถือวาเปนยุคที่เฟองฟูและเปนยุคที่ลมสลายของตลาดน้ําวัดเสาธงหิน มีเรือของ
พอคาแมคาทั้งจากในพื้นที่และตางถิ่นเขามาคาขายเปนจํานวนมาก เปนรอยลํา จนสามารถเหยียบ
เรือขามไปอีกฝงได บริเวณนี้ยังเต็มไปดวยเรือนคาขายซึ่งมีรานทองถึง 9 ราน รานขายของสังฆทาน
สินคาที่นํามาขายสวนใหญก็มาจากสวน (สุรีรัตน ทองเจ็ก. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552) จนเกิดน้ํา
ทวมใหญในป พ.ศ. 2518 พืชผลทางการเกษตรเสียหายอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุเรียน ทํา
ใหสภาพชาวสวนเกือบตองสูญเสียไป เกษตรกรจํานวนมากเปลี่ยนจากการทําสวนทุเรียนไปปลูกผลไม
อยางอื่นแทน เชน กลวย มะมวง ผูมีอาชีพเกษตรกรบางสวนเริ่มเปลี่ยนไปทําอาชีพอุตสาหกรรมและ
การบริการ เนื่องจากแนวความคิดในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปลี่ยนจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรม แตอาชีพหลักยังคงเปนอาชีพ
เกษตรกรรม มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมหลายสายเขาสูพื้นที่ฝงธนบุรีและสวนในคลองออมนนท
5.1.2.6 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะทางสังคม ครอบครัวยังคงเปนลักษณะของครอบครัวขยาย เนื่องจากอาชีพชาวสวน
ตองใชแรงงานจํานวนมาก ชาวบานสวนใหญเปนญาติกันหรือไมก็สนิทสนมกันนับถือกันเปนเครือ
ญาติ เนื่องจากในชุมชนยังคงชวยกันในการทําสวน ที่เรียกวาการลงแขก เชนเมื่อบานใดมีการเก็บ
เกี่ยว บานขางเคียงก็จะเอางานไปชวยในการลงแขก 1 คนเรียกวา 1 งาน ถาบานนั้นเอาไปชวย 3 งาน
บานที่ถูกไปชวยก็ตองเอากลับมาชวย 3 งานเชนกัน (สําเนียง โชติชวง. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552)
ชาวสวนนั้นทํางานกันแทบไมมีวันหยุด จะหยุดเมื่อมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวสวนทํางานกัน
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ทั้งครอบครัว แตอาจไปไมพรอมกัน ตอนเย็นผูคนจะไปรวมตัวกันริมคลอง เปนชวงเวลาพักผอนพูดคุย
เช น ตั ก น้ํ า อาบน้ํ า เล น น้ํ า พายเรื อ จึ งทํ า ให ผู ค นในชุ ม ชนมี ค วามสนิ ท สนม และ ชว ยเหลื อ กั น
ความสัมพันธยังคงเชื่อมสัมพันธจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง รูปแบบของการปฏิสัมพันธของผูคนในชุมชน
จึงอาศัยเสนทางน้ําเปนตัวเชื่อมความสัมพันธทั้งดานการพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนสินคา และความ
เชื่อทางศาสนา โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน
ตารางที่ 5.1 แสดง กิจวัตรประจําวันของชาวสวน
เวลา
05.00

กิจวัตรประจําวัน
ตื่นนอน ทํากับขาวไวใหลูกหลาน

06.00
07.30
08.30

เขาสวนทํางาน เชน รดน้ําตนไม
กลับบาน รับประทานอาหาร
เข า สวน หรื อ ไปช ว ยลงแขก ถ าไมไ ด เข าสวนจะ
ออกไปขายของที่ตลาดน้ํา

12.00
13.00
16.00 -18.00
19.00-21.00

กลับบาน หรือพักรับประทานอาหาร
เขาสวนทํางานตอ เขาสวน หรือ ไปชวยลงแขก
เลิกงาน กลับบาน ทําอาหาร
พักผอน ทํางานตอ เชน เเกะเปลือกถั่ว

ดานวัฒนธรรมและประเพณี ยังคงมีประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการทําสวนซึ่งสืบตอกันมา
พื้นที่สวนตองมีการจัดเลี้ยงบูชา ถาปไหนไดผลผลิตมากจะตองมีการบูชาเจาที่เจาทาง ดวยทุเรียนและ
อาหารคาวหวานตางๆ โดยจะจัดภายในสวน มีประเพณีที่เรียกวา สลากภัตรทุเรียน เปนประเพณีที่
สอดคลองกับอาชีพโดยเชื่อวาจะทําใหไดผลผลิตดี ชาวสวนจะนําทุเรียนหรือผลไมที่ปลูกในสวน เชน
กระทอน มังคุด มาถวายในชวงกอนเขาพรรษา
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ภาพการตัดถนนผานพื้นที่สวน
ภาพสะพานคลองบางใหญ
รูปที่ 5.7 แสดงลักษณะกายภาพและลักษณะทางสังคมของชุมชน

รูปที่ 5.8 แสดงพัฒนาการของภูมิทศั นวัฒนธรรมในยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
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5.1.2.7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรม
มนุษยและธรรมชาติตางก็อิทธิพล

มนุษย

CL

การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั นวัฒนธรรม
ในชวงที่ 2

สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ

การตัดถนน

เครือขายลําน้ํา

สวนผลไม

ชุมชนริมน้ํา
วัด

ตลาดน้ํา

แผนภูมิที่ 5.2 แสดงการเปลีย่ นแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรมในชวงที่ 2

ยุคเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมนุษย
ไปปรับเปลี่ยนธรรมชาติ มีการพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบที่อยูอาศัยและวิถีชีวิต กลาวคือ เริ่มมีการสรางที่อยู
อาศัยใหมบริเวณที่มีถนนตัดผาน ถนนเขาถึงพื้นที่สวนของชาวบาน ตลาดเปนแหลงที่ผูคนนําผลไม
จากสวนมาขายแตเมื่อถนนเขามามีบทบาทสําคัญตลาดน้ําก็ทําใหตลาดน้ําสูญหายไป วัดเปนสถานที่
สําคัญที่ผูคนพบปะเปนศูนยกลางของชุมชน เครือขายลําน้ําเริ่มลดบทบาททางดานการสัญจรลง
องคประกอบที่ทําใหเกิดลักษณะของภูมิทัศนวัฒนธรรมในยุคนี้จึงประกอบไปดวย เครือขายลําน้ํา
ชุมชนริมน้ํา วัด และตลาดน้ํา ในยุคนี้มนุษยมีการปรับเปลี่ยนธรรมชาติบางอยางเพื่อรองรับความ
เจริญที่เขามา แตยังใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมอยู จึงอยูในชวงที่เรียกวา ลักษณะเดนรวมกันทั้ง
ภูมิทัศนและวัฒนธรรม
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5.1.3 ชวงที่ 3 ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปญหาอุทกภัย (พ.ศ. 2424 –
ปจจุบัน)
เกิดปญหาน้ําทวมรุนแรง เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการขยายตัวของเมือง
พัฒ นาการทางภู มิทัศน วัฒ นธรรมของยุ คชุมชนเปลี่ย นแปลงอัน เนื่ อ งมาจากปญหาอุ ท กภั ย จึ งมี
ลักษณะดังตอไปนี้
5.1.3.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการใชที่ดินรอบตัวเรือน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในยุคนี้มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมน้ําและ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมเสนทางคมนาคม และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบบานจัดสรร การตั้งถิ่นฐาน
ริมน้ําพื้นที่บริเวณตลิ่งริมคลองเกิดปญหาการพังทลายของหนาดิน ดวยปญหาน้ํากัดเซาะและปญหา
เรือยนต สงผลใหผูอยูอาศัยริมคลองนั้น สรางเขื่อนคอนกรีตเพื่อปองกันคลื่นและการพังทลายของหนา
ดิน มีการถมที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ พื้นที่ดอนหลังคลอง กลับกลายมาเปนพื้นที่ดานหนาแทนเนื่องจากการ
ขยายถนนเขาถึงทุกพื้นที่ริมคลอง พื้นที่ดอนหลังคลองยังกลายไปเปนพื้นที่ขยายของผูที่อยูอาศัยริม
คลองเดิม หรือพื้นที่สําหรับผูที่เขามาอยูอาศัยใหม ชาวบานที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงกันรวมเงินกัน
ซื้ อที่ ดิ น เพื่ อทํ า ถนนเข า สู บ า นของคนเอง ส ว นพื้ น ที่ลุ ม หลั งตลิ่ ง ซึ่ ง แต เดิ ม เป น ที่ น า ถู ก แปรสภาพ
กลายเปนพื้นที่ของหมูบานจัดสรร (เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2542: 15)ซึ่งบานจัดสรรขยายตัวอยางมาก
เกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบบานจัดสรร ขึ้นมา การขยายตัวตามเสนทางคมนาคมมีความหนาแนน
มาขึ้ น เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรมใหม การขยายตั ว ของที่ อ ยู อ าศั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลต อ
สภาพแวดลอม ทั้งปญหาน้ําเสีย และ ปญหาเสียงดังที่รบกวนชาวบาน
ลักษณะของการใชที่ดินรอบตัวเรือนทางดานที่อยูอาศัยมีทั้งบานเรือนแบบพื้นบาน
เรือนทรงไทย เรือนคาขาย เรือนรวมสมัย และเรือนแบบสมัยใหมที่เกิดขึ้นตามเสนทางการคมนาคม
หมูบานจัดสรร ซึ่งเรือนแบบพื้นบาน เรือนทรงไทย เรือนคาขาย นั้นทรุดโทรมไปมาก เนื่องจากอายุ
การใชงาน อีกทั้งปจจุบันยังหาชางที่สามารถสรางเรือนแบบในสมัยกอนไดยาก เมื่อบานทรุดโทรมจน
ไมสามารถอยูอาศัยไดจึงสรางบานแบบสมัยใหมขึ้นมาแทน ซึ่งรูปแบบบานสมัยใหมจะไมคํานึงถึง
ลักษณะพื้นที่และสภาพอากาศจึงเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน ทั้งลักษณะของวัสดุ สี และ ขนาด
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รูปที่ 5.9 แสดงตําแหนงลักษณะการใชพื้นที่ของชุมชนริมคลองออมนนท

สวนพื้นที่สวน เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ทําใหเกิดน้ําทวมเกือบทุกป และ
ยังมีปญหาน้ํากรอยทําใหตองถมพื้นที่สวนใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวมเขาไปในพื้นที่สวน บทเรียนจาก
น้ําทวมครั้งที่ผานๆมา จึงตองมีการปองกันพื้นที่เกษตรแตการทําสวนยังเปนแบบดั่งเดิม คือ ทําสวน
ผสมแบบยกรองแตอาจแตกตางไปก็คือ ผลไมที่ปลูกจากการปลูก ทุเรียน ก็เปลี่ยนมาเปน มะมวง
กลวย หรือ ผลไมที่ทนตอน้ํามากขึ้น

รูปที่ 5.10 แสดงการใชที่ดินรอบตัวเรือน
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5.1.3.2 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน
การพัฒนาความเจริญของประเทศอยูที่กรุงเทพมหานครเมื่อมีการขยายตัว อยาง
รวดเร็วจึงความตองการการใชที่ดินเพื่อพักอาศัยมากขึ้น การตัดถนนหลายสาย เชน ถนนราชพฤกษ
ถนนรัตนาธิเบต ทางหลวงพิเศษหมายเลข9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) สะพานพระราม
หา เพื่อรองรับการขยายตัวดานที่อยูอาศัยและกิจกรรมตอเนื่องที่มาจากรุงเทพมหานคร โครงการบาน
จัดสรรขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัย พื้นที่ชุมชนริมน้ําที่ถนนเขาไม
ถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบชาๆ ชุมชนริมน้ําแบบเกายังอยูโดยเปนสวนหนึ่งของชุมชนใหม ชุมชน
ริมน้ําเดิมมีการเติบโตโดยการขยายชุมชนออกมา ชนกับแนวของชุมชนใหม ซึ่งขยายตัวจากแนวถนน
เกิดเปนแนวกันชนระหวางรูปแบบชีวิตแบบเดิมและชีวิตแบบใหม
ชาวชุมชนนิยมปลูกบานแบบสมัยใหมอยูริมถนนหรือหันหนาเขาหาถนนมากกวาหัน
ไปทางริ มน้ํ าเหมื อ นในอดีต แม ก ระทั่ งบ า นบริ เวณริ มน้ํ า ก็ นิ ยมปลูก บ า นในแบบสมั ยใหม ม ากขึ้ น
เนื่องจากไมสามารถหาชางที่สามารถสรางบานในรูปแบบเดิมได (บัณฑิต กลัดแพ. สัมภาษณ, 28
เมษายน 2552)

แผนที่ 5.4 แสดงลักษณะการขยายตัว ของชุมชนริมคลองออมนนท
ที่มา: ดัดแปลงจากแหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท

การขยายตัวของบานสมัยใหมในรูปแบบบานจัดสรรยังทําใหเกิดปญหาตอชุมชน
ริมน้ําแบบเกาคือ การทิ้งน้ําเสียลงสูแมน้ํา มลพิษทางเสียง การเขามาของมิจฉาชีพในรูปแบบตางๆ
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เชน รถเรขายของ การรับติดตั้งจานดาวเทียม (ทนงคเดช บัวผัน. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552) สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนเดิมลักษณะของชุมชนใหมและชุมชนเกาจึงมีลักษณะเหมือน
การหันหลังเขาหากัน
5.1.3.3 รูปแบบการใชพนื้ ทีใ่ นเชิงสังคม
โครงขา ยการคมนาคมทางบกกลายเป นเส นทางหลั ก โครงขา ยแมน้ํ ากลายเป น
เสนทางรองสวนใหญใชเพื่อการเกษตร การเดินทางและการขนถายผลผลิตจึงไปทางบก พื้นที่ศาลาทา
น้ํ า ยั งคงเป นพื้ นที่ ป ฏิ สั มพั นธ กัน ทางสั งคม เล น น้ํา ซั ก ผ า ปลู กไม ดอกไม ประดั บ ถึ งแม สัง คมจะ
เปลี่ยนไปมากแตวัดยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน เปนสถานที่จัดกิจกรรม งานประเพณีตางๆ รวมไป
ถึงที่วางหนาอาคารของหนวยงานราชการและโรงเรียน
5.1.3.4 โครงขายการคมนาคม
การคมนาคมทางบกกลายเปนรูปแบบการหลักในการเดินทาง การคมนาคมทางน้าํ
ยังมีอยูแตลดบทบาทลงมากกลายเปนเพียงการใชเพื่อไปซื้อของใกล เรือแท็กซี่เหลือเพียงสองเที่ยวตอ
วันคือเที่ยวเชาและเย็นรองรับชวงเวลาที่คนในชุมชนออกเดินทางไปทํางานและเวลาหลังเลิกงาน หาก
ตองการจะเดินทางทางน้ําเขาไปในพืน้ ทีต่ องทําการเชาเหมาลําเรือเขามาจากทาน้าํ นนท (ทนงคเดช
บัวผัน. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552)
5.1.3.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เกิดปญหาน้ําทวมรุนแรงอีกครั้งในป พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2526 และพ.ศ. 2538 ซึ่งในป
พ.ศ. 2538 เปนปที่น้ําทะเลหนุนสูงน้ําทวมขังอยู 1- 2 เดือน เปนเหตุใหตนทุเรียนและพืชอื่นตายเกือบ
หมดสวน ยากที่จะฟนฟู น้ําทวมครั้งนี้ถือวาเปนการลมสลายของการเปนสวนใน ชาวบานจํานวนมาก
ทีเคยทําสวนทุเรียนจึงตองปรับตัว มีการนําทุเรียนจากจันทบุรีมาปลูกแทน บางสวนตัดตนทุเรียนทิ้ง
หมด เพราะทุเรียนเปนพืชที่ไมทนตอสภาพน้ําทวมขังหรือน้ําเค็มที่เกิดขึ้นแทบทุกป ชาวสวนจึงหันไป
ปลูกพืชอยางอื่นแทน และมีการปรับพื้นที่สวนโดยการถมที่ดินรอบๆสวนใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวม
เขาไปยังพื้นที่สวน สวนชาวสวนบางรายใชประสบการณที่ประสบมา เขาใจธรรมชาติของพันธไมแตละ
ชนิด และกําหนดกิจกรรมการทําสวนใหเหมาะสมและสอดคลองกับฤดูกาล(สมบัติ เหลืองทองอราม.
สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552) (ตามตารางที่ 5.2)
จากตารางขางตน เห็นไดวา ปจจัยทางธรรมชาติ คือ ฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ
ปริมาณน้ําฝน ความชื้น อุณหภูมิ มีอิทธิพลมากตอการออกดอกและติดผลของพืช ชาวสวนจึงตอง
พึ่งพาธรรมชาติอยางมาก
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ตารางที่ 5.2 แสดงแบบแผนในการทําสวนปจจุบัน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรมในสวน
ไมผลบางชนิดออกดอก เชน กระทอน ทุเรียน มะปราง
ไมผลเริ่มติดเปนตุมเล็กๆ
เริ่มเก็บผล มะปราง มะไฟพันธุเบา
เริ่มเก็บผลมะมวง มะไฟพันธุหนัก
ผลไมชุก หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เชน ทุเรียน ตัดกิ่ง ใสปุย ใหน้ํา
ผลไมชุก กระทอนออกผล
เก็บผลหมาก ปลูกพืชประเภทไมผล

บํารุงดินดวยการใสปุย
ฤดูติดผล ไมผลบางชนิดเริ่มออกดอก เชน มะไฟ มะมวง ทุเรียน
ตองดูแลสวนใหเปนพิเศษ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสวนทุเรียนยังเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ที่เกิดขึ้นทําใหสวนไดรับผลผลิตไมดีเทาที่ควร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การขยายตัวของเมืองทํา
ใหระบบนิเวศวิทยาในสวนไมเหมือนเดิม เกิดน้ําเนาเสียขึ้น ผลผลิตไดนอย สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อน้ํา
อากาศ และ ดิน เปลี่ยนแปลงชาวสวนบางสวนจึงขายที่ดินใหกับบานจัดสรร และชาวสวนสวนหนึ่งถูก
บีบจากโครงการบานจัดสรร เชน การกวานซื้อที่ดินรอบสวนของชาวบาน ปรับพื้นที่ใหสูงกวาสวนของ
ชาวบาน ไมยอมขุดทางระบายน้ําให เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก หรือ ฤดูฝน จึงเกิดบัญหาน้ําทวมขังในสวน
ไมมีทางระบายน้ําชาวบานจึงจําเปนตองขายไป(บุญรอด ยมยะมาลี. สัมภาษณ, 11 ตุลาคม 2552)
อีกทั้งประชาชนในชุมชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น อาชีพเกษตรกรรมจึงกลายเปนอาชีพเสริม เนื่องจากคน
รุนใหมสวนใหญจะทําอาชีพรับราชการและทํางานในเมือง การดําเนินชีวิตแบบใหมตอนเชาเขาไป
ทํางานในเมืองตอนเย็นกลับบานทําใหการใชชีวิตกับน้ําลดลง อาชีพเกษตรกรรมและขายของตาม
คลองกลายเปนอาชีพเสริม
ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนสูงอายุในชุมชนก็ดําเนินชีวิตแทบจะเหมือนเดิม คือ
ตื่นตั้งแตตี 4 เพื่อทํากับขาว และนําของจากในสวน เชน พริก สมโอ มะพราวแหง มาขายในตลาด
เพราะชีวิตชาวสวนเริ่มตั้งแตกอนฟาสาง
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5.1.3.6 ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม
ดานสภาพสังคมของชุมชนนั้นสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ รูปแแบบแรกคือ
รูปแบบสังคมเดิม(ชาวบานที่อาศัยอยูริมคลองออมนนท) ยังคงเห็นรูปแบบของครอบครัวขยาย คนใน
ชุมชนยังคงรูจักสนิทสนมทักทายกัน มีกิจกรรมที่ทํารวมกับชุมชน เชน การไปวัด การไปตลาด การ
รวมมือกันในการอนุรักษคลองออมนนท พึ่งพาอาศัยกัน มีน้ําใจ มีความคลายคลึงกันดานอาชีพ
ยังคงมีความเชื่อและเครงครัดกับประเพณีตางๆ รูปแบบที่สองคือ รูปแบบสังคมสมัยใหม(ชุมชน
หมูบานจัดสรร) มีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น คนที่เขามาอยูอาศัยมาจากตางพื้นที่ ทําใหวิถีชีวิต
ความเปนอยูและคานิยมเปนแบบสมัยใหมกลาวคือ แตละคนตางคนตางอยู มีความหวาดระแวงซึ่งกัน
และกั น สถาบั น ครอบครั ว ที่ เคยเป น ครอบครั ว ใหญ มี ค วามสั ม พั น ธ แ นบแน น ระหว า งสมาชิ ก ใน
ครอบครัวและเครือญาติ กลายเปนครอบครัวขนาดเล็ก การพบปะสังสรรคของชุมชนนอยลง เพราะ
สภาพสังคมที่คนตองทํามาหากิน ปญหาการลักขโมยเพิ่มขึ้น ไมมีปฏิสัมพันธกันเหมือนแตกอน ทําให
พื้นที่บริเวณนี้ถูกแบงแยกโดยชัดเจน ชาวบานที่อาศัยอยูริมคลองออมนนทและคนในชุมชนหมูบาน
จัดสรรมีลักษณะเหมือนตางคนตางอยู ไมมีปฏิสัมพันธทางสังคมใดๆ เมื่อมีกิจกรรม หรือขอความ
รวมมือ เชน การขอความรวมมือในการเก็บขยะในคลองออมนนท ไมไดใหความรวมมือใดๆ แตเมื่อมี
เงินทุนจากรัฐเพื่อใหพัฒนาพื้นที่เจาของโครงการตางๆจะมารวมเพื่อขอสวนแบงไปพัฒนาโครงการใน
หมูบาน
ดานวัฒนธรรมและประเพณี วัดยังคงเปนที่ยึดเหนี่ยวของผูคนในชุมชน ประเพณี
สําคัญในพื้นที่ยังคงมีอยู เชน การตักฐาตรพรรอยแปด ผูคนในชุมชนตางรวมมือรวมใจ เมื่อมีการขอ
ความรวมมือไปยังชาวบาน สวนชุมชนใหมที่เขามานั้น วัยที่ใหความสําคัญกับวัดสวนใหญคือวัย
ผูสูงอายุ ซึ่งจะเขามามีสวนรวมแคเพียงในวันสําคัญทางศาสนาเทานั้น ประเพณีบางอยางหายไปเชน
สลากภัตรทุเรียน เพราะในปจจุบันผลผลิตของทุเรียนมีนอย ชาวสวนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน จึงไม
มีทุเรียนมารวมประเพณี
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รูปที่ 5.11 แสดงลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนคลองออมนนท

รูปที่ 5.12 แสดงพัฒนาการของภูมิทศั นวัฒนธรรมในยุคเปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากการปญหาอุทกภัย
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5.1.2.7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั นวัฒนธรรม
ในชวงที่ 3

มนุษยมีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ

ปญหาน้ําทวม
มนุษย

CL

สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ

การขยายตัวของ

เครือขายลําน้ํา

หมูบานจัดสรร
ชุมชนริมน้ํา

สวนผลไม
วัด

แผนภูมิที่ 5.3 แสดงการเปลีย่ นแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรมในชวงที่ 3

ยุคชุมชนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปญหาอุทกภัย เปนชวงเวลาที่เกิดน้ําทวมครั้ง
ใหญ ชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกผลไมดั้งเดิมไปเปนผลไมชนิดอื่นแทนเนื่องจากตองมี
การปรับเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม มีการขยายขนาดของชุมชน เกิดชุมชน
ในรูปแบบสมัยใหม เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้ง กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ แตองคประกอบสําคัญ
ของภูมิทัศนวัฒนธรรมก็ยังคงประกอบดวย เครือขายลําน้ํา ชุมชนริมน้ํา วัด สวนผลไม องคประกอบ
เหลานี้ยังปรากฎมาจนถึงปจจุบัน และกลายเปนเอกลักษของชุมชนริมคลองออมนนท และเรียกไดวา
ชวงที่ 3 เปนชวงที่ วัฒนธรรมนําภูมิทัศน
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ตารางสรุป 5.3 ลักษณะและพัฒนาการภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท
ประเด็น

1. ปจจัยทีท่ ําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม
2. พัฒนาการทางดาน
กายภาพ

3. พัฒนาการทางดาน
เศรษฐกิจ

ชวงที่ 1 ยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน
( พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2482)
‐กรุงศรีอยุธยาแตกและเกิดการตั้งกรุงธนบุรี

-การตั้งถิ่นฐานตามริมคลองและปากแมน้ํา
-ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ด า นหลั ง บ า นจากพื้ น ที่ป า กลายเป น
พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปลูกสวนผลไม
-ทําสวนผลไมโดยการทําสวนแบบยกรอง
-ขุ ด ลํ า ประโดงเพื่ อ ดึ ง น้ํ า ไปใช ใ นการทํ า สวนผลไม
ลําเลียงผลผลิต

ชวงที่ 2 ยุคชุมชนเปลีย่ นแปลง
อันเนื่องมาจากการคมนาคม
(พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2523)
‐ การตัดถนนเขาสูช ุมชน

‐ การตั้งถิ่นฐานริมเสนทางคมนาคม
‐ พื้นที่สวนผลไมเริม่ มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมมีรองสวน
เพื่อใชเดินลัดเลาะ มีการปรับพืน้ ที่เพื่อเปนรองรับถนนที่ตดั
เขามาหลังบาน
‐ยังคงทําสวนผลไมโดยการทําสวนแบบยกรอง
‐ เครือขายลําน้าํ เริม่ ไมสมบูรณเนื่องจากการตัดถนนผาน
ถมพื้นที่ลาํ ประโดง
-ระยะแรกเป น ระบบเศรษฐกิ จ เพื่ อการดํ า รงชีพ อาชี พ ‐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1สงเสริม
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ไดแก ประมงน้ําจืด ทํานา ทํา การเปลี่ยนประเทศจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรม
สวนผลไม
ชาวบานสวนใหญยังคงทําสวนผลไม
-สนธิ สั ญ ญาเบอร นี่ แ ละสนธิ สั ญ ญาเบาริ ง ทํ า ให เ กิ ด - ตลาดน้าํ เสาธงหินลมสลายเหลือแตเพียงตลาดบางใหญ
การเกษตรเพื่อการคามากขึ้น
-ตลาดน้ําเสาธงหินและตลาดบางใหญเปนแหลงคาขาย
ผลไม สินคาที่มาจากสวน จากในชุมชนและเมืองใกลๆ

ชวงที่ 3 ยุคชุมชนเปลีย่ นแปลงอัน
เนื่องมาจากปญหาอุทกภัย
(พ.ศ. 2424 – ปจจุบนั )
- ปญหาน้ําทวม
- การขยายตัวของบานจัดสรร
- การตั้งถิ่นฐานในรูปแบบบานจัดสรร
-พื้นที่สวนถูกปรับพื้นที่รอบๆสวนใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ํา
ทวม
‐ยังคงทําสวนผลไมโดยการทําสวนแบบยกรอง
- ลําประโดงใชเพื่อชักน้ําเขาสวนเพียงอยางเดียว
-การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
-น้ําทวมรุนแรงและตอเนื่องหลายปทําใหตนทุเรียนตาย
ยากแกการฟนฟู
- ปรับเปลี่ยนสวนผลไมจากการปลูกทุเรียนเปนการปลูก
ผลไมชนิดอื่นที่ทนตอน้ําแทน
- อาชีพชาวสวนลดนอยลงและกลายเปนอาชีพเสริม
-ตลาดบางใหญจากที่เคยเปนศูนยกลางการคาขายของ
ชุมชนและเมืองใกลๆ กลายเปนตลาดที่ใหบริการเฉพาะ
ชุมชนเทานั้น
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ประเด็น

4. พัฒนาการทางดาน
สังคม

5. พัฒนาการของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม

ชวงที่ 1 ยุคเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน
( พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2482)

ชวงที่ 2 ยุคชุมชนเปลีย่ นแปลง
อันเนื่องมาจากการคมนาคม
(พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2523)

ชวงที่ 3 ยุคชุมชนเปลีย่ นแปลงอัน
เนื่องมาจากปญหาอุทกภัย
(พ.ศ. 2424 – ปจจุบนั )

-สั ง คมชาวน้ํ า มี ค วามสั ม พั น ธ แ บบปฐมภู มิ ไ ม มี ค วาม
ซับซอน
-ชาวบานที่เขามาตั้งถิ่นฐานมีการนําความรูการทําสวน
ติดตัวมากอใหเกิดการจัดการพื้นที่เพื่อทําการเกษตร
-พื้ น ที่ ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมคื อ ตามลํ า คลอง วั ด และ
ตลาด
-มีความเชื่อและศรัทธาตอพระพุทธศาสนาโดยการสราง
วัดเพื่อวงศตระกูล
- การเขามาตั้งถิ่นฐานกอใหเกิดองคประกอบของภูมิทัศน
วัฒ นธรรม คือ เครือขา ยลํา น้ํา ชุ มชนริ ม น้ํา สวนผลไม
และ วัด
- เปนชวงเวลาที่ธรรมชาติมีอิทธิพลเหนือเหนือมนุษย จึง
เรียกไดวาเปนชวงเวลาที่ ภูมิทัศนนําวัฒนธรรม

‐ ลักษณะสังคมแบบครอบครัวขยายเนื่องจากอาชีพ
ชาวสวนตองใชแรงงานมาก
-พื้นที่ปฏิสัมพันธทางสังคมคือ ตามลําคลอง วัด และตลาด
- มีความเชือ่ และศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
-มีประเพณีสาํ คัญและสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวน ตัก
บาตรพระรอยแปด และสลากภัตรทุเรียน

- ลักษณะสังคมของชุมชนริมน้ําเดิมยังคงมีลักษณะของ
ครอบครั ว ขยาย ส ว นลั ก ษณะสั ง คมของชุ ม ชนใหม มี
ลักษณะของครอบครัวเดี่ยว
- พื้นที่ปฏิสัมพันธทางสังคมคือตามลําคลอง วัด
- มีความเชือ่ และศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
- ประเพณีที่สําคัญเหลือแตเพียงประเพณีตักบาตรพระ
รอยแปด เนื่องจากอาชีพชาวสวนไมใชอาชีพหลักของ
ชุมชนเชนในอดีตประเพณีสลากภัตรทุเรียนจึงหายไป
- องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่ยังปรากฎและ
กลายเป น เอกลั ก ษณ ข องชุ ม ชน คื อ เครื อ ข า ยลํ า น้ํ า
ชุมชนริมน้ํา สวนผลไม และ วัด
- เปนชวงเวลาที่มนุษยมีอิทธิพลเหนือเหนือธรรมชาติ จึง
เรียกไดวาเปนชวงเวลาที่ วัฒนธรรมนําภูมิทัศน

‐ องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมยังคงอยู แตมี
องคประกอบบางอยางที่ลดบทบาทความสําคัญลงนั้นก็คือ
เครือขายลําน้าํ และองคประกอบที่เกิดขึ้นและสูญสลายไป
นั้นก็คือ ตลาดน้ํา
- เปนชวงเวลาที่ธรรมชาติและมนุษยตางก็มีอิทธิพล จึง
เรียกไดวาเปนชวงเวลาที่ ลักษณะเดนรวมกันทั้งภูมิทัศน
และวัฒนธรรม

ตนฉบับไมมีหนา
NO PAGE
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บทที่ 6
คุณคาและการประเมินคุณคาภูมทิ ัศนวัฒนธธรมชุมชนริมคลองออมนนท
จากพั ฒ นาการภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนริ ม คลองอ อ มนนท จ ะเห็ น ได ว า ในช ว งของ
พั ฒ นาการในยุ ค ป จ จุ บั น จั ด ว า อยู ใ นช ว งเวลาที่ ม นุ ษ ย มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ธรรมชาติ หรื อ ที่ เ รี ย กว า
วัฒนธรรมนําภูมิทัศน หรือเปน ภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง คือ เมื่อผานระยะเวลาอยางยาวนานชุมชนมี
การขยายขนาดใหญมากขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้น ทั้งในแงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ประกอบกับมนุษยมีเทคโนโลยีในการแกปญหาตางๆมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงมีความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติแวดลอมที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มขีดจํากัดในการรองรับ
กิจกรรมที่มีมากขึ้น ในปจจุบันพื้นที่คลองออมนนทไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากแตยังเปนพื้นที่ที่มี
คุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรม ภูมิทัศนวัฒนธรรมยังสวยงามแสดงถึงเอกลักษณของพื้นที่เนื่องดวย
องคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากพัฒนาการในชวงเวลาตาง จนกลายเปนภูมิทัศน
วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนทซึ่งประกอบดวยองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมดังนี้
6.1 องคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรม
ภูมิทั ศนวั ฒนธรรมเกิ ดขึ้ นดว ยองคประกอบหลายดา น ซึ่งสภาพแวดลอมเป นตั วกํา หนด
บทบาทที่สําคัญของชุมชน สภาพแวดลอมกอใหเกิดลักษณะการตั้งถิ่นฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ดํารงชีวิตอยูโดยเรียนรูวิถีธรรมชาติ ปรับตัวใหเขากับระบบนิเวศวิทยา จนเกิดเปนเอกลักษณ
ของชุมชนริมน้ํา ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมของสังคมชาวน้ํา เกิดเปนประเพณี
เทศกาล กิจกรรมทางวัฒนธรรม การละเลน ภูมิปญญาทองถิ่น เกิดเปนแบบแผนที่ยึดถือสืบทอดตอ
กันมา โดยปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยชุมชนริมคลองออมนนทประกอบดวยองคประกอบทางภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมดังนี้
6.1.1 องคประกอบภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรมดานกายภาพ
6.1.1.1 รูปแบบการตั้งถิน่ ฐานริมน้ํา
การตั้งถิ่นฐานนั้นจะสรางที่อยูอาศัยเปนแนวยาวไปตามแมน้ํา เปนลักษณะของการ
ตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมที่ตองสรางที่อยูอาศัยโดยคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ
มี ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานริ ม คลองทั้ ง สองฝ ง ลั ก ษณะของชุ ม ชนจึ งสอดคล อ งกั บ
สภาพแวดล อมโดยการสรา งบ านเรือ นตามชายน้ํ ายาวไปตามลํา คลองสายหลั ก ทั้งสองฝ ง(ตาม
หมายเลข1) พื้นที่ดานหลังถูกจัดสรรไวเพื่อทําการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในชุมชน และมี
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บางสวนที่ตั้งถิ่นฐานเขาไปตามคลองสายรอง(ตามหมายเลข2) ซึ่งรูปแบบการตั้งถิ่นฐานรูปแบบนี้จะ
เห็นไดตลอดทั้งแนวคลองออมนนและคลองสายรองเชน คลองบางใหญ คลองวัดเสาธงหิน เปนตน

2
1

รูปที่ 6.1 แสดงรูปแบบการตั้งถิน่ ฐานริมคลองออมนนท
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ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 6.1 แสดงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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้ ที่เกษตรกรรม
6.1.1.2 พืน
พื้นที่คลองออมนนทเปนที่ราบลุมภาคกลางที่มีน้ําและดินอุดมสมบูรณ เนื่องจากเกิด
จากการทับถมของตะกอนที่พัดมากับกระแสน้ํา ไดรับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงจึงเหมาะแกการเกษตร
โดยพื้นที่เกษตรจะอยูถัดไปจากริมน้ํา เพราะพื้นที่ริมน้ําถูกสรางเปนที่อยูอาศัย ลักษณะพื้นที่ถัดจาก
ริมน้ําเปนพื้นที่ดอนจึงเหมาะทําการเกษตรมากกวา การทําการเกษตรในพื้นที่เปนลักษณะของการทํา
สวนมาตั้งแตดั่งเดิมจนปจจุบัน สภาพของการทําสวนมีลักษณะแตกตางจากการทํานา ตองใชน้ํา
มากกวาและยังตองใชน้ําตลอดเวลา ถาสวนไมไดอยูริมแมน้ําลําคลองชาวสวนตองขุดรองน้ําเพื่อชัก
น้ําเขาไปในสวน และยังตองใชเปนทางลําเลียงผลผลิตออกมาจากสวนดวย จึงเกิดเปนเอกลักษณ
เฉพาะคือการทําสวนแบบยกรอง โดยการยกรองและทําคันดินกั้นโดยรอบ

รูปที่ 6.2 ลักษณะสวนและวิถีชีวิตชาวสวน
ที่มา : เรือนชาวสวน,สมใจ นิ่มเล็ก

สวนแตละขนัดจะสี่ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ถือทางน้ําเปนหลักใหญ จึงมักจะมีดานหนึ่งดานใด
ติ ด คลองเสมอ รอบสวนจะมี คัน ดิ น หรื อ ถนนลอ มรอบ ชาวสวนถื อ ว า เป น ทางเดิ น สาธารณะที่ ใ ช
ประโยชนรวมกัน ทําใหสามารถเดินผานทะลุสวนไปไดถึงกันตลอด( ประสิทธิ์ จันทรแยม. สัมภาษณ
28 กุมพาพันธ 2552) คันดินนี้ยังชวยปองกันน้ําทวมซึ่งในระยะหลังๆชาวสวนมักจะประสบปญหานี้
จึงถมคันดินและพื้นที่ใหสูงมากขึ้น (บันฑิต กลัดแพร. สัมภาษณ , 28 กุมพาพันธ 2552)
รอยตอระหว างเขตสวนจะเรียกวา ลําประโดง หรือบางที่อาจเรียกวา ลํากระโดง
เพื่อใหมีน้ําขึ้นน้ําลงเขาถึงสวน ละประโดงนี้กวางประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร พอใหเรือผานไปมาได
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โดยเจาของที่สวนอยูติดกันจะสละพื้นที่คนละครึ่ง ใชเปนทางลําเลียงผลผลิตออกจากสวน อีกทั้งเปน
ทางสัญจรรวมกัน
การยกรองสวนทํากัน 2 ลักษณะคือ รองตามตะวัน และ รองขวางตะวัน โบราณมักดู
ตะวันแตปจจุบันจะดูลักษณะพื้นที่สวนใหญคือ ขนานไปกับทางน้ํา ( ประสิทธิ์ จันทรแยม. สัมภาษณ
,28 กุมพาพันธ 2552) สวนพืชที่ปลูกในสวนมีลักษณะของสวนผสม เชน การเลือกปลูกทุเรียน จะ
ปลูกผลไมชนิดอื่นแซมไปดวยตามหัวรอง เชน มังคุด กลวย สมโอ เพื่อที่จะไดพึ่งพาอาศัยกัน
ลักษณะของการทําสวนผสมนั้น จะกระจายไปตามริมคลองและลึกเขาไปดานใน
พื้นที่ แตมีจํานวนลดนอยลงกวาเดิมมากตั้งแตเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ จากการสํารวจพบวาสวน
ในปจจุบันจะพบสวนที่ยังทํากันเปนอาชีพหลัก สวนที่ทําเปนอาชีพเสริม และสวนที่ถูกปลอยทิ้งไว แต
สวนเหลานี้ยังคงเปนสวนแบบยกรอง สวนจึงมีลักษณะของสวนยกรองที่สมบูรณสวยงาม สวนยกรอง
ที่ไดรับการดูแลนอย และสวนที่ถูกปลอยทิ้งรกราง

รูปที่ 6.3 แสดงลักษณะสวนและการตั้งถิ่นฐาน
ที่มา : เรือนชาวสวน,สมใจ นิ่มเล็ก
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1 เตรียมพื้นทีก
่ อ นปลูก

2 ตนทุเรียนเติบโตพรอมจะให

5. ผลผลิตพรอมจําหนาย

รูปที่ 6.4 การทําสวน

3. ตนทุเรียนออก

4. ผลผลิตพรอมเก็บเกีย
่ ว
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ที่มา : จากการสํารวจและวิเคราะห

แผนที่ 6.2 แสดงลักษณะของสวนผลไม
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.1.3 เครือขายลําน้าํ
ระบบเครือขายลําน้ําในชุมชน ประกอบไปดวยแมน้ําและคลองตางๆ ที่เปนคลอง
ธรรมชาติ คลองที่ขุดขึ้นมา และลําประโดงตางๆเพื่อเขาสูรองสวน จนกลายเปนโครงขายขนาดใหญ
สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองใกลเคียงเพื่อทําการคาขายมาตั้งแตสมัยโบราณ และมีสวนสําคัญที่ทําให
พื้นที่แถบนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ เปนสวนผลไมที่คนนิยมบริโภคมานานกวา 400 ป ตั้งแตสมัย
อยุธยา โดยลักษณะของลําน้ําและการเชื่อมโยงของเครือขายลําน้ํามีดังนี้
1 คลองสายหลัก
1.1) คลองออมนนท คือ แมน้ําเจาพระยาตามธรรมชาติ และไดมีการขุด
คลองลัดจนคลองลัดกลายมาเปนแมน้ําเจาพระยาสายใหม บริเวณปากคลองออมนนทบรรจบกับ
แมน้ําเจาพระยา สภาพทั่วไปของคลองออมนนท ทางดานปากคลองมีสภาพคอนขางดี สวนดานปลาย
คลองเริ่มมีปญหาน้ํา เนาเสีย ขยะ เนื่องจากการขยายตัวของหมูบานจัดสรร คลองออมนนทเปน
เครือขายลําน้ําสายหลักของชุมชน เปนทั้งแหลงอุปโภคบริโภค ใชในการเกษตร เขาสูพื้นที่สวนดานใน
ผานลําประโดง เพื่อดึงน้ําเขาสูสวนและใชขนถายผลิตออกจากสวน และยังใชการคมนาคมขนสงมา
ตั้งแตสมัยโบราณเพราะสามารถเดินทางไปอยุธยาโดยผานทางแมน้ําเจาพระยาและไปยังสุพรรณบุรี
นครปฐมโดยผานคลองบางใหญ เมื่อมีการตัดถนนทําใหเครือขายลําน้ําบางอยางเปลี่ยนแปลงไม
เชื่อมโยงเชนดังแตกอน
1.2) คลองบางใหญ เปนอีกคลองที่มีความสําคัญ ในอดีตบริเวณปากคลอง
บางใหญเปนตลาดน้ําที่สําคัญ มีการตั้งถิ่นฐานริมสองฝงคลอง สภาพทั่วไปของคลองมีสภาพน้ําไมดี
เทาคลองออมนนท แตชาวบานก็ยังใชน้ําในการอุปโภคและการเกษตร คลองบางใหญจะไปเชื่อมโยง
กับคลองออมนนทที่บริเวณตลาดบางใหญ สวนปลายคลองอีกดานหนึ่ง สามารถใชเดินทางเพื่อไปยัง
สุพรรณบุรี อยุธยา และ นครปฐมได เรียกวา สี่แยกคลองโยง
2 คลองสายรอง
2.1) คลองบางแพรก บริเวณนี้เปนที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิมมาตั้งแตสมัย
อยุ ธ ยาตอนปลาย เป น คลองที่ เชื่ อ มต อกั บ คลองอ อ มนนท มี บ านเรื อ นสลั บ กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
บานเรือนไมคอยหนาแนน คลองคอนขางคดเคี้ยว ปจจุบันกลายเปนพื้นที่สวนขยายของหมูบา น
จัดสรร
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2.2) คลองวัดเสาธงหิน เปนคลองเล็กๆ เชื่อมตอไปยังคลองออมนนทและ
คลองบางใหญ พื้นที่ดานในคลองสวนใหญจะเปนที่อยูอาศัย เรือที่สัญจรเขาออกจึงเปนเรือขนาดเล็ก
3 ลําประโดง ชาวสวนใชลําประโดง เพื่อเอื้อประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม คือ
ใชเปนทางระบายน้ําเขาออกเชื่อมตอระหวางสวนกับลําคลอง เปนเสนทางลําเลียงผลผลิตออกจาก
สวน และใชเปนเสนทางสาธารณะ เปนเสนทางลัด กอใหเกิดเปนเครือขายคมนาคมทางน้ําเชื่อมตอ
ถึงกันหมด ปจจุบันลําประโดงในบางพื้นที่ใชเพียงนําน้ําเขา ออกจากสวน
4 รองสวน ใชกักเก็บน้ําเพื่อทําการเกษตร โดยใชการปดเปดลําประโดงพี่สงน้ํา
มายังรองสวน

1 คลองสายหลัก

2 คลองสายรอง

3 ลําประโดง

รูปที่ 6.5 แสดงเครือขายลํานา
4 รองสวน
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จากการสํารวจพบวาสวนสวนใหญก็จะมีระบบเครือขายน้ําที่สมบูรณ และเมื่อใช
ภาพถายทางอากาศพบวาในพื้นที่ตอนในสวนที่ไมอยูตดิ ริมน้ําก็ยังคงมีการทําสวนและสวนก็ยัง
สวยงามแสดงวาเครือขายลําน้าํ ยังถือไดวา สมบูรณอยู
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ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 6.3 แสดงเครือขายลําน้ํา
เสนทางการคมนาคมทางบกและทางน้าํ
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.1.4 สถาปตยกรรม
อาคารที่พักอาศัยบริเวณคลองออมนนทมีลักษณะอาคารที่พักอาศัยแตกตางกันไป
ตามรูปแบบการใชสอย วิถีชีวิต สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ กลาวคือ จากที่ตั้งเลือกอยูริมแมน้ําในที่ราบนั้น
เพื่อใหไดประโยชนจากธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งลักษณะอากาศทําใหเกิดลักษณะของอาคารแบบไทย
สามารถปองกันธรรมชาติ ตลอดระยะเวลารอบปได ทั้ง ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งฤดูที่เห็นได
ชัดเจน คือ ฤดูฝนและ ฤดูรอน แสงแดดแรงเกือบทั้งป ทําใหมีอากาศรอนอบอาว มีความชื้นคอนขางสูง
ลักษณะสถาปตยกรรมของบานจึงมีลักษณะปองกันแดด ฝน ความชื้น บานจึงตองยกใตถุนสูง เพื่อหนี
น้ําในฤดูน้ําหลาก จากการสํารวจพบวาลักษณะที่พักอาศัยบริเวณคลองออมนนทสามารถแบงออกได
เปน 4 ประเภทคือ เรือนแถวไม เรือนไทยภาคกลาง กลุมที่มีลักษณะเฉพาะ และอาคารสมัยใหม มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) เรือนแถวไม
เปนกลุมอาคารที่ตั้งอยูริมคลองออมนนท ใกลกับปากคลองบางใหญ พื้นที่บริเวณนี้
ในอดีตคือตลาดน้ําเสาธงหิน อยูใกลๆกับตลาดบางใหญ และกระจายตัวอยูทั่วไปตามคลอง สภาพ
เรือนแถวไมโดยรวมยังพอมีใหเห็นบาง บางสวนรื้อถอนสรางใหมเปนอาคารเดี่ยว จึงทําใหสภาพเรือน
แถวไมถอดยาวเหมือนในอดีต ลักษณะเรือนแถวไม ใชประโยชนของอาคารเปนรานคากึ่งที่อยูอาศัย
สวนหนาที่ติดริมน้ําเปดเปนรานคามีพื้นที่สําหรับการคาขาย พื้นที่สวนหลังเปนที่อยูอาศัย ลักษณะทาง
สถาปตยกรรมเปนอาคารเรือนแถวไมมีชั้นเดียว หลังคามีทั้งที่เปนทรงจั่วและปนหยา วัสดุกอสราง
สวนที่มุงหลังคาเปนกระเบื้องวาวและสังกะสี สวนฝาผนังและชองเปดนั้นทําดวยไม พื้นบานเปนไม
กระดาน ลักษณะของฐานอาคารเปนเสาเหนือน้ํา เปดหนาเรือนกวาง ในอดีตจะเปนประตูบานเฟยม
หรื อ บานกระทุ ง ซึ่ ง เมื่ อ เวลาเลิ ก ขายของแล ว สามารถป ด ลงเป น ผนั ง เรื อ นได แต ใ นป จ จุ บั น ได
เปลี่ยนเปนประตูมวนแทนเพื่อความสะดวก

รูปที่ 6.6 ลักษณะของเรือนแถวไม
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2) เรือนไทยภาคกลาง
ลักษณะของเรือนไทยในบริเวณชุมชนริมคลองออมนนท นิยมปลูกเรือนกันริมคลอง
การวางตัวเรือนมีทั้งที่หันหนาจั่ว เขาสูคลอง และหันดานยาวเขาสูคลอง โดยการใชประโยชนของ
อาคารเปนเรือนพักอาศัย มีทั้งเรือนครอบครัวเดี่ยว เรือนหมู คือปลูกอยูในบริเวณเดียวกันมีหลายหลัง
ลักษณะเปนเรือนไทยชั้นเดียวยกพื้นเพื่อใหพนจากฤดูน้ําหลาก ประกอบดวยหองนอน ระเบียง ชาน
เรือนครัว สวนโครงสรางหลังคาของเรือนไทยเปนทรงจั่วสูง และทรงปนหยา‐ มนิลา ใชไมทํา
โครงสรางหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งปจจุบันไดซอมแซมเปลี่ยนแปลงเปนสังกะสีและกระเบื้อง
ลอนคู บานเรือนไทยทุกหลังมีทางไปสูทาน้ําหรือศาลาทาน้ํา

รูปที่ 6.7 ลักษณะของเรือนไทย

3) เรือนไมพนื้ ถิน่
ลักษณะของกลุมเรือนไมพื้นถิ่น นิยมปลูกทั่วไปบริเวณริมคลองออมนนทและ คลอง
สายรองทั่วไป องคประกอบของรูปแบบอาคารคลายกับกลุมเรือนไทย แตเรือนพื้นถิ่นมีลักษณะที่ปลูก
สร า งเรี ย บง า ยกว า ลั ก ษณะของเรื อ นเป น เรื อ นยกพื้ น ใต ถุ น สู ง ตั้ ง อยู ริ ม น้ํ า โดยเสาสู ง เหนื อ น้ํ า
โครงสรางของหลังคาเปนทรงจั่ว ใชไมเปนโครงสรางหลัก สวนวัสดุมุงหลังคาเปนสังกะสีและกระเบื้อง
ลอนคู มีทาน้ําและบันไดไปสูลําคลองเพื่อประโยชนจากลําคลองในการดํารงชีวิตประจําวัน มีการ
ประดับประดาดอกไมและไมประดับไวบริเวณหนาบาน
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รูปที่ 6.8 แสดงลักษณะของเรือนไมพื้นถิ่น

4) อาคารสมัยใหม
ลักษณะของอาคารสมัยใหมที่ตั้งอยูบริเวณริมคลองออมนนทจะกระจายตัวแทรกอยู
กับเรือนในรูปแบบเรือนไทย เรือนพื้นถิ่น และตั้งอยูเกาะกลุมเปนชุมชนใหมตามเสนทางคมนาคม
ตางๆ ในลักษณะขอหมูบานจัดสรร อาคารพาณิชย ที่อยูอาศัย และอาคารของหนวยงานราชการ มีทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม

รูปที่ 6.9 ลักษณะของอาคารสมัยใหมที่อยูรมิ น้ําและตามเสนทาง

6.1.1.5 สถาปตยกรรมรูปแบบอืน่ ๆภายในชุมชน
นอกจากเรือนพักอาศัยแลว ยังมีองคประกอบที่สําคัญอยูบริเวณรอบๆเรือน ไดแก
ศาลาทาน้ํา สะพาน
1) ศาลาทาน้าํ
ศาลาทาน้ําเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของเรือน ศาลาทาน้ําเปรียบเสมือน
หองรับแขก หองนั่งเลน และเปนพื้นที่แลกเปลี่ยน พูดคุยกันของคนในชุมชนคลองออมนนท ลักษณะ
ของศาลาทาน้ําสวนใหญจะสอดคลองกับลักษณะของเรือน เชน หากสรางเปนแบบเรือนไทย ศาลา
ทาน้ําก็จะเปนแบบทรงไทย มีหนาจั่ว เปนตน บางหลังมีการเพิ่มลวดลายฉลุลายไมเพื่อตกแตง หรือ
ประดับประดาดวยไมดอกไมประดับ
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รูปที่ 6.10 แสดงรูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาทาน้ํา

2)สะพานขามคลอง
สะพานที่ใชขามคลองมีหลายรูปแบบ มีทั้งสะพานคอนกรีตเพื่อใหรถขามในยา น
ชุมชน สะพานไมที่มีเสาคอนกรีตขามคลอง สะพานที่มีโครงสรางแบบงายๆเอาไวขามทางน้ําเล็ก ลํา
ประโดง รองสวน โดยใชไมที่หาไดงายตามทองถิ่น เชน ตนมะพราว ถูกออกแบบใหมีความโคงแสดงถึง
การปรับตัวใหเขากับธรรมชาติที่ใชเรือ ลักษณะของสะพานที่โคงทําใหเรือสามารถจะลอดผานไดอยาง
สะดวก

รูปที่ 6.11 สะพานในรูปแบบตางๆ
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ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 6.4 แสดงลักษณะของสถาปตยกรรม
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.1.6 เครือขายการสัญจร
1) การสัญจรทางน้ํา
การสั ญจรทางน้ํา สายหลั ก ได แ ก คลองอ อ มนนท คลองบางใหญ เรื อ ถื อว า เป น
เอกลักษณอยางหนึ่งของพื้นที่ แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา โดยมักจะใชในชีวิตประจําวันมากกวา
การใชเปนทางสัญจรหลักเหมือนดังแตกอน เชน ไปซื้อของ ขายของ ขามไปฝงตรงกันขาม เดินทาง
ออกจากบานไปทํางานโดยเรือโดยสาร
การสัญจรทางน้ําสายรอง ไดแก คลองบางใหญ คลองบางแพรก และลําประโดง เปน
โครงขายคมนาคมทางน้ําที่เชื่อมโยงออกสูคลองหลัก ถือไดวายังคงมีความสําคัญตอชุมชน
2) การสัญจรทางบก
การคมนาคมทางบกกลายเปนรูปแบบการเดินทางหลักแทนการคมนาคมทางน้ํา ซึ่งมี
โครงขายของถนนหลายสายเขาถึงเกือบทุกพื้นที่ของชุมชน ถนนสายหลัก คือ ถนนวงแหวนรอบนอก
ถนนรัตนาธิเบต ถนนสายรอง คือ ถนน บางกรวย- ไทยนอย บางใหญบางคูลัด และทางเดินเทา ที่
เชื่อมโยงบานที่อยูริมคลอง
3)ทาเรือโดยสาร
ทาเรือโดยสารสําคัญคือ ทาเรือบางใหญ ที่ยังเปนทาเรือโดยสารสําหรับเดินทางเขา
ไปยังทาเรือนนทบุรี และทาเรือทาชาง (แผนที่ 6.3)

รูปแบบการสัญจรทางน้ํา
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ทางเดินเขาสูบาน

ถนนบางกรวย‐ไทรนอย

ถนนเขาสูชุมชน

ทางเดินริมน้ําเลียบคลอง

ถนนวงแหวนรอบนอก

รูปที่ 6.12 การสัญจรทางบกและทางน้ําในพื้นที่
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ภาพรวมขององคประกอบดานกายภาพ

ทาเรือบางใหญ

ตลาดบางใหญ

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : จากการวิเคราะห

แผนที่ 6.5 แสดงองคประกอบดานกายภาพ
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.2 องคประกอบภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรมดานสังคมและวัฒนธรรม
6.1.2.1 เศรษฐกิจชุมชน
1) ผลไมดั้งเดิม
พื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่ที่มีการทําสวนผลไมมาเปนเวลานาน พืชเศรษฐกิจที่สราง
มูลคามีชื่อเสียง เกษตรกรปลูกมาชานาน ไดแก ทุเรียน
ทุเรียนสวนเมืองนนทบุรีไดรับยกยองวา มีรสชาติหวานมันอรอย แมนําพันธุไปปลูกที่
อื่น เชน ระยอง ปราจีนบุรี แตรสชาติก็ไมเทาเทียมที่ปลูกในนนทบุรี ทุเรียนจึงเปนสัญลักษณของ
นนทบุรี โดยสัณณิฐานวา ทุเรียนไดเขามาในประเทศไทยในสมัยพระพุธยอกฟาจุฬาโลกยกทัพไปตี
เมื อ งตะนาวศรี แ ละเมื อ งมะริ ด ขณะที่ ก องทั พ ล อ มเมื อ งทั้ ง สองไว เ กิ ด ขาดแคลนเสบี ย ง ได อ อก
ลาดตระเวนหาเสบียงในแถบนั้น พบกับตนไมชนิดหนึ่งขึ้นอยในปามากมาย ชาวบานแถบนั้นเรียกวา
ทุเรียน จึงเก็บลูกทุเรียนที่หลนลงมารับประทาน มีรสหวานอรอย ทหารเก็บเม็ดทุเรียนกลับมาดวย
สําหรับพันธุทุเรียน ในปจจุบันพันธุที่ปลูกมากเพื่อการคาคือ
1.
พันธุกําปนหมอนทอง ผลคอนขางใหญ พูมีขนาดเทากัน เมล็ดคอนขางเล็ก เนื้อสี
เหลืองออน เนื้อหนา รสหวานมากกวามัน กลิ่นฉุนไมมาก
2.
พันธุกานยาว ผลกลมไดสัดสวน กานยาวกวาพันธอื่นทั่วไป พูเห็นไมชัด เมล็ดกลม
เนื้อสี เหลืองออน นิ่ม ละเอี ยด เหนียวอยูในตัว รสหวานมั นกลมกลอม กลื่น ไมฉุน เปนทุเรี ยนที่ มี
รสชาติอรอยที่สุด
3.
พั น ธุ ล วงชะนี ผลค อ นข า งกลมยาว ก า นสั้ น เปลื อ กค อ นข า งหนา พู มี ข นาดไม
สม่ําเสมอ เมล็ดไมคอยโตมาก เนื้อสีเหลืองจัด เนื้อละเอียดปานกลางนิ่ม รสมันปนหวาน
ทุเรียนกานยาวเปนที่ตองการของตลาดอยางมาก สวนใหญจะสงไปขายเมืองนอก
หรือ พอออกผลผลิตตองมาจับจองกัน คนซื้อมักจะเปนขาประจํา ลูกเล็กๆราคา 1,000 บาทขึ้นไป
(บัณทิต กลัดแพร. สัมภาษณ, 21 ก.พ. 2552) การตั้งราคาซื้อ-ขายนั้นไมมีการชั่งน้ําหนัก ขึ้นอยูกับ
ความพอใจที่ผูซื้อและผูขายตรงกันในแตละลูก จะคิดราคากันวาแตละลูกควรเปนเทาไร จึงถือไดวา
ทุเรียนเมืองนนท เปนสินคาแหงความพึงพอใจ ไมไดวัดคุณคาและตั้งราคา กันที่ปริมาณหรือน้ําหนัก
จากแบบสัมภาษณทําใหพบวาสวนทุเรียนในปจจุบันจะกระจายอยูทั่วไป
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2)ตลาด
ตลาดเกา แกบางใหญ เปนตลาดที่ มีมานาน เนื่องจากที่ตั้ งเปนจุดที่แ มน้ําไหลมา
บรรจบกันและเปนเสนทางที่จะเดินทางไปยังเมืองใกล จึงเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการคาขาย ปจจุบัน
ตลาดแหงนี้ยังคงมีอยูชาวบานบางคนยังนําผักจากสวนมาขายและเปนจุดที่นักทองเที่ยวตองแวะมา
ทานอาหาร แตสภาพตลาดซบเซาไปกวาเดิมมากเนื่องจากการยายที่ตั้งของอําเภอบางใหญไปสรางยัง
ที่ใหม ตลาดแหงนี้จึงใหบริการเฉพาะภายในชุมชน

รูปที่ 6.13 บรรยากาศของตลาดน้ําเสาธงหินและตลาดบางใหญ
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ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : จากแบบสัมภาษณ

แผนที่ 6.6 แสดงลักษณะเศรษฐกิจที่สําคัญ
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.2.2 กลุมคนกับระบบกิจกรรม
กลุ ม คนถื อ ว า เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมเพราะคนไป
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติเกิดเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมตางๆขึ้นมา กลุมคนในพื้นที่ประกอบไปดวย
กลุมคนตางๆดังนี้
1) กลุมเด็กและวัยรุน
อายุประมาณ 8 – 20 ป กลุมวัยเด็กจะเรียนหนังสือเปนหลัก ทํากิจกรรมทั่วไปบาง
ชวงกอน – หลังกลับจากโรงเรียน หรือวันหยุด เชน เลนน้ําในคลอง การวิ่งเลนในลานวัด เด็กผูหญิงเมื่อ
โตขึ้นสูวัยรุนสวนใหญหลังจากกลับจากโรงเรียนมักจะอยูบาน ไมมีกิจกรรมมากเหมือนเด็กผูชายในวัน
เดียวกัน สวนกิจกรรมทางดานศาสนาจะทําพรอมกับคนในครอบครัวในชวงของกิจกรรมหรือประเพณี
กลุมวัยรุนสวนใหญจะเขาไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพหรือนนทบุรี แบบเชาไปเย็นกลับ
การใชพื้นที่ของกลุมเด็กและวัยรุนจึงเปน บริเวณที่วางตามลานวัด ที่วางตามสถานที่ราชการ ลําคลอง
และบาน
2) กลุมผูใหญ
อายุประมาณ 21 – 50 ป จะทํางานเปนหลัก โดยสามารถแบงกลุมตามอาชีพไดดังนี้
2.1 ) ชาวสวน
ชาวสวนสวนใหญจะเปนคนที่มีอายุมากทําสวนมานานตั้งแตวันหนุมสาว
กลุมวัยกลางคนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมา และกลุมวัยทํางานซึ่งมีที่สวนที่ไดรับจากรุนพอแม โดยที่
ชาวสวนยังทําสวนแบบดั่งเดิม แตขึ้นกับชาวสวนเองวาจะเลือกปลูกอะไร เชน บางรายเสียหายจาก
สวนทุเรียนเมื่อครั้งน้ําทวมใหญ จึงหันไปปลูก มะมวง สมโอแทน โดยมีลักษณะเปนสวนผสมที่เปนภูมิ
ปญญาของชาวบานในการจัดการทรัพยากร โดยจะเลือกปลูกผลไมเห็นเหมาะสมกับฤดูกาล ชาวสวน
ที่มีอายุมากรูปแบบการใชพื้นที่ก็จะยังคงเหมือนเดิมคือ ตอนเชาออกจากบานไปทําสวนกลางวันพัก
กินขาวเขาสวนอีกทีตอนบาย หรือบางคนจะนําผลผลิตจากสวนไปขายที่ตลาดบางใหญ สวนชาวสวน
ในวัยหนุมสาวจะใชชวงเวลาในวันหยุดเพื่อดูแลสวน กลุมชาวสวนชีวิตคอนขางสัมพันธกับน้ํามาก วิถี
ชีวิตสวนใหญยังสัมพันธกับน้ํา เมื่อมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาชาวสวนนิยมจะไปเขา วัดเพื่อ
ทําบุญ การใชพื้นที่ของชาวสวนจึงอยูในสวน บาน วัด ตลาดและลําคลอง
2.2 ) ขาราชการและพนักงานบริษัท
สว นใหญพ อ แม จะเป น ชาวสวน ส งเสีย ลู ก ไปเรี ยนในเมื อง เมื่ อจบมาจึ ง
ทํางานขาราชการหรือพนักงานบริษัท โดยไปเชาเย็นกลับ หรือบางคนก็กลับมาในชวงวันหยุด อาชีพ
ชาวสวนจึงกลายเปนอาชีพเสริมของคนเหลานี้เพราะบางคนยังเห็นคุณคาของสวนที่ไดรับสืบทอดมา
แตบางคนก็ขายสวนไปเพราะไดคาตอบแทนที่สูง การใชพื้นที่ของคนกลุมนี้จึงอยูบริเวณบาน

120

2.3 ) พอคาแมคา
มีทั้งที่เปน พอคาแมคา ชาวสวนแลวนําของจากสวนมาขายที่ตลาด พอคา
แมคาที่ขายเปนประจําและทําอาชีพอยางอื่นแตมาขายคลองตามลําคลองในวันหยุดเพื่อหารายได
เสริม ซึ่งลวนแลวแตเปนคนที่อาศัยในแถบนี้ ชาวบานที่อาศัยริมคลองจะรูจักและทักทายอุดหนุนกัน
การใชพื้นที่ของคนกลุมนี้จึงอยูที่ตลาดและลําคลอง

รูปที่ 6.14 แสดงการใชพื้นที่ของคนในชุมชน บริเวณสวน คลอง ศาลาทาน้ํา

3) กลุมผูสูงอายุ
อายุประมาณ 51 ปขึ้นไป กิจกรรมหลักคือการอยูบาน และทํากิจกรรมภายในบาน
เชน ทํางานบาน ถายังมีสุขภาพดีก็จะไปทํางานเล็กๆนอยๆในสวน ปลูกผัก บางคนยังนําของในสวนไป
ขายที่ตลาด ตอนเชาตื่นมาใสบาตร ผูสูงอายุมักจะตื่นแตเชาเพราะเคยทําสวนที่ตองตื่นแตเชาเพื่อเขา
สวน สวนในวันพระก็จะไปวัดเพื่อทําบุญและพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง การใชพื้นที่ของคนกลุมนี้จึงอยูที่
บาน สวน วัดและลําคลอง
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รูปที่ 6.15 แสดงการใชพื้นที่ของคนในชุมชน บริเวณวัด คลอง ศาลาทาน้ํา

กลุมนักทองเที่ยว
กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญจะมาในวันหยุด เปนการทองเที่ยวแบบลองเรือชมวิถีชีวิต
ของชุมชนริมน้ํา การทําสวนและไหวพระในวัดสําคัญๆ โดยจะเชาเหมาลําจากทาน้ํานนท หรือ ลองเรือ
ตามโปรแกรมการทองเที่ยวของทางการท องเที่ ยวเช นโครงการ ซึ่งมีทั้งนั กท องเที่ยวชาวไทยและ
ตางประเทศ การใชพื้นที่ของคนกลุมนี้จึงอยูที่ วัด ตลาด และ ลําคลอง

รูปที่ 6.16 แสดงการใชพื้นที่ของคนในชุมชน บริเวณบาน คลอง ศาลาทาน้ํา
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จะเห็นไดวาลักษณะการใชพื้นทีข่ องแตละกลุมอายุถึงแมจะมีการใชพื้นที่ทแี่ ตกตางกันแตสิ่งที่
เหมือนกันคือ ยังคงมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับคลอง

ผูสูงอายุที่ยังรางกายแข็งแรงและยังทําสวน

พอคาขายของเจาประจํา

ประกอบอาชีพชาวสวนเปนอาชีพ

กลุม เด็กอยูภายในโรงเรียน

กิจกรรมยามวางของเด็ก

กิจกรรมของเด็กในวันสําคัญ

งานประเพณีที่รวมคนทุกกลุม วัย

เรือทองเที่ยวที่จัดโดยเทศบาล

รูปที่ 6.17 แสดงกลุม คนและกิจกรรมในพื้นทีต่ างๆ

นักทองเที่ยวตางชาติที่เที่ยวชมวิถีชีวิต
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ที่มา : จากการสัมภาษณ

แผนที่ 6.7 แสดงการใชพน
้ื ที่ของคนในชุมชน
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.2.3 งานประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน
กิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนเปนเอกลักษณและมีความสําคัญ
1) ประเพณีทาํ บุญตักบาตรพระรอยแปด
เปนประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน การทําบุญตักบาตรพรรอยแปดทาง
เรือนี้ไดจัดใหมีขึ้นในวัดตางๆ สําหรับวันทําบุญจะตางกันไป เชน วัดในอําเภอบางใหญทําในวันขึ้น 14
– 15 ค่ํา เดือน 11 ขณะที่วัดในแถบอําเภอบางกรวยทําในวันแรม 7-8 ค่ํา เดือน 12 โดยประเพณีจะมี
พระจากทุกวัดลงเรือพายออกรับบิณฑบาตเปนจํานวนมาก ทําใหขบวนเรือนั้นเรียงรายยาวสุดลูกหูลูก
ตา ในขณะที่ผูทําบุญจะเตรียมขาวของไวอยางมาก ชื่อที่เรียกตักบาตรพระรอยแปด คําวาพระรอย
แปดนั้นไมไดหมายความถึงจํานวนพระสงฆที่จะมาลอยเรือรับบาตร แตอยูในนัยความหมายของ
จํานวนที่มาก ๆ จนไมรูวาเทาไรกันแน
พิธีในวันแรก คือ การแหพระพุทธรูปสําคัญของวัดที่ชาวบานมีความเชื่อถือ
ศรัทธา ไดแก หลวงพออาคม วัดไทยเจริญ หลวงพอโต วัดอุทธยาน หลวงพอพระพุทธโสธร วัดพิกุล
เงิน จัดเปนขบวนตกแตงอยางสวยงาม จากนั้นลองเรือประกาศใหชาวบานไดรับทราบวา ในวันรุงขึ้นตี
5 จะมีการทําบุญตักบาตร ขอใหพุธศาสนิกชนเตรียมอาหารหรือของแหงไวทําบุญดวย
ในวันรุงขึ้นตั้งแตตี 5 พระจากทุกวัดที่อยูใกลเคียงกันจะมารวมกัน แลวจึง
ออกรับบิณฑบาตตามบานริมคลอง โดยเริ่มจากฝงขวากอนแลววกมาฝงซาย แตถาปใดมีพระมากก็
แบงออกเปน 2 สาย เรือยไปจนกระทั่งเวลา 7 โมงเชา ระหวางการทําบุญตักบาตร ชาวบานบางกลุม
จะแตงตัวตลก เชน นําบาตร หรือ ขันมาครอบศรีษะแลวนําผาเหลืองมาหม หรือแตงเปนฤาษีออกรับ
บาตรพรอมกับพูดจาหยอกลอททั้งผูใสและผูรับ ทําใหเกิดความสนุกสนามตามมาดวย ในชวงกลางวัน
บางวัดมีการแขงขันเรือพายชนิดตางๆ เชน เรือบด เรืออีแปะ เรือสําปน เปนตน

รูปที่ 6.18 แสดงบรรยากาศของชาวบานที่มารวมกันทําบุญตักบาตร
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2 ) ประเพณีทําบุญสลากภัตร
จัดขึ้นประมาณเดือน 6 หรือ เดือน พฤษภาคม จะมีการทําบุญสลากภัตร
ดวยผลไม ผลไมสําคัญที่นํามาถวายคือ ทุเรียน บางครั้งจึงเรียกวา สลากภัตรทุเรียน เพราะถือวาเปน
ของสวนที่ดีที่สุดในถิ่นนี้ จะตองคัดทุเรียนผลที่งามที่สุด พันธุดีที่สุด และเปนรุนแรกของตนไปถวาย
พระ(บัณทิต กลัดแพร .สัมภาษณ, 21 ก.พ. 2552) มักเปนกานยาว กบ หรือชะนี นอกจากนั้นเปน
ผลไมชนิดอื่นๆเทาที่จะหาได ซึ่งคัดอยางดีที่สุดเชนกัน เพราะเชื่อวาจะทําใหไดผลผลิตที่ดี การทํา
สลากภัตรจะใหผูถวายสลากภัตรจับฉลากวาจะไดสลากตรงกับพระรูปใดก็จะถวายของที่เตรียมมา
ถวายกับพระรูปนั้น ปจจุบันประเพณีนี้ไดจางหายไปแลว เหลือเพียงไมกี่วัดที่ยังหลงเหลือประเพณีนี้
อยู

รูปที่ 6.19 แสดงบรรยากาศของชาวบานที่มารวมกันทําบุญสลากภัตรทุเรียน

สวนประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆที่ปฏิบัติกันทั่วไป เชน สงกรานต เขาพรรษา
ออกพรรษา ชาวบานก็ยังคงใหความสําคัญและปฏิบัติสืบทอดกันมา
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ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : จากการสัมภาษณ

แผนที่ 6.8 แสดงพื้นที่ประกอบกิจกรรมประเพณี
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาพรวมขององคประกอบดานสังคมและวัฒนธรรม

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : จากการวิเคราะห

แผนที่ 6.9 แสดงองคประดานสังคมและวัฒนธรรม
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1.3 องคประกอบภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรมดานประวัติศาสตร
6.1.3.1 ประวัติศาสตร
1. เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
1.1)การขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยา
คลองออมนนทนั้นเปนเสนทางเดิมของแมน้ําเจาพระยาในอดีต มีชุมชนบาน
ตลาดแกวตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณคลองบางกรวย ในป พ.ศ. 2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกลาฯ
ใหขุดคลองลัดบางกรวยเพื่อเชื่อมระหวางบางกอกนอยกับบางกรวย ทําใหชุมชนเกิดการขยายตัวและ
ไดยกฐานะขึ้นเปนเมืองนนทบุรีในปถัดมาซึ่งเปนบริเวณที่มีความสําคัญในการรวบรวมไพรพลและ
ผลผลิตอันเปนเสบียงสําคัญเมื่อเกิดสงคราม แตเนื่องจากความคดเคี้ยวของแมน้ําเจาพระยาในชวง
คลองออมนนทในป พ.ศ. 2179 สมเด็จพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรีอยุธยาโปรดเกลาฯใหขุดคลอง
ลัดจากปากแมน้ําออมตอนบนมาทะลุบริเวณหนาวัดเขมภิรตาราม เพื่อยนระยะทางการคมนาคมให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจการคาที่กําลังเจริญรุงเรือง เกิดการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาขึ้นเปนชุมชน
ตามริมคลองลัดที่เกิดขึ้นใหเปนบานตลาดขวัญ ซึ่งทั้งบานตลาดแกวและบานตลาดขวัญนั้นเปนที่รูจัก
กันในฐานะเปนแหลงผลิตผลไมอันเลื่องชื่อ นอกจากนั้น ผลจากการขุดคลองลัดครั้งนี้ทําใหแมน้ํา
เปลี่ยนทางเดินเกิดแมน้ําเจาพระยาสายใหมขึ้น
1.2) ที่ตั้งทัพเตรียมผูคนไปกอบกูเอกราชครั้งที่ 2
เมื่อครั้งเสียกรุงแกพมาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 ในปเดียวกันนี้สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชไดนําทัพมาจากเมืองนนทบุรีเพื่อกอบกูเอกราชกลับคืน ไดเดินทัพผานเมืองนนทบุรี
และไดมาตั้งทั พเพือเตรียมผู คนที่วัดสักริม ฝงแมน้ําออมและคลองวัดเสาธงหิน เพราะเปนทํา เลที่
เหมาะสม มีเรื่องเลาวา ไดมีการนําธงประจําทัพไปปกไวโดยเอาหินทับเสาธงไวไมใหลม เพื่อใหทหาร
มองเห็นธง เมื่อประสบชับชนะในการกอบกูเอกราชกลับคืนมาได จึงกลับมาบูรณะวัดสัก และเปลี่ยน
ชื่อเปนวัดเสาธงหิน มาตราบเทาทุกวันนี้
6.1.3.2 ศาสนสถานและความเชื่อ
พื้นที่คลองออมนนทมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย ดวยความเชื่อใน
สมัยกอนเมื่อมีการสรางชุมชนยอมมีวัดเกิดขึ้นเพราะวัดเปรียบเสมือนศูนยกลางของชุมชน ทําใหมีวัด
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เกาแกเปนจํานวนมาก ชาวบานในปจจุบันยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตาม
ประเพณีที่สืบทอดกันมา ศาสนสถานในพื้นที่มีดังนี้
1. ศาสนสถาน
1.1 )วัดเสาธงหิน เดิมชื่อวัดสัก สรางในสมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2310
สมเด็จพระเจาตากสินทรงรวบรวมไพรพลมาตั้งทัพบริเวณวัด และไดปกธงไวกับกองหิน เพื่อใหทหาร
มองเห็นไดแตไกล และโปรดใหสรางพระพุทธรูปเนื้อชินเงิน 3 องค คือ ประธาน 1 องค พระสาวก 2
องค ตอมาเมื่อสิ้นสุดสงครามไดกลับมาบูรณะวัดอีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเปน วัดเสาธงหิน มาจน
ตราบทุกวันนี้ สิ่งสําคัญภายในวัดไดแก หลวงพอโต พระประธานอุโบสถ เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวบานเคารพนับถือมาก ชาวบานเลาวาครั้งหนึ่งน้ําเค็มขึ้นถึงจังหวัดนนทบุรี แตหนาวัดเสาธงหินเปน
น้ําจืด ชาวบานโจษขานกันไปทั่วและพากันตักไปดื่มกินโดยทั่วไปในขณะนั้น นอกจากความศักดิ์สิทธิ์
ดังกลาว หลวงพอโตยังไดรับความเคารพบูชาจากชาวบานมาบนบานอยูเสมอและมักจะประสบ
ความสําเร็จ จึงพากันสักการะเปนประจําและยังมีเศียรพระโบราณใหชาวบานสักการะบูชา
1.2 )วัดโมลี วัดโมลี สรางในสมัยรัตนโกสินทร ประมาณ พ.ศ. 2375 เดิมชื่อ
วาวัดใหมสุวรรณโมลี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโราส เสด็จตรวจการคณะสงฆ
มาในถิ่นนี้ทรงเห็นวาชื่อยาวเกินไป จึงทรงประทานเปลี่ยนใหใหมวา "วัดโมลี" วัดนี้มีผูศรัทธาทานหนึ่ง
ได ส ลั ก ป น ป ก มวยผมออกขาย นํา เงิน มาสร า งวั ด และใชป น ป ก มวยผมเปน สั ญลั ก ษณข องวั ด มา
ตลอดจนทุกวันนี้
1.3)วัดราษฎรประคองธรรม สรางเมื่อประมาณ พ.ศ.2256 เดิมชาวบาน
เรียกวา วัดคางคาว เพราะบริเวณนี้มีคางคาวมาก สัณนิษฐานวาเปนวัดอาจสรางขึ้นสมัยสุโขทัยตอน
ปลาย บริเวณดานหนาวัดติดคลองออมนนท มีสวนลอมรอบ ภายในวัดเปนที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน (หลวงพอพระนอน) และหลวงพอโต (ซําปอกง)
1.4) วัดศรีราษฎร สรางประมาณป พ.ศ. 2350 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน เดิมชื่อ วัดลาด ในวัดมีหลวงพอหิน (ศิลา) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งเปพระพุทธรูปเกาแกคู
มากับวัดและโบสถเกาแก
1.5)วัดสวนแกว เดิมชื่อ วัดแกว เปนวัดรางมา 80 ป ภายหลังหลวงพอ
เทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ไดเขามาพํานักแตพื้นที่ ของวัดเต็มไปดวยเรือกสวน หลวงพอ
ไมสามารถจะบูรณะไดเพราะขาดบุคลากรที่จะชวยพัฒนา พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุ
อีก 2 รูป ไดเดินทางมากราบหลวงพอเทียน เพื่อขอทําโครงการ บวชเณรภาคฤดูรอน เมื่อเสร็จแลวก็จะ
ลากลับสวนโมกข เมื่อหลวงพอเทียนไดอนุญาตใหพํานักแลว ยังไดชวยสนับ สนุนงานบวชเณรภาคฤดู
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รอนดวยโดยชวยเปนพระพี่เลี้ยงให พ.ศ. 2522 หลวงพอเทียนไดมอบหมายใหพระพะยอมและเพื่อน
ภิกษุเปนผูดูแลรักษาวัดตอไป พระพยอมไดพัฒนาพื้นที่ของวัดและเตรียมจําลองสวนโมกขพลารามให
เกิดขึ้นใน เมือง ตามคําที่ทานพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยูที่สวน โมก
1.6) วัดสะแก สรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ 2035 เดิมชื่อ " วัดกลางคลอง "
ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดมาแตเดิม ไมปรากฎนามและประวัติผูสราง พระประธานปางสมาธิ
สมัยอยุธยา เนื้อหินทราย นามวา " หลวงพอพุทธมหามงคล" โบสถกอสรางดวยหินออน บานประตู
หนาตาง เปนไมสักแกะสลักตัวนูน ชาวบานนิยมศรัทธา " พระผงรูปเหมือนพระครูสินิทนนทคุณ"
ดานหลังเปนยันตนะคงคา ใชในการรักษาโรค
1.7 )วัดบางแพรก เปนวัดสมัยอยุธยา สรางประมาณป พ.ศ 2309 เกิดจาก
ความเชื่อของชุมชนที่มีการสรางวัดเพื่อวงศตระกูล โบราณสถานที่สําคัญคือ พระประธานในพระ
อุโบสถเปนพระพุทธรูปสมัยอูทอง หนาตักกวาง 36 นิ้ว มีและเจดียเกาบรรจุอักษรขอม
1.8 )วัดมะเดื่อ สรางประมาณ พ.ศ 2325
1.9) วัดอินทร สรางเมื่อ พ.ศ. 2263 ชุมชนวัดอินทร สมัยโบราณเปนชุมชน
ขนาดใหญ เนื่องจากมีวัดในบริเวณแถบนี้หลายวัดแตละวัดอยูติด ๆ กันเปนวัดขนาดใหญ มีเสนาสนะ
งดงามแทบทุกวัด ปนเครื่องหมายบงบอกฐานะความเปนอยูที่มั่นคงของคนโบราณ ภายในอุโบสถมี
พระพุทธรูป พระประธานปางมารวิชัยสรางดวยหินทรายแดงฐานชุกชีออนโคงทองสําเภา ตกแตงดวย
ผาพิมพและลายปูนปนที่สูงคายิ่ง เปนฝมือชางสมัยอยุธยาตอนปลาย
1.10) วัดบางรักใหญ นาจะสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร

เสาธงหิน วัดเสาธงหิน หลวงพอโต วัดเสาธงหิน หลวงพอพระนอนวัดราษฎรประคองธรรม

วัดสวนแกว
เศียรพระโบราณ วัดเสาธงหิน หลวงพอพระนอน วัดราษฎรประคองธรรม
รูปที่ 6.20 แสดงโบราณสถานและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของชุมชน
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2.สถานที่หรือชุมชนสําคัญทางประวัติศาสตร
2.1 )ตลาดน้ําเสาธงหินและตลาดบางใหญ
ในอดีตชุมชนแหงนี้เคยมีตลาดน้ําที่ถือวาใหญมากเรียกวา ตลาดน้ําวัดเสา
ธงหิน หรือ ตลาดน้ําบางใหญ ถือไดวาเปนยานศูนยกลางการคาเกา มีความยาวตั้งแตหนาวัดเสาธง
หินไปจนถึงวัดมะเดือ ประมาณ 300 เมตร ในคลองเต็มไปดวยเรือและเรือนแถวคาขายมีรานทองถึง 9
ราน รานขายเครื่องสังฆทาน รานขายเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ พอคาแมคามาจากหลายแหง เชน
นครชัยศรี อยุธยา นํา สิน คามาขายแลกเปลี่ยนสินคากั น สิ นคา ที่นํามาขายเชน ปลาแหง ปลาร า
มะพราว ทุเรียน และพืชผัก ผลไมอื่นๆในสวน บริเวณขางๆกันก็มีตลาดเกาแกที่อยูควบคูกันมาคือ
ตลาดบางใหญ เนื่องจากที่ตั้งเปนจุดที่แมน้ําไหลมาบรรจบกันและเปนเสนทางที่จะเดินทางไปยังเมือง
ใกล จึงเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการคาขาย
2.2) ชุมชนเกาแก
- ชุมชนบางแพรก เปนชุมชนตั้งขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย จุดเดนของชุมชนนี้
มีหลักฐานยืนยันวา คนชุมชนนี้มีการสรางวัดเพื่อวงศตระกูล แสดงใหเห็นวาคนในแถบนี้คอนขางที่จะ
มีฐานะดีอาจจะเนื่องมาจากการทําสวนผลไม
- ชุมชนบางมวง เปนชุมชนที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา ชุมชนแหงนี้เปน
ชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มีโบราณสถานเปนหลักฐานบงชี้ถึงความเปน
บึกแผนมั่นคงของชุมชนอยูที่วัดปรางคหลวงริมคลองบางกอกนอย
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ภาพรวมขององคประกอบดานประวัติศาสตร

ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : จากการสํารวจ

แผนที่ 6.10 แสดงที่ตั้งของโบราณสถานแหลงสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตร
และแสดงองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมดานประวัตศ
ิ าสตร
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.1 การประเมินคุณคาภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม
เมื่อวิเคราะคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ปรากฏอยูในพื้นที่ โดยแยกออกเปน
3 องคประกอบหลักๆ คือ องคประกอบดานกายภาพ องคประกอบดานสังคมและเศรษฐกิจ และ
องคประกอบดานประวัติศาสตร จึงระบุองคประกอบที่ไดจากการสํารวจลงในแผนที่ เพื่อระบุพื้นที่ที่มี
ลักษณะแตกตางกัน เพื่อนําไปสูการประเมินคุณคา การประเมินคุณคาเพื่อวิเคราะหหาความสําคัญ
ของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท โดยประยุกตแนวทางการประเมินคุณคาภูมิทัศน
วัฒนธรรมของ หลักเกณฑในการประเมินความโดดเดนมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนแหลง
มรดกโลก และเกณฑการประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรม ที่วาดวยเรื่องความสอดคลองของคุณภาพ
ธรรมชาติกับภูมิทัศนวัฒนธรรม ขององคการยูเนสโก ผสมผสานเขากับ วิธีการของระบบเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) โดยการประเมิน
จากสภาพในปจจุบัน ระบุสภาพขององคประกอบวาพื้นที่ใดมีคุณคา อยูในระดับสูง ปานกลาง ต่ํา มี
การสะทอนถึงความสัมพันธระหวางคน สภาพแวดลอมธรรมชาติ และสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
ในระดับใด โดยใชวิธีการซอนทับ (Overlay) คุณคาความสําคัญของแตละดาน รวมทั้งระบุ ผลสรุป
ของการวิเคราะหคุณคาในดานตางๆ เพื่อสรุปออกมาเปนคุณคาความสําคัญโดยรวม
6.2.1 ผลของการประเมินคุณคาภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม
การประเมินคุณคาภูมิทัศนวัฒนธรรมกําหนดเกณฑการประเมินคุณคาจากการหารือรวมกัน
กับชาวบานในทองถิ่นจนไดเกณฑการประเมินคุณคาตามตารางที่ 3.5 – 3.7 เพื่อประเมินคุณคาภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมผลของการประเมินคุณคามีดังนี้คือ
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6.2.1.1 พื้นที่ที่มีคุณคาดานกายภาพ

1

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : การวิเคราะห

แผนที่ 6.11 แสดงการประเมินคุณคาดานกายภาพ
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 6.21 แสดงภาพรวมของคุณคาดานกายภาพ

พื้นที่ที่มีคุณคาดานกายภาพสูงจะกระจายตัวอยูทั่วไปในขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั้งพื้นที่สวน
ชุมชนริมน้ํา บานเรือน รวมถึงคลองออมนนท ที่ประกอบกันจนกลายเปนลักษณะทางกายภาพที่
สวยงามในรูปแบบขอชุมชนริมคลองออมนนท แตจะเห็นไดวามีพื้นที่อยูบางกลุมที่นาสนใจ คือกลุมที่
ประกอบดวยกลุมบานแบบเรือนไทยและพื้นที่สวนดั้งเดิมแบบยกรองซึ่งอยูใกลกัน โดยบานจะอยูติด
ริมคลอง และสวนปลูกบริเวณหลังบานซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิมตั้งแตมีการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆ การมี
สวนเปนฉากหลังของบานสรางความสวยงามใหแกชุมชนอยางยิ่ง และยังมีเครือขายของแมน้ําลํา
คลองที่สามรถเชื่อมโยงไดสะดวก รูปแบบซ้ําๆกันของคลองสงน้ําขนาดเล็ก (ทองรอง) ในสวนผลไม มี
ความสวยงามเอื่อประโยชนตอชุมชนทั้งดานการสัญจรและการเกษตร ทําใหเกิดภูมิทัศนของพื้นที่
เกษตร จึงทําใหกลุมพื้นที่เหลานี้มีคุณคายิ่งขึ้นทั้งมีความสวยงามและสะทอนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชุมชน องคประกอบทั้งหลายนี้ทําใหชุมชนริมคลองออมนนทนั้นมีคุณคาทางดานกายภาพ
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6.2.1.2 พื้นที่ที่มีคุณคาดานประวัติศาสตร

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : การวิเคราะห

แผนที่ 6.12 แสดงการประเมินคุณคาดานประวัตศ
ิ าสตร
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 6.22 แสดงภาพรวมของคุณคาดานประวัติศาสตร

พื้นที่ที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรสูง สวนใหญจะเกาะกลุมกันอยูบริเวณพื้นที่คลองบางใหญ
และคลองวัดเสาธงหิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนจุดตัดของคลองสําคัญคือ คลองบางใหญและคลอง
ออมนนท จึงมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยา พื้นที่มีการเชื่อมโยงกับเมืองใกลๆดวยเครือขายทาง
น้ํา เพื่อเดินทางเขามาคาขายบริเวณตลาด และนําของจากสวนที่ชาวบานนํามาขายกลับไปซึ่งยังพอ
เหลือภาพของเรือนแถวคาขายเกาใหเห็นภาพชุมชนคาขายโบราณ และวัดที่มีอายุเกาแกหลายวัด
และยังไปเปนวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และอีกกลุมหนึ่งคือ บริเวณชุมชนเกาบางแพรก ซึ่ง
เปนชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยาเชนเดียวกัน ประกอบกับวัดที่เกิดจากความเชื่อที่
สรางเพื่อวงศตระกูล บริเวณทั้งสองกลุมนี้จึงเปนพื้นที่ที่มีคุณคาดานประวัติศาสตร
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6.2.1.3 พื้นที่ที่มีคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : การวิเคราะห

แผนที่ 6.13 แสดงการประเมินคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 6.23 แสดงภาพรวมของคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม

พื้นที่ที่มีคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมสูงคือ พื้นที่บริเวณคลองออมนนท พื้นที่สวน พื้นที่
ของวัด และเครือขายลําน้ํา ลวนแตเปนองคประกอบที่อยูรวมกับชาวบานมาตั้งแตการศึกษาในเรื่อง
พัฒนาการทางภูมิทัศนวัฒนธรรม องคประกอบเหลานี้ไดสรางอาชีพเกษตรกรรมที่มีรูปแบบแตกตาง
จากที่อื่น คือ การทําสวนผลไมแบบยกรอง ซึ่งไดแฝงภูมิปญญาตางๆเอาไวในการจัดการสวนใหสมดุล
กับธรรมชาติสงเสริมเศรษฐกิจใหกับชุมชน มีประเพณี วัฒนธรรมและที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม
และอาชีพ เชน การทําบุญสลากภัตรทุเรียน การตักบาตรพระรอยแปด สิ่งเหลานี้กลายเปนสิ่งที่มี
คุณคาตอการเรียนรูและทําใหชุมชนริคลองออมนนทเปนชุมชนที่มีคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม
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6.2.1.4 พื้นทีท่ ี่มีคณ
ุ คาของคลองออมนนท

ตลาดน้ําเสาธงหิน

เครือขายลําน้า
ํ

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรี

ที่มา : การวิเคราะห

แผนที่ 6.14 แสดงพื้นที่ท่ม
ี ีคณ
ุ คา
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนทประกอบดวยองคประกอบหลาย
ดานที่ซอนทับกันอยูซึ่งในหนึ่งองคประกอบอาจมีคุณคาหลายดาน องคประกอบหลักที่ทําใหชุมชน
แหงนี้มีคุณคามาตั้งแตอดีตก็คือ คลองออมนนท ชุมชนริมน้ํา สวน เครือขายลําน้ํา และวัด ซึ่งชาวบาน
ในชุมชนแหงนี้ก็ตางเห็นวาเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชาวบานและเมื่อนึกถึงสิ่งหรือพื้นที่ที่มีคุณคาจะนึก
ถึงคลองออมนนท ชุมชนริมน้ํา สวน เครือขายลําน้ํา และวัด กอน อาจดวยความสัมพันธที่มีมาตั้งแต
บรรพบุ รุ ษ ทํ า ให ช าวบ า นมี วิ ถี ชี วิ ต สั ม พั น ธ กั บ คลอง ชุ ม ชนริ ม น้ํ า สวน เครื อ ข า ยลํ า น้ํ า และวั ด
กลายเปนองคประกอบหลักที่ชวยคงคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนแหงนี้ ภาพของชุมชนแหง
นี้จึงเต็มไปดวยวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา ผูคนที่ศรัทธาตอพระพุทธศาสนา สวนไมฉากสีเขียวที่สวยงาม
รมรื่น ความสัมพันธของผูคนกับคลอง ชุมมชนเกสแกที่แวดลอมไปดวยชุมชนเมือง คุณคาของชุมชน
แหงนี้จึงเปนสิ่งที่ควรเก็บรักษาตอไป
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6.3 สถานการณและแนมโนมในการพัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ ีผลตอคุณคาของชุมชน
จากการศึกษาคุณคาของชุมชนริมคลองออมนนทแลว ในสวนนี้จะกลาวถึงสถานการณและ
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนริมคลองออมนนท ซึ่งเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่ทําให
เกิดแนวโนมการเปลี่ยนแปลง โดยใชกระบวนการสัมภาษณและสนทนากลุมรว มกับตัวแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ และประชาชนในทองถิ่น เพื่อนําขอมูลที่ไดจากกระบวนการดังกลาวมาประกอบกับ
ผลการศึกษา และสามารถสรุปประเด็นหลักเพื่อเสนอแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมไดดังนี้
6.3.1 สถานการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับคุณคาของชุมชน
ชุมชนริม คลองออมนนทเดิ มเป นชุม ชนที่ ดํา เนิน ชีวิตตามวิถีชีวิตชาวน้ํ า แตสถาณการณ
ปจ จุ บันชุ ม ชนเริ่ม มีก ารเปลี่ย นแปลงเกิดขึ้น จากการพั ฒ นาในรูป แบบต า งๆที่ เขา มามี ผ ลกระทบ
กอใหเกิดปญหาที่เกี่ยวของตอคุณคาของชุมชนริมคลองออมนนทดังนี้
6.3.1.1 สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับคุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นอาจสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอชุมชน กอใหเกิดการสูญเสียคุณคาทางภูมิทัศน
วัฒนธรรมของชุมชนไป
1 ) ปญหาทางดานกายภาพ
1.1 การสูญเสียสุนทรียภาพที่มีคุณคา
ความกลมกลืนของสภาพแวดลอม ที่มีความงามของสถาปตยกรรมของ
ชุมชนริมน้ํา พื้นที่เกษตรกรรม ระบบนิเวศธรรมชาติ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ทัศนียภาพของบานริม
คลองที่ ท อดยาวริ มคลองทั้งสองฝ ง จากการณ ส นทนากลุม พบว า สถานการณในป จจุ บัน เกิ ด การ
ขยายตัวของชุ มชนตามเส นทางคมนาคมและบ านจั ดสรร ซึ่ งขยายตั ว เขา มายังพื้ น ที่สวน อาคาร
รูปแบบสมัยใหมแทรกตัวขึ้นมารวมกับอาคารบานเรือนรูปแบบเดิม เกิดความไมสอดคลองกับรูปแบบ
อาคารและรูปแบบชุมชนแบบเดิม ฉากหลังของชุมชรริมน้ําจากเดิมเปนพื้นที่สวนเริ่มเปลี่ยนแปลงเปน
ภาพของอาคารสมัยใหมสงผลทําใหเอกลักษณของชุมชนเริ่มลดลง สุนทรียภาพของชุมชนสูญเสียไป
1.2 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่ชุมชน แตเดิมสวนมากเปนพื้นที่เพื่อการ
เกษตรกรรมแตเนื่องจากการขยายตัวของหมูบานจัดสรรที่มีจํานวนมากเพราะเปนบริเวณที่ใกลกับ
รถไฟฟาสายสีมวง และยังใกลกับกรุงเทพทําใหพื้นที่ถูกรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมาก
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1.3 การคมนาคมทางน้ําและระบบน้ําภายในชุมชน
ปจุบันการคมนาคมทางบกไดเขามาบทบาทแทนการคมนาคมทางน้ําสงผล
ให ชุ ม ชนที่ เ คยพึ่ ง พาน้ํ า เป น หลั ก ใช น้ํ า อุ ป โภคบริ โ ภค และการคมนาคมเปลี่ ย นไป ประกอบกั บ
โครงการสรางประตูปด- เปดน้ํา ทําใหระบบนิเวศทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลง น้ําไมมีการไหลเวียนตาม
ธรรมชาติจนบางครั้งเกิดการเนาเสีย
1.4 สภาพแวดลอม
เนื่องจากสภาพแวดลอมในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดน้ําทวม
บอยครั้ง ภูมิอากาศสูงขึ้น อีกทั้งมีการขยายตัวของหมูบานจัดสรรจํานวนมาก ทําใหแมน้ําเนาเสีย จา
การณสนทนากลุมพบวาสภาพพื้นที่ที่เคยสมบูรณเหมาะแกการทําสวนมีสภาพแยลง ทําใหผลผลิตลด
นอยลงไปดวย
1.5 ปญหาผังเมืองรวมไมสอดคลองกับพื้นที่
เมื่อเปรียบเทียบกับผังเมื องรวมจั งหวัดนนทบุ รี มี ความขัดแยงกับคุ ณค า
ความสําคัญของภูมิทัศนวัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนริมน้ําและพื้นที่สวนถูกกําหนดใหเปน
พื้นที่สีเหลืองทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเปนที่อยูอาศัยได ซึ่งมีผลตอการอนุรักษสวนและ
ชุมชนริมน้ําใหคงอยู

รูปที่ 6.24 แสดงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548
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2 )ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
จากการยายศูนยราชการตางๆไปตั้งยังที่แหงใหมชื่อวาบางใหญซิตี้ทําใหบริเวณบาง
ใหญดั้งเดิมคอนขางซบเซา การคาภายในตลาดบางใหญก็เปนเพียงการคาขายภายในชุมชน เปน
แหล ง ให ช าวสวนนํ า ของจากสวนมาขาย ส ว นอาชี พ เกษตรกรรมก็ มี ป ญ หาอั น เนื่ อ งมาจาก
สภาพแวดลอมที่แยลง ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาไมแนนอน พื้นที่ทําเกษตรถูกกวานซื้อ ทําให
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมนั้นลดลงไป
3 )ปญหาทางดานสังคม
3.1 การสูญเสียองคความรูของสังคมเกษตรกรรม
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นของคนในชุมชนและที่ตั้งที่อยูใกลกับกรุงเทพทําใหคนใน
วัยทํางานออกไปทํางานมากขึ้น เหลือแตผูสูงอายุที่อยูเฝาบานเฝาสวน การทําสวนกลายเปนอาชีพ
เสริม พื้นที่สวนก็ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ ทําใหองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น มีผูสืบสานนอยลง ใน
อนาคตเสี่ยงตอการสูญเสียวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณสําคัญของพื้นที่ไป
4 ) การเปลี่ยนแปลงของประชากรในชุมชน
ปจจุบันมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกป โดยมาจากประชากรที่ยายเขามาอยูตาม
โครงการบานจัดสรรโดยทํางานอยูในพื้นที่ใกลๆ เชน กรุงเทพ นนทบุรี โดยโครงการบานจัดสรรมี
จํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และโครงการรถไฟฟาสายสีมวง เปนการสงสริมใหคนยายเขามาอยูมากขึ้น
6.3.2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอคุณคาของชุมชน
จากสถานการณปจจุบันที่กลาวมาสงผลใหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนซึ่ง
อาจมีผลตอการคงอยูหรือเสื่อมสลายไป แนวโนมที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นมาจากการสํารวจ สังเกตการณ
การสั ม ภาษณ รวมถึ ง การสนทนากลุ ม แผนยุ ท ธศาสตร นโยบายของหน ว ยงานรั ฐ บาล โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
6.3.2.1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
จากการสํารวจพบวา แนวโนมการพัฒนาที่ดินในแถบจังหวัดนนทบุรีในอนาคตจะมี
การแขงขันและการขยายตัวสูง หากโครงขายรถไฟฟาเสร็จสมบูรณ เนื่องจากประชากรจะขยายตัวออก
สูรอบนอกตามโครงขายขนสงมวลชน โครงการรถไฟฟาสายสีมวงนี้เปนโครงการที่อยูใกลกับพื้นที่
ศึกษามาก โดยเขาสูพื้นที่อําเภอบางใหญ ผานทางแยกตางระดับบางรักใหญ (จุดตัดถนนราชพฤกษ)
และแยกบางพลู เลี้ยวขวาที่ทางแยกตางระดับบางใหญมุงหนาไปทางทิศเหนือตามถนนกาญจนา
ภิเษก ผานชุมชนตลาดบางใหญ ไปสิ้นสุดเสนทางบริเวณคลองบางไผ พื้นที่ อบต. บางรักพัฒนา
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โครงการรถไฟฟาทําใหสามารถเขาสูใจกลางกรุงเทพฯ ไดอยาง
สะดวกสบาย ผลที่จะตามมาคือโครงการบานจัดสรร ซึ่งจะมารุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรม โดยบริษัทพัฒนา
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ที่ดินใหญๆ กวานซื้อที่ดินไวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตอําเภอบางบัวทองและบางใหญ เชน
แลนด แอนด เฮาส บริษัทสุภาลัย บริษัทพฤกษาฯ บริษัทเมเจอรฯ ก็เตรียมที่จะทําบานจัดสรร แหลง
เอ็นเตอรเทนเมนต เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่จะมาอยูอาศัยในแถบนี้

พื้นที่

6.3.2.2 แนวโนมการขยายตัวของชุมชน
รูปที่ 6.25 แผนที่แสดงเสนทางของโครงการรถไฟฟา

6.3.2.2 แนวโนมการขยายตัวของชุมชน
แนวโนมการขยายตัวของชุมชน ชุมชนริมน้ําเดิมมีการเติบโตการขยายชุมชนออกมา
ชนกับแนวของชุมชนใหม ซึ่งขยายตัวจากแนวถนนเขาไป โดยที่อยูอาศัยรูปแบบสมัยใหมอยูริมถนน
หรื อ หั น หน า เข า หาถนนมากกว า หั น ไปทางริ ม น้ํ า เหมื อ นในอดี ต ซึ่ ง ชุ ม ชนในรู ป แบบสมั ย ใหม จ ะ
ขยายตัวไปตามเสนทางคมนาคม คือ เสนรัตนาธิเบต วงแหวนรอบนอก บางกรวย – ไทรนอย ใน
รูปแบบของอาคารพาณิชยกรรมและบานจัดสรร
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รูปที่ 6.26 แผนที่แสดงทิศทางการขยายตัว
ที่มา : ดัดแปลงจาก Mapmagic

6.3.2.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเปนในรูปแบบของการบริการชุมชน มีลักษณะเปนรานคา
ขายของชําเล็กๆ ตามลําคลอง รานคาขายเดิมที่เคยเปนยานตลาดเกา เรือที่คาขายอาหาร ขนม ของ
ชํ า เล็ ก ๆนอ ยๆ และอี ก รู ป แบบคือ รา นค าเกิดตามเส น ทางการคมนาคมมากขึ้น ทางด า นอาชี พ
เกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพดั่งเดิมของพื้นที่ หลังจากประสบปญหาน้ําทวมครั้งใหญ และ ปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทําใหการทําอาชีพเกษตรกรรมลดลง และตองปรับเปลี่ยนรูปแบบทาง
การเกษตรมากขึ้น อาชีพของคนรุนใหมจึงเปนอาชีพ รับจาง รับราชการและพนักงานเอกชนมากขึ้น
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6.3.2.4 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
จากการคาดการณจํานวนประชากรไปจนถึงป 2557 เห็นไดวาในพื้นที่มีแนวโนมของ
ประชากรเพิ่มขึ้นทุกป

เนื่องจากการขยายตัวของที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้น แนวโนมของประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงมา
จากการยายเขา เพื่อมาอาศัยตามหมูบานจัดสรรตางๆ แตจํานวนประชากรที่อาศัยในชุมชนเดิมมีอัตร
การยายออกแตมีจํานวนไมมากและเปนคนในวัยหนุมสาว เนื่องจากไปทํางานและบางสวนก็เดินทาง
ไปเชาเย็นกลับเนื่องจากทํางานอยูใกลๆ เชน นนทบุรี กรุงเทพ
6.3.3 แผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับแนวทางการเก็บรักษษภูมิทัศนวัฒนธรรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาที่สําคัญอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2551 - 2552
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลบางมวง
1) การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ตกแตงพื้นที่สาธารณะใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย
2) การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
3) การพัฒนาการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4) การพัฒนาการบําบัดและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) การพัฒนาสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมตางๆ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอบต.บางเลน
1) การอนุรักษและบูรณะโบราณสถาน สถานทีแ่ หลงทองเที่ยว
2) การสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญ
3) การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
4) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอบต.บางเลน
ที่มา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2551 – 2552 จากเทศบาลบางมวง และ อบต.บางเลน

จากสถานการณและแนมโนมในการพัฒนาพื้นที่ ทําใหทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันและแนวโนมที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ที่จะตองทําการจัดการ หรือ ควบคุมในแต
ละพื้นที่ที่มีความแตกตางกัน เพื่อนําไปสูแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในบทตอไป
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ในบทนี้จะเปนการสรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชน
ริมคลองออมนนท เนื่องจากภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนเรื่องของทั้งคนและธรรมชาติที่สัมพันธกัน จึงตอง
เสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหคนและธรรมชาติอยูรวมกันไดอยางลงตัว
7.1 สรุปผลการศึกษา
จากคําถามงานวิจัย
“ชุมชนริมคลองออมนนทมีพัฒนาการของภูมิทัศนวัฒนธรรมตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบันอยางไร คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนทคืออะไรและมีคุณคา
ในดานใดบาง อีกทั้งควรมีแนวทางเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมอยางไร”
สามารถสรุปผลการศึกษาออกมาไดดังตอไปนี้
7.1.1 พัฒนาการภูมทิ ัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
จากการศึกษาพั ฒ นาการทางภู มิทัศนวัตธรรมชุม ชนริ มคลองออมนนท พบว า ในยุ คแรก
ชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธาตอนปลาย คือ ชุมชนบางแพรกและชุมชนแถบบางใหญ
พอหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตก มีการตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเปนราชธานีทําใหผูคนแตกแยกระสําระสาย มี
ผูคนที่อพยพเขามาใหมโดยชุมชนที่เขามาอยูอาศัยใหมชุมชนจะขยายตัวจากปากคลองออมนนทไปใน
ทิศทางตามลํา น้ํา การตั้งถิ่น ฐานนั้ นจะสรา งที่ อยูอาศัย เป นแนวยาวไปตามคลองออ มนนท พื้ น ที่
บริเวณตลิ่งริมคลอง เริ่มมีการทําสวนไมยืนตนและสวนไมลมลุกเพื่อใชบริโภคมากขึ้น การที่มีผูคน
เขามาตั้งถิ่นฐานและนําความรูติดตัวมาจึงเกิดการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร ชวงสมัยนี้จึงมีการขุด
ลําประโดงขนาดเล็กเพื่อใหมีน้ําขึ้นน้ําลงเขาถึงสวน พอใหเรือผานไปมาได กระจายเปนเครือขายจาก
คลองหลัก หรือคลองรอง และใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตออกจากสวน ยุคตอมาเรียกไดวาเปนยุคที่
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการคมนาคม มีการตัดถนนบางกรวย – ไทรนอย การเขาถึงของถนนมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ มีการตัดถนนเล็กๆในรูปแบบของการเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ทํา
ใหการตั้งถิ่นฐานขยายตัวใน ตําแหนงที่เปนจุดเชื่อมของลําน้ําและถนน สวนตําแหนงอื่นๆถนนจะ
ขนานไปกับลําน้ํา ชาวบานที่อาศัยอยูใกลๆกันเริ่มรวมตัวกันเพื่อซื้อที่ดินตัดถนนเขาไปยังบานของ
ตนเองเพื่อความสะดวกในการเดินทาง รูปแบบการคมนาเปลี่ยนไปจากทางเรือเปนทางบก เปนยุคที่
ลมสลายของตลาดน้ําวัดเสาธงหินที่เคยเฟองฟู เกิดน้ําทวมใหญในป พ.ศ. 2518 พืชผลทางการเกษตร
เสียหายอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุเรียน เกษตรกรจํานวนมากจึงเปลี่ยนจากการทําสวน
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ทุ เ รี ย นไปปลู ก ผลไม อ ย า งอื่ น แทน เช น กล ว ย มะม ว ง แล ว เข า สู ยุ ค คที่ ชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงอั น
เนื่องมาจากปญหาอุทกภัย มีการตัดถนนหลายสาย เชน ถนนราชพฤกษ ถนนรัตนาธิเบต ทางหลวง
พิเศษหมายเลข9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) สะพานพระรามหา โครงการบานจัดสรร
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัย พื้นที่ ชุมชนริมน้ําแบบเกายังอยูโดย
เปนสวนหนึ่งของชุมชนใหม ชุมชนริมน้ําเดิมมีการเติบโตโดยการขยายชุมชนออกมา ชนกับแนวของ
ชุมชนใหม ซึ่งขยายตัวจากแนวถนน เกิดเปนแนวกันชนระหวางรูปแบบชีวิตแบบเดิมและชีวิตแบบใหม
เกิดปญหาน้ําทวมรุนแรงอีกครั้งในป พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2526 และพ.ศ. 2538 ซึ่งในปพ.ศ. 2538 เปนปที่
น้ําทะเลหนุนสูงน้ําทวมขังอยู 1- 2 เดือน เปนเหตุใหตนทุเรียนและพืชอื่นตายเกือบหมดสวน ยากที่จะ
ฟนฟู น้ําทวมครั้งนี้ถือวาเปนการลมสลายของการเปนสวนใน
อยางไรก็ตาม แมวาพื้นที่ชุมชนจะแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา แตองคประกอบสําคัญของภูมิ
ทัศนวัฒนธรรมยังคงเปน เครือขายลําน้ํา ชุมชนริมน้ํา วัด สวนผลไม องคประกอบเหลานี้ยังปรากฎมา
จนถึงปจจุบัน และกลายเปนเอกลักษของชุมชนริมคลองออมนนท
7.1.2 คุณคาและการประเมินคุณคาภูมิทศั นวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท
คุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนทเกิดจากองคประกอบของภูมิทัศน
วัฒนธรรมหลายๆดานมารวมกัน ซึ่งองคประกอบทางภูมิทัศนวัฒนธรรมเหลานี้ลวนแตเปนผลที่เกิด
จากมนุ ษ ย แ ละธรรมชาติ ก ระทํ า ต อ กั น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ความเข ม ข น ของมนุ ษ ย ที่ จ ะเข า ไปจั ด การ
เปลี่ยนแปลงธรมชาติเพื่อใหเหมาะกับการดํารงชีวิต จนเกิดเปน รูปแบบของที่อยูอาศัย การประกอบ
อาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ที่กลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
การศึกษาคุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองออมนนท ไดแบงคุณคาเปน 3 ดานคือ
คุณคาดานกายภาพ คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม และคุณคาดานประวัติศาสตร
1)คุณคาดานกายภาพ
พื้นที่ที่มีคุณคาดานกายภาพสูงจะกระจายตัวอยูทั่วไปในขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั้งพื้นที่
สวน ชุมชนริมน้ํา บานเรือน รวมถึงคลองออมนนท ที่ประกอบกันจนกลายเปนลักษณะทางกายภาพที่
สวยงามในรูปแบบขอชุมชนริมคลองออมนนท แตจะเห็นไดวามีพื้นที่อยูบางกลุมที่นาสนใจ คือกลุมที่
ประกอบดวยกลุมบานแบบเรือนไทยและพื้นที่สวนดั้งเดิมแบบยกรองซึ่งอยูใกลกัน โดยบานจะอยูติด
ริมคลอง และสวนปลูกบริเวณหลังบานซึ่งเปนรูปแบบดั้งเดิมตั้งแตมีการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆ การมี
สวนเปนฉากหลังของบานสรางความสวยงามใหแกชุมชนอยางยิ่ง และยังมีเครือขายของแมน้ําลํา
คลองที่สามรถเชื่อมโยงไดสะดวก รูปแบบซ้ําๆกันของคลองสงน้ําขนาดเล็ก (ทองรอง) ในสวนผลไม มี
ความสวยงามเอื่อประโยชนตอชุมชนทั้งดานการสัญจรและการเกษตร ทําใหเกิดภูมิทัศนของพื้นที่
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เกษตร จึงทําใหกลุมพื้นที่เหลานี้มีคุณคายิ่งขึ้นทั้งมีความสวยงามและสะทอนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชุมชน องคประกอบทั้งหลายนี้ทําใหชุมชนริมคลองออมนนทนั้นมีคุณคาทางดานกายภาพ
2)คุณคาดานประวัติศาสตร
พื้นที่ที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรสูง สวนใหญจะเกาะกลุมกันอยูบริเวณพื้นที่คลอง
บางใหญและคลองวัดเสาธงหิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนจุดตัดของคลองสําคัญคือ คลองบางใหญ
และคลองออมนนท จึงมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยา พื้นที่มีการเชื่อมโยงกับเมืองใกลๆดวย
เครือขายทางน้ํา เพื่อเดินทางเขามาคาขายบริเวณตลาด และนําของจากสวนที่ชาวบานนํามาขาย
กลับไปซึ่งยังพอเหลือภาพของเรือนแถวคาขายเกาใหเห็นภาพชุมชนคาขายโบราณ และวัดที่มีอายุ
เกาแกหลายวัด และยังไปเปนวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และอีกกลุมหนึ่งคือ บริเวณชุมชน
เกาบางแพรก ซึ่งเปนชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยอยุธยาเชนเดียวกัน ประกอบกับวัดที่เกิด
จากความเชื่อที่สรางเพื่อวงศตระกูล บริเวณทั้งสองกลุมนี้จึงเปนพื้นที่ที่มีคุณคาดานประวัติศาสตร
3)คุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม
พื้นที่ที่มีคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมสูงคือ พื้นที่บริเวณคลองออมนนท พื้นที่สวน
พื้นที่ของวัด ลวนแตเปนองคประกอบที่อยูรวมกับชาวบานมาตั้งแตการศึกษาในเรื่องพัฒนาการทาง
ภูมิทัศนวัฒนธรรม องคประกอบเหลานี้ไดสรางอาชีพเกษตรกรรมที่มีรูปแบบแตกตางจากที่อื่น คือ
การทําสวนผลไมแบบยกรอง ซึ่งไดแฝงภูมิปญญาตางๆเอาไวในการจัดการสวนใหสมดุลกับธรรมชาติ
สงเสริมเศรษฐกิจใหกับชุมชน มีประเพณี วัฒนธรรมและที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมและอาชีพ เชน
การทําบุญสลากภัตรทุเรียน การตักบาตรพระรอยแปด การตั้งศาลตามปากแมน้ํา การลงแขก สิ่ง
เหลานี้กลายเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการการเรียนรูและทําใหชุมชนริคลองออมนนทเปนชุมชนที่มีคุณคา
คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองออมนนทประกอบดวยองคประกอบ
หลายดานที่ซอนทับกันอยูซึ่งในหนึ่งองคประกอบอาจมีคุณคาหลายดาน องคประกอบหลักที่ทําให
ชุมชนแหงนี้มีคุณคามาตั้งแตอดีตก็คือ คลองออมนนท ชุมชนริมน้ํา สวน เครือขายลําน้ํา และวัด ซึ่ง
ชาวบานในชุมชนแหงนี้ก็ตางเห็นวาเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชาวบานและเมื่อนึกถึงสิ่งหรือพื้นที่ที่มี
คุณคาจะนึกถึงคลองออมนนท ชุมชนริมน้ํา สวน เครือขายลําน้ํา และวัด กอน อาจดวยความสัมพันธที่
มีมาตั้งแตบรรพบุรุษทําใหชาวบานมีวิถีชีวิตสัมพันธกับคลอง ชุมชนริมน้ํา สวน เครือขายลําน้ํา และวัด
กลายเปนองคประกอบหลักที่ชวยคงคุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนแหงนี้ ภาพของชุมชนแหง
นี้จึงเต็มไปดวยวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา ผูคนที่ศรัทธาตอพระพุทธศาสนา สวนไมฉากสีเขียวที่สวยงาม
รมรื่น ความสัมพันธของผูคนกับคลอง ชุมมชนเกาแกที่แวดลอมไปดวยชุมชนเมือง คุณคาของชุมชน
แหงนี้จึงเปนสิ่งที่ควรเก็บรักษาตอไป
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7.2 ขอเสนอแนะและมาตรการในการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
จากสภาพป จ จุ บัน และแนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ที่ ไ ดกลา วมาข างต น ในบทที่ 6
สามารถเสนอแนะแนวทางและมาตรการควบคุมในการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริม
คลองออมนนท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใหเหมาะสมกับพื้นที่ชมุ ชน
2. แนวทางการอนุรักษรูปแบบสถาปตยกรรม และองคประกอบดานภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
3. แนวทางการรักษาสภาพแวดลอมของคลองและภูมิทัศนชุมชน
4. แนวทางการสงเสริมการอนุรกั ษชุมชนใหแกประชากรในทองถิ่น
7.2.1 การเสนอแนะแนวทางการใชทดี่ ินใหเหมาะสมกับพื้นที่ชมุ ชน
การกําหนดรูปแบบการใชที่ดินใหเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน ควรคํานึงถึงคุณคาและ
เอกลักษณความสําคัญในแตละพื้นที่ โดยการสนับสนับสนุนใหทุกฝาย ไดแก หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนในทองถิ่นใหมีสวนรวมเพื่อควบคุมการขยายตัวของชุมชนใหเปนไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมสามารถรักษาและปองกันภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูตอไป
1.
เขตพื้นที่อนุรักษ
วัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อรักษาพื้นที่ที่มีคุณคาดาน
ภูมิทัศนวัฒนธรรม ลักษณะของพื้นที่นี้ประกอบไปดวยพื้นที่ที่ตั้งอยูบริเวณริมคลอง
มาตรการการกําหนดรูปแบบและความสูงของอาคารในเขตพื้นที่ริม
คลองออมนนท อนุญาติใหในเขตพื้นที่เปนที่พักอาศัย และที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม หรือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ไมสงผลกระทบตอคุณคาและเอกลักษณของชุมชน โดยการสรางใหม ซอมแซม หรือ
ดัดแปลง กําหนดใหมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและอนุญาติใหมีการตั้ง
ถิ่นฐานตามแนวริมน้ําเดิมที่เหมาะสมโดยไมตองมีการถอยรนจากแนวลําคลอง
การควบคุ ม สภาพแวดล อ มในบริ เ วณเขตอนุ รัก ษ ชุ ม ชนริ ม คลอง
หามมิใหมีการใชประโยชนที่ดินที่ไมเกี่ยวของตามที่ไดกําหนดไวในมาตรการกําหนดรูปแบบอาคาร
ไมใหมีการสรางกําแพงกันน้ําในพื้นที่ หรือหากมีไมควรสูงเกินระดับ
น้ําขึ้นสูงสุด
2.
เขตพื้นที่จํากัดการพัฒนา
วัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและ
สงวนอาชีพเกษตรกรรมของชุมชน ใหคงอยูและมีสภาพที่ดี โดยมีมาตรการควบคุมดังนี้
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มาตรการกําหนดรูปแบบและความสูงของอาคารในเขตพื้นที่ อาคาร
สิ่งปลูกสรางใหม การซอมแซม หรือการดัดแปลงใหเปนไปตามรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่สอดคลอง
กับบริบทของชุมชน
การควบคุมสภาพแวดลอมในบริเวณเขตพื้นที่ กําหนดใหเปนพื้นที่ที่
พักอาศัยและทําเกษตรกรรม หามมิใหมีกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่
3.
เขตพื้นที่พัฒนา
วัตถุประสงคของการกําหนดเขตพื้นที่พัฒนาเชิงอนุรักษ เพื่อเปนแนวจํากัด
ใหใชประโยชนที่ดินสําหรับพักอาศัย โดยกําหนดใหเปนพื้นที่ตอเนื่องของเขตพื้นที่อนุรักษและพื้นที่
จํากัดการพัฒนา โดยเขตพื้นที่ไดแก บริเวณถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 302 ถนนบางกรวย – ไทรนอย และ ถนนบางใหญ – บางคูลัด เพื่อปองกันไมใหพื้นที่สงผล
กระทบตอคุณคาและเอกลักษณของชุมชน โดยมีมาตรการและการควบคุมดังตอไปนี้
มาตรการกํ า หนดรู ป แบบและความสู ง ของอาคารในเขตพื้ น ที่
อนุญาติใหในเขตพื้นที่เปนที่พักอาศัย ที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการณที่ไม
สงผลกระทบตอคุณคาและเอกลักษณของชุมชน โดยการรื้อถอน สรางใหม ซอมแซม หรือ ดัดแปลง
กําหนดใหมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับบริบทชุมชน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอเขตพื้นที่อรุ
รักษทั้งทางตรงและทางออม
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สัญลักษณ
เข
ขตพื้นที่อนุรักษ
เข
ขตพื้นที่จํากัดการ พัฒนาา
เข
ขตพื้นที่พัฒนา

ภูมิทัศน
นวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอ
ม
อมนนท อ.บางใหญ จ. นนทบุรีี

ทีมา
่ม : จากการวิเคราะห

แผนที่ 7.1 แสดงการจําแนกพื้นที่เพื่อเปนแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
ผูศึกษา : พัชรี อาจสาลี

คณะสถาปตยกรรมศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั
ท ย
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7.2.2 การเสนอแนะแนวทางการอนุรกั ษรปู แบบสถาปตยกรรม และองคประกอบดาน
ภูมทิ ัศนวฒ
ั นธรรม
7.2.2.1 การกําหนดรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารที่เหมาะสม
การอนุรักษรูปแบบทางสถาปตยกรรมภายในชุมชน สามารถจําแนกเปน 3 ประเภท
คือ กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนแถวไม กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนไทยภาคกลาง เรือนไทยประยุกต และ
กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนไมพื้นถิ่น ซึ่งมีคุณคาและเปนอาคารที่มีเอกลักษณของชุมชน ซึ่งหากไมมีการ
รั ก ษา และ ซ อ มแซมในอนาคตรู ป แบบทางสถาป ต ยกรรมที่ ท รงคุ ณ ค า เหล า นี้ อ าจเสี่ ย งต อ การ
เปลี่ยนแปลงและหมดไป
1)
กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนไทยภาคกลาง
การควบคุมอาคาร และรูปแบบรายละเอียดทางดานสถาปตยกรรมของกลุม
ที่มีลักษณะเปนเรือนไทยภาคกลางประกอบดวย
รูปแบบเรือนไทยควรเปนแบบดั้งเดิมลักษณะเรือนไทยชั้นเดียวยก
พื้น ใตถุนสูงจากพื้นดิน
โครงสรางในการรับน้ําหนักของอาคารประเภทนี้ อาจประยุกตจาก
วัสดุที่ทําดวยไมมาเปนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้ําหนักอาคารแทนได
หลังคาควรเปนแบบทรงจั่วและแบบทรงปนหยา – มนิลา มุงดวย
กระเบื้องซีเมนตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน(กระเบื้องวาว) กระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องลอนคู สีของ
วัสดุมุงหลังคาควรอยูในโทนสีธรรมชาติ เชน ขาว สีขาว – เทา สีน้ําตาล สีน้ําตาลแดง หรือสีอิฐ
องคประกอบอื่นๆ ประตู หนาตาง ชองลม หรือชองเปดตางๆของ
เรือนจะใชวัสดุทําจากไม วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่มีลักษณะใกลเคียงกับวัสดุ หรือสีของไม
ธรรมชาติ หนาจั่วเปนลักษณะแผงไมรูปสามเหลี่ยมมีหลายรูปแบบ ไดแก จั่วลูกฝูก จั่วรูปพระอาทิตย
และจั่วใบปรือ ตกแตงหนาจั่ว ดว ยปนลม สวนฝาเรือนเปนแบบ เรือนฝาสําหรวด ฝากระดาน ฝา
สายบัว หรือมีลวดตางๆ ประดับตกแตงตามแบบลักษณะเรือนไทย
สงเสริมใหมีการใชวัสดุไมหรือไมสังเคราะห (เชนฝาเฌอรา)
2)
กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนแถวไม
การควบคุมอาคาร และรูปแบบรายละเอียดทางดานสถาปตยกรรม
ของกลุมที่มีลักษณะเปนเรือนแถวไมประกอบดวย
รู ป แบบอาคารเรื อ นแถวริ ม น้ํ า ควรเป น แบบดั้ ง เดิ ม ลั ก ษณะของ
อาคารเปนเสาเหนือน้ํา มีความสูงของอาคารไมเกิน 2 ชั้น เพื่อรักษาแนวเสนขอบฟาของชุมชน
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โครงสรางในการรับน้ําหนัก อาจประยุกตจากวัสดุทําดวยไมมาเปน
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้ําหนักอาคารแทนได
หลังคาควรเปนแบบทรงจั่วและแบบทรงปนหยา – มนิลา มุงดวย
กระเบื้องซีเมนตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน(กระเบื้องวาว) กระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องลอนคู สีของ
วัสดุมุงหลังคาควรอยูในโทนสีธรรมชาติ เชน ขาว สีขาว – เทา สีน้ําตาล สีน้ําตาลแดง หรือสีอิฐ
องคประกอบอื่นๆของเรือน ไดแก ฝาเรือน ประตู หนาตาง ชองลม
หรือชองเปดตางๆ จะใชวัสดุทําจากไม วัสดุธรรมชาติ วัสดุทดแทน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับสีของไม
ธรรมชาติ ประตูเปนบานเฟยม หนาตาง ชองลม เปนบานไมเปดคู พื้นเรือนเปนไมกระดานแผนใหญ
- สงเสริมใหมีการใชวัสดุไมหรือไมสังเคราะห (เชนฝาเฌอรา)
3)
กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนไมพื้นถิ่น
การควบคุมอาคาร และรูปแบบรายละเอียดทางดานสถาปตยกรรมของกลุม
ที่มีลักษณะเปนเรือนไมพื้นถิ่นประกอบดวย
รูปแบบเรือนไมพื้นถิ่นมีหลายรูปแบบ ลักษณะเรือนไมสูงชั้นเดียว
สองชั้น มีทั้งฐานอาคารเปนเสาเหนือน้ําที่ตั้งอยูริมน้ํา และยกพื้นสูงจากพื้นดินตั้งอยูบนบก
โครงสรางในการรับน้ําหนักของอาคารประเภทนี้ อาจประยุกตจาก
วัสดุที่ทําดวยไมมาเปนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้ําหนักอาคารแทนได
หลังคาควรเปนแบบทรงจั่วและแบบทรงปนหยา มุงดวยกระเบื้อง
ซีเมนตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน(กระเบื้องวาว) กระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องลอนคู สีของวัสดุมุง
หลังคาควรอยูในโทนสีธรรมชาติ เชน ขาว สีขาว – เทา สีน้ําตาล สีน้ําตาลแดง หรือสีอิฐ
องค ประกอบอื่ น ๆ ประตู หน าต า ง ชองลม ฝาเรื อน หรือชองเป ด
ตางๆของเรือนจะใชวัสดุทําจากไม วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่มีลักษณะใกลเคียงกับวัสดุ หรือสี
ของไมธรรมชาติ ประตู หนาตาง หรือชองลมเปนบานไมเปดคู หรือ ฝาไหล พื้นเรือนเปนไมกระดาน ฝา
เรือนเปนไมแผนตีซอ นเกล็ด
สงเสริมใหมีการใชวัสดุไมหรือไมสังเคราะห (เชนฝาเฌอรา)
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รูปที่ 7.1 ลักษณะเรือนไทยภาคกลางที่เปนเอกลักษณของชุมชนมีพื้นที่เกษตรกรรมอยูด านหลังมีสวนลอยน้ําอยู
ดานหนาทําใหภมู ิทัศนของชุมชนมีความสวยงาม
ที่มา: แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท

รูปที่ 7.2 แสดงลักษณะเรือนแถวไมที่เปนเอกลักษณของชุมชน
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4)

กลุมที่มีลักษณะเปนอาคารสมัยใหม
เป น รู ป แบบอาคารสมั ย ใหม มีทั้ งขนาดเล็ ก (1-2 ชั้ น ) เป น อาคาร
เดี่ยวและขนาดใหญ (3-4ชั้น) เปนตึกแถว อาคารพาณิชย โครงสรางอาจเปนบานไมครึ่งตึกครึ่งไม หรือ
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกําหนดใหอยูในเขตพื้นที่อนุรักษเพื่ออยูอาศัย ที่ตองควบคุมขนาดอาคาร
และความสูงอาคารไมใหสูงเกิน 10 เมตร ไมใหบดบังภูมิทัศนของชุมชน

รูปที่ 7.3 ลักษณะเรือนไทยภาคกลางทีค่ วรเปนแบบอยางในการอนุรักษ

รูปที่ 7.4 แสดงรูปแบบสถาปตยกรรมที่สวยงามควรแกการอนุรกั ษ
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7.2.2.2 การกําหนดรูปแบบขององคประกอบอืน่ ๆในชุมชน
รูปแบบองคประกอบอื่นๆในชุมชน ไดแก ทาน้ําที่มีลักษณะเปนสวนประกอบ
ของอาคาร บันได ศาลาทาน้ํา สะพานขามคลองซึ่งมีคุณคาและเปนเอกลักษณของชุมชน
1)
ทาน้ําเปนสวนประกอบของอาคารและศาลาทาน้ํา
กําหนดใหมีการควบคุมลักษณะของทาน้ําของบานเรือนริมน้ํา ที่มี
บั น ไดหน า บ า นของตนทอดลงไปสู แ ม น้ํา ลํ า คลอง ส ว นศาลาที่ ยื่ น ต ออกมาจากลานหน า อาคาร
กําหนดใหมีการควบคุมรูปแบบสถาปตยกรรม โดยโครงสรางในการรับน้ําหนักของอาคารประเภทนี้
อาจประยุกตจากวัสดุที่ทําดวยไมมาเปนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้ําหนักอาคารทดแทนได
หลังคาควรเปนแบบทรงจั่ว มุงดวยกระเบื้องซีเมนตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน(กระเบื้องวาว) กระเบื้อง
ดินเผา หรือกระเบื้องลอนคู สีของวัสดุมุงหลังคาควรอยูในโทนสีธรรมชาติ เชน ขาว สีขาว – เทา สี
น้ําตาล สีน้ําตาลแดง หรือสีอิฐ โดยจะใชวัสดุทําจากไม วัสดุธรรมชาติ หรือ วัสดุทดแทนที่มีลักษณะ
ใกลคียงกับวัสดุหรือสีของไมธรรมชาติ
2)
สะพานขามคลอง
กําหนดใหมีการควบคุมลักษณะของสะพานขามคลอง ใหมีลักษณะ
สอดคลองกับรูปแบบสะพานเดิม และสถาปตยกรรมพื้นถิน่

รูปแบบศาลาทาน้ําที่ไมสอดคลองกับบริบทของชุมชน

รูปแบบศาลาทาน้ําที่สวยงามสอดคลองกับบริบทของชุมชน
รูปที่ 7.5 แสดงรูปแบบศาลาทาน้ําของชุมชน

160

7.2.3 แนวทางการรักษาสภาพของคลองและภูมิทัศนชุมชน
การรั ก ษาสภาพแวดล อ มของคลอง ระบบนิ เ วศ และสภาพภู มิ ทั ศ น ชุ ม ชนนั้ น
จําเปนตองอนุรักษและฟนฟูใหมมีสภาพแมน้ําลําคลองที่มีคุณภาพดี และยังคงไวซึ่งเอกลรักษของ
ชุมชน โดยใชมาตรการทางดานกฎหมาย หรือขอบัญญัติเฉพาะพื้นที่เพื่อใชเปนขอกําหนดในการ
จัดการพื้นทีริมน้ํา หรือกฎหมายสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 และมีมาตรการจูงใจตางๆใหหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชากรในทองถิ่นรวมกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน แนวทางรักษา
สภาพแวดลอมของชุมชน ระบบนิเวศวิทยา ที่สงผลใหเกิดเปนภูมิทัศนที่สวยงาม
1)
การทําพนังกั้นน้ําแบบธรรมชาติ
รูปแบบพนังกั้นน้ําที่เหมาะสม จะตองรักษาหรือสงเสริมคุณคาทางภูมิทัศน
ไมปดกั้นมุมมองจากลําน้ําที่เขาสูจุดที่มีภูมิทัศนสวยงามและมุมมองจากพื้นดินสูลําน้ําไมปดกั้น หรือ
ขวางการเชื่อมตอของชุมชน บานเรือนกับน้ํา จะตองไมทําลายวิถีชีวิตความเปนอยูในบริเวณริมน้ํา ซึ่ง
พนังกั้นน้ําแบบธรรมชาติเพราะที่สุด มีขอดีคือ ชวยรักษาและเพิ่มความสมบูรณใหแกธรรมชาติ มี
ความตอเนื่องของพื้นดินและผืนน้ําที่สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ ไมคลุมดินชวยลดการพังทลาย
ของดิน เชน ผักบุง อีกทั้งยังสามารถใชบริโภคได

ลักษณะตลิ่งแบบธรรมชาติ

ลักษณะตลิ่งแบบหินกลิ้ง

เขื่อนแบบคอนกรีตธรรมชาติขัดแยงกับภูมิทัศนของชุมชน

รูปที่ 7.6 แสดงลักษณะของตลิง่ และเขื่อนที่เหมาะสมและไมเหมาะสมในเขตอนุรักษชุมชนริมน้ํา

161

2)
การอนุรักษแมน้ําลําคลอง
คลองออมนนทยังคงมีการใชประโยชนลําคลองและการใชที่ดินสองฝงคลอง
อีกทั้งการขยายตัวของที่อาศัยที่มากขึ้น ดังนั้น ควรมีมาตรการปองกันไมทิ้งของเสียทุกชนิดลงลําคลอง
โดยมีการประชาสัมพันธที่มุงเนนผูอาศัยโดยตรง และ ประกอบกิจการบานจัดสรร ขุดลอกคลอง มีการ
ตรวจคุณภาพน้ําสม่ําเสมอโดยใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินการ
7.2.4 แนวทางการสงเสริมการอนุรกั ษชุมชนใหแกประชากรในทองถิน่
การอนุรักษชุมชนริมคลองออมนนท ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ โดยการมีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมบทบาทหนาที่ใน
ดานการจัดการชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการอนุรักษและสามารถอยูรวมกับการพัฒนาไดอยางยั่งยืน โดย
มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรมรวมกันในชุมชน จัดทํามาตรการเพื่อการอนุรักษ การใหความรู
ในการอนุรักษ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1)
การจัดทํามาตรการเพื่อการอนุรักษ
มาตรการเพื่อการอนุรักษมีดวยกัน 4 รูปแบบ คือ มาตรการจูงใจ มาตรการ
สนับสนุน มาตรการเรงรัด และมาตรการเชิงควบคุม มีไวเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่แตกตางกันไป
มาตรการจูงใจจะถูกนํามาใชกอน เพื่อใชมาตรการจูงใจเปนสวนสรางความเขาใจกับคนในชุมชน สวน
มาตรการสนับสนุนจะใชในการสนับสนุนการจัดการหรือสงเสริมกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ มาตรการ
เรงรัดเปนการปฏิบัติเรงรัดตามแผน นโยบาย ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนมาตรการเชิงควบคุมบังคับตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
สูงกวา สามาถจําแนกมาตรการตางๆไดดังนี้
1.1 การยกยองและการใหรางวัล
การใหรางวัลและยกยองบุคคลตัวอยางและการใหรางวัลแกสถานที่ คือ การ
ยกยองหรือแสดงการยอรับจากผูเชี่ยวชาญ หรือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ
และฟนฟูอาคารเกาแก อนุรักษสวน หรือพื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เพื่อเปนแบบอยางแกคน
ในชุมชน โดยมีกิจกรรมจูงใจ เชน การประกวดอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมประจําป สวนดีเดน
เพื่อใหทองถิ่นเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง หรือ อนุรักษอาคารบานเรือนของตน
1.2 การฝกอบรมและใหความรู
การฝกอบรมดานอาชี พเกษตร และการแลกเปลี่ ยนองคความรู เชน การ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น เทคนิคการทําสวนตางๆ อาจเปนในรูปแบบการเที่ยวชมสวนเกาแก โดย
ใหชาวสวน ผูชํานาญการตางๆเปนผูถายทอดความรู
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1.3 มาตรการเชิงควบคุม
นํ า กฎหมายหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งมาควบคุ ม ได แ ก การออก
ขอกําหนด หรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น การจัดทําโครงการวางและจัดทําผัง
เมื อ งรวมและผั งเมื อ งเฉพาะ โดยมี ก ารกํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสม รวมทั้ งกํ า หนด
โครงการการอนุ รั ก ษ รู ป แบบสถาป ต ยกรรม องค ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรม การรั ก ษา
สภาพแวดลอมของคลอง และภูมิทัศนชุมชน
2)
การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาอาจมีไดหลายวิธี ไดแก กระบวนการที่จะมีสวนชวย
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมการอนุรักษ การสรางจิตสํานึกโดยเริ่มปลูกฝงเรื่องการอนุรักษตั้งแตวัยเด็ก จัด
กิจกรรมที่เปนการเผยแผประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับคุณคาความสําคัญของชุมชน
การสงเสริมการอนุรักษชุมชนใหแกประชาชนในทองถิ่น เปนกระบวนการที่
สําคัญในการสรางพื้นฐาน และทัศนคติใหแกประชาชน เปนแนวทางที่จะทําใหกระบวนการอนุรักษ
บรรลุผลสําเร็จในระยะยาวและยั่งยืน
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ตารางที่ 7.1 แสงแนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรมและผูเกี่ยวของหรือนําแผนไปปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ
1.แนวทางการใชที่ดินให
เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน

แนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
การกําหนดการใชที่ดินใหเหมาะสม
-เขตพื้นที่อนุรักษ
-เขตพื้นที่จํากัดการพัฒนา
-เขตพื้นที่พัฒนา

ผูเกีย่ วของหรือนําแผนไปปฏิบัติ
- กลุมประชาชนในทองถิ่น
-หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่
-กรมโยธาธิการและผังเมือง

2.การเสนอแนะแนวทางการ
อนุรักษรูปแบบสถาปตยกรรม
และองคประกอบดานภูมิทัศน
วัฒนธรรม

กํ า หนดรู ป แบบสถาป ต ยกรรมอาคารที่
เหมาะสม
-กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนไทยภาคกลาง
- กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนแถวไม
-กลุมที่มีลักษณะเปนเรือนไมพื้นถิ่น

- กลุมประชาชนในทองถิ่น
-หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่
-เจาของอาคาร

การกํ า หนดรู ปแบบขององค ป ระกอบอื่ นๆใน
ชุมชน
-ทาน้ําเปนสวนประกอบของอาคารและศาลา
ทาน้ํา
-สะพานขามคลอง

3.แนวทางการรักษาสภาพของ -การทําพนังกั้นน้ําแบบธรรมชาติ
คลองและภูมิทศั นชุมชน
-การอนุรักษแมน้ําลําคลอง

4.แนวทางการสงเสริมการ
อนุรักษชุมชนใหแกประชากร
ในทองถิ่น

การจัดทํามาตรการเพื่อการอนุรักษ
-การยกยองและการใหรางวัล
-การฝกอบรมและใหความรู

-กลุมประชาชนในทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ กรมเจา
ทา
-กลุมประชาชนในทองถิ่น
- หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่
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ขอเสนอแนะ

แนวทางการเก็บรักษาภูมิทัศนวัฒนธรรม
-มาตรการเชิงควบคุม

ผูเกีย่ วของหรือนําแผนไปปฏิบัติ
- นักวิชาการตางๆ
- องคกรภาคเอกชน

การมีสวนรวมของประชาชน

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งแตไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง แนวทางการจั ด การและส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วทางภู มิ ทั ศ น
วัฒนธรรมใหแกชุมชน เพราะเห็นไดวาชุมชนริมคลองออมนนทมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจใหกับชุมชนและเปนแรงจูงใจในการอนุรักษชุมชน
2. ควรมีการศึกษาและจัดทําผังเมืองเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนริมคลองออมนนทเพื่อการ
อนุรักษพื้นที่ที่มีคุณคาใหคงอยูตอไป
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ภาคผนวก
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แบบสํารวจ
แบบ (ก) แบบสํารวจอาคาร /กลุมอาคารสําคัญ
(ตัวอยาง)
แบบสํารวจอาคาร / กลุมอาคารสําคัญ
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทีต่ ั้ง และขอมูลการสํารวจ
คลอง
ตําบล
อําเภอ
กรรมสิทธิ์การครองครอง
สวนราชการ
เอกชน
วัด/ศาสนา
สวนที่ 2 ขอมูลคุณลักษณะ
แผนที่หรือขอมูลแสดงตําแหนงที่ตั้งผังอาคาร บันทึกเพิ่มเติม

ภาพถาย

วันที่สํารวจ
ระบุไมได

อื่นๆ
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แบบสํารวจอาคาร / กลุมอาคารสําคัญ (ตอ)
ลักษณะอาคาร
ประเภทอาคาร
■ อาคารเดี่ยว
□ เรือนหมู □ เรือนแถว □ เรือนแพ □ ระบุไมได □ อื่น ๆ ระบุ....
ลักษณะที่ตั้ง
■ ริมแมนา้ํ สายหลัก □ ริมแมน้ําสายรอง □ ไมไดตั้งอยูริมแมนา้ํ □ อื่น ๆ ระบุ....
การใชสอยปจจุบัน
□ วาง ■ อยูอาศัย □ พาณิชย □ ราชการ
□ ผสม
□ ระบุไมได □ อื่น ๆ ระบุ....
รูปแบบ
■พื้นถิ่น/ประเพณี □ อิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น □ สมัยใหม □ ระบุไมได □ อื่น ๆ ระบุ....
วัสดุผนัง
■ไม □ ปูน □ สมัยใหม(โลหะ/กระจก) □ ผสม □ ระบุไมได □ อื่น ๆ ระบุ....
ลักษณะฐานอาคาร ■เสาเหนือน้ํา □ ยกใตถุน □ บนดิน □ ลอยน้ํา □ ระบุไมได □ อื่น ๆ ระบุ....
ขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดี

สวนที่ 3 บทวิเคราะห
ความงาม /ประทับใจ
ลักษณะพิเศษ /ความหายาก
เศรษฐกิจรวมสมัย
สัญลักษณทองถิ่น /การเปนตัวแทน
ลักษณะทองถิ่น /กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ความผูกพันตอทองถิ่น /เปนที่ยอมรับ
มีประโยชนในการศึกษาคนควา
จุดหมายตา
สภาพในปจจุบัน
ความสําคัญตอพื้นที่โดยรวม
อธิบาย

■ มี □ ไมมี
■ มี □ ไมมี
□ มี ■ ไมมี

■ มี □ ไมมี
■ มี □ ไมมี
■ มี □ ไมมี
■ มี □ ไมมี
■ มี □ ไมมี
■ ดี
■ มาก

อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
□ ปานกลาง
□ ปานกลาง

□ ทรุดโทรม
□ นอย
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แบบ (ข) แบบสํารวจองคประกอบสําคัญที่ไมใชอาคาร
(ตัวอยาง)
แบบสํารวจองคประกอบสําคัญทีไมใชอาคาร
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทีต่ ั้ง และขอมูลการสํารวจ
คลอง
ตําบล
อําเภอ
กรรมสิทธิ์การครองครอง
สวนราชการ
เอกชน
วัด/ศาสนา
สวนที่ 2 ขอมูลคุณลักษณะ
แผนที่หรือขอมูลแสดงตําแหนงที่ตั้งผังอาคาร บันทึกเพิ่มเติม

ขอมูลบรรยายลักษณะทางกายภาพ/ลักษณะภูมิทัศน

วันที่สํารวจ
ระบุไมได

อื่นๆ
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ภาพถาย

สวนที่ 3 บทวิเคราะห
เศรษฐกิจรวมสมัย
ลักษณะทองถิ่น /กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ลักษณะการทําสวน
สภาพในปจจุบัน
ความสําคัญตอพื้นที่โดยรวม

□ มี ■ ไมมี

■ มี □ ไมมี
■ มี □ ไมมี
■ ดี
■ มาก

อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
□ ปานกลาง
□ ปานกลาง

□ ทรุดโทรม
□ นอย

173

แบบ (ก) ประเด็นสัมภาษณกลุมบุคคลทัว่ ไป
การสํารวจพื้นที่คลองออมนนทนี้ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังนั้นผูวิจัย
ตองเตรียมคําถามไวกอนลวงหนา คําถามเหลานี้ทําใหเราเขาใจถึง ทัศนคติ ความตองการ ความเชื่อ
ของคนในชุมชน
ตัวอยางแบบสัมภาษณทใี่ ชในการเก็บขอมูล
ชื่อผูสัมภาษณ..................................................................เวลา...........................วันที่..................
สวนที่ 1 ขอมูลดานการอยูอาศัย/ การถือครอง
ที่ดินที่คุณอาศัยอยูเปนกรรมสิทธิ์ของ,เคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมอาคารบาง
หรือไมเปลี่ยนแปลงอะไรบาง,ในกรณีที่คุณมีพื้นที่สวนอยู สภาพสวนในปจจุบันเปนเชนไร,คุณคิดวา
สวนมีคุณคาหรือไม, คุณคิดวาอาคารที่อยูอาศัยมีคุณคาหรือไม
สวนที่ 2 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
ปจจุบันคุณและคนในครอบครัวประกอบอาชีพอะไร,ยังประกอบอาชีพชาวสวนหรือไม,ในสวน
ปลูกผลไมชนิดใด,ราคาของพืชผลที่ปลูกในสวนเปนอยางไร
สวนที่ 3 ขอมูลดานสังคม
ในชุมชนมีประเพณีที่สํา คัญอะไรบาง,คุณมีสวนรวมในการทํากิจกรรมชุมชนบางหรือไม,
สภาพสังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร,คุณไปวัดบอยหรือไม,คุณคิดวาสถานที่ใดที่
ชาวบานเคารพ ศรัทธา,คุณและครอบครัว ใชรูปแบบการเดินทางอยางไร,คุณและคนในครอบครัว
ทํางานที่ไหน,คุณยังใชเครือขายลําน้ําหรือไม ใชเพื่อทําอะไร
สวนที่ 4 ขอมูลดานพัฒนาการและประวัติศาสตร
ในอดีตพื้นที่มีลักษณะอยางไร,พื้นที่สวนในอดีตมีลักษณะอยางไร,ลักษณะบานในอดีตเปน
อยางไร,ในอดีตนําของจากสวนไปขายที่ไหน,สถานที่ใดบางที่มีความเกาแก,ประเพณีเกาแกที่ยังสืบ
ทอดกันมามีอะไรบาง
สวนที่ 5 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
คิ ด ว า อะไรเป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ต อ สภาพแวดล อ มของชุ ม ชนที่ คุ ณ อยู อ าศั ย ในขณะนี้ ,
สภาพแวดลอมในปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตอยางไร,สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปสงผลกระทบอะไรตอ
คุณบาง
สวนที่ 6 ขอมูลดานความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับชุมชน
คุณคิดวาชุมชนในปจจุบนั มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบาง,คุณคิดวาในชุมชนมีปญหาอะไรบาง
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สวนที่ 7 ขอมูลดานการอนุรกั ษและการมีสวนรวมในการอนุรกั ษ
สิ่งที่เปนเอกลักษณและภูมิใจในชุมชนของคุณคือ,คุณมีความคิดเห็นอยางไรกับการกอสราง
อาคารใหมๆ,คุณคิดวาสถานที่ อาคาร พื้นที่ใดบางที่ควรอนุรักษ

175

แบบ (ข) ประเด็นสัมภาษณกลุมบุคคลสําคัญ
กลุมบุคคลสําคัญเปนกลุมบุคคลที่จะรวมกับผูวิจัยในการประเมินคุณคาและแสดงทัศนคติ
ตอปญหาและแนวทางในการจัดการภูมิทศั นวฒ
ั นธรรม
ตัวอยางแบบสัมภาษณทใี่ ชในการเก็บขอมูล
ชื่อผูสัมภาษณ..................................................................เวลา...........................วันที่..................
สวนที่ 1 การประเมินคุณคา
เกณฑการประเมินคุณคา
เกณฑที่ใชในการประเมินคุณคาเหมาะสมหรือไม
กรณีที่ไมเหมาะสมควรปรับปรุงอยางไร

□ เหมาะสม ■ ไมเหมาะสม

อธิบาย

ั นธรรม
สวนที่ 2 ขอมูลดานการอนุรกั ษและการมีสวนรวมในการจัดการภูมทิ ัศนวฒ
แนวทางใดที่จะชวยสงเสริมอนุรักษอาคาร สวน แมน้ําลําคลองไดดีที่สดุ , คุณคิดวาปญหาหรือ
อุปสรรคในการอนุรักษวถิ ีชีวติ / วัฒนธรรมของชุมชนคือ ,คุณคิดวาสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการมีสว นรวม
ในการอนุรักษชุมชนคือ

176

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
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