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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและที่มำของปั ญหำกำรวิจัย
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape)1เป็ นผลลัพธ์ ที่เกิดจากการทางานร่ วมกัน
ระหว่างธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ตามข้ อจากัดทางธรรมชาติ สังคม ความเชื่อ ศาสนา และ
เศรษฐกิจที่ซบั ซ้ อนของชุมชนท้ องถิ่น จนกลายเป็ นคาตอบของการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน รวมถึงการเน้ นย ้าถึงประเด็นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลง ตามหลักของสภายุโรป หรื อ Council of Europe โดยวิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติและกระบวนการทางสังคมที่สะท้ อนออกมาในรูปแบบเฉพาะของพื ้นที่
ปั จจุบนั สังคมไทยนาเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในพื น้ ที่เกษตรกรรม แม่นา้ ล าคลอง
รวมถึงกระแสการพัฒนาทางด้ านการท่องเที่ยว ก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ ว ภายใต้ รูปแบบการ
พัฒนาของพื ้นที่ ซึง่ ชุมชนชาวสวนถือว่าเป็ นชุมชนฐานน ้าที่มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างจากกลุ่มเกษตรกร
อื่นๆ ทังระบบเครื
้
อญาติที่มีความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้น วิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองที่ ปรับตัวเข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ สะท้ อนให้ เห็นเทคนิคเฉพาะการใช้ ที่ดิน และความสัมพันธ์ทางจิต
วิญญาณเฉพาะเจาะจงกับธรรมชาติจนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของพื ้นที่ชมุ ชน จึงเล็งเห็น
ถึงความสาคัญต่อความเฉพาะตัวของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนสังคมเกษตรกรรม
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุมชนริ มน ้าในบริ บทสวนยกร่องที่
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย การตังถิ
้ ่นฐานของกลุ่มบ้ านเรื อนและวัดกระจายตัวตาม
แนวคลองแควอ้ อ ม และย่า นตลาดนา้ ดัง้ เดิม คลองแควอ้ อ มถื อ เป็ นเส้ นทางสายส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้ นพื ้นที่ 2 ด้ านสภาพภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม
ชุมชนตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในบริ เวณทรัพยากรนา้ จืด ที่อุดมสมบูรณ์ และได้ รับอิทธิ พลนา้ ขึน้ น ้าลงตาม
ระดับน ้าทะเล นามาสูร่ ะบบการพึง่ พาเครื อข่ายลาน ้าขนาดใหญ่ที่แตกแขนงเป็ นลาคลอง ลักษณะ
การตัง้ ถิ่ น ฐานประกอบกับ กระบวนการเรี ย นรู้ ทางภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุม ชน ที่ เ กิ ด จาก
1

Ingolf Vogeler, Cultural Landscape ; Cause & Effect [Online], June 14, 2012. Available from :

http://www.uwec.edu/geography/ivogeler/w188/cause.htm
2
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, เสด็จประพาสต้ น (กรุงเทพฯ : หจก.บรรณกิจ เทรดดิ ้ง, 2539).
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องค์ความรู้และเทคโนโลยีของบรรพบุรุษที่สงั เกตการณ์ และสัง่ สมประสบการณ์จนเข้ าใจธรรมชาติ
ในการประกอบอาชี พ กลายเป็ นวิ ถี ชี วิ ต วัฒ นธรรม และทุน ของชุม ชน จนกระทั่ง เกิ ด สัง คม
เกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาเครื อข่ายลาน ้า ที่เรี ยกว่า ”ระบบสวนผลไม้ ” ขนาดใหญ่ (ดังรูปที่ 1.1) ที่
ขุดร่ องนา้ เพื่อขัดนา้ เข้ าไปในสวนด้ วยการขุดลอกลากระโดงเพิ่มเนือ้ ที่แผ่นา้ ออกและนาดินมา
ทาคันล้ อมขนัดสวนไว้ สาหรับฤดูน ้าหลาก ซึ่งถือเป็ นกระบวนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
ของระบบสวนยกร่องอันมีเอกลักษณ์เฉพาะพื ้นถิ่น สอดคล้ องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวสวน
มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย ปรากฏในองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม

ชุมชนริมนำ้ คลองแควอ้ อม

ที่มา : ดรุณี พงษ์ สวัสดิ์ และคณะ. 2549.

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 1.1 ระบบสวนยกร่องเป็ นขนัดขนาดใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงคราม

องค์ประกอบเฉพาะของพื น้ ที่ชุม ชนฐานนา้ ในบริ บทสวนยกร่ องที่ ยัง คงดารงรั กษาอยู่
ภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลงทังทางธรรมชาติ
้
และการพัฒนาของพื ้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทางด้ านการท่องเที่ยวในพื ้นที่โดยรอบ จึงมีความสนใจในการศึกษาถึง พัฒนาการ องค์ประกอบ
คุณค่าความสาคัญ สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม รวมถึง การอนุรักษ์ ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพื ้นที่ โดยใช้
แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ นแนวคิดหลักในการศึกษา แนวความคิดเกี่ยวกับ
การประเมินคุณค่าและความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ เป็ นองค์ประกอบ
ร่ วม เพราะเชื่อว่าภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
สามารถทาการเก็บรักษาและมีแนวทางในการจัดการให้ รูปแบบเชิงพื ้นที่และระบบกิจกรรมดารง
อยูไ่ ด้ ในภาวะของการพัฒนาเมือง ที่ตอบสนองต่อความต้ องการท้ องถิ่น และสภาพทางธรรมชาติ
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1.2 คำถำมกำรวิจัย
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อมในบริ บทสวนยกร่ อง มีองค์ประกอบ
สาคัญอะไรบ้ าง และมีคณ
ุ ค่าความสาคัญในแง่ใด
1.3 สมมติฐำนในกำรวิจัย
สวนยกร่องสูงและโครงข่ายลาน ้าเป็ นโครงสร้ างและองค์ประกอบทางกายภาพที่สาคัญ
ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
1.4 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.) ศึก ษาพัฒ นาการภู มิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อ ม จัง หวัด
สมุทรสงคราม
2.) ศึกษาองค์ประกอบ และคุณค่าความส าคัญของภูมิ ทัศน์ ทางวัฒ นธรรมในชุม ชน
ริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
3.) วิเคราะห์ สภาพปั ญหา และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
1.5 ขอบเขตของพืน้ ที่ศึกษำ
ขอบเขตของพื ้นที่ศกึ ษาของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม นับตังแต่
้ แยกคลองวัดประดู่จนถึง
ปลายคลองแควอ้ อมที่บรรจบกับแม่น ้าแม่กลอง ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร และความกว้ าง
จากเขตคลองแควอ้ อ มข้ า งละประมาณ 1กิ โ ลเมตร ครอบคลุม พื น้ ที่ บ างส่ว นของต าบลบ้ า น
ปราโมทย์ ตาบลบางสะแก และตาบลบางกุ้ง อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาล
ตาบลเหมืองใหม่ และตาบลแควอ้ อม อาเภออัมพวา มีพืน้ ที่รวมทัง้ หมดประมาณ 14 ตาราง
กิ โ ลเมตร ตามเงื่ อ นไขการพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบและคุณ ค่า ความส าคัญ ของภู มิ ทัศ น์ ท าง
วัฒนธรรมในพื ้นที่ ทังโครงข่
้
ายลาน ้า ตาแหน่งที่ตงั ้ ลักษณะพื ้นที่ตงั ้ ลักษณะชุมชน และยุคสมัย
ของวัดดังรายละเอียดแผนที่ 1.1 และ 1.2
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1.6 วิธีกำรและขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนวิจัย
1.) การกาหนดคาถามในการวิจยั ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับ
พัฒนาการ องค์ประกอบ และคุณค่าความสาคัญ
2.) การศึก ษาแนวความคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ องกับองค์ป ระกอบ
คุณค่าความสาคัญ และแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้ องถิ่ น ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรุปกรอบแนวความคิด และการกาหนดตัวแปรสาคัญในการวิจยั
3.) การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ โดยใช้ วิธีการสังเกตการณ์ การสารวจการสอบถาม
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและข้ อมูลทุตยิ ภูมิของพื ้นที่ ทังสถิ
้ ติและบันทึกต่างๆ ภาพถ่ายทาง
อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพประวัติศาสตร์ แผนนโยบาย และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง
เชิงพื ้นที่ในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ดังรายละเอียดในบทที่ 3
4.) การศึก ษาพัฒ นาการของภูมิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อ ม
จังหวัดสมุทรสงคราม จากข้ อมูลทางประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมา เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
และโดยรอบ การสอบถาม และการสัมภาษณ์บคุ คลสาคัญในด้ านต่างๆ ของพื ้นที่ เพื่อสรุปช่วงยุค
สมัยตามเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในเชิงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของพื ้นที่ชมุ ชน
5.) การศึกษาองค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงคราม จากการสังเกตการณ์ การสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สารวจองค์ประกอบในระบบเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม (CECS) ตามที่อ้างอิงจาก
แนวความคิด และวิธีการซ้ อนทับ (Overlay) ขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในแต่ละด้ าน
เพื่อสรุประบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่ชมุ ชน
6.) การประเมิ นคุณค่าความส าคัญของภูมิ ทัศน์ ทางวัฒ นธรรม ตามการพิจ ารณา
แนวความคิด 4 ด้ าน คือ คุณค่าด้ านสุนทรี ยภาพ คุณค่าทางด้ านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางด้ า น
สังคม-เศรษฐกิจ และคุณค่าด้ านความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื ้นที่ โดยการสนทนากลุ่มผ่าน
เกณฑ์ การประเมิ นคุณ ค่าความส าคัญและแบบส ารวจองค์ประกอบในระบบเพื่ อการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม(CECS) เพื่อสรุประดับคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
7.) การวิเคราะห์สภาพปั ญหา และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เชิงซ้ อนทับแผนที่ (Overlay mapping)
8.) การประมวลผล และสรุปผลการศึกษาพัฒนาการ องค์ประกอบ คุณค่าความสาคัญ
สภาพปั ญหา และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่ชมุ ชน รวมถึงการ
เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรม
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คำถำมกำรวิจัย : ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อมในบริบทสวนยกร่อง
มีองค์ประกอบสาคัญอะไรบ้ าง และมีคณ
ุ ค่าความสาคัญในแง่ใด

กำรกำหนดวัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย

กำรกำหนดขอบเขตของกำรวิจัย

กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย (Conceptual Framework)
กำรกำหนดขนำดประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ ำง
กำรสร้ ำงเครื่องมือเก็บข้ อมูล
•
•
•
•
•

กำรสำรวจพืน้ ที่ภำคสนำม (Field survey)
กำรสังเกตกำรณ์ (Observation)
กำรสัมภำษณ์ โดยแบบสอบถำม (Interview)
กำรสัมภำษณ์ เจำะลึก (In-depth Interview)
กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group)

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ข้ อมูลปฐมภูมิ(Primary Data)

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล

พัฒนำกำรภูมิทศั น์ ทำงวัฒนธรรม

องค์ ประกอบของ
ภูมิทศั น์ ทำงวัฒนธรรม

กำรสรุ ปผลกำรวิจัย /ข้ อเสนอแนะ
ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 1.1 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั

คุณค่ ำควำมสำคัญของ
ภูมิทศั น์ ทำงวัฒนธรรม
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1.7 ประโยชน์ ท่ พ
ี ึงได้ รับของกำรวิจัย
1.) ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
2.) ทราบถึงพัฒนาการ องค์ประกอบ คุณค่าความสาคัญ สภาพปั ญหา และแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มี
ลักษณะเฉพาะถิ่นตามบริ บทสวนยกร่ องแบบดัง้ เดิม ของพื น้ ที่ ชุม ชน เพื่ อใช้ ในการกาหนดทิศ
ทางการอนุรักษ์ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรม
3.) การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณค่าความสาคัญของพื ้นที่เพื่อสร้ างการรับรู้
สาธารณะ อันจะนาไปสูค่ วามร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไปในอนาคต
1.8 คำจำกัดควำมของกำรวิจัย
ภูมิทัศน์ ทำงวัฒนธรรม (Cultural landscape) หมายถึง พื ้นที่อนั เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
วัฒ นธรรมของชุม ชนชาวสวนแบบดัง้ เดิม ริ ม คลองแควอ้ อม จัง หวัดสมุทรสงคราม ที่ มี วิถีการ
ดารงชีวิตแบบพึ่งพาและปรับตัวอยู่กับน ้าและสวนแบบยกร่ อง อันเกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
สัง คมกับสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ รู ปแบบของวิถี ชี วิ ต และระบบนิเ วศน์ ที่ สนับสนุน การ
ดารงชีวิตความสามารถตามแต่ที่ธรรมชาติแวดล้ อมจะเอือ้ อานวย ซึ่งประกอบด้ วย ชุมชนริ มนา้
พื ้นที่เกษตรกรรม ระบบเครื อข่ายลาน ้า พื ้นที่ย่านการค้ า วัดหรื อสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
และโครงสร้ างของชุมชน ตามแนวความคิดของศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2550)
สวนยกร่ องแบบดัง้ เดิม หมายถึง สวนแบบยกร่องเป็ นขนัดสูง ที่ได้ รับอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง โดยรูปแบบของสวนเกิดขึ ้นจากการขุดลากระโดงเพื่อเพิ่มเนื ้อสาหรับแผ่น ้าออกไปและนาดิน
จากการขุดล ากระโดงมาทาคัน ล้ อมขนัด สวนไว้ ส าหรั บ ฤดูน า้ เหนื อ หลาก และควบคุม นา้ จื ด
น ้าเค็ม น ้ากร่อย เพื่อไม่ให้ เป็ นอันตรายต่อพืชพรรณ มีลากระโดงล้ อมรอบเป็ นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ
ตามลักษณะของโครงข่ายลาน ้าขนาดเล็กที่ซอยเข้ าไปทุกสวน ตามแนวความคิดของดรุณี พงษ์ สวัสดิ์
และคณะ (2549)
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บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ น
การศึกษาพัฒนาการ องค์ประกอบ คุณค่าความสาคัญ สภาพปั ญหา และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนท้ องถิ่นที่ยงั คงรักษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้ อม
และวัฒนธรรม โดยการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้ างกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.)
2.)
3.)
4.)

แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape)
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ภมู ทิ ศั น์ทางวัฒนธรรม
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape)
ใน พ.ศ.2050 ออตโต ชลูเทอร์ นักภูมิศาสตร์ คนแรกที่ใช้ “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม” (Cultural
Landscape) ในคาศัพท์ทางวิชาการ และพ.ศ.2451 ชลูเทอร์ บ่งชี ้ให้ เห็นรู ปแบบภูมิทศั น์ 2 แบบ คือ
ภูมิทศั น์ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงมากโดยมนุษย์ หรื อภูมิทศั น์ทางธรรมชาติ และภูมิทศั น์ที่เกิดจาก
วัฒนธรรมของมนุษย์หรื อภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม คาร์ ล โอ.ซาวเออร์ (Carl Sauer) 1 นักภูมิศาสตร์ ชาว
อเมริ กัน กล่าวถึงอิทธิพลในการสร้ างรู ปแบบของพื ้นผิวที่ถูกกาหนดขึ ้นเฉพาะ บ่งชี ้สิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพเป็ นตัว กลางร่ ว มกั บกิ จกรรมของมนุ ษย์ และนิ ยามว่ า “ภู มิ ทัศน์ วัฒนธรรม (Cultural
Landscape) เป็ นรู ปแบบที่ สร้ างขึน้ จากภูมิ ทัศน์ ทางธรรมชาติ โดยกลุ่มวัฒนธรรมที่ เป็ นตัวแทน
(Agent) ธรรมชาติเป็ นตัวกลางหรื อสื่อ (Medium) และภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมคือผลลัพธ์ (Result)”
กรรมาธิการมรดกโลกกล่าวว่า ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ นทางเลือกหนึ่งในรายการทรัพย์สิน
ทางมรดก (Heritage listing properties) ที่ไม่มีรูปแบบธรรมชาติหรื อวัฒนธรรมเพียงด้ านใดด้ านหนึ่ง
ส่วนยูเนสโก (UNESCO) นิยามว่าเป็ นพื ้นผิวของโลกที่เกิดจากการใช้ สอย การมีปฏิสมั พันธ์ ระบบ
นิเวศ ความเชื่อ แนวความคิดและประเพณีของคนที่อยู่อาศัยในภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมนัน”
้ รายชื่อ
ของมรดกโลก พ.ศ.2539 ที่ ป รากฏความหลากหลายของการปฏิสัมพัน ธ์ ระหว่า งมนุษ ย์ และ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ สะท้ อนเทคนิคเฉพาะการใช้ ที่ดินอย่างยัง่ ยืน โดยพิจารณาจาก
1

Ingolf Vogeler, Cultural Landscape ; Cause & Effect [Online], June 14, 2012. Available from :
http://www.uwec.edu/geography/ivogeler/w188/cause.htm
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ลักษณะและข้ อจากัดของธรรมชาติสภาพแวดล้ อม ความสัมพันธ์ ทางจิตวิญญาณเฉพาะเจาะจง
และการคุ้มครองทางวัฒนธรรม ดังนันภู
้ มิประเทศที่เกิดจากเทคนิคทันสมัย การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
โดยสอดคล้ องต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพในหลายภูมิภาคของโลก จะช่วยในการป้องกัน
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มถือเป็ นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1.1 ความหมายและความสาคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับการดาเนินการมรดกโลกอนุสญ
ั ญาภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม (The
Operational Guidelines, 2011)2 โดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Centre) ร่วมมือกับ
คณะที่ปรึกษา 3 คณะของอนุสญ
ั ญามรดกโลก (ICCROM, ICOMOS และ IUCN) ที่อิโคโมส
(ICOMOS) ศึกษาเฉพาะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และไอยูซีเอ็น (IUCN) ศึกษาเฉพาะแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติ กล่าวถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างมรดกทางธรรมชาติ (Natural Properties) มรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Properties) และมรดกแบบผสม (Mixed Properties) ในกรณีภมู ิทศั น์ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Landscape) ที่มีคณ
ุ ค่าอันโดดเด่นเกิดขึ ้นจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
และธรรมชาติ โดยระบุเกณฑ์ทางวัฒนธรรม และบางส่วนของเกณฑ์ ทางธรรมชาติ สามารถเรี ยก
ได้ วา่ เป็ นแหล่งมรดกโลกแบบผสมและภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม ดังแผนภูมิที่ 2.1
ผ่านเกณฑ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ผ่านเกณฑ์ทางธรรมชาติหนึ่งเกณฑ์หรื อมากกว่า อย่างน้ อยหนึง่ เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ทางวัฒนธรรมหนึง่ เกณฑ์หรื อมากกว่า

ระบุเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
และมีคณ
ุ ค่าทางธรรมชาติ

มรดกทางธรรมชาติ
(Natural Properties)

มรดกแบบผสม มรดกทางวัฒนธรรม
(Mixed Properties) (Cultural Properties)

ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรม
(Cultural Landscape)

ผ่านเกณฑ์ทางวัฒนธรรมเป็ นหลัก และ
เป็ นผลงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กบั
ธรรมชาติ

ที่มา : ปรับปรุงจากองค์การยูเนสโก (UNESCO, Preparing World Heritage Nominations, 2011)

แผนภูมิที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และแบบผสม กรณีภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรม

องค์การยูเนสโก (UNESCO)3 นิยามว่า พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ สะท้ อนพัฒนาการการตังถิ
้ ่นฐานและโครงสร้ างสังคมมนุษย์ผ่าน
2

UNESCO World Heritage Centre. Preparing World Heritage Nominations [Online], June 14, 2012.
Available from : www.whc.unesco.org/uploads/activities/documents.
3
Heritage Victoria. Landscape Assessment Guidelines [Online], June 14, 2012. Available from :
http://www.heritage.vic.gov.au/admin/file/content2/c7/LANDSCAPEASSESSMENTGUIDELINES.pdf.
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ช่วงเวลา ภายใต้ กรอบทางด้ านกายภาพ อันปรากฏในสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้ องกับ เลนนอน, แมททิว และคณะ (Jane Lennon, Steve
Mathews and Associates, 1996) ที่นิยามสาหรับอุทยานแห่งชาติแอลป์ (Apls National Parks)
ของประเทศออสเตรเลียไว้ หลากหลายประเภทว่า พื ้นที่ทางกายภาพที่มีลกั ษณะที่โดดเด่นทาง
ธรรมชาติและระบบกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้ เกิดหลัก ฐานของชันทางประวั
้
ติศาสตร์ ในภูมิทศั น์
อันแสดงลักษณะเฉพาะตัวของพื ้นที่จากความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
อิโคโมสไทย (ICOMOS) กล่าวว่า ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ นการจากัดความของมรดก
ทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่บรู ณาการระหว่างธรรมชาติ และวัฒนธรรม อันแสดงถึงสังคมมนุษย์และ
การตังถิ
้ ่นฐานผ่านช่วงเวลา รวมถึงแรงผลักดันทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ของกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติหล่อหลอมเป็ นมรดกภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ที่มีลกั ษณะเฉพาะของการใช้ ที่ดินอย่างยัง่ ยืนตามคุณลักษณะ และข้ อจากัดของสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติที่มนุษย์ตงถิ
ั ้ ่นฐาน รวมถึงความเชื่อแรงศรัทธาต่อธรรมชาติ
ฟิ ลิป (Philip, 2002) กล่าวถึงภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมว่าเป็ นพื ้นที่ตวั อย่างของวิวฒ
ั นาการ
ของสังคมมนุษย์ และการตังถิ
้ ่นฐานในช่วงเวลาหนึ่ง ภายใต้ อิทธิ พลของข้ อจากัดทางกายภาพ
และมีโอกาสนาเสนอโดยธรรมชาติของพื ้นที่ จากสภาพแวดล้ อม และความต่อเนื่องทางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทังภายนอกและภายใน
้
ดังแผนภูมิที่ 2.2
ภูมิทศั น์ (Landscape)

=

ธรรมชาติ (Nature)

+

มนุษย์ (People)

ภูมิทศั น์ (Landscape)

=

อดีตกาล (The Past)

+

ปั จจุบนั กาล (The Present)

ภูมิทศั น์ (Landscape)

=

ลักษณะทางกายภาพ
(ทิวทัศน์, ธรรมชาติ,
มรดกทางประวัติศาสตร์ )

+

คุณค่าทางความสัมพันธ์
(เชิงสังคมและวัฒนธรรม)

ที่มา: The World Conservation Union (Phillips 2002:5)

แผนภูมิที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและภูมิทศั น์

ฮาร์ ม เดบลิจ (De Blij, Harm)4 นักภูมิศาสตร์ ให้ ความหมายว่า เป็ นหลักฐานและร่องรอย
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศและสภาพแวดล้ อมโดยมนุษย์ จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน

4

De Blij, Harm. Human Geography: Culture, Society and Space (New York: John Wiley&Sons, 1977). Pp.142-143.
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หรื อชาติพนั ธุ์ แสดงออกในลักษณะของรู ปธรรมและนามธรรมที่เรี ยนรู้ และถ่ายทอดสัง่ สมกันมา
ยาวนาน พัฒนาการตัง้ แต่บรรพบุรุ ษ อาทิ การสร้ างบ้ านเรื อน สิ่งก่ อสร้ าง ถนนหนทาง พื น้ ที่
เกษตรกรรมและรูปแบบของชุมชน ที่สามารถจับต้ องได้ และสิง่ ที่จบั ต้ องไม่ได้ คือ บรรยากาศที่รับรู้ได้
เป็ นจินตภาพจากชุมชนเฉพาะแห่ง หรื อ เอกลักษณ์ของพื ้นที่ ซึง่ รับรู้ได้ จากภาพที่เห็ น เสียงที่ได้ ยิน
กลิน่ ที่ได้ รับและวิถีชีวิตของคนในพื ้นที่
สภายุโรป หรื อ Council of Europe ใน European Landscape Convention 2000 ว่า
เป็ นพื ้นที่ซึ่งมนุษย์ สามารถรับรู้ ได้ โดยอัตลักษณ์ของพื ้นที่เป็ นผลจากปฏิกิริยาระหว่างปั จจัยทาง
ธรรมชาติ และปั จจั ย จากมนุ ษ ย์ เ ป็ นผู้ กระท า ตัง้ แต่ ใ นอดี ต ที่ มี ก ารเน้ นย า้ ถึ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง การสัง่ สมเป็ นระยะเวลายาวนานสะท้ อนในเชิงพื ้นที่โดดเด่น
วอกเลอร์ (Vogeler) กล่าวถึง เครื่ องหมายที่สะท้ อนความคิด อุดมคติ และพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่กระทาต่อสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยให้ ความเข้ าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณากระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยง
กับการกระทาของมนุษย์ ที่ แสดงรู ปแบบเฉพาะพืน้ ที่ ความไม่สม่าเสมอของภูมิศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์รูปร่ างเป็ นเกณฑ์พื ้นฐานที่มีความคิดและพฤติกรรมสะท้ อนตัวตนทังรู้ ปแบบเชิงพื ้นที่ และ
สิง่ ที่ปรากฏให้ เห็นจับต้ องได้ และจัดแบ่งในแง่มมุ เชิงวัฒนธรรม

ที่มา : ปรับปรุงจาก วอกเลอร์ (Vogeler, 2010)

แผนภูมิที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ พฤติกรรม และภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม

แนวความคิดดังกล่าว มีทงสาเหตุ
ั้
(Cause) และผลกระทบ (Effect) ที่เกี่ยวข้ องกับคุณค่า
ทางวัฒ นธรรม องค์ ก รทางวัฒ นธรรมและพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมและ
ปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่สมั พันธ์กนั 3 ด้ าน คือ 1.)ความคิดและอุดมคติที่เป็ นนามธรรม และมอง
ไม่เห็นอันสื่อถึงข้ อความและความหมายของวัฒนธรรม 2.)พฤติกรรม และระบบกิจกรรมของ
มนุษย์ที่เป็ นรู ปธรรมที่มีการปรับเปลี่ยน และ 3.) รู ปแบบทางกายภาพที่คงที่และถาวร ทาให้ เกิด
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่เป็ นรูปธรรมปรากฏให้ เป็ นในพื ้นที่ ดังแผนภูมิที่ 2.3
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จากแนวความคิดเรื่ องภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมข้ างต้ น กล่าวได้ ว่าชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นพื ้นที่ของผลลัพธ์การปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็ นพื ้นฐาน และมรดกทางธรรมชาติเป็ นส่วนประกอบ สะท้ อนความคิดและพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่กระทาต่อธรรมชาติ ความเข้ าใจและการตระหนักถึงคุณค่าภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม ผ่าน
การพิจารณากระบวนการทางสังคมออกมาในรู ปแบบเฉพาะของพื ้นที่ จนเกิดการรับรู้ เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของท้ องถิ่นที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในภูมิทศั น์ การบูรณาการที่สะท้ อนถึงความ
เชื่อมโยงที่ไม่สามารถแยกส่วนของธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึง่ แสดงออกในรูปธรรมและนามธรรม อัน
ได้ เรี ยนรู้ และถ่ายทอดสัง่ สมกันเป็ นพัฒนาการตังแต่
้ บรรพบุรุษสูร่ ุ่นลูกหลาน อาทิ การสร้ างบ้ านเรื อน
สิ่งก่อสร้ าง ถนนหนทาง พื ้นที่เกษตรกรรมและชุมชน คือบรรยากาศที่รับรู้ ได้ เป็ นจินตภาพเฉพาะของ
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เรี ยกได้ วา่ เป็ นเอกลักษณ์ของพื ้นที่
2.1.2 ลักษณะของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
แนวทางปฏิบตั ิ (The Operational Guidelines) ของยูเนสโก (UNESCO World Heritage
Centre) จาแนกลักษณะตามกระบวนการก่อรูปร่างของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม 3 แบบ คือ
1.) ภูมิทัศน์ ท่ ไี ด้ รับการออกแบบ และสร้ างสรรค์ ขึน้ (Clearly defined landscape)
โดยเจตนาด้ วยฝี มือของมนุษย์ ประกอบด้ วยคุณค่าด้ านความงาม สถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ หรื อศาสนา เช่น วัด สวนสาธารณะ
2.) ภูมิทัศน์ ท่ ีได้ รับการพัฒนาอันสัมพันธ์ กับธรรมชาติ (Organically evolved
landscape) จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติผ่านระบบกิจกรรมของมนุษย์อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ตามกาลเวลา เช่น เหมืองแร่ นาขันบั
้ นได นาเกลือ สวนยกร่อง
3.) ภูมทิ ศั น์ ในเชิงสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมประเพณี (Associative cultural landscape)
เป็ นภูมิทศั น์ที่ในเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ความเชื่อ ศาสนา และสุนทรี ยภาพของชุมชน อันเกิดจาก
การที่มนุษย์เชื่อมโยงสร้ างสรรค์คติความเชื่อกับองค์ประกอบทางธรรมชาติ
การศึกษาลักษณะภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็ นภูมิทศั น์ทางที่ได้ รับการพัฒนาอันสัมพันธ์ กบั ธรรมชาติ (Organically evolved landscape)
จากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างระบบกิจกรรมของมนุษย์กบั ธรรมชาติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อย
เป็ นค่อ ยไปตามกาลเวลา สัง คม เศรษฐกิ จ การปกครอง ศาสนา และความเชื่ อ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ ของชุมชนกับเครื อข่ายลานา้ ระบบนา้ ขึน้ นา้ ลง และระบบโครงข่ายสวน จนเกิ ด
ลักษณะของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวในรูปแบบของชุมชนริมน ้าในบริบทสวนยกร่องสูง
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2.1.3 องค์ ประกอบของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
วอกเลอร์ (Vogeler)5 กล่าวว่า ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมต้ องพิจารณากระบวนการทางสังคม
และการวิ เ คราะห์ รู ป ร่ า งเป็ นพื น้ ฐานส าคัญ ซึ่ ง แสดงออกถึ ง ความคิ ด และพฤติ ก รรมผ่ า น
สิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติ รูปแบบเชิงพื ้นที่ ลักษณะสังคม ชาติพนั ธุ์และรูปแบบทางเศรษฐกิจ โดย
กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์บริบทและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ น 4 ส่วน คือ
1.) ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) เป็ นตัวแทนของคุณลักษณะพื ้นผิวของพื ้นที่
โดยมนุษย์เป็ นผู้ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับต่อความต้ องการ เช่น การสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
และการจัดเก็บน ้าเพื่อการเกษตรและการบริโภค
2.) ลักษณะพืชพรรณ (Vegetation) มีลกั ษณะแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค โดย
มนุษย์มกั เลือกใช้ ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน และเมื่อมนุษย์มีการกระทาต่อ พืชพรรณดังกล่าว
เพื่อการดารงอยู่ จึงเกิดเป็ นรูปแบบ (Pattern) ในลักษณะเฉพาะตัวขึ ้นมา
3.) โครงสร้ างของชุ ม ชน (Structures) โครงสร้ างเป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงออกคุณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรม ซึง่ ประเพณีวฒ
ั นธรรมมีความหลากหลายทังเวลาและพื
้
้นที่ที่มีความซับซ้ อนในตนเอง
4.) รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน (Settlement Patterns) เป็ นผลรวมของความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ ซึง่ การตังถิ
้ ่นฐานเป็ นการปรับตัวของ
มนุษย์ให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรมเป็ นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic)
การทาความเข้ าใจต่อภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมที่ ต้องศึกษาสภาพแวดล้ อมในอดีต และ
ปั จจุบนั จากปั จจัยต่างๆ ในวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่เชื่อมโยงกับชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์ในมิติแต่ละ
ด้ าน เพื่อสร้ างความเข้ าใจประวัติศาสตร์ สงั คม และวัฒนธรรม รวมทังสภาพแวดล้
้
อมมิติภายในและ
ภายนอก จึงศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่สาคัญ6
1.) ภูมิศาสตร์ ท่ ีสัมพันธ์ กับการตัง้ ถิ่นฐาน ลักษณะภูมิประเทศเป็ นจุดเด่นของคนใน
ท้ องถิ่น หรื อการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเมืองของมนุษย์ เช่น หุบ แอ่งที่ราบ ลุม่ น ้า ภูดอย ลลล
2.) นิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) คือพื ้นที่เฉพาะที่มนุษย์สร้ างบ้ านสร้ างเมือง
ขึ ้นมาเป็ นท้ องถิ่นที่แตกต่างกัน มักเป็ นการมองจากคนภายในพื ้นที่ต่อสภาพแวดล้ อม เห็นความ
5

Ingolf Vogeler, Critical Cultural Landscape. [Online] , June 10, 2012. Available from www.uwec.edu.
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, คูม่ ือฉุกคิด ความหมายของภูมิวฒ
ั นธรรม การศึกษาจากภายในและสานึกของท้ องถิ่น (กรุงเทพล
: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2550). หน้ า 32.
6
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หลากหลายทางชีวภาพ ชาติพันธุ์ รวมถึงมีการกาหนดหรื อสร้ างองค์ความรู้ ในการดาเนินชี วิต
สร้ างกติกาการอยูร่ ่วมกัน ก่อเกิดประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อในพื ้นที่เดียวกัน
3.) ชีวิตวัฒนธรรม (Way of life) หรื อโครงสร้ างในชีวิตประจาวันอันเป็ นวิถีชีวิตของคน
ในพื ้นที่หรื อท้ องถิ่นเดียวกัน อันประกอบด้ วยโครงสร้ างทางสังคมที่สมั พันธ์ระหว่างกัน
โครงสร้ างสังคมของมนุษย์มีความสัมพันธ์ ที่เกิดจากการเกี่ยวพันกันของผู้คนในพื ้นที่ เริ่ ม
ศึกษาจากหน่วยที่เล็กที่สดุ ของท้ องถิ่นที่เรี ยกว่า “ชีวิตวัฒนธรรม” มุง่ เน้ นความสัมพันธ์ของคนกับพื ้นที่
เป็ นหลัก คนเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในทุกเรื่ อง โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังแผนภูมิที่ 2.4)

ชุมชน
จักรวาล
โครงสร้ างสังคม

คน

ระบบเศรษฐกิจ

ภายใน
สภาพแวดล้ อม ภายนอก
ที่มา : ปรับปรุงจากแนวความคิดของ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม และเจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์

แผนภูมิที่ 2.4 ความสัมพันธ์ในการศึกษาภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม

1.) คนกับโครงสร้ างทางสังคม บทบาทหน้ าที่ของตนเองทังระดั
้ บครอบครัว เครื อญาติ
และชุมชน ขึ ้นอยูก่ บั บทบาทหน้ าที่กาหนดทิศทางความสัมพันธ์ในแต่ละระดับของโครงสร้ าง
2.) คนกับระบบเศรษฐกิจ เกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ทงคนภายนอกและภายใน
ั้
ในการ
ดารงชีวิต การทามาหากินเพื่อการอยูร่ อดในสังคมตามสภาพและความเป็ นอยูข่ องชุมชนท้ องถิ่น
3.) คนกับสภาพแวดล้ อม มนุษย์จัดการกับสภาพแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุล เช่น การดูแลหน้ าดิน การจัดการน ้า การเพาะปลูก และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.) คนกั บจักรวาล เรื่ องเหนื อธรรมชาติ ศาสนา ผีห รื อคติความเชื่ อที่ คนในท้ องถิ่ น
เคารพและศรัทธาถือเป็ นสิง่ ที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจสะท้ อนจากเชิงกายภาพของพื ้นที่
การศึกษาองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมดังกล่าว ทังองค์
้ ประกอบด้ านกายภาพ
ด้ านสังคมและวัฒนธรรม นามาประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
และความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ างขององค์ ป ระกอบนัน้ ในชุ ม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อ ม จัง หวัด
สมุทรสงคราม โดยมีความจาเป็ นในการนามาปรับเปลี่ยนแนวคิดของวอกเลอร์ (Vogeler) และศรี ศกั ร
วัลลิโภดม ให้ เข้ ากับสภาพพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะ ตาแหน่งที่ตงั ้ และขอบเขตการศึกษา
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2.1.4 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
การดารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเกิดขึ ้นตามเหตุปัจจัยที่แตกต่าง
กันของเงื่อนไขพื ้นที่ ซึ่งการดารงอยู่ได้ ของมนุษย์และชุมชนนันต้
้ องได้ รับการพัฒนาชีวิตภายใต้ การ
ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์อย่างเพียงพอ สเตฟานี ลอรา ซิมิโน (Stephanie Laura
Cimino, 2009) กล่าวถึงลักษณะของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมขึ ้นอยู่กบั อิทธิพลในด้ านต่างๆ การ
พิจารณาภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริ กานามาใช้ เป็ นแนวทางการประเมินและการจดบันทึก
กระบวนการ และองค์ประกอบ(National Register Bulletin 30 : Guidelines for Evaluating and
Documenting Rural Historic Landscapes) อธิบายความสัมพันธ์ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่แสดง
มิติภมู ิทศั น์ทางประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ พื ้นที่ชมุ ชนในอนาคต (ดังแผนภูมิที่ 2.5)
NR Bulletin 30

กระบวนการ

การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ และระบบกิจกรรม
รู ปแบบขององค์ กร
สภาพแวดล้ อม
วัฒนธรรมดัง้ เดิม
ระบบโครงข่ ายการสัญจร

ซิมิโน (Cimino)
กระบวนการ (Process)
พืน้ ที่ (Space)
ระยะเวลา (Time)
การเปลี่ยนแปลง (Change)
กระบวนการ (Process)

องค์ ประกอบ

การกาหนดขอบเขต
พืชพรรณที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ท่ ดี นิ

พืน้ ที่ (Space)

อาคาร โครงสร้ างต่ างๆ
การกระจุกตัว

ระยะเวลา (Time)

พืน้ ที่โบราณสถาน
องค์ ประกอบขนาดเล็ก

การเปลี่ยนแปลง (Change)

ลาดับแรก
ลาดับที่ 2
ที่มา : Stephanie Laura Cimino, 2009.

แผนภูมิที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของภูมิทศั น์ระหว่างมุมมองของกระทรวงมหาดไทย อเมริกา กับซิมิโน

1.) กระบวนการ (Process) จากการปฏิสมั พันธ์ของการรับรู้และการกระทาต่อภูมิประเทศ
ประวัติศาสตร์ เกิดขึ ้นจากพื ้นที่และเวลาเป็ นสาเหตุให้ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนันการอนุ
้
รักษ์ ควร
มุง่ เน้ นการรักษาหลักฐานของกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์
2.) พืน้ ที่ (Space) เป็ นการใช้ พื ้นที่ และรู ปแบบเชิงพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของ
มนุษย์ตงแต่
ั ้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึง่ เป็ นพื ้นฐานให้ สาหรับกิจกรรมในอนาคต
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3.) ระยะเวลา (Time) เป็ นส่วนที่เห็นได้ ชดั ในภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม ได้ แก่ วัตถุและ
ระบบกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงและจางหายไป
4.) การเปลี่ยนแปลง (Change) ถือเป็ นสาระสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทาให้ เกิดภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีคณ
ุ ค่าความสาคัญ ดังนันการรั
้
กษา
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการปกป้องและการจัดการผลของการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม มีทงการเปลี
ั้
่ยนแปลงแบบวิวฒ
ั นาการ
ซึ่ง
(Evolution) และแบบพัฒนา (Development) ขึน้ อยู่กับอิท ธิ พลตามยุคสมัยของพืน้ ที่
สถานการณ์ ที่มีอิทธิ พลผลักดันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมักเป็ นการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและ
เทคโนโลยี อันเป็ นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) โดยนาปั จจัยดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์พฒ
ั นาการและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่ชมุ ชน
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่ าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรม (Value and
significance of Cultural Landscape)
องค์ประกอบของพืน้ ที่ ชุมชนสะท้ อนคุณค่าที่เกิดจากลักษณะพิเศษโดดเด่นของพืน้ ที่ การ
ประเมินคุณค่าความสาคัญจึงเป็ นตัวกาหนดทิศทางในการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมว่าจะเป็ นไป
ในรู ปแบบใด จากรู ปแบบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมพิจารณาเกณฑ์ การประเมินคุณสมบัติและ
ศักยภาพของมรดกภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม จาแนกได้ 3 เกณฑ์7 คือ
1.) พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ เป็ นองค์ประกอบทางกายภาพที่อธิบายภูมิศาสตร์ ที่โดดเด่นอัน
บ่งบอกถึงความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ที่สะท้ อนผ่านทางภูมิทศั น์ ได้ แก่
ข้ อมูลทางกายภาพ เหตุก ารณ์ ทางประวัติศาสตร์ รู ปแบบการตัง้ ถิ่ นฐาน การพัฒนาทางด้ าน
เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม รวมทังภู
้ มิทศั น์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบตั ิ
2.) ระบบกิจกรรม เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้ อมที่ถกู สร้ างขึ ้นเป็ นภูมิทศั น์
ทางวัฒ นธรรม สะท้ อนการแสดงและวิ ธี ก ารของระบบกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ใ นช่ ว งเวล าต่ อ
สภาพแวดล้ อม การเชื่อมโยงที่ชดั เจนระหว่างแง่มมุ ของมนุษย์กบั ธรรมชาติ
3.) คุณค่ าโดยชุมชน เป็ นภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้ วยกิจกรรมและกระบวนการ
ที่มีรูปแบบของชุมชนที่เกิดจากความร่ วมมือและข้ อตกลงในชุมชน ได้ แก่ คุณค่าทางด้ านสังคม
ประวัติศาสตร์ ด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ านความสุนทรี ยภาพ และด้ านธรรมชาติ
7

Saundra Neale. Guidelines for Identifying, Researching and Evaluating Cultural Heritage Landscapes in
Thorold, Ontario. [Online], June 14, 2012. Available from http://www.heritagethorold.com/Guidelines.
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กฏบัตรเบอร์ ร่า (Burra Charter) ที่ว่าด้ วยเรื่ องมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีนยั สาคัญ
เกี่ยวข้ องกับสุนทรี ยภาพความงาม โบราณคดี สถาปั ตยกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรื อสังคม
ทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคต (Heritage Act 1995, Burra Charter 1999) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางการประเมินภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในรั ฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย โดย
จัดแบ่งคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในด้ านต่างๆ8 ดังนี ้ (ดังตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 คุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของกฎบัตรเบอร์ ร่า (Burra Charter)
คุณค่ าความสาคัญ
รายละเอียดการพิจารณา
1.)คุณ ค่ า ทางด้ า นสุน ทรี ย ภาพ การระบุถงึ ทัศนียภาพ และทิวทัศน์ที่จดั รวมกลุม่ และความสัมพันธ์ระหว่าง
(Aesthetic)
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ภูมิทศั น์ที่สะท้ อนความ
งามจากการออกแบบในแง่ของรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้ าง
2.)คุ ณ ค่ า ทางด้ านโบราณคดี สถานที่ และบริ บทโดยรอบมีซากโบราณสถาน อันเป็ นมรดกที่ สะท้ อน
(Archaeological)
วัฒนธรรม ประเพณีของคนในอดีต
3.)คุณค่าทางด้ านสถาปั ตยกรรม
แง่ของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมเกี่ ยวข้ องกับการสร้ างโครงสร้ างและ
(Architectural)
รู ป แบบเพื่ อ ให้ ตอบสนองต่ อ สภาพภู มิ ป ระเทศ โครงข่ า ยน า้ และ
สภาพแวดล้ อ มตามธรรมขาติ เช่ น โรงสี ข้ า ว โครงสร้ างอุต สาหกรรม
รวมถึงการสร้ างอยูใ่ นตาแหน่งและมุมมองที่สะท้ อนถึงสุนทรี ยภาพ
4.)คุณค่าทางด้ านประวัติศาสตร์
สถานที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เหตุ ก ารณ์ บุ ค คล และยุ ค สมัย ที่ ส าคัญ ทาง
(Historical)
ประวัติศาสตร์
5.)คุณค่าทางด้ านวิทยาศาสตร์
การระบุถึงความสาเร็ จทางด้ านเทคนิค สถานที่ ศักยภาพด้ านการศึกษา
(Scientific)
โดยมีวิทยาศาสตร์ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น เหมือง สะพาน หรื อเขื่อน
ความสัมพันธ์ กับกิจกรรมทางการเกษตร วิศวกรรม โครงสร้ างทาง
สถาปั ตยกรรมตามสภาพภูมิประเทศ สถานที่ดังกล่าวที่แสดงให้ เห็นถึง
เทคนิ ค เช่ น วิ ธี ก ารจั ด การกั บ พื ช พรรณและการเพาะปลู ก เพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศ
6.)คุ ณ ค่ า ท า ง ด้ า น สั ง ค ม คุณค่าทางด้ านสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงสถานที่
(Social)
กลุม่ และชุมชน
ที่มา : Heritage Victoria, 2009.

เลนนอน, แมททิว และคณะ (Jane Lennon, Steve Mathews and Associates, 1996)
กล่าวถึงคุณค่าความสาคัญของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้ องกับสุนทรี ยภาพ ประวัติศาสตร์
8

Heritage Victoria. Landscape Assessment Guidelines. [Online], June 14, 2012. Available from
http://www.heritage.vic.gov.au/admin/file/content2/c7/LANDSCAPEASSESSMENTGUIDELINES.pdf.
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วิ ท ยาศาสตร์ และสัง คม ซึ่ ง พื น้ ที่ ดัง กล่ า วจะช่ ว ยสร้ างความเข้ าใจและการตระหนั ก รู้ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อคนรุ่ นหลัง โดยที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงหลักฐานทางด้ านกายภาพที่
ชัดเจนเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และทาความเข้ าใจ (Australia ICOMOS, 1992)
เกณฑ์ การประเมินคุณค่า ความสาคัญของภูมิทัศน์ ท างวัฒนธรรมคณะกรรมการมรดก
ออสเตรเลี ย และหน่ ว ยงานภาครั ฐได้ ก าหนดคุณ ค่า ความส าคัญ ตามกฎบัต รเบอรร์ ร่ า (Burra
Charter) นามาใช้ ในการประเมินคุณค่าในอุทยานแห่งชาติแอลป์ (Australian Apls, National
park) โดยให้ ความสาคัญในประเด็นความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เป็ นสาคัญ9 คือ
1.) คุณค่ าทางด้ านสุนทรี ยภาพ ประกอบด้ วย การรับรู้ การวัดได้ ด้วยรู ปร่ าง ขนาด สี
พื ้นผิว และวัสดุ เช่น หลักฐานทางกายภาพของภูมิทศั น์
2.) คุณค่ าทางด้ านประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับพืน้ ที่ทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์
และกิจกรรมที่สะท้ อนความสาคัญในอดีต ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ถือเป็ นหลักฐานที่แสดง
ความแข็งแกร่งผ่านวิถีชีวิตของคนในยุคประวัติศาสตร์
3.) คุณค่ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณภาพและระดับของความหายาก ซึง่ พื ้นที่ดงั กล่าวอาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลอื่นๆได้
4.) คุณค่ าทางด้ านสังคม เกิดจากพื ้นที่มีความเชื่อทางศาสนา การเมืองการปกครอง ทัง้
ในรูปของชนกลุม่ น้ อยและในระดับชาติ
แนวทางการประเมินภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย มีเกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าความสาคัญที่สอดคล้ องกับการนามาประเมินคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทาง
วัฒ นธรรมในชุ ม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อ ม จัง หวัด สมุท รสงคราม ที่ มุ่ง เน้ น ความส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นสาคัญ และหลักฐานทางด้ านกายภาพที่บง่ บอกถึงรูปแบบและคุณลักษณะของ
พื ้นที่ มากกว่าแนวคิดของเลนนอน, แมททิว และคณะ (Jane Lennon, Steve Mathews and
Associates, 1996) คณะกรรมการมรดกออสเตรเลียที่ใช้ ในการประเมินคุณค่าในอุทยานแห่งชาติ
แอลป์ (Apls) ที่ประเมินคุณค่าความสาคัญทางด้ านสุนทรี ยภาพเกี่ยวกับการรับรู้ ถึงรู ปร่ าง ขนดสี
และวัสดุ แต่ในแนวทางการประเมินภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย
สามารถจาแนกในแต่ละด้ านเพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ชมุ ชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี ้
9

Jane Lennon, Steve Mathews and Associates. Cultural Landscape Management. [Online], June 14, 2012.
Available from http://www.australianalps.environment.gov.au/publications/research-reports/pubs/cultural-landscapemanagement-guidelines.pdf.
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1.) คุณค่ าทางด้ านสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Value) แสดงถึงโครงสร้ างทางกายภาพ
ทังในรู
้ ปแบบที่มนุษย์สร้ างขึ ้นและธรรมชาติสร้ างขึ ้น กาหนดให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ อง
ได้ (Tangible Cultural Heritage) คือ การตังถิ
้ ่นฐาน สถาปั ตยกรรม ระบบที่ว่าง การสัญจร พื ้นที่
เกษตรกรรม ระบบนิ เ วศ สิ่ง แวดล้ อ ม และลัก ษณะภูมิ ทัศ น์ นัย ส าคัญ ที่ แ สดงความงามการ
สร้ างสรรค์มมุ มอง
2.) คุณค่ าทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (Local Historic Value) แสดงถึง
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชุมชน คือ วิวฒ
ั นาการหรื อเหตุการณ์ของท้ องถิ่นที่มีความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรื อกิจกรรมที่สาคัญของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
3.) คุณค่ าทางด้ านสังคมเศรษฐกิจ (Social-economic Value) แสดงถึงโครงสร้ าง
สังคม และเศรษฐกิจ ซึง่ กาหนดให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible Cultural
Heritage) คือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ระบบกิจกรรม การใช้ พื ้นที่ เป็ นต้ น
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ทั ศ น์ ท างวั ฒ นธรรมมี อ ยู่ ห ลายรู ป แบบตาม
คุณลักษณะของพื ้นที่ ระดับคุณค่าความสาคัญแต่ละด้ าน วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ รวมถึง
ความหลากหลายของแนวทางการอนุรักษ์ จึงต้ องประยุกต์แนวทางที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.3.1 การอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape: the Challenges
of Conservation)10, 2002
เลนนอน (Jane Lennon, 2002) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการก็เพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิ
ทัศน์อย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชนท้ องถิ่นที่มีวิถีการดารงชีวิต และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ได้ รับการ
พัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยศึก ษาข้ อ จ ากัด ของการเปลี่ ย นแปลงลักษณะภูมิ ป ระเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ ซึง่ การจัดการต่อกระบวนการวางแผนถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่มีรายละเอียดที่
โดดเด่น คุณค่าและนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชน การกาหนดกรอบการทางาน
ขันตอนและวิ
้
ธีการดาเนินการ และการตรวจสอบผลกระทบตามลาดับความสาคัญของการอนุรักษ์
ต้ อ งเกี่ ย วข้ องกับคุณ ค่า ความสาคัญ ของภูมิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรม อัน เกิ ด จากภูมิป ระเทศและ
วัฒนธรรม จาเป็ นต้ องมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่า ซึง่ กล่าวถึงปั ญหา 8 ประเด็น คือ
10

Jane Lennon, World Heritage papers7, Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation. [Online],
June 14, 2012. Available from http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_07_en.
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

การขาดความตระหนักรู้และการศึกษาคุณค่าของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมและสังคม
การฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรม
การใช้ นโยบายการทาเกษตรและป่ าไม้ มากาหนด
การจัดการการท่องเที่ยวที่เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง
การค้ นพบทรัพยากรเพื่อสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิจ
การอนุรักษ์ การใช้ เทคนิคใหม่ และการจัดการพื ้นที่ตามความดังเดิ
้ ม หรื อความแท้
การรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมหรื อการพัฒนาภายนอกพื ้นที่
การขาดการสนับสนุนของชุมชนในการจัดการภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม

2.3.2 ระบบเพื่อการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment
Conservation System : CECS)11, 2548
การประยุกต์ ระบบเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment
Conservation System : CECS) มาใช้ ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วยการสรุ ป
คุณลักษณะสาคัญของพืน้ ที่ การระบุแหล่งสาคัญ การประเมินคุณค่า และการวิเคราะห์ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของโครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมศิลปกรรม (Thailand Cultural
Environment Project : TCEP) ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเดินมาร์ ก (DANIDA)
ขันตอนในการด
้
าเนินการของระบบ CECS ถูกนามาใช้ ในการศึกษาภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
เพียงส่วนหนึง่ ของการศึกษาระดับกว้ างเท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.) การสรุปคุณลักษณะ เป็ นการศึกษารวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ และการระบุสาระสาคัญ
ที่นามาสู่การสรุ ปภาพรวม และคุณลักษณะสาคัญของพื ้นที่ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับภูมิทัศน์ ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ทังประวั
้
ติศาสตร์ พัฒนาการของพื ้นที่ ลักษณะสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
รูปแบบสถาปั ตยกรรม ชุมชน และองค์ประกอบโดยรวมของพื ้นที่
2.) การระบุพื ้นที่ที่มีความสาคัญในการสารวจเบื ้องต้ น เป็ นสาระสาคัญเบื ้องต้ นที่นามา
จัดทาลงผังกายภาพในแต่ละด้ านมาซ้ อนทับกัน (Overlay Map) เพื่อระบุหาพื ้นที่ที่มีความสาคัญ
ทัง้ พื น้ ที่ ก ลุ่ ม สถาปั ต ยกรรมพื น้ ถิ่ น ที่ โ ดดเด่ น พื น้ ที่ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ โบราณสถาน
และศาสนสถาน พื ้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจ พื ้นที่ทางธรรมชาติ
3.) การสารวจเพื่อเก็บข้ อมูลภาคสนามเพิ่มเติม เป็ นข้ อมูลของตาแหน่งองค์ประกอบ
สาคัญในพื ้นที่ ทังหน่
้ วยของพื ้นที่ทางประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ ขอบเขตพื ้นที่ที่ครอบคลุม
11

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ระบบเพื่อการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมทาง
วัฒนธรรม [ออนไลน์], 10 มิถนุ ายน 2555, แหล่งที่มา http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~pwannasi/article.htm.
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องค์ประกอบสาคัญ โดยการสารวจแบบการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อช่วยให้ ข้อมูลครบถ้ วน
ประกอบกับแบบสารวจทังระดั
้ บพื ้นที่ และระดับองค์ประกอบของพื ้นที่ (Inventory Form)
4.) การประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์สภาพพื ้นที่ เป็ นขันตอนที
้
่ต่อจากการเก็บข้ อมูล
ภาคสนามในเบื ้องต้ น โดยนามาประเมินและวิเคราะห์ 3 ด้ านหลัก คือ คุณค่าความสาคัญ
(Significance) ภัยคุกคามและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง (Threat and Trend) และการกาหนด
แนวทางในการอนุรักษ์ พื ้นที่เบื ้องต้ น
จากแนวความคิดที่เกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรม นามาประยุกต์ ใช้ ศึกษา
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ คุณค่าของภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา การอนุรักษ์ หรื อการจัด การภูมิ
ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมจึง ไม่ควรหยุด การเปลี่ ย นแปลง หากแต่ค วบคุม ให้ ด าเนิ น ไปในทิ ศ ทางที่
เหมาะสม การเข้ าใจการบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทาให้ ตดั สินใจในการอนุรักษ์ หรื อการวางแผนจัดการภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมได้ อย่างยัง่ ยืน
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.4.1 การอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมเมือง และสถานที่ (Preservation of the
Spirit of Place : Urban Cultural Landscapes & the Spirit of Place) 12, 2008
ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมแสดงนัยสาคัญของความเป็ นเมืองที่มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคนและ
สถานที่ อันเป็ นคุณค่าของชุมชน เมือง และประเทศที่มีความโดดเด่นตามความหลายหลาก และ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ พัฒนาการของพื ้นที่โดยละเอียด ซึง่ สามารถ
รับรู้ผา่ นมรดกที่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ (Tangible and Intangible Heritage)(ดังตารางที่ 2.2)
ความเข้ าใจ การตระหนัก การรักษาและการจัดการโดยที่ไม่สญ
ู เสียคุณค่าความสาคัญ และ
ความสัมพันธ์ ของคนกับธรรมชาติ ถือเป็ นเครื่ องมือที่สะท้ อนให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ
การรับรู้ ทางพื ้นที่ ซึ่งวิเคราะห์และนาเสนอคุณค่าภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของเมืองอย่างชัดเจน ใน
รูปแบบของคุณค่าที่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ เพื่อนามาใช้ ในการจัดการกับสิ่งที่มีความอ่อนไหว
และสามารถปกป้ องคุ้ มครองได้ โดยการจั ด การมรดกทางวัฒ นธรรมของเมื อ ง และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีเครื่ องมือที่สามารถนามาใช้ เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน
อย่างเหมาะสม โดยการวางแผนเพื่อรู ปร่ าง การบังคับใช้ กฎหมาย การรวมกันทางการเงินและ
12

Patricia M. O’Donnell, Preservation of the Spirit of Place : Urban Cultural Landscapes & the Spirit of Place.
[Online]. June 10, 2012. Available from http://www.international.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-hFCw-13.pdf.
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เศรษฐกิจท้ องถิ่น เครื่ องมือที่มีการใช้ ในการทางานในการเก็บรักษาภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมถูก
จัดเป็ น 4 กลุ่มหลัก ซึ่งขึ ้นกับองค์ประกอบที่มีศกั ยภาพของกลุ่ม คือ 1.)เครื่ องมือที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมทางกฎหมาย (Regulatory Tools) 2.)เครื่ องมือที่รวมการศึกษาและการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน (Educational & Community Involvement Tools) 3.)เครื่ องมือที่เกี่ยวกับการเงิน
(Financial Tools) และ 4.)เครื่ องมือที่เกี่ยวกับการให้ คาปรึกษา (Advisory Tools)
ตารางที่ 2.2 คุณค่าของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของเมือง
คุณค่ าของภูมทิ ศั น์ ทางวัฒนธรรมของเมือง (Values of the Urban cultural Landscape)
คุณค่ าที่เป็ นรู ปธรรม (Tangible Values)
คุณค่ าที่เป็ นนามธรรม (Intangible Values)
-ระบบนิเวศทางธรรมชาติ (Natural System)
-เทศกาล (Festivals)
-รูปแบบการใช้ ที่ดิน (Land Uses, Patterns, Clusters)
-การแสดงพื ้นถิ่น (Traditional music, dance, performance)
-ความสัมพันธ์ของมุมมอง (Visual Relations)
-การสักการะบูชา/เคารพนับถือ (Worship)
-สภาพภูมิประเทศและการระบายน ้าผิวดิน
-พิธีกรรม (Ritual)
-ลักษณะพืชพรรณ (Vegetation)
-วิถีการดาเนินชีวิตแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Practices)
-โครงข่ายการสัญจร (Circulation System)
-แหล่งพันธ์พื ้นถิ่น (Native plants)
-ระบบเครื อข่ายลาน ้า
-วัสดุฝีมือดังเดิ
้ ม (Craft materials)
-โครงสร้ างภูมิทศั น์และอาคาร
-สถานที่ราลึกประวัติศาสตร์ (Community place of memory
-ลักษณะเชิงพื ้นที่ รูปทรงและระดับของโครงสร้ างการอยู่อาศัย and present use)
ที่มา : ปรับปรุงจาก Patricia M. O’Donnell, 2010.

2.4.2 รายงานของการติดตามปฏิกิริยาร่ วมของพืน้ ที่อารยธรรมนาข้ าวขัน้ บันได
(The Rice Terraces of the Philippines Codilleras) เมือง Ifugao ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 13, 2006
ยูเนสโกร่ วมกับอิโคโมสและไอยูซีเอ็นกาหนดแผนอนุรักษ์ และการจัดการพื ้นที่อารยธรรม
นาข้ าวขันบั
้ นได (The Rice Terraces of the Philippines Codilleras) เป็ นมาตรการแก้ ไขและ
ควบคุมภัยคุกคามต่อทรัพย์สินที่สาคัญ โดยการอนุรักษ์ ผ่านชุมชนท้ องถิ่นที่ยอมรับและตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสาคัญ โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมและการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน
ผลของการวิจยั และข้ อสังเกตในการศึกษา พบว่า ลักษณะและขอบเขตของภัยคุกคามต่อ
พื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินนั ้ ต้ องวิเคราะห์ ผ่านข้ าวและนา้ ของชุมชนซึ่งเป็ น
องค์ประกอบของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีตวั ตนสาคัญที่สุด สะท้ อนผ่านคติความเชื่อของคนใน
13

UNESCO WHC/ICOMOS/IUCN, Report of A Joint reactive monitoring mission to the rice terraces of the
Philippine cordilleras, Iugao province, The Philippines. [Online]. June 10, 2012. Available from
http://whc.unesco.org/archive/2006/mis722-2006.pdf.
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ชุมชน การดารงชีวิตการเพาะปลูกข้ าวและระบบน ้า โดยมีประเด็นในการอภิปรายถึงความสัมพันธ์
ของพื ้นที่ คือ 1.)การบริ หารจัดการลุ่มน ้า 2.)การซ่อมแซมคลองชลประทานและขันบั
้ นไดนา 3.)
การควบคุมการใช้ พนั ธุ์ข้าวแบบดังเดิ
้ ม และ 4.)เอกสารประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นสาหรับการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม การอนุรัก ษ์ และแผนการบริ ห ารจัดการแบบวัน ต่อวัน ของเทศบาลและ
หมู่บ้าน การแสคงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของชุมชนท้ องถิ่น เพื่อความยั่งยืนและ
ตอบสนองต่อความต้ องการต่อวิถีชีวิตในภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม เช่น การจัดสรรหุ้นของจังหวัด
และเทศบาลเพื่อซ่อมแซมระบบชลประทานของชุมชน การสร้ างทรัพยากรในท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
กลไกรายได้ การท่องเที่ ยวและการตลาด ผลิตภัณฑ์ ในท้ องถิ่ น การใช้ ที่ดินของชุมชนและการ
กาหนดขอบเขตแบบดังเดิ
้ มของกลุม่ Kiangan และ Hungduan โดยการอนุรักษ์ ในพื ้นที่เน้ นที่การ
การจัดสรรน ้าที่คานึงถึงคุณภาพลุ่มน ้าและระบบชลประทาน เพื่ อการบารุ งรักษานาข้ าวขันบั
้ นได
และการผลิตข้ าวในแบบดังเดิ
้ มที่เน้ นระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของชุมชน Ifugao เป็ นสาคัญ โดย
มีการศึกษาระบบความรู้ ที่เกี่ยวกับชุมชนพื ้นเมือง อาคาร การบารุ งรักษานาข้ าวขันบั
้ นไดและการ
จัดการลุม่ น ้า
2.5 สรุ ปแนวความคิดที่เกี่ยวกับการศึกษา
ผู้วิจัยได้ ประยุกต์ตวั แปรจากแนวความคิดและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ กาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั (ดังแผนภูมิที่ 2.6) ได้ ว่าในการศึกษาภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ริ มนา้ คลองแควอ้ อมประกอบด้ วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ด้ าน คือ ด้ านกายภาพ ด้ านสังคม
เศรษฐกิจ และด้ านประวัติศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความ
สมดุลให้ กบั พื ้นที่ชมุ ชน จากการทบทวนวรรณกรรมในข้ างต้ นพบว่า พื ้นที่ทางกายภาพที่มีลกั ษณะ
โดดเด่ น นั น้ ได้ สะท้ อนปฏิ สัม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งธรรมชาติ กั บ ระบบกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ต าม
แนวความคิดของยูเนสโก (UNESCO) ประกอบกับวอกเลอร์ (Vogelor) และศรี ศกั ร วัลลิโภดม ที่
เน้ นความคิด อุดมคติ พฤติกรรมของมนุษย์ที่กระทาต่อสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ดังนันการ
้
กาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
เน้ น การคลี่คลายชุมชนฐานน า้ ในบริ บทสวนยกร่ องแบบดัง้ เดิม อัน เป็ นลักษณะเฉพาะถิ่ น ใน
รูปแบบสังคมเกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาเครื อข่ายลาน ้า หรื อชุมชนที่มีความสัมพันธ์ กบั ธรรมชาติ
สภาพแวดล้ อ มเป็ นปั จจัย หลัก ในการเกิ ดลักษณะกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน และการใช้ พืน้ ที่
ระหว่างคนกับธรรมชาติ เพื่อทาความเข้ าใจและให้ ทราบถึงพัฒนาการภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนแต่ละยุคจากปั จจัยการเปลี่ยนแปลงทังภายในและภายนอกของชุ
้
มชนที่มีผลต่อโครงสร้ าง
และองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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โดยท าการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบดัง กล่า วในแต่ล ะยุค ตามประเด็ น ส าคั ญ คื อ ลัก ษณะทาง
กายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ มีรายละเอียดของการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ รู ปแบบการตัง้ ถิ่ นฐาน พืน้ ที่ เกษตรกรรม ลักษณะพืชพรรณ โครงข่ายลานา้ การใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคาร โครงข่ายการสัญจร และโครงสร้ างทางสังคมของชุมชนตังแต่
้ อดีตจนถึง
ปั จ จุบัน ว่ า ภูมิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมของชุม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อ ม จัง หวัด สมุท รสงครามมี
องค์ประกอบสาคัญอะไรบ้ าง
การเปลี่ ย นแปลงขององค์ ป ระกอบภู มิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุ ม ชนสามารถน ามา
ตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ สวนยกร่องสูงและโครงข่ายลาน ้าเป็ นโครงสร้ างและองค์ประกอบทางกายภาพ
ที่สาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ที่แสดงถึง
พัฒ นาการของภูมิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุม ชนอัน สะท้ อ นความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ างของ
องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทัง้ 3 ด้ าน ที่มีคณ
ุ ค่าความสาคัญควรค่าแก่การดูแลรักษา
และอนุรักษ์
การศึก ษาในครั ง้ นี ้ได้ ว ิเ คราะห์พ ฒ
ั นาการ องค์ป ระกอบและการประเมิน คุณ ค่า
ความสาคัญของภูมิท ศั น์ท างวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อทราบถึง ลักษณะและองค์ประกอบของ
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมใน
ชุม ชนที ่ม ีล กั ษณะเฉพาะถิ ่น ตามบริ บ ทสวนยกร่ อ งแบบดั ้งเดิม ตลอดจนการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนกับธรรมชาติ ที่ก่อให้ เกิดรู ปแบบการ
ตั ้งถิ ่น ฐาน การใช้ ป ระโยชน์ที ่ด ิน และอาคาร โครงข่า ยล าน า้ พื ้นที ่เ กษตรกรรม รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมและสิ่งก่อสร้ าง ลักษณะพืชพรรณ โครงข่ายการสัญจร วิถีการดารงชีวิต รวมถึง
เศรษฐกิจ ของชุม ชนที่ส อดคล้ อ งกับ ระบบนิเ วศทางธรรมชาติข องชุม ชนจึง จาเป็ นต้ อ งมีก าร
ประเมินคุณค่าความสาคัญในแต่ละด้ านผ่านเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับพื ้นที่ ชมุ ชน เพื่อ
นามาสู่บทสรุ ปของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามที่มี
เอกลักษณ์ โดดเด่น รวมถึง การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณค่าความสาคัญเพื่อสร้ าง
ความร่ วมมือในการอนุรักษ์ และพัฒนาที่สอดคล้ องกับการพัฒนาเมืองในอนาคต
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ที่มา: ผู้วิจยั ,2555.

แผนภูมิที่ 2.6 กรอบแนวความคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ตามแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม และการประเมินคุณค่าความสําคัญของภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรม ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่กําหนดกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า แนวความคิด และ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้ อมูลเชิงพื ้นที่ ประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นของชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามและพื ้นที่โดยรอบตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายทางอากาศ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบ
กับ การสํารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ การใช้ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม ตลอดจนการวิเคราะห์ พื ้นที่เชิงซ้ อนทับแผนที่ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนริ มนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนและครอบคลุม
ประเด็นเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ ระบบเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ทางวัฒนธรรม (Cultural Landscape Conservation System : CECS) สามารถจําแนก
รายละเอียดของวิธีการศึกษาข้ อมูลได้ เป็ น 2 ส่วนหลัก ดังนี ้
3.1.1 การศึกษาพืน้ ที่ชุมชนในระดับกว้ าง
ขัน้ ตอนการศึกษารายละเอี ยดเกี่ ยวสภาพทั่วไปของพื น้ ที่ ประวัติศาสตร์ ตามยุคสมัย และ
องค์ ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งนํ าตัวแปรในการศึกษามาแสดงบนแผนที่ด้วย
วิธีการซ้ อนทับเชิงพื ้นที่ และการวิเคราะห์สรุปภาพรวมของพื ้นที่ เพื่อรวบรวมข้ อมูลมาจัดเป็ นหมวดหมู่
และสัมพันธ์กบั แผนผังทางกายภาพ โดยการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ
1.) พัฒนาการของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม
จากการประมวลข้ อมูลเชิงพื ้นที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนปั จจุบนั สามารถกําหนดแบ่งช่วงเวลาของ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มนํ ้าคลองแคว
อ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการใช้ หลักฐานอ้ างอิงเป็ นสําคัญ คือ แผนที่และภาพถ่ายทาง
อากาศ พ.ศ.2545 และ 2555 ประกอบกับข้ อมูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ภาพ
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ประวัติศาสตร์ การบันทึกเหตุการณ์ ในอดีต ซึ่งใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการจัดแบ่งยุค ตามการ
พิจารณารู ปแบบการใช้ ที่ดิน การสัญจรทางบกและทางนํ ้า และลักษณะกิจกรรมการใช้ พื ้นที่ของ
คนในชุมชน ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ยุค ดังนี ้
(1) ยุคแรกของการตังถิ
้ ่นฐานชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม (พ.ศ.2300 - พ.ศ.2449)
(2) ยุคชุมชนขยายและตลาดนํ ้ารุ่งเรื อง (พ.ศ.2450-2500)
(3) ยุคการเปลี่ยนผ่านของชุมชนริมนํ ้าและเกษตรกรรม (พ.ศ.2501-ปั จจุบนั )
การศึกษาถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมใน
้ ่นฐาน ลักษณะการ
ชุมชนตามแต่ละช่วงเวลาว่า ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของการเริ่ มต้ นการตังถิ
ใช้ พื ้นที่ ระบบกิจกรรมที่สอดคล้ องกับระบบนิเวศและสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติเป็ นอย่างไรและ
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไรตามความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ างขององค์ ป ระกอบภูมิ ทัศ น์ ท าง
วัฒนธรรมในแต่ละยุค ซึ่งศึกษาจากการสํารวจพื ้นที่และข้ อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง การ
สํารวจใช้ แผนที่ 1 : 30,000 ภาพถ่ายทางอากาศตามการเปรี ยบเทียบช่วงเวลา รวมถึงเหตุการณ์
สําคัญทังภายในชุ
้
มชนและพื ้นที่โดยรอบ เพื่อทําการวิเคราะห์พฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม โดยการซ้ อนทับแผนที่และการนําเสนอแผนผังแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคของชุมชน
2.) องค์ ประกอบของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
การศึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างขององค์ประกอบได้ นําแนวความคิด
ของ วอกเลอร์ (Vogeler, 2010) ที่กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์บริ บทและองค์ประกอบของภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมออกเป็ น 4 ส่วน คือ ภูมิประเทศ ลักษณะพืชพรรณ โครงสร้ างชุมชน และรู ปแบบการ
ตังถิ
้ ่นฐาน มาประยุกต์ใช้ ในชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามได้ อย่างเหมาะสม โดย
ใช้ หลักฐานสําคัญจากการสํารวจภาคสนามใช้ แผนที่ 1 : 30,000 การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
การสอบถาม เพื่ อระบุองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมที่ สําคัญลงในแผนที่ โดยจํ าแนก
รายละเอียดองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ น 3 ด้ านหลัก คือ
(1) ด้ านกายภาพ ประกอบด้ วย รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน โครงข่ายลํานํ ้า พื ้นที่เกษตรกรรม
ลักษณะพืชพรรณ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมและสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ สภาพของอาคาร สถาปั ตยกรรมที่
ควรค่าแก่ก ารอนุรัก ษ์ โครงข่ายการสัญจร การเข้ าถึ ง การใช้ ประโยชน์ ที่ ดินและอาคาร พื น้ ที่
กิจกรรม ชุมชนและลักษณะภูมิทศั น์ของชุมชน
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(2) ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบด้ วย กลุม่ คน ระบบกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่ใน
ชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้ อง แหล่งผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน
(3) ด้ านประวัตศิ าสตร์ ประกอบด้ วย เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน
และคติความเชื่อที่สําคัญ
3.1.2 การศึกษาพืน้ ที่ชุมชนในระดับละเอียด
ขันตอนการศึ
้
กษาที่ต่อเนื่องจากการเก็บข้ อมูลพัฒนาการและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทาง
วัฒนธรรมในชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนําบทสรุปขององค์ประกอบภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรมในแต่ละด้ านมาซ้ อนทับแผนที่ และการจัดแบ่งพื ้นที่ย่อยตามบริ บทที่สําคัญของ
พื ้นที่ เพื่อนํามาประเมินคุณค่าความสําคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงของภูมิ ทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนต่อไป โดยแบ่ง
รายละเอียดในการศึกษาเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ
1.) การประเมินคุณค่ าความสําคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
คุณ ค่ า ความสํ า คัญ ของภู มิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุ ม ชน จากแบบประเมิ น คุ ณ ค่ า
(Inventory form) กับวิธีการสนทนากลุม่ (Focus group) โดยผู้วิจยั ตรวจสอบกับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญท้ องถิ่น และตัวแทนชุมชน ประกอบกับแผนที่ 1 : 7,500 ที่ได้ จากการซ้ อนทับแผนที่
องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในแต่ละด้ านมาแบ่งเป็ นพื ้นที่ย่อย 4 พื ้นที่ตามบริ บทที่สําคัญ
ของพื ้นที่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนและละเอียดตามกลุ่มพื ้นที่ย่อยและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
พื ้นที่ย่อย ได้ แก่ (1)พื ้นที่ย่อยที่ 1 กลุ่มพื ้นที่การค้ าเก่าแก่ของชุมชนริ มนํ ้า (2)พื ้นที่ย่อยที่ 2 กลุ่ม
พื ้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (3)พื ้นที่ย่อยที่ 3 กลุ่มพืน้ ที่ การกระจุกตัวของบ้ านเรื อน
พื ้นถิ่น และ(4)พื ้นที่ยอ่ ยที่ 4 กลุม่ พื ้นที่ใกล้ การพัฒนาการท่องเที่ยว
การประเมิ นคุณค่ าความสํ าคัญโดยการใช้ แบบประเมิ นและเกณฑ์ การประเมิ นคุณค่ า
ความสําคัญตามแนวทางการประเมินภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย ที่
มุ่งเน้ นความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางด้ านกายภาพเป็ นสําคัญ รวมถึงบ่งบอกถึง
รู ปแบบและคุณลักษณะของพื ้นที่ ผู้วิจยั ได้ นํามาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับการประเมินคุณค่าภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มนํ า้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ าน และ
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินคุณค่าความสําคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม ดังนี ้
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(1) คุณค่ าทางด้ านสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Value) รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานอันโดดเด่น
ระบบนิเวศทางธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นและสิ่งก่อสร้ างที่แตกต่างจาก
ชุมชนอื่น รู ปแบบและการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างกันหรื อลักษณะพิเศษ
ระบบสวนยกร่ องแบบดังเดิ
้ มที่มีความสมบูรณ์ การจัดการระบบโครงข่ายลํานํา้ การปรับพืน้ ที่เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการทางวัฒนธรรม ความกลมกลื นกับสภาพแวดล้ อมของชุมชน มุมมอง
ทัศนียภาพ และลักษณะภูมิทศั น์ของที่โดดเด่นตามลักษณะทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน
(2) คุณค่ าทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (Local Historic Value) พื ้นที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรื อบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ตัวแทนหรื ออนุสรณ์ สถานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์
ความเป็ นมา จุดกําเนิดหรื อพัฒนาการของพื ้นที่ หลักฐานโบราณคดี โบราณสถาน ร่ องรอยพิธีกรรม
และประเพณีที่เลือนหาย ภูมิปัญญาท้ องถิ่น สถานที่ศกั ดิสทิ ธิ์หรื อที่เคารพบูชาของท้ องถิ่น
(3) คุณค่ าทางด้ านสังคมเศรษฐกิจ (Social-economic Value) กิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรม ลักษณะวิถีชีวิตของชุมชนริ มนํ ้าและชุมชนสังคมเกษตรกรรม การประกอบอาชีพและระบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษาและการสร้ างความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมที่เป็ นอยู่
จากการประเมินคุณค่าความสําคัญแบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยผู้วิจยั ใช้ สีและการให้ ค่าคะแนนใน
การประเมิน ดังนี ้
ตารางที 3.1 เกณฑ์การประเมินคุณค่าความสําคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
คุณค่ าด้ านสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Value)
1.รูปแบบและการจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
ระดับ

H

M
L

เกณฑ์การประเมิน

มุมมองและทัศนี ยภาพที่ เกิดจากการรวมกลุ่มของอาคาร สิ่งก่ อสร้ าง ศาลาท่านํ า้ พื น้ ที่เกษตรกรรม
เครื อข่ายลํานํา้ วัดหรื อศาสนสถาน ทําให้ เกิดรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลํานํา้ สองฟากฝั่ งในลักษณะ
เฉพาะถิ่น ซึ่งพิจารณาในแง่ของรู ปแบบ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของภูมิทศั น์ 3 องค์ประกอบที่ คือ ฉาก
หน้ า (Foreground) เป็ นแม่นํ า้ ลํ าคลอง พื น้ ที่ ตลิ่งกัน้ นํ า้ และพื น้ ที่ เกษตรกรรม ตํ าแหน่ งกลาง (Middle
ground) ได้ แก่ อาคารบ้ านเรื อนแบบดังเดิ
้ ม ศาลาท่านํ ้า แนวเสาไฟฟ้า และฉากหลัง (Background) ได้ แก่
พื ้นที่เกษตรกรรม และสีของท้ องฟ้า ปรากฏองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ใน
พื ้นที่บริเวณเดียวกัน
มุมมองและทัศนี ยภาพที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์ ประกอบที่แตกต่างกัน พิจารณาในแง่รูปแบบ
โครงสร้ าง และองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ปรากฏองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมเพียง 3-4
องค์ประกอบในบริ เวณเดียวกัน
มุมมองและทัศนียภาพที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาในแง่ของ
รูปแบบ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของภูมิทศั น์ ปรากฏองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมมี
น้ อยกว่า 3 องค์ประกอบในบริเวณเดียวกัน
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2.การปรับพื ้นที่เพื่อตอบสนองความต้ องการทางวัฒนธรรม
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

H

พื ้นที่ที่มีภมู ิทศั น์ที่เกิดจากการปรับพื ้นที่ป่ารกร้ างเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมสวนยกร่องแบบดังเดิ
้ มที่สอดคล้ อง
กับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ระบบนิ เวศทางธรรมชาติ ระบบนํ า้ ขึน้ นํ า้ ลง แร่ ธาตุในดิน และ
เครื อข่ายลํานํ ้าขนาดใหญ่ จนก่อให้ เกิดสังคมเกษตรกรรมบนพื ้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏสภาพ
พื ้นที่รูปแบบสวนยกร่ องขนัดสูง การขุดและดูแลลําประโดงให้ มีการถ่ายเทของระบบนํ ้าในพื ้นที่ส่วนที่ยงั คง
สภาพสมบูรณ์ดงั เช่นในอดีต ซึง่ ระบบนิเวศทางธรรมชาติยงั อยูไ่ ด้ อย่างสมดุล
พื น้ ที่ ที่มีภูมิทัศน์ ที่เกิ ดจากการปรั บ พืน้ ที่ เป็ นพื น้ ที่ เกษตรกรรมสวนยกร่ องและมี การถมท้ องร่ อ ง
บางส่วนเพื่อเพิ่มพื ้นที่เกษตรกรรม และปรับนําเทคโนโลยีการส่งจ่ายนํ ้าเพื่อการเกษตรเข้ ามาทดแทน
ท้ องร่ องที่ถมไป ส่วนลักษณะพืชพรรณเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ แร่ ธาตุในดิน และ
ระบบเครื อข่ายลํานํ ้าที่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการของภาครัฐในพื ้นที่โดยรอบ ทําให้ ความ
สมดุลในระบบนิเวศทางธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนแปลง

M

L

พื ้นที่ที่มีภูมิทศั น์ที่เกิดจากการปรับพื ้นที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมสวนยกร่ องและมีการถมท้ องร่ องสวน
เพื่อสร้ างที่อยูอ่ าศัย แหล่งอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อการปล่อยเป็ นพื ้นที่รกร้ าง ทําให้ ความสมดุลใน
ระบบนิเวศทางธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

3.รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
ระดับ

H

M

L

เกณฑ์การประเมิน

กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้าที่มีลกั ษณะของอาคารเรื อนไทยเดี่ยว เรื อนไทยหมู่ เรื อนไม้ พื ้นถิ่น ที่เป็ น ใต้
ถุนสูง สามารถปรับใช้ สอยตามฤดูกาลของนํ ้าที่ขึ ้นลงตามธรรมชาติ เรื อนไม้ แถวและเรื อนแพที่เหมาะสําหรับ
การค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าตามแนวลํานํ ้า การวางตัวอาคารหันหน้ าสูแม่นํ ้าลําคลอง การเลือกใช้ วสั ดุและสี
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น ศาลาท่านํ ้า ตลิ่ง อู่จอดเรื อ และบันได
ท่านํ ้า ที่ปรากฏการเรี ยงตัวของอาคารบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นเก่าแก่ตามสองฝั่ งแนวลํานํ ้าอย่างสมบูรณ์ครบถ้ วน
กลุม่ อาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้าที่มีลกั ษณะของอาคารเรื อนไทยเดี่ยว เรื อนไทยหมู่ เรื อนไม้ พื ้นถิ่น ที่เป็ น
ใต้ ถุนสูง และการสร้ างตลิ่งกัน้ นํา้ เพื่อสามารถใช้ สอยใต้ ถุนบ้ านได้ อย่างถาวร และการป้องกันนํา้ กัด
เซาะตลิง่ การเลือกใช้ วสั ดุและสีของอาคารบ้ านเรื อนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็ นวัสดุที่หาง่ายและทนทาน
รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น ศาลาท่านํา้ ตลิ่งกันนํา้ อู่จอดเรื อ และบันไดท่านํา้ ที่
ปรากฏการเรี ยงตัวตามสองฝั่ งแนวลํานํ ้าของอาคารบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นที่มีวสั ดุแตกต่างจากในอดีต ตลิ่ง
หินทิ ้ง ตลิง่ คอนกรี ตเสริมเหล็กทดแทนตลิง่ พรรณไม้ ตามธรรมชาติ
กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มนํา้ ที่มีลกั ษณะของอาคารเรื อนไทยเดี่ยว เรื อนไทยหมู่ เรื อนไม้ พื ้นถิ่น อาคาร
ทันสมัยที่มีรูปแบบขัดแย้ งกับสภาพแวดล้ อม การสร้ างตลิ่งกันนํ
้ ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การเลือกใช้ วสั ดุและสี
ของอาคารบ้ านเรื อนด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น ศาลาท่านํ ้า ตลิ่ง
กันนํ ้า อูจ่ อดเรื อ และบันไดท่านํ ้า เริ่มปล่อยทิ ้งร้ างและทรุดโทรม ที่ปรากฏการเรี ยงตัวตามสองฝั่ งแนวลํานํ ้า
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คุณค่ าด้ านประวัตศิ าสตร์ (Historical Value)

1.พื ้นที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์
การปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์ หลงเหลือบางส่วน
การไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์
2.การแสดงจุดกําเนิดหรื อพัฒนาการของพื ้นที่

H
M
L

ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

H
M
L

การค้ นพบจุดกําเนิดหรื อพัฒนาการของพื ้นที่ด้วยสถานที่และวัตถุ
การจดบันทึกเล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่
การไม่พบการจุดกําเนิดและการบันทึกประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่
3.หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน และร่องรอยพิธีกรรม
ระดับ

H
M
L

เกณฑ์การประเมิน

การปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานที่ขึ ้นทะเบียนศิลปากร
หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานที่ถกู บันทึกเล่าสืบต่อกันมาก
การไม่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานในพื ้นที่

คุณค่ าด้ านสังคม เศรษฐกิจ (Social-economic Value)

1.วิถีชีวิต กิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

วิถีชีวิตที่มีการพึง่ พาสภาพแวดล้ อมธรรมชาติอย่างมาก
วิถีชีวิตที่มีการพึง่ พาสภาพแวดล้ อมธรรมชาติและเทคโนโลยีควบคูก่ นั
วิถีชีวิตที่มีการพึง่ พาเทคโนโลยีมากกว่าการปรับตัวเข้ าหาธรรมชาติ
2.ความกลมกลืนภายใต้ ความหลากหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ระบบกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่

H
M
L

ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การรวมกลุม่ ของกลุม่ คนหลากหลายชาติพนั ธุ์ กิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ได้ อย่างกลมกลืน เช่น การสร้ าง
วัดวาอาราม ศาลเจ้ าจีน การทําเกษตรกรรม การค้ าขายริ มนํ ้า อันเกิดจากความชํานาญของแต่ละกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ก่อให้ เกิดกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจนปั จจุบนั
การรวมกลุ่มของกลุม่ คนหลากหลายชาติพนั ธุ์ กิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ ก่อให้ เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับ
M
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ร่วมกันทําปี ละครัง้
การรวมกลุ่มของกลุ่มคนหลากหลายชาติพนั ธุ์ หลากหลายกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่ ก่อให้ เกิด
L
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ร่วมกันทําไม่บอ่ ยครัง้
3.แง่การศึกษาและการสร้ างความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวน
H
การปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวน
M
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเริ่มสูญสลายไปจากวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
L

H
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2.) สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาและอิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และการสูญเสียคุณค่า
ความสําคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่ชมุ ชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
จากการวิเคราะห์เชิงซ้ อนทับแผนที่ 1: 30,000 ประกอบกับการสัมภาษณ์ การสอบถามและการ
สนทนากลุ่มช่ วยในการพิจารณาแนวทางการป้ องกัน และรั กษาภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมให้ เกิ ด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ น้อยที่สดุ ซึง่ วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวต่อไปในบทที่ 6
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การศึกษาภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้
ใช้ เครื่ องมือในการวิจัยเพื่อให้ ได้ ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้ วนและตรวจสอบได้ อย่างชัดเจน จึงเลือก
วิธีการที่เหมาะสมในการใช้ เครื่ องมือที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ซึง่ ประกอบด้ วย
1.) โปรแกรมที่ใช้ ในการทําแผนที่ตามช่วงเวลาและองค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงลักษณะทางกายภาพ
ได้ แก่ GIS, AutoCAD 2010, Adobe Photoshop CS5 และ Adobe Illustrator CS5
2.) แผนที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และภาพถ่ายทางอากาศ
โปรแกรม Google map
3.) แบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ แบบสํารวจในภาพรวมและระดับองค์ประกอบ แบบ
สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม บุ ค คลสํ า คั ญ แบบสอบถามทั่ ว ไป และแบบประเมิ น คุ ณ ค่ า
ความสําคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและแหล่ งที่มาของข้ อมูล
การศึกษาภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
สามารถจําแนกวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ เป็ น 2 ประเภท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ชมุ ชน สถานการณ์ปัจจุบนั สภาพ
ปั ญ หา และการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ชุม ชน ทัง้ ในด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สัง คม และ
วัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี ้
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1.) การสํารวจพืน้ ที่ภาคสนาม (Field Survey) การสํารวจร่วมของผู้วิจยั กับคนในชุมชน
(Walk-through survey) ทังหั
้ วหน้ าชุมชน กลุ่มเยาวชน คนเก่าแก่ของพื ้นที่ โดยการเดินสํารวจลักษณะ
ทางกายภาพในภาพรวม และตําแหน่งองค์ ประกอบสําคัญของพืน้ ที่ ชุมชน ประกอบกับการใช้ แบบ
สํารวจ (Check list) (ดังตัวอย่างแบบสํารวจ ในภาคผนวก) เพื่อรวบรวมข้ อมูลระบุลงบนแผนที่ การ
บันทึกเรื่ องราวในชุมชน ภาพถ่ายเพื่อแสดงถึงความเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนของพื ้นที่ ซึ่งการสํารวจ
พื น้ ที่ ภาคสนามดังกล่ าวได้ กํ าหนดขอบเขตประเด็ นในการศึ กษา คื อ ขอบเขตของพื น้ ที่ ชุ มชน
ภูมิ ประเทศ ระบบนิ เวศ แม่ นํ า้ ลํ าคลอง พื น้ ที่ สวน ขนาดและลักษณะของชุมชน การเข้ าถึ งพื น้ ที่
โครงสร้ างพื ้นฐาน การใช้ ประโยชน์ที่ดิน การตังถิ
้ ่นฐาน สถาปั ตยกรรม ศูนย์รวมกิจกรรม และสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึง่ การสํารวจพื ้นที่ภาคสนามทําให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้ วนยิ่งขึ ้น ทัง้
ข้ อมูลในระดับพื ้นที่ และระดับองค์ประกอบ ซึง่ แบ่งเส้ นทางการสํารวจเป็ น 2 เส้ นทาง คือ การสํารวจทาง
นํ ้าโดยเรื อ และการสํารวจทางบกโดยการเดินเท้ าและยานพาหนะ
2.) การสังเกตการณ์ (Observation) การใช้ วิธีการสังเกตการณ์ด้านกิจกรรม สภาพวิถี
ชีวิต การใช้ พื ้นที่ของคนในชุมชนโดยการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม แบ่งออกเป็ นช่วงเวลา เพื่อให้ เห็น
ถึงความแตกต่างในกิจกรรมของคนในชุมชน คือ ช่วงวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็ นการสังเกต
เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวน ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับสภาพแวดล้ อม และคนกับความเชื่อ
การใช้ พื ้นที่ในชุมชน รวมถึงพื ้นที่เกษตรกรรม และช่วงเทศกาล เป็ นการสังเกตงานประเพณี กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ศาสนา เช่น วันสําคัญทางศาสนาที่มีการใช้ พื ้นที่ภายในวัด หรื อพื ้นที่ของหน่วยงานท้ องถิ่น
3.) การสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth interviewing) เป็ นขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลลําดับ
ต่อจากการสํารวจพื ้นที่ภาคสนาม ซึง่ นํามาสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเตรี ยมแบบสอบถามในขันตอน
้
ต่อไป การสัมภาษณ์ เจาะลึกเป็ นการสัมภาษณ์ บุคคลสําคัญ (Key Information) เกี่ ยวกับวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ กบั สภาพแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของชุมชนตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบัน (ดังตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ ในภาคผนวก) เป้าหมายหลักในการสัมภาษณ์ ดังกล่าว
ประกอบด้ วย กลุ่มบุคคลสําคัญที่พิจารณาจากการเป็ นผู้นํา ผู้มีอิทธิพลทางด้ านความคิด บทบาทและ
หน้ าที่ที่มีความสําคัญต่อชุมชน ได้ แก่ เจ้ าอาวาส คณะกรรมการวัด และพระสงฆ์วดั ครู/อาจารย์โรงเรี ยน
ผู้นําชุมชน และกํานันหมูบ่ ้ าน นักวิชาการท้ องถิ่นเกี่ยวกับเกษตรกรรม ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่
4.) การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified
random sampling) โดยกําหนดคุณลักษณะของคน เช่น เพศ ช่วงอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ คุณลักษณะของเวลา เช่น ช่วงเวลา ระยะเวลา และความถี่ และคุณลักษณะของ
กิจกรรม มาเป็ นตัวแปรสําคัญ ผ่านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel และทํา
การออกแบบสอบถามสําหรับการทดสอบ (Pre-test) ตามจํานวนครัวเรื อน

35

ผู้วิจยั ทําการแจกแจงแบบสอบถามโดยคําถามแบบปลายปิ ด เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูล 2 ส่วน คือ (ดังตัวอย่างแบบสอบถาม ในภาคผนวก)
ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่มีต่อ
ชุมชนของตน ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2555 งานวิจยั ได้ คดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง 90 คน เพื่อเป็ นตัวแทนของชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงครามในพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ ผู้วิจยั กําหนดจํานวนตัวอย่างแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม 18 กลุม่ ตัวอย่างของแต่ละตําบลในพื ้นที่ศกึ ษา
ผู้วิจยั เลือกใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ที่ส่มุ ตัวอย่างให้
ครอบคลุมคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยและกลุ่มอาชี พ โดยกลุ่มตัวอย่างคิ ดจากขนาดกลุ่มตัวอย่ างที่
เหมาะสม (Sample Size) ดังนี ้
ตารางที่ 3.2 จํานวนประชากรของชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ.2553
จํานวนประชากร
จํานวน
30% ของ
พืน้ ที่
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ทังหมด
้
ตําบลบ้ านปราโมทย์
917
986
1,903
588
176
ตําบลบางสะแก
979
1,091
2,070
656
196
ตําบลบางกุ้ง
777
859
1,636
497
149
เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
1,031
1,100
2,134
690
207
ตําบลแควอ้ อม
1,120
1,202
2,322
566
170
รวม
898
4,824
5,238
10,065
2,997
หมายเหตุ : กําหนดให้ พื ้นที่ศกึ ษาคิดเป็ น 30% ของตําบล

ที่มา : ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย

จากข้ อมูลประชากรในปี พ.ศ.2553 นํามาจําแนกจํานวนประชากร และครัวเรื อนที่ทําการ
สุม่ จากสูตร ซึง่ การกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ในกรณีทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (Finite
Population) ใช้ สตู รทาโร ยามาเน (Taro Yamane ,1973 : 125) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สูตร
เมื่อ

n

=

N
1 + Ne2
n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่าง
(โดยกําหนดให้ คา่ ความคลาดเคลื่อน=10% หรื อ 0.1)
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ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
=
898 / 1 + (898 * 0.12)
=
89.98 ครัวเรื อน
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เท่ากับ 90 ครัวเรื อน
5.) การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็ นการสัมภาษณ์กลุม่ ย่อยตามการแบ่งกลุม่ พื ้นที่จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ เชิงซ้ อนทับแผนที่ ผู้วิจยั ได้ จัด
แบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็ น 4 กลุม่ โดยใช้ แบบการประเมินคุณค่าความสําคัญ (ดังตัวอย่างแบบการประเมิน
คุณค่าความสําคัญ ในภาคผนวก) ซึ่งผู้วิจยั ได้ เข้ าร่ วมอธิบายรายละเอียดของแบบฟอร์ มการประเมิน
ให้ กบั ผู้ร่วมสนทนากลุม่ ประกอบด้ วยตัวแทนกลุม่ เกษตรกร ผู้นําชุมชน และคนในท้ องถิ่น ร่วมประมาน
4-5 คน เพื่อความเข้ าใจ และสร้ างความชัดเจนต่อประเด็นต่างๆ กับกลุ่มประชากรเป้าหมายได้ เป็ น
อย่างดี และคนดังเดิ
้ มที่มีความชํานาญในการประกอบกิจกรรมในพื ้นที่ เพื่อนําความคิดเห็นดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
3.3.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ์ แผนที่ ภาพถ่ายทาง
อากาศ ภาพถ่ า ยสถานที่ จ ริ ง สถิ ติต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งานวิ จัย ซึ่ง แหล่ง ข้ อ มูล ทุติย ภูมิ คื อ
เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตําบลแควอ้ อม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ห้ องสมุด
และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพฯ อินเทอร์ เน็ตเพื่อสืบค้ นเอกสาร และงานวิจยั ต่างประเทศ
3.4 การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ พัฒนาการและองค์ ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มนํ า้ คลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เลือกใช้ เทคนิคการซ้ อนทับเชิงแผนที่ที่ได้ จากการสํารวจภาคสนามและ
การสังเกตการณ์ในพื ้นที่ รวมถึงข้ อมูลเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมเศรษฐกิจสังคมในแต่ละยุค ข้ อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม ซึง่ มีประเด็นในการศึกษาตามองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1)ทางกายภาพ 2)ทางเศรษฐกิจสังคม และ 3)ประวัติศาสตร์ รวมถึงการ
ประเมินคุณค่าความสําคัญ รวมทังเสนอแนะแนวทางการอนุ
้
รักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนใน
เชิงนโยบาย ส่วนข้ อมูลในการคํานวณสถิติเบื ้องต้ นอาศัยการจัดทําในโปรแกรม Microsoft Office
Excel เช่น ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ เป็ นต้ น
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
การศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของชุมชนริ มนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้ วย
การศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา ข้ อมูลพื ้นฐานและสภาพทัว่ ไปของชุมชน โดยการพิจารณาลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อทําความเข้ าใจและทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ
และองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
4.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ป รากฏในกฎหมายตราสามดวงในรั ช สมั ย สมเด็ จ
พระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.1998 หัวเมืองชายทะเลฝั่ งตะวันออก เรี ยกว่า เมืองแม่กลอง จากการบันทึก
ว่ามีการสร้ างค่ายและป้อมอยู่ที่เมืองแม่กลอง และหลักฐานแสดงให้ เห็นว่าเมืองแม่กลองเกิดขึ ้น
้ ายบางกุ้ง (ตําบล
ตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระเจ้ าเอกทัศน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ตังค่
บางกุ้ง อํ า เภอบางคนที ใ นปั จจุบัน ) เพื่ อ ยึด เหนี่ ย วจิ ต ใจและเคารพบูช าของทหาร ภายหลัง
กรุ งศรี อยุธยาแตกไม่มี ทหารอยู่รัก ษา จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ชาวจีนมาตังเป็
้ นกองทหารรักษาค่าย เรี ยกว่า ค่ายจีนบางกุ้ง และใน
พ.ศ.2311 พระเจ้ ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านมาล้ อมค่าย สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชจึงส่งทัพไป
ช่วยจนข้ าศึกพม่าแตกพ่าย
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ช่วงเสียกรุ งศรี อยุธยา ครัง้
ที่ 2 (พ.ศ.2310) ทรงพาครอบครัวเสด็จหลบภัยที่เมืองอัมพวา ซึ่งสมเด็จพระอัมริ นทรามาตย์เป็ น
ชาวเมืองสมุทรสงครามแต่กําเนิด พระบรมราชินีองค์แรกในราชวงศ์จกั รี ในรัชกาลที่ 1 มีพระโอรส คือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย และมีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 คือ สมเด็จพระศรี สรุ ิ เยน
ทราบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพที่อมั พวาระหว่างรัชกาลที่ 1 หลบภัยพามาอยู่อมั พวา ในอดีตเรี ยกว่า
บางช้ าง (พื ้นที่บริ เวณอัมพวาและบางคนทีในปั จจุบนั ) สมัยรัชกาลที่ 3 เกิดกรณีพิพาทและสงคราม
ระหว่างไทยกับญวน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างป้อมปากแม่นํ ้าแม่กลอง คือ ป้อมพิฆาตข้ าศึก
สมัยรัชกาลที่ 4 มีการขุดคลองขึ ้นมาใหม่เป็ นจํานวนมากในพื ้นที่ภาคกลาง เพื่อใช้ ประโยชน์
ในการคมนาคมขนส่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งส่งผลให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณสองฝั่ งคลอง
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการรื อ้ ป้อมพิฆาตข้ าศึกและกําแพง และการพัฒนาพื ้นที่ เช่น รถไฟสายกรุ งเทพฯมหาชัย-แม่กลอง ประตูนํ ้าบางนกแขวก การเปลี่ยนแปลงระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2437
ให้ เมืองสมุทรสงครามรวมอยู่ในมณฑลราชบุรี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จ

39
ประพาสต้ น 4 ครัง้ และสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2459 ได้ เปลี่ยน คําว่า เมืองสมุทรสงคราม เป็ น จังหวัด
สมุทรสงคราม และใน พ.ศ. 2473 ได้ ตงมณฑลราชบุ
ั้
รี โดยรวมหัวเมืองต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน 5 เมือง คือ
เมืองราชบุรี กาญจนบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี และเมืองสมุทรสงคราม
ต่อมาได้ พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริ หารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476
จัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคที่ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลเป็ นการแบ่งเขตจังหวัด และอําเภอขึ ้นตรงต่อ
บริ หารราชการส่วนกลาง ดังนันในปั
้ จจุบนั สมุทรสงคราม จึงมีฐานะเป็ นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
ประกอบด้ วย อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที ซึง่ ชุมชนริ มนํ ้าคลอง
แควอ้ อม ตังอยู
้ ส่ องฝั่ งริมนํ ้าคลองแควอ้ อมในอําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที
4.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุมชนที่มีความเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
สองฝั่ งริ มนํ ้าคลองแควอ้ อมตังแต่
้ ปากคลองวัดประดูจ่ นถึงปลายคลองแควอ้ อมที่บรรจบกับแม่นํ ้า
แม่กลองที่ตําบลบางกุ้งและตําบลแควอ้ อม (ดังแผนที่ 4.1) ที่ออกสูท่ ะเลในอําเภอวัดเพลง ขณะที่
แม่นํ ้าแม่กลองแยกจากแม่นํ ้าอ้ อมที่เมืองราชบุรี คือ เส้ นทางนํ ้าที่เกิดขึ ้นสมัยหลังไหลผ่านที่ราบลุม่
เกิดใหม่ซงึ่ อยูท่ างด้ านตะวันออกไปออกอ่าวไทย จึงมีแม่นํ ้าแม่กลอง 2 สาย คือ ลําพะยอมและแม่นํ ้า
อ้ อม และสายใหม่ที่ผ่านอําเภอบ้ านโป่ ง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อําเภอบาง
คนที อําเภออัมพวา ออกสูอ่ า่ วไทยที่จงั หวัดสมุทรสงคราม
ลํานํ ้าเก่าแก่ที่สมั พันธ์ กบั การตังหลั
้ กแหล่งและการทํามาหากินของผู้คนในประเทศตังแต่
้ ยคุ
้ วนสะท้ อน
ก่อนประวัตศิ าสตร์ โดยร่องรอยของโบราณวัตถุสถานที่พบในบริเวณลุม่ แม่นํ ้าแม่กลองนันล้
ให้ เห็นว่าผู้คนอยู่ในลุ่มนํ ้าเพิ่มขึ ้นจากการเกิดและการเคลื่อนย้ ายของคนจากภายนอกหลายเผ่าพันธุ์
เข้ ามาตังหลั
้ กแหล่งและถิ่นฐานเป็ นกระบวนการที่คลี่คลายเรื่ อยมาจนปั จจุบนั จึงนับได้ ว่าเป็ นบริ เวณ
ลุม่ นํ ้าที่มีความสําคัญต่อพัฒนาการของผู้คนและบ้ านเมืองในภาคกลางของประเทศไทย1
นับแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ กรุ งศรี อยุธยามีพฒ
ั นาการเป็ นราชอาณาจักร
สยาม บริ เวณลุ่มนํ ้าแม่กลองในระยะแรกๆ มีเมืองราชบุรีและเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็ นเมืองท่าที่
สําคัญมีการติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศ เรื อสําเภาจากภายนอกสามารถเข้ ามาตามลํานํ ้าแม่กลอง
ได้ จนถึงตัวเมืองราชบุรี เพราะลํานํา้ กว้ างและท้ องนํ ้าลึก จึงมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ ้นสมัย
อยุธยาบริเวณที่ราบลุม่ ตํ่าจากตัวเมืองราชบุรีลงไปถึงสมุทรสงคราม บริเวณสองฝั่ งนํ ้า
1

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ลุม่ นํ ้าแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ "เครื อญาติ" มอญ. ลุม่ แม่นํ ้าแม่กลองมีคนยุคหินเป็ น
บรรพชนคนยุคปั จจุบนั . (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน, 2547), หน้ า 27-80.
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แม่นํ ้าแมม่กลอง

ชุมชนคลองแควอ้อ้ อม

ที่มา : ปรับปรุงจาก https://maps.gooogle.co.th/maps??hl

แผนที่ 4.1 เส้ส้ นทางการแยกตัวของแม่นํ ้าอ้ ้ อม

ที่มา : จาก
จ www.usakane.com สืบค้ นเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคมม พ.ศ 2554

แผผนที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าางแหล่งที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณ
พ
และแนวชายฝัฝั่ งทะเลเดิมบริ เเวณที่ราบเจ้ าพระยา

( เวณชุมชนนริ มนํ ้าคลองงแควอ้ อม
แม่กลองตังแ
้ แต่เมืองราชบุรีีผ่านอําเภอ บางคนที อําเภออัมพวา (บริ
ในปั จจุบนั ) จนถึงอําเภอเมือง จังหวัดดสมุทรสงคราม เริ่ มมีการรขยายตัวของงชุมชนขึ ้น เพพราะเป็ น
น
น ทัพ อยู่ใ นตํ า แหน่
แ ง ที่ มี ก ารรติ ด ต่ อ ค้ า ขาายกับ ภายนนอก และ
บริ เ วณที่ อ ยู่ห่ า งไกลเส้ นทางเดิ
ที่ดอนเหมาะะแก่การตังถิ
้ นฐานของผู
่น
้ คน2
สมัยรั
ย ชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 เริ่ มมีการขขยายตัวของชุมชนตังแต่
้ บริ เวณตัวเมืองราชบุรีมา
จนถึงเมืองสมุทรสงครามอันเป็ นเมืองตตรงปากนํา้ แม่กลอง พัฒนาการของบ้
น
าานเมืองเกิดชุมชนสวน
ผลไม้ เมืองทีที่มีการเคลื่อนย้
น ายผู้คนเผ่าาพันธุ์ต่างๆ เข้ข้ ามาตังหลั
้ กแหล่ง ทังลาว
้ วเขมรและมอญ ในช่วง
เสียกรุ งศรี อยุยธยา ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.23100) พระบาทสสมเด็จพระพุทธยอดฟ
ท
้ าจุฬาาโลกมหาราชช ทรงพา
ครอบครัวเสด็ด็จหลบภัยแลละผู้คนแยกย้ าายกันตังถิ
้ ่นฐานอยู่ริมแม่นํนํ ้าแม่กลอง นนอกจากนี ้มอญ
ญที่ยึดมัน่
ในพระพุทธศศาสนาอย่างเคคร่ งครัด ได้ พาากันสร้ างวัดใหญ่
ใ น้อยขึ ้นเป็ป็ นศูนย์กลางชชุมชนที่เห็นได้ จากการ
สร้ างพระสถูปเจดี
ป ย์แบบมอญไว้ บริ เวณ
ณหน้ าโบสถ์หรื อหน้ าวัดและการสร้ างเสสาหงส์ที่ปรากกฏให้ เห็น
หลายวัดในพืพื ้นที่

2

ศรี ศัศกั ร วัลลิโภดม, ลุม่ นํ ้าแม่กลอง : ปประวัติศาสตร์ ชาติติพนั ธุ์ "เครื อญาติ" มอญ. ลุม่ แม่นํ ้า้าแม่กลองมีคนยุคหิ
ค นเป็ น
บรรพชนคนยุคปัั จจุบนั . (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติ ชน, 2547), หน้ า 27-80.
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สมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นต้ นมา คนจีนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานตามบริ เวณพื ้นที่เมืองที่ใกล้ กบั ปากแม่นํ ้า
แม่ กลอง และลํ าคลองสายใหญ่ ในช่วงหลังสมัยรั ชกาลที่ 5
การเปลี่ ยนแปลงช่ วงสํ าคัญใน
ประวัติศาสตร์ สงั คมลุ่มนํ ้าแม่กลอง กลุ่มคนจีนตังถิ
้ ่นฐานย่านตลาดจนเกิดเป็ นชุมชนเมืองขึ ้น ศาลเจ้ า
จีนปรากฏบริ เวณริ มนํ ้า และพื ้นที่สวนผลไม้ และคลองแควอ้ อมเป็ นเส้ นทางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ
ประพาสต้ นชลมารคมายังวัดประดู่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2447 ทรงแวะทําครัวเสวยพระกระยาหาร
เช้ าที่วดั ตามหลักฐานบันทึกจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้ นของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
พระองค์ทรงนําเก๋งเรื อมาถวายหลวงปู่ แจ้ ง พระองค์เกิดพระราชศรัทธาหลวงปู่ แจ้ งเป็ นพระที่มีวิชาอาคม
เป็ นพระหมอนํ ้ามนต์อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์ สามารถรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ โดนผีเข้ าหรื อโดนคุณไสย3
คลองแควอ้ อมนับเป็ นหนึ่งในเส้ นทางการขยายเส้ นทางคมนาคมทางนํา้ เพื่อการขนส่ง
ทางด้ านเศรษฐกิจ จนเกิดเป็ นย่านชุมชนริ มนํ ้าที่มีอาชีพเป็ นชาวสวนผลไม้ ปลูกผัก อุตสาหกรรม
ผลิ ต นํ า้ ตาลมะพร้ าวจํ า นวนมาก บรรดาสวนผลไม้ บริ เวณชุมชนริ มนํ า้ คลองแควอ้ อม จังหวัด
สมุทรสงครามและราชุบรี เรี ยกว่า สวนนอก เป็ นของคู่กนั กับ สวนใน ที่อยู่ในฝั่ งกรุงธนบุรี จากลักษณะ
ทางกายภาพในอดีตพื ้นที่เดิมของชุมชนเป็ นพื ้นที่ทะเลตม อันเกิดจากการที่แม่นํ ้าพัดพามาสะสมและ
ทับถมตามปากแม่นํา้ การสร้ างบ้ านแปงเมืองที่ต้องควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ ในเรื่ องของนํา้ จืดและ
คมนาคม ชุ มชนดังกล่ าวนี จ้ ึ งเป็ น ชุ มชนชาวสวน และ การทํ าสวน ที่ ต้ องมี การปรั บตัวเข้ ากั บ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทังระบบนํ
้
้าขึ ้นนํ ้าลง เครื อข่ายลํานํ ้าขนาดใหญ่ ซึง่ ก็คือความหมายที่จะ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมที่เคยเป็ นทะเลตมและป่ าชายเลนให้ กลายมาเป็ นบ้ านเป็ นเมือง4
4.3 สภาพทั่วไปของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
4.3.1 ลักษณะทางกายภาพ
4.3.1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
ชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุมชนที่มีการตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณ
สองฝั่ งริ มคลองและพื ้นที่ลึกเข้ าไปด้ านในบนบกกระจายอยู่ตามคลองแควอ้ อม เริ่ มต้ นจากคลอง
วัดประดู่ ซึ่งเป็ นแนวแบ่งเขตจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี จนบรรจบแม่นํา้ แม่กลอง
บริ เวณวัดปากนํา้ ตําบลแควอ้ อม อําเภออัมพวา มีระยะทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตร โดย
การศึกษาได้ ให้ ความสําคัญกับพื ้นที่ริมตลิ่งและพื ้นที่ด้านหลังคลอง ประมาณข้ างละ 500 เมตร
3
4

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,เสด็จประพาสต้ นในรัชกาลที่ 5. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทําปกเจริ ญผล, 2520).
ดรุณี พงษ์ สวัสดิ์ และคณะ. ร่วมกันรู้แผ่นดิน : แม่กลอง...ที่เป็ นมา. (สมุทรสงคราม : ม.ป.พ., 2549.) หน้ า 45.
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ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ตังแต่
้ คลองบางวันทอง จนถึงปากคลองแควอ้ อมที่บรรจบแม่นํ ้า
แม่กลอง เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณา ครอบคลุมพื ้นที่ 2 อําเภอ 5 ตําบล คือ (ดังแผนที่ 4.3)
อําเภอบางคนที ตําบลบ้ านปราโมทย์บางส่วน ตําบลบางสะแกบางส่วน ตําบลบางกุ้ง
ประกอบด้ วย หมูท่ ี่ 5, หมูท่ ี่ 6 และหมูท่ ี่ 7
อําเภออัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ตําบลแควอ้ อม ประกอบด้ วย หมู่ที่ 3,
หมูท่ ี่ 5, หมูท่ ี่ 6 และหมูท่ ี่ 7
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง ดังนี ้
ติ ด ต่ อ กับ ตํ า บลบ้ า นปราโมทย์ ตํ า บลบางสะแก และตํ า บลบางกุ้ ง
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ และตําบลแควอ้ อม อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่นํ ้าแม่กลอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองบางวันทอง เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีแนวคลองบางวันทองเป็ นแนวแบ่งเขตในพื ้นที่ศกึ ษา

ทิศเหนือ

4.3.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนเป็ นที่ราบลุ่มแม่นํ ้าแม่กลอง แม่นํ ้าแม่กลองไหลผ่านตามแนว
เหนือ-ใต้ อิทธิพลจากนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงของนํ ้าทะเลที่เข้ ามาตามแม่นํ ้าและคลองสายต่างๆ ลํานํ ้าเล็กๆแยก
ออกจากคลองแควอ้ อมเลีย้ งเรื อกสวนจํ านวนมาก ทัง้ คลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่ อมต่อกันเป็ น
เครื อข่ายโดยทัว่ พื ้นที่ เพื่อการอุปโภคบริ โภค จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางวิทยาของระบบ
นํ ้าดังกล่าว ทําให้ พื ้นที่มีความสําคัญต่อลักษณะและรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน การคมนาคม
ทางนํ ้า และการใช้ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มีวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนชาวสวนริ มสองฝั่ งแม่นํ ้า
แควอ้ อมที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานแบบกระจายในพื ้นที่เกษตร
4.3.1.3 ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1.) ทรั พยากรดิน ลักษณะชุดดินของจังหวัดสมุทรสงครามเป็ นดินเหนียวปนทรายที่มี
การสะสมของตะกอนนํ า้ ทะเลและการขึน้ ลงของนํา้ ทะเลตังแต่
้ ในอดีต รวมถึงตะกอนแร่ ธาตุจาก
วัฏจักรนํ ้าหลากจากพื ้นที่ต้นนํ ้ากาญจนบุรี จึงมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางถึงสูง เหมาะกับ
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การทําเกษตรกรรม ทังสวนมะพร้
้
าว ลิ ้นจี่ ส้ มโอ และกล้ วย เป็ นต้ น ในการเพาะปลูกพืชมีความจําเป็ นใน
การยกร่องสูงเพื่อระบายนํ ้าและป้องกันนํ ้าท่วมจากอิทธิพลของนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง และพืชพรรณเพาะปลูกจึงมี
ลักษณะที่ทนความเค็มได้ ดี โดยการโกยดินตะกอนนํ ้าหลากที่เข้ ามาตกทับหน้ าดินขึ ้นหลังร่ องสวน ทํา
ให้ พืชพรรณผลไม้ ได้ รับปุ๋ยธรรมชาติและการควบคุมปลวก มด แมลงจากวัฎจักรของนํ ้าหลาก
2.) ทรั พยากรแหล่ งนํา้ โครงข่ายลํานํ ้าของพื ้นที่มีการแตกสาขาของลักษณะที่ประกอบด้ วย
ทางนํ ้าธรรมชาติขนาดเล็ก (Creek) ตามบทวิเคราะห์ที่พิจารณาเกณฑ์ของขนาด ความยาว และการใช้
งาน ถือเป็ นลักษณะเฉพาะที่พบเห็นในบริ เวณที่ราบลุม่ แม่นํ ้าสามารถติดต่อถึงกันได้ โดยตลอด โดยใช้
เป็ นเส้ นทางการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้ ากันระหว่างชุมชน รวมถึงการใช้ นํา้ เพื่ออุปโภคบริ โภคและ
เกษตรกรรม สามารถแยกหน่วยของลํานํ ้าจากขนาดทางกายภาพ 5 ประเภท5 คือ (ดังแผนที่ 4.5)
- คลองสายหลัก เป็ นหน่วยของลํานํ ้าที่แตกแขนงออกจากแม่นํ ้าสายใหญ่ที่สดุ ซึง่ เป็ น
เส้ นทางสายหลักของเรื อและมีปริ มาณการสัญจรมากที่สดุ ในระบบเครื อข่ายลํานํ ้าคลอง ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อมที่ถือเป็ นคลองสายหลัก คือ คลองแควอ้ อม ที่แตกแขนง
ออกจาแม่นํ ้าแม่กลอง โดยส่วนใหญ่ใช้ สําหรับอาบนํ ้า ซักผ้ าหรื อชําระล้ างสิ่งต่างๆ ที่สนับสนุนต่อ
การดํารงชีวิต การใช้ นํ ้าเพื่อการเกษตร และการสัญจรทางเรื อตังแต่
้ ในอดีต
- คลองสายรอง เป็ นหน่วยของลํานํ ้าที่เชื่อมต่อระหว่างคลองสายหลักด้ วยกัน ประเภท
ของเรื อที่สญ
ั จรมีขนาดเล็ก มีความกว้ างและระดับนํา้ ลึกลดทอนลง การใช้ ประโยชน์ เพื่อการ
ดํารงชีวิตและคลองส่งนํ ้าเพื่อการเกษตร เช่น คลองอ้ อม คลองบางเชิงกราน คลองเหมืองใหม่
คลองบางวันทอง คลองซื่อ คลองบางขุน คลองบางสะแกน้ อย คลองราเชนทร์ เป็ นต้ น
- คลองสวน เป็ นลํานํ ้ากิ่งที่มีลกั ษณะปลายตันต่อเชื่อมกับหลายๆ ทอดระหว่างคลอง
สายหลักและสายรองเชื่อมต่อกับผู้อยู่อาศัยในสวนกับคลอง เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเกษตรที่ขน
ถ่ายผลผลิตในสวน การสัญจรภายในจึงมีความเป็ นส่วนตัวสูง ดังนันการขึ
้
้นลงของนํ ้าจึงมีอิทธิพล
ต่อระดับนํ ้าเพื่อการสัญจรอย่างมาก
- ลํากระโดง หรื อลําประโดง เป็ นลํานํ ้าปลายตันหน่วยสุดท้ ายในการส่งนํ ้าผ่านเพื่อ
การเกษตรในเครื อข่ายลํานํ ้า มีการถมปากลําประโดงฝั งท่อส่งนํ ้าเพื่อการควบคุมระดับนํ ้าในสวน
- ร่ องสวน เป็ นพื ้นที่กกั เก็บนํ ้าเพื่อการเกษตรด่านสุดท้ ายภายในพื ้นที่สวน

เทิ ดศัก ดิ์ เตชะกิ จขจร, งานศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ ม ของการพัฒ นาสภาพสัง คมชุม ชนริ ม นํ า้ บริ เ วณ
เครื อข่ายลํานํ ้าคลองบางกอกน้ อย. สภาพแวดล้ อมกลุ่มที่อยู่อาศัยริ มนํ ้าในเครื อข่ายลํานํ ้าคลองบางกอกน้ อยตอนบน. ใน รายงาน
โครงการวิจยั . (ภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542).
5
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คลองแควอ้ อม

คลองบางขุน

คลองบางแค

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

คลองบางวันทอง

ร่องสวน

รูปที่ 4.1 แหล่งนํ ้าของชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อมและพื ้นที่ใกล้ เคียง

4.3.1.4 ระบบบริการพืน้ ฐาน
1.) เส้ นทางคมนาคม การเข้ าถึงชุมชนริ มนํ ้าแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถใช้ ได้
ทังเส้
้ นทางการสัญจรทางนํ ้า และทางบก ซึง่ แบ่งเส้ นทางการสัญจรได้ ดังนี ้ (ดังแผนที่ 4.6 และรูปที่ 4.2)
- เส้ นทางการสัญจรทางนํา้ ในอดีตการติดต่อคมนาคมของคนในชุมชนอาศัยแม่นํ ้า

แม่กลอง คลองแควอ้ อม คลองวัดประดู่ และท้ องร่องสวนเป็ นส่วนใหญ่ในการขนส่งสินค้ าทางเรื อ
และการสัญจรไปมาหาสู่กนั ระหว่างชุมชน โดยใช้ เรื อหางยาว เรื อแจวและเรื อยนต์ต่างๆ ปั จจุบนั
แม่นํ ้าแม่กลองถูกใช้ สําหรับการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวเป็ นสําคัญ ส่วนคลองแควอ้ อมมีเพียงการ
สัญจรของคนในชุมชนเพื่อค้ าขายสินค้ าและติดต่อระหว่างบ้ านเรื อนเล็กน้ อยเท่านัน้
- เส้ น ทางการสั ญ จรทางบก การเข้ า ถึ ง พื น้ ที่ ชุ ม ชนริ ม นํ า้ คลองแควอ้ อ ม จัง หวัด
สมุทรสงครามนัน้ สามารถเข้ าได้ หลายเส้ นทาง โดยมีรายละเอียด คือ
ทางทิศเหนือ เขตตําบลบางกุ้ง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ าสู่พื ้นที่จากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (สายสมุทรสงคราม – ดําเนินสะดวก) ผ่านตัวเมืองแม่กลอง และ
แยกตัวเมืองอัมพวา เข้ าสูแ่ ยกเข้ าบางคนที ผ่านตลาดนํ ้าบางน้ อย ข้ ามสะพานแม่นํ ้าแม่กลองเข้ าสู่
ถนนทางหลวงชนบท สส.2002 (ถนนวัดสาธุธนาราม – บางยี่รงค์) ผ่านวัดสําคัญ เช่น วัดกลาง
้ วดั อมรเทพ
เหนือ วัดตรี จินดาวัฒนาราม วัดไทรโยก และวัดบางกุ้ง เข้ าสูพ่ ื ้นที่ชมุ ชนตังแต่
ทางทิศใต้ เขตตําบลแควอ้ อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ าสู่พื ้นที่จากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (สายสมุทรสงคราม – ดําเนินสะดวก) ผ่านตัวเมืองแม่กลอง แล้ วเลี ้ยว
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ข้ ามสะพานสสมเด็จพระศรีสุสริเยนทร์ ตําบบลคลองสวน อําเภออัมพวาา ผ่านวัดสําคัญ เช่น วัดบาางแคใหญ่
วัดบางแคน้ อย วัดท้ องคุ้ง เป็ นต้ น เข้ าสูถ่ถนนทางหลวงงชนบท สส.40004 (ถนนผลไไม้ ) บริเวณวัดปากนํ
ด
้า
อ
อํ า เภภออัม พวา จั ง หวัดสมุทรสงคราม
ร
ทาง ทิ ศ ตะวัน ตกกเขตเทศบาลลตํา บลเหมื องใหม่
สามารถเข้ าสูส่พื ้นที่จากทาางหลวงจังหววัดหมายเลข 3088 (ถนนนสายราชบุรี – วัดเพลง – ปากท่อ)
ข้ ามสะพานนคลองวัดประดู่ ผ่า นชุม ชชนคลองวัดประดู
ป ่ และวัดแก้
ด วเจริ ญ ซึ่งเป็ นวัดสําคั
า ญ ทาง
ประวัตศิ าสตตร์ ในพื ้นที่ข้างเคี
ง ยง เข้ าสูพ่พืื ้้นที่บริเวณคลลองบางวันทองที่แบ่งเขตพืพื ้นที่ศกึ ษา

การสัญจรทางนํ
จ
้าในคลองแควอ้ อม

ทางหลลวงชนบท สส.22002

ถนนทางห ลวงหมายเลข 325

ทางหลลวงชนบท สส. 4004 ฝั่ งเหนือ และฝั่ งใต้
ที่มา : ผู้วิจย,
ยั 2555.

รูปที่ 4.2
4 การคมนาคคมและการเข้ าถึงพื ้นที่ของชุมชนริ
ม มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหววัดสมุทรสงคราาม

โดยกการสัญจรทาางบกมีเส้ นทาางสายหลัก คือ
- ทางหลววงแผ่นดินหม ายเลข 325 (สายสมุทรสสงคราม – ดําาเนินสะดวก) เชื่อมต่อ
อําเภอเมืองสสมุทรสาคร ตามเส้
ต นทาง แม่กลอง – ดําเนินสะดวกก – บางแพ รรถโดยสารปรระจําทาง
ปรับอากาศ สาย
ส 996 และสาย 333 ให้ห้ บริการขนส่งมวลชน
ง
- ทางหลววงชนบท สส .2002 (ถนนวัดสาธุธนารราม – บางยี่รรงค์) เดินทางงระหว่าง
ตําบลโรงหีบ – ตําบลบางงกุ้ง – ตําบลแแควอ้ อม – บางแค มีลกั ษณะถนนลาด
ษ
ดยาง 2 ช่องกการจราจร
และให้ บริการรถสองแถวสสายแม่กลอง – วัดแก้ วเจริริญ
- ทางหลวงงชนบท สส.40004 (ถนนวัดแก้
แ วเจริ ญ – วัดั ปากนํ ้า) เขตตอําเภออัมพววา จังหวัด
สมุทรสงครามม เดินทางระหหว่างตําบลแควอ้ อม – เทศบบาลตําบลเหมืมืองใหม่ ทอดยยาวคูก่ บั คลองงแควอ้ อม
ในทิศใต้ และะเขตอําเภอบางคนที จังหวัดดสมุทรสงคราม เดินทางระหหว่างตําบลบ้ าานปราโมทย์ ตํตาบลบาง
สะแก และตําบลบางกุ
า
้ ง ทออดยาวคูก่ บั คลลองแควอ้ อมใในทิศเหนือ
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2.) ระบบสาธารณูปโภค
การบริ ก ารไฟฟ้ าในชุม ชนได้ รั บ การบริ ก ารจากสํ า นัก งานไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคจัง หวัด
สมุทรสงคราม และระบบประปาอยู่ภายใต้ การรับผิดชอบของสํานักงานประปาสมุทรสงคราม
สังกัดสํานักงานการประปา เขต 3 ราชบุรี ซึ่งมีแหล่งนํ ้าดิบที่นํามาใช้ ในการผลิตจากแม่นํ ้าแม่
กลอง และในบางส่วนของพื น้ ที่ มีแหล่งนํ า้ ดิบจากบ่อบาดาล จากการสัมภาษณ์ พบว่า แต่ละ
ครัวเรื อนได้ รับการให้ บริการอย่างทัว่ ถึง การสื่อสารมีโทรศัพท์สาธารณะบริ การให้ ในพื ้นที่ และการ
ระบายนํ ้าในพื ้นที่ส่วนใหญ่ใช้ แม่นํ ้าลําคลองเป็ นทางระบายนํ ้า บางพื ้นที่อาจได้ รับผลกระทบจาก
นํ า้ ทิ ง้ จากโรงงานอุต สาหกรรมที่ ยัง ไม่ มี ก ระบวนการกํ า จัด นํ า้ เสี ย ก่ อ นปล่ อ ยลงสู่แ หล่ ง นํ า้
สาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย ทางหน่วยงานภาครัฐได้ มีการจัดตังถั
้ งขยะตามริ มถนนในพื ้นที่
ชุมชน และใช้ รถจัดเก็บขยะออกนอกพื ้นที่ชุมชน เพื่อกําจัดขยะ แต่จงั หวัดสมุทรสงครามยังไม่มี
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย จึงต้ องมีการจ้ างบริ ษัทเอกชนในการกําจัดขยะ
สะพานที่ ใช้ ข้ามคลองแควอ้ อมที่ เชื่ อมพืน้ ที่ อําเภอบางคนที กับอํ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีทงสะพานที
ั้
่ สญ
ั จรด้ วยเท้ า สะพานแขวนวัดปากนํ ้า และสะพานไม้ ที่สร้ างคู่กับ
สะพานคอนกรี ตที่สญ
ั จรด้ วยรถยนต์ในภายหลัง และสะพานที่สญ
ั จรด้ วยรถยนต์ มีทงหมด
ั้
4 แห่ง
คือ สะพานข้ ามคลองแควอ้ อมบริเวณวัดปากนํ ้า วัดอินทาราม วัดราษฎรบูรณะ และวัดบางวันทอง
3.) ระบบสาธารณูปการ
การบริ การด้ านการศึกษา สําหรับชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อมมีสถาบันการศึกษาในพื ้นที่
ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดปากนํา้ โรงเรี ยนวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ในตําบลแควอ้ อม อําเภออัมพวา และ
โรงเรี ยนวัดเสด็จ อยู่ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานแห่งชาติ โรงเรี ยนถาวรวิทยา
เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดการศึกษาเอกชน ตังอยู
้ ่ริมคลองแควอ้ อม เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ และ
โรงเรี ยนวัดบางสะแก ตําบลบางสะแก อําเภออัมพวา
การบริ การด้ านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลอัมพวา ตังอยู
้ ่ในเขตตําบลแควอ้ อม อําเภอ
อัมพวา ซึง่ คอยดูแลและให้ บริ การประชาชนด้ านสาธารณสุข
สถาบันทางศาสนา ภายในชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อมมีวดั ทังหมด
้
11 แห่ง และศาลเจ้ า 1
แห่ง คือ ในตําบลแควอ้ อม 2 แห่ง คือ วัดปากนํ ้า และวัดบางเกาะเทพศักดิ์ เทศบาลตําบลเหมือง
ใหม่ 6 แห่ง คือ วัดบางวันทอง วัดเสด็จ วัดละมุด วัดราชบูรณะ วัดอินทาราม และวัดเหมืองใหม่
ตําบลบางสะแก 1 แห่ง คือ วัดบางสะแก และตําบลบางกุ้ง 2 แห่ง คือ วัดโบสถ์ วัดอมรเทพ
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โรงเรี ยนวัวัดบางเกาะเทพพศักดิ์

โรงพยาบาลอัมพวา

โรงเรี ยนถาววรวิทยา

ที่ทํากา รสายตรวจตํารวจ
ร

วัดบางเกาะเเทพศักดิ์

วัดดเหมืองใหม่

ที่มา : ผู้วิจย,
ยั 2555.

รูปปที่ 4.3 ระบบบบริการพื ้นฐาน

4.3.1..5 การใช้ ประโยชนที
ร
่ ดนินและการถือครองที
อ
่ ดนิ
1.) การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดิน จากข้ อมูลประวั
ป ติศาสตร์ร์ เอกสารต่างงๆ ภาพถ่ายทางอากาศ
การสํารวจแลละการสังเกตกการณ์ แบ่งการรใช้ ประโยชน์์ที่ดนิ ภายในพืพื ้นที่ชมุ ชนได้ 7 ประเภท คือ
- การใช้ ประโยชน์
ป
ท่ ีดดิิ นประเภทที่อยู่อาศัย กระจายตัวออยู่บริ เวณริ มนํ
ม ้าคลอง
แควอ้ อมคลอองสายหลักและคลองสาย
แ
ยย่อย ตามถนนสายหลักและสายรองง รวมถึงการเเกาะกลุ่ม
บริ เวณโรงเรี ยน และวัดสําคัญทางประะวัติศาสตร์ ทีท่ีเป็ นแหล่งรวมชุมชน สะท้ท้ อนให้ เห็นถึงลั
ง กษณะ
ฐ
ง้ แต่ อดี
อ ต จนถึ ง ปั จจุ บั น ตามมเส้ นทางคมมนาคมทั ง้ ททางบกและะทางนํ า้
การตั ง้ ถิ่ น ฐานตั
สภาพแวดล้ อมบ้ านเรื อนที
น ่พกั อาศัยมี ลกั ษณะร่ มรื
ม ่ื น มีสวนผลลไม้ ของตนเออง การกระจุจุกตัวของ
บ้ านเรื อนหนนาแน่นอยูใ่ นบบริเวณใกล้ กบับวัด
- การใช้ ประโยชน์
ป
ท่ ีดดิินประเภททีที่อยู่อาศัยกึ่ึงพาณิชยกรรรม ถือเป็ นรู ปแบบ
ดังเดิ
้ มที่มีเห็นตังแต่
้ ในอดีดีต เนื่องจากกการเข้ ามาตังถิ
ง้ ่นฐานของชชุมชนและพื นที
้น ่ข้างเคียง (ชุ
( มชนวัด
ประดู่) เริ่ มต้ นจากชาวจีนที่นิยมการ ค้ าขายแลกเเปลี่ยนสินค้ ามาตั
า งรกราก
้
ก ประกอบกัับคนชาว
มอญที่มีการรตังถิ
้ ่นฐานในนยุคแรกๆ มีกการซื ้อขายสินค้
น ากันบริ เวณ
ณริ มนํ ้าคลอง แควอ้ อม จึงทํทาให้ เกิด
รูปแบบการตัตังถิ
้ ่นฐานกระะจุกตัวตามเส้ส้ นทางนํ ้า แลละลักษณะบ้านเรื
า อนตึกแถถวริมนํ ้า
- การใช้ ประโยชน์
ป
ท่ ดีดิินประเภทพ
พาณิชยกรรม
ม ในอดีตมีกาารกระจุกตัวของแหล่
ข
ง
ค้ าขายตลาดดนํ ้า บริ เวณรรอยเชื่อมต่อขของคลองแควอ้ อมกับแม่นํน ้าแม่กลอง แและบริ เวณแแยกคลอง
วัดประดู่ (ชุมชนวั
ม ดประดู)่ ปั จจุบนั พื ้นทีที่พาณิชยกรรรมกระจายตัวตามชุ
ว
มชนแและริมถนนสาายหลัก
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- การใช้ ประโยชน์ ท่ ี ดินประเภทสถาบั นราชการ พื น้ ที่ ชุมชนมี ศูนย์ บริ การของ

ภาครัฐเพียงที่ทําการองค์การบริ หารส่วนตําบล โรงพยาบาล และที่ทําการสายตรวจเท่านัน้ เนื่องจากคน
ในชุมชนส่วนใหญ่เข้ าไปใช้ บริ การในตัวเมือง รวมถึงสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
- การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินประเภทสถาบันศาสนา
สถาบันศาสนาในพื ้นที่มี
ความสัมพันธ์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทอื่นตังแต่
้ ในอดีต ทัง้ การอยู่อาศัย พาณิ ชยกรรม และ
สถาบันราชการ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
- การใช้ ประโยชน์ ท่ ด
ี นิ ประเภทเกษตรกรรม จากสภาพภูมิศาสตร์ ที่ทรัพยากร
ดินและนํ ้าที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนใหญ่สวนมะพร้ าว ลิ ้นจี่ ส้ มโอ กล้ วย และพืช
สวนอื่นๆ ซึง่ มีทงพื
ั ้ ้นที่ริมนํ ้าและริ มถนนสายหลัก ถือเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ สําคัญให้ กบั ชุมชน
- การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม มี อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก
และคลังสิ นค้ า คื อ โรงทํ ามะพร้ าว ที่ ทํ าการแปรรู ปมะพร้ าว ซึ่งส่วนใหญ่ พบมากในพื น้ ที่ ริ มถนน
สายหลักของชุ มชนฝั่ งเหนื อคลองแควอ้ อม ตํ าบลบางสะแก และตํ าบลบางกุ้ง อํ าเภอบางคนที
การเปรี ย บเที ย บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ของชุ ม ชนริ ม นํ า้ ริ ม คลองแควอ้ อม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ใน พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2555 (ดังแผนที่ 4.7 และ 4.8) ประกอบกับข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การสํารวจพื ้นที่ภาคสนาม พบว่า ส่วนใหญ่ของพื ้นที่ทงั ้ หมดมีการผสมผสานการใช้
ประโยชน์ที่ดินระหว่างประเภทที่อยู่อาศัย พื ้นที่เกษตรกรรม และสถาบันศาสนาตามแนวลําคลอง
แควอ้ อม และมีการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยอยู่ตามพื ้นที่เกษตรกรรมอย่างเบาบางในบริ เวณที่
ห่างจากลําคลองแควอ้ อม การเปลี่ยนแปลงจากในอดีตส่วนใหญ่เกิดการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่ อ ยู่อ าศัย สถาบัน ศาสนา ที่ อ ยู่อ าศัย กึ่ ง พาณิ ช ยกรรม สถาบัน ราชการ พาณิ ช ยกรรม และ
อุตสาหกรรม เมื่อมีการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่งผลให้ วิถีชีวิตของชาวสวนในพื ้นที่
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การคมนาคมขนส่งทางบก การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนและร้ านค้ าตาม
แนวถนน การขยายตัวของชุมชนตามการพัฒนาทางด้ านการท่องเที่ยว
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของการตังถิ
้ ่นฐานและการขยายตัวของชุมชน จากการสํารวจพื ้นที่
ภาคสนาม การใช้ แบบสอบถาม และการวิเคราะห์แผนที่เชิงซ้ อนทับ พบว่า การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
เดิมมีการตังถิ
้ ่นฐานกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ใกล้ กับปากคลอง และศาสนสถานตามแนวลําคลองแคว
อ้ อมทัง้ สองฝั่ ง มีการประกอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้ าและศาสนา เมื่อมีการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทางบก ทําให้ เกิดการขยายตัวของชุมชนมาอยู่ตามแนวถนน และกระจุกตัวเป็ นชุมชนเมือง
มากขึน้ ในบริ เวณปากคลองวัดประดู่ และปากคลองแควอ้ อม รวมถึ งสาเหตุของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยรอบ ทําให้ ชุมชนมีความเป็ นชุมชนเมืองมากขึ ้น และแนวโน้ มการขยายตัว
ของชุมชนเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนในบริเวณที่มีการขยายโครงข่ายคมนาคมทางบก
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2.) การถือครองที่ดนิ สามารถจําแนกประเภทของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินออกเป็ น
3 ประเภท คือ กรรมสิทธิ์ ที่ดินของภาคราชการ ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ตงของหน่
ั้
วยงานราชการ
กรรมสิทธิ์ ที่ดินของวัด ศาสนสถานที่ครอบคลุมพืน้ ที่ วัด โรงเรี ยนและบ้ านเรื อนแถวริ มนํา้ ที่อยู่
ใกล้ วดั ซึ่งพื ้นที่วดั ในอดีตเกิดขึ ้นจากคนในชุมชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ ถวายที่ดิน
ให้ แ ก่ วัด บางพื น้ ที่ ใ นชุม ชนบ้ า นเรื อ นที่ อ ยู่อ าศัย เช่ า ที่ วัด มา และกรรมสิท ธิ์ ข องประชาชนใน
ท้ องถิ่น6 ที่ยงั อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ และให้ ผ้ อู ื่นเช่า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเช่าเพื่อทําการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการเกษตร และการอยูอ่ าศัย7
4.3.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในชุมชนริ มนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้ านเกษตรกรรมเป็ นหลัก คือ การทําสวนไม้ ผลเป็ นสวนยกร่ องสูงประเภทลิ ้นจี่ มะพร้ าว ส้ มโอ
หมากและกล้ วย เป็ นต้ น ทัง้ ปลูกไว้ กินเองและขาย ปั จจุบันสวนมะพร้ าวและหมากมี จํานวนลด
น้ อยลง และเริ่ มมีกิจการบ้ านพัก (โฮมสเตย์) ที่เกิดขึ ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ ้น รองลงมาคือ
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรื อน คือ การแปรรู ปมะพร้ าว การทําหมาก รวมถึงอาชี พ
รับจ้ างและการรับราชการ ซึ่งกิจกรรมการค้ าริ มนํา้ ยังคงเหลืออยู่บ้าง เช่น การพายเรื อขายของชํา
ขายก๋วยเตี๋ยว ขายชากาแฟ และเรื อนแถวริ มนํ ้าขายของชํา ขายยาดังเดิ
้ ม ความคึกคักการค้ าขาย
ส่วนใหญ่อยู่ตามริ มถนนสายหลักเป็ นเพียงการค้ าขายริ มถนนรองรับนักท่องเที่ยวที่สญ
ั จรผ่าน
พื ้นที่เท่านัน้ ส่วนผลผลิตที่ได้ จากภาคการเกษตรในพื ้นที่ได้ ในทุกวันที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมี
พ่อค้ านํารถบรรทุกหรื อรถกระบะมาขนรับสินค้ าออกไปจากสวนเพื่อจําหน่ายต่อ
สวนลิ ้นจี่เป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ซึง่ จังหวัดสมุทรสงครามปลูกลิ ้นจี่
มานานกว่า 200 ปี มีพนั ธุ์ที่แตกต่างกับที่อื่น ได้ แก่ พันธุ์คอ่ ม พันธุ์คอ่ มพิเศษ พันธุ์กะโหลกใบยาว พันธุ์
หอมลําเจียก พันธุ์ไทย พันธุ์สาแหรกหอม และพันธุ์จีน การออกผลและเก็บเกี่ยวทําได้ ก่อนผลผลิตของ
จังหวัดทางเหนือ ทําให้ ลิ ้นจี่จงั หวัดสมุทรสงครามทํารายได้ สงู ให้ แก่ชาวสวน รวมถึงไม่มีปัญหาราคา
ผลผลิต ส่วนแหล่งเพาะปลูกอยู่ในบริ เวณตําบลเหมืองใหม่ ตําบลแควอ้ อม อําเภออัมพวา ตําบลบาง
สะแก และตําบลบางกุ้ง พื ้นที่เพาะปลูกประมาณ 8,141 ไร่ รวมมูลค่า 3.24 ล้ านบาท การเพาะปลูก
ส้ มโอการปลูกไม่ตํ่ากว่า 150 ปี เพื่อบริโภคในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ส้ มโอพันธุ์ที่นิยมปลูก
ในพื ้นที่ คือ พันธุ์ขาวใหญ่ พื ้นที่เพาะปลูกส้ มโอของจังหวัดสมุทรสงคราม มีประมาณ 13,334 ไร่
6
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แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภออัมพวา มีพื ้นที่เพาะปลูกประมาณ 6,987 ไร่ รองลงมาได้ แก่
อําเภอบางคนทีมีพื ้นที่เพาะปลูกประมาณ 5,748 ไร่ และอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื ้นที่
เพาะปลูกประมาณ 599 ไร่ ตามลําดับ

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 4.4 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้ านเกษตรกรรมในชุมชน

อาชีพรับจ้ าง ทังการรั
้
บจ้ างดายหญ้ า รับจ้ างก่อสร้ างและรับจ้ างเก็บผลผลิตของสวนผลไม้
ซึง่ การขึ ้นต้ นลิ ้นจี่ในฤดูเก็บเกี่ยวได้ รับค่าจ้ างต้ นละ 1,000 บาท8 การรับจ้ างเก็บผลมะพร้ าวที่อาศัย
ผู้ที่มีความชํานาญเฉพาะในการเก็บเพื่อไม่ให้ ผล กิ่งและลําต้ นของลิ ้นจี่เสียหาย ถ้ าหากกิ่งลิ ้นจี่ชํ ้า
ในปี หน้ าผลผลิตอาจออกมาไม่ดีและปริ มาณน้ อยลง ผู้รับจ้ างประเภทนีส้ ่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มวัย
กลางคนขึ ้นไปและเหลืออยูใ่ นพื ้นที่ในจํานวนที่น้อยลงเรื่ อยๆ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมทํางานใน
ลักษณะนี ้ นอกจากนี ้ยังมีการรับจ้ างเรื อโดยสารในพื ้นที่ใกล้ เคียงที่ม่งุ เน้ นเส้ นทางการท่องเที่ยว
ทางเรื อเป็ นสําคัญ ดังนันในวั
้ นสุดสัปดาห์จะมีรายได้ จํานวนหนึง่ ต่อวันสําหรับการรับจ้ างเรื อโดยสาร
ตามเส้ นทางการท่องเที่ยวในพื ้นที่ชมุ ชนอัมพวาและแม่นํ ้าแม่กลอง ยังมีรายได้ เสริ มจากการรวมกลุม่
แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและพัฒนาหัตถกรรมที่ต่อยอดจากผลผลิต
ทางการเกษตรของตนในท้ องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ และมูลค่าให้ กบั ผลผลิตของท้ องถิ่น
4.3.3 ลักษณะทางสังคม
การศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ง คมของชุ ม ชนริ ม นํ า้ คลองแควอ้ อม จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ประกอบด้ วย ด้ านประชากรในพืน้ ที่ศึกษา วิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะทางสังคมของชุมชน
ประเพณีและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของคน ระบบกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
8
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4.3.3.1 ด้ านประชากร
ข้ อมูลประชากรจากสํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ใน
พ.ศ.2553 จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรทังสิ
้ ้น 194,057 คน เป็ นชาย 93,405 คน และหญิง
100,652 คน ซึ่งชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามที่ทําการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วน 5 ตําบล คือ เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
ตําบลแควอ้ อม อําเภออัมพวา ตําบลบ้ านปราโมทย์ ตําบลบางสะแก และตําบลบางกุ้ง อําเภอบาง
คนที โดยการจําแนกจํานวนประชากร 10,065 คน จํานวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 2,997 หลัง ใน พ.ศ.
2553 ตามเขตการปกครองของ 5 ตําบล (ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2)
ตารางที่ 4.1 จํานวนประชากร จํานวนครัวเรื อน และความหนาแน่นของประชากรในพื ้นที่ชมุ ชน พ.ศ.2544-2553
(เฉพาะในเขตพื ้นที่ศกึ ษาชุมชนริมนํ ้าแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม)
จํานวนประชากร
จํานวน
ความ
ความ
รวม(คน) ครั วเรื อน
หนาแน่ น
หนาแน่ น
ปี พ.ศ.
ชาย
หญิง
(หลัง)
(คน/ตร.กม.)
(คน/ไร่ )
พ.ศ.2544
5,173
5,663
10,836
2,635
516
0.83
พ.ศ.2545
5,157
5,643
10,800
2,687
514.29
0.82
พ.ศ.2546
5,065
5,570
10,635
2,736
506.43
0.81
พ.ศ.2547
5,038
5,558
10,596
2,780
504.57
0.81
พ.ศ.2548
5,028
5,521
10,549
2,787
502.33
0.80
พ.ศ.2549
4,940
5,439
10,379
2,824
494.24
0.79
พ.ศ.2550
4,856
5,299
10,155
2,840
483.57
0.77
พ.ศ.2551
4,854
5,280
10,134
2,885
482.57
0.77
พ.ศ.2552
4,814
5,202
10,016
2,934
476.95
0.76
พ.ศ.2553
4,824
5,241
10,065
2,997
479.29
0.77
ที่มา : สํานักบริ หารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยสํานักงานสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107/th/25.htm
หมายเหตุ : คํานวณจากขนาดพื ้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร หรื อ 13,125 ไร่

ตารางที่ 4.2 จํานวนประชากร จํานวนครัวเรื อน จําแนกตามพื ้นที่ พ.ศ.2553 (เฉพาะในเขตพื ้นที่ศึกษาชุมชน
ริมนํ ้าแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม)
จํานวนประชากร
จํานวนครั วเรื อน
พืน้ ที่
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
จังหวัดสมุทรสงคราม
93,405
100,652
194,057
59,695
อําเภอบางคนที
15,723
17,375
33,098
9,750
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พืน้ ที่
ตําบลบ้ านปราโมทย์
ตําบลบางสะแก
ตําบลบางกุ้ง
อําเภออัมพวา
เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
ตําบลแควอ้ อม
รวมเฉพาะในเขตพืน้ ที่ศกึ ษา

ชาย
917
979
777
27,476
1,031
1,120
4,824

จํานวนประชากร
หญิง
986
1,091
859
29,279
1,100
1,202
5,241

รวม
1,903
2,070
1,636
56,755
2,134
2,322
10,065

จํานวนครั วเรื อน
(หลัง)
588
656
497
14,920
690
566
2,997

ที่มา : สํานักบริ หารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยสํานักงานสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107/th/25.htm

แผนภูมิที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของประชากรในชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม (เฉพาะในเขต
พื ้นที่ศกึ ษาชุมชนริ มนํ ้าแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม)
11,000
10,800
10,600
10,400
10,200

ประชากร(คน)

10,000
9,800
9,600

ที่มา : การวิเคราะห์

การพิ จ ารณาจากข้ อมู ล จํ า นวนประชากรของชุ ม ชนริ ม นํ า้ คลองแควอ้ อม จั ง หวัด
สมุทรสงคราม พบว่า จํานวนประชากรในพื ้นที่มีแนวโน้ มลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วง พ.ศ.25482550 และในระยะต่อมา (พ.ศ.2550-2552) มีแนวโน้ มลดลงเพียงเล็กน้ อย
4.3.3.2 ด้ านสังคมและวัฒนธรรม
1.) วิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ประกอบด้ วยชาวไทยภาคกลาง ชาวจีน และ
ชาวมอญที่อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลํานํ ้าแม่กลอง คลองแควอ้ อม และลําคลองสายย่อยต่างๆ
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ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ รองลงมา ได้ แก่ คริ สต์ และอิสลาม ภาษาที่
นิยมใช้ กนั มาก คือภาษาไทยภาคกลาง การพึง่ พาอาศัยกันตามละแวกบ้ าน ยังคงความเป็ นชนบท
ที่มีการพึง่ พากันแบบสังคมเกษตรกรรม ส่วนกลุม่ คนจีนที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนตามแนวลํานํ ้า
และถนนเพื่ อ การประกอบอาชี พ ค้ า ขายตามความชํ า นาญในอาชี พ และชาติ พัน ธุ์ การสร้ าง
ศาสนสถานตามแนวลํานํ ้าคลองบ่งบอกถึงความความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา รวมถึงการบ่ง
บอกถึงประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ตงแต่
ั ้ ต้นกรุ งรัตนโกสินทร์
จากการที่กษัตริ ย์ เจ้ านาย และข้ าราชการสร้ าง และปฏิสงั ขรณ์วดั วาอาราม รวมถึงคนในชุมชน
ร่วมบริ จาคที่ดนิ และเงินทองในการปฏิสงั ขรณ์วดั และทํานุบํารุงศาสนา9
2.) ลักษณะทางสังคม มีความแตกต่างกันทังกลุ
้ ม่ กิจกรรม และการใช้ พื ้นที่ คือ
- ชุมชนชาวสวน เป็ นชุมชนดังเดิ
้ มที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ตามแนวลํานํ ้าคลองแควอ้ อม ซึง่
บุกเบิกพืน้ ที่ ป่ารกร้ างให้ กลายเป็ นที่ ดินทํ ากิ นในลักษณะของสวนยกร่ องสูง ลักษณะการตัง้
บ้ านเรื อนกระจายตัวตามแนวลํานํ ้าที่หนั หน้ าสูล่ ําคลองสายหลัก และด้ านหลังบ้ านเป็ นพื ้นที่สวน
หรื ออาจจะมีพื ้นที่สวนแยกห่างจากตัวบ้ าน โดยการเดินบนท้ องร่ องสวนเพื่อเข้ าไปดูแลสวนของ
ตนเอง วิถีชีวิตชาวสวนในอดีตใช้ ลําประโดงเป็ นเส้ นทางลําเลียงผลผลิตเพื่อนําลงเรื อไปขายที่นดั
ต่างๆ และการไปมาหาสู่พึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกัน การขอกําลังแรงเพื่อนบ้ านช่วยกันมุงหลังคา
การทําสวนด้ วยกําลังแรงในครัวเรื อนและเพื่อนบ้ าน
- ชุมชนริ มนํ ้า เป็ นชุมชนค้ าขายริ มนํ ้าที่มีมาตังแต่
้ ยคุ บุกเบิกชุมชนตามกลุ่มชาติ
พันธ์ ชาวจีนที่อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานสร้ างบ้ านเรื อนไม้ แถว เรื อนแพตามลํานํ ้า ประกอบอาชีพ
ค้ าขาย และรับจ้ างทัว่ ไปในบริ เวณแยกบรรจบของแม่นํ ้าลําคลอง การเชื่อมโยงสังคมภายนอกด้ วย
เส้ นทางเรื อเป็ นหลัก เมื่อทําการค้ าขายจนมีกิจการเป็ นของตนเอง คนกลุม่ นี ้เริ่ มมีการบริ จาคสร้ างวัด
อารามและศาลเจ้ าตามแรงศรัทธา
- ชุมชนใหม่ เป็ นชุมชนขยายตัวของชุมชนเดิมที่ย้ายมาจากริ มลําคลอง หรื อต่างถิ่น
ลักษณะของอาคารบ้ านเรื อนเป็ นอาคารแบบสมัยใหม่ที่กระจายตัวตามพื ้นที่เกษตรกรรม และเกาะตัว
ตามถนนสายหลักในพื ้นที่ชมุ ชน ลักษณะทางสังคมมีกิจกรรมเกี่ยวกับการค้ าขายและการบริการ
3.) ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ที่ ป ฏิ บัติ สื บ เนื่ อ งต่ อ กั น มาจนเป็ น
เอกลักษณ์ และคุณค่าความสํ าคัญของสังคม ซึ่งได้ รั บอิ ทธิ พลจากสภาพแวดล้ อมภายนอกมา
ผสมผสานกับการดํารงชีวิตชุมชนจึงมีวิถีการดํารงชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวข้ องกับอิทธิพล

9

สัมภาษณ์ แย้ ม ทองบุญ, 10 มิถนุ ายน 2555.
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ของศาสนาและสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติของพื ้นที่ชมุ ชนมากที่สดุ รวมถึงกระบวนการสร้ างองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา และความเชื่อในการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน ดังนี ้
- ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นองค์ความรู้หรื อการหยัง่ รู้ที่เกิดจากการที่คนในชุมชนริ มนํ ้า
คลองแควอ้ อม มีระบบการเกษตรในลักษณะเฉพาะถิ่นตามสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ คื อ ระบบเกษตรกรรมแบบยกร่ อ ง ที่ ต้ อ งการนํ า้ ไหลหลากและนํ า้ แห้ ง ในบาง
ช่วงเวลา ระดับการขึ ้นลงของนํ ้าที่เป็ นไปตามระบบจันทรคติ และกระแสลม ก่อให้ เกิดระบบนํ ้าที่
ซับซ้ อนในพื ้นที่ การทําดินยกร่ อง การขุดลําประโดงและท้ องร่ องสวนเพื่อจัดการทรัพยากรดินและ
ระบบนํ า้ ให้ เชื่ อมโยงเป็ นโครงข่ายของลํานํา้ ที่ มีระบบถ่ายเทพืน้ ที่เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง การ
ควบคุม ระดับนํ า้ เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ด อัน ตรายกับพื ชพรรณในการเพาะปลูก ลัก ษณะการทํ า สวนให้
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทังการขนาดความกว้
้
างของขนัดสวน ความกว้ างของ
หลังร่ องสวน ความเหมาะสมของระบบนํ ้า จึงต้ องมีการจัดแผนผังของพื ้นที่สวน10 ซึ่งสะท้ อนถึง
การจัดการและการปรับตัวของคนในชุมชนกับธรรมชาติที่ถือได้ ว่าเป็ นภูมิปัญญาที่เกิดจากการ
สังเกตการณ์ สะสมบ่มเพาะมานับร้ อยปี เป็ นความรู้ ที่ใช้ ในการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ทุนของชุมชน ทุนของท้ องถิ่น ที่หล่อเลี ้ยงชุมชนท้ องถิ่น ซึง่ สอดคล้ องกับวิถีธรรมชาติ เรื่ องลมและ
นํ ้า ที่บรรพบุรุษชาวบ้ านจะใช้ กําหนดกิจกรรมในอาชีพ

ที่มา : ชิษนุวฒ
ั น์ มณีศรี ขํา สืบค้ นเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ.2555 จาก
http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=2786 และ ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 4.5 ระบบเกษตรกรรมแบบสวนยกร่องในชุมชน
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ชิษนุวฒ
ั น์ มณีศรี ขํา, เมือง 3 นํา้ กับการจัดการทรั พยากรนํา้ ของคนในพืน้ ที่ [ออนไลน์], 25 สิงหาคม 2555.
แหล่งที่มา http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=2786
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การสร้ างองค์ ความรู้ จากการสั่งสมประสบการณ์ ตามวิถีการดําเนิ นชี วิตของคนในชุมชน
ก่อให้ เกิดภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เป็ นส่วนสําคัญ ด้ วยความที่ชาวสวนมีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ ทังสภาพภู
้
มิประเทศ ทิศทางลม ระดับการขึ ้นลงของนํ ้า ลักษณะแร่ ธาตุในดิน และระบบ
นิ เวศต่างๆ ทํ าให้ เกิ ดรู ปแบบของการทํ าสวนยกร่ องสูงขึน้ ในพื น้ ที่ อันเกิ ดขึน้ จากการปรั บตัวและ
ดัดแปลงระบบนิเวศให้ เหมาะสมต่อการทํ าสวนของชุมชนชาวสวนที่ เลือกลักษณะพืชพรรณในการ
เพาะปลูกที่เหมาะต่อสภาพแวดล้ อม วิธีการสร้ างคันดินและการขุดร่ องเพื่อชักนํา้ กักเก็บนํ ้าเข้ าสวน
และกันนํา้ หลากด้ วยการเพิ่มพื ้นที่แผ่ระดับนํา้ ไม่ให้ ท่วมบ้ านเรื อนและพื ้นที่เกษตรกรรมอันส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี ้ร่ องนํ ้าถือเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ ้าจํานวนมาก เมื่อระดับนํ ้า
ลดชาวสวนจะ “มัวกุ้ง” ทื่ถือเป็ นภูมิปัญญาที่เข้ าใจธรรมชาติของสัตว์นํ ้า11 จนก่อให้ เกิดรู ปร่ างของ
สภาพพื ้นผิวดินที่เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมของชาวสวนขึ ้น
- คติความเชื่อ พิธีกรรม และเทศกาล เป็ นการสะท้ อนถึงระบบคุณค่า หรื อความคิด
ตามวัฒนธรรมชาวสวนที่ดําเนินชีวิตสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติที่เป็ นตัวกําหนด
เวลาและกิจกรรมให้ กบั ชุมชน ดังเช่น ประเพณีตามความเชื่อทางศาสนา ที่มีลกั ษณะเหมือนกับ
ชุมชนภาคกลางโดยทัว่ ไป คือ ประเพณีวนั เข้ าพรรษา วันออกพรรษา การทอดกฐิ น วันลอยกระทง
การทําบุญสงกรานต์ วันสารทไทย การตักบาตรเทโวเป็ นต้ น โดยมากเกิดกิจกรรมขึ ้นตามวัดตาม
แนวริ มลํานํ ้าคลองแควอ้ อม รวมถึงด้ านความเชื่อในการตังศาลพระภู
้
มิของคนในชุมชนที่เกิดขึ ้น
จากความเชื่อที่ต้องการให้ เทพดูแลสวนและที่อยู่อาศัยของตน เทศกาลลิน้ จี่ เทศกาลชิมและ
เที่ยวชมสวนลิ ้นจี่ จึงจัดเทศกาลลิ ้นจี่ของดีสมุทรสงครามขึ ้นในช่วงต้ นเดือนมีนาคม-เมษายน โดย
การจัดประกวดเทพีลิ ้นจี่ ประกวดพันธุ์ลิ ้นจี่ และการออกร้ านขายลิ ้นจี่โดยชาวสวน และ เทศกาล
วันส้ มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เทศกาลที่จดั ขึ ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ที่นดั ท่องเที่ยวสามารถเข้ ามาหาซื ้อ
ส้ มโอพันธุ์ดีในราคาย่อมเยา สะท้ อนถึงระบบความคิดของคนในชุมชนสมัยก่อนที่คํานึงถึงฤดูกาล
ที่ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศเป็ นสําคัญ
4.) ความสัมพันธ์ ระหว่ างคน ระบบกิจกรรม และการใช้ พืน้ ที่ โดยเครื่ องมือการ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็ นสําคัญ สามารถจําแนกลักษณะของกลุ่ม ช่วงเวลาใน
การประกอบกิจกรรม และประเภทของพื ้นที่ในการประกอบกิจกรรม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่ น กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี กิจกรรมหลักคือการศึกษาเล่าเรี ยน
และกิจกรรมอื่นในช่วงเวลาหลังจากเลิกเรี ยนและช่วงวันหยุด ซึ่งเกิดขึน้ ในบ้ าน พืน้ ที่ใกล้ บ้าน และ
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ภายในโรงเรี ยน ในปั จจุบนั ผู้ปกครองมีทศั นคติให้ ลกู หลานเรี ยนหนังสือสูงๆ เพราะงานสวนเป็ นงานหนัก
และมีรายได้ น้อยกว่าอาชีพอื่นๆ เด็กวัยนี ้จึงมีเวลาวิ่งเล่นมากกว่าเด็กในอดีตที่ต้องช่วยพ่อแม่ทําสวน
การใช้ พื ้นที่เพื่อทํากิจกรรมของกลุม่ วัยเด็กและวัยรุ่น มีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่ริมนํ ้า พื ้นที่อยูอ่ าศัย พื ้นที่
ลานกิจกรรมของโรงเรี ยนและวัด และเส้ นทางคมนาคมทางบก ส่วนการศึกษาเล่าเรี ยนในอดีตส่วนใหญ่
กลุม่ วัยนี ้เข้ ารับเรี ยนที่วดั บริ เวณใกล้ บ้าน ด้ วยการเดินเท้ าตามท้ องร่องสวนและการสัญจรทางเรื อ12 แต่
ปั จจุบนั เด็กมีทงั ้ เรี ยนในระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนวัดภายในชุมชน และออกไปเรี ยนโรงเรี ยนที่มี
ชื่อเสียงในตัวเมือง ทําให้ ปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ วัยนี ้ในพื ้นที่เริ่ มห่างเหินและไม่ค้ นุ ชินกับสภาพพื ้นที่ ขาด
ทักษะการดํารงชีวิตตามธรรมชาติดงั เช่นในอดีต
- กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มช่วงอายุ 21 – 55 ปี เป็ นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการเล่า
เรื่ องราววิถีการดํารงชีวิตของชุมชนในอดีต ทังประวั
้
ติศาสตร์ ของพื ้นที่ วัฒนธรรมชาวสวน การพัฒนา
้ ม
และการเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆ ถือเป็ นกลุม่ ที่มีวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในแบบดังเดิ
และได้ รับการพัฒนาทางด้ านการศึกษา การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทังชาวสวน
้
ข้ าราชการ รับจ้ าง
ค้ าขาย การประกอบอาชีพชาวสวนยังมีความผูกพันกับพื ้นที่เกษตรกรรมและโครงข่ายลํานํ ้า แต่อาจมี
แนวคิดการทําสวนที่เปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น วิธีการรดนํ ้าพืชพรรณ การจ้ างขึ ้นเก็บลิ ้นจี่ การจ้ างถาง
หญ้ า เนื่องจากในปั จจุบนั การออกสวนแบบที่ไม่มีลกู หลานติดตาม จึงจําเป็ นต้ องพึ่งพาผู้อื่นช่วยดูแล
พื ้นที่สวนด้ วยการจ้ างคนนอกชุมชน หรื อคนในชุมชนที่มีสวนอยู่ใกล้ เคียง การใช้ พื ้นที่เพื่อทํากิจกรรม
มี ความสัม พันธ์ กับพืน้ ที่ ริมนํ า้ พื น้ ที่ อยู่อาศัย พื น้ ที่ เกษตรกรรม และเส้ น ทางคมนาคมทางบก
สะท้ อนวิถีการดํารงชีวิตตามแนวลํานํา้ และพื ้นที่สวนแบบดังเดิ
้ มได้ กลุ่มที่ยงั คงประกอบอาชีพ
ชาวสวนจะมีการเข้ าสวนเป็ นเวลาประจํา โดยการใช้ เทคโนโลยีและการจ้ างงานแทนการลงมือ
ช่วยกันทําจากแรงงานในครัวเรื อน สภาพชีวิตที่ไม่เร่ งรี บ มีทงกลุ
ั ้ ่มที่ปลดเกษี ยณจากการทํางาน
บริษัทเอกชนในเมือง และกลุม่ ที่ทําสวนมาตังแต่
้ ดงเดิ
ั้ ม
- กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ 55 ขึ ้นไป เป็ นกลุ่มคนวัยพักผ่อนที่ไม่ต้องรับภาระการ
ทํางานหนัก การอยู่บ้าน และการทํากิจกรรมภายในบ้ าน การใช้ พื ้นที่เพื่อทํากิจกรรมของกลุ่มคน
วัยนี ้ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ริมนํ ้า พื ้นที่อยู่อาศัย และศาสนสถาน เช่น การพักผ่อนใน
บริ เวณศาลาท่านํ ้าและระเบียงบ้ าน การทําบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่วดั การ
พบปะเพื่อนฝูง ส่วนพื ้นที่เกษตรกรรมกลุ่มผู้สูงอายุจะเข้ าไปทํางานเล็กๆ น้ อยๆ เพื่อถอนวัชพืช
และเก็บเศษไม้ ในสวนเท่านัน้ มีความผูกพันกับเพื่อนบ้ านที่อายุวยั ใกล้ เคียงกัน ซึ่งกิจกรรมของ
กลุม่ คนวัยสูงอายุในพื ้นที่ชมุ ชนสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ของการใช้ พื ้นที่ดงั เช่นในอดีต แต่ไม่เข้ าไป
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ทํากิจกรรมหนัก จากประสบการณ์ ชีวิตของกลุ่มคนสูงอายุที่มีความผูกพันกับระบบกิจกรรมกับ
การใช้ พื ้นที่มาเป็ นระยะเวลายาวนาน จึงถือเป็ นกลุม่ ที่สามารถบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ วิถี
การดํารงชี วิตของชุมชนริ มนํา้ ในบริ บทสวนยกร่ องแบบดังเดิ
้ มได้ เป็ นอย่างดี และถื อเป็ นกํ าลัง
สําคัญที่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางกายภาพให้ เกิดลักษณะของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนในปั จจุบนั นํามาสูก่ ารเข้ าใจและทราบถึงคุณค่าความสําคัญของพื ้นที่ชมุ ชนต่อไป
5.) ความสัมพันธ์ ของชุมชนกับพืน้ ที่โดยรอบ บทบาทความสัมพันธ์ของชุมชน
ริ มนํา้ แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามต่อชุมชนโดยรอบจนถึงระดับเมืองมีอยู่ในทุกยุคสมัย ซึ่ง
ปั จจัยหลักที่เกิดความสัมพันธ์ คือ กิจกรรมภาคการเกษตร การค้ าแลกเปลี่ยนสินค้ ากัน ซึง่ นําไปสู่
การประกอบอาชี พ วัฒนธรรม ประเพณี และกิ จกรรมต่างๆตามมา จากการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมภายในและภายนอกพื ้นที่ ก่อให้ เกิดการติดต่อสื่อสารกับพื ้นที่โดยรอบชุมชนได้ สะดวก
กว่าในอดีต กลุม่ วัยเรี ยนได้ รับการศึกษาที่สงู ขึ ้น กลุ่มวัยแรงงานเดินทางออกไปหาแหล่งงานนอก
พืน้ ที่ มากขึน้ ส่วนกิ จกรรมภาคการเกษตรในปั จจุบนั กลุ่มพ่อค้ าคนกลางเข้ ามารั บผลผลิตทาง
การเกษตรถึงพื ้นที่ชมุ ชน
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ชุมชนริ มนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ลักษณะทางด้ านกายภาพของพื ้นที่ชุมชนที่ก่อให้ เกิดลักษณะของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม คือ ใน
อดีตพื ้นที่เดิมของชุมชนเป็ นพื ้นที่ทะเลตม อันเกิดจากการที่แม่นํ ้าพัดพามาสะสมและทับถมตามปาก
แม่นํ ้า การสร้ างบ้ านแปงเมืองที่ต้องควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ ในเรื่ องของนํ ้าจืดและคมนาคม จึงเป็ น
ชุมชนชาวสวน ที่ต้องมีการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทังระบบนํ
้
้าขึ ้นนํ ้าลง เครื อข่าย
้ ่นฐานของชุมชน เอกลักษณ์
ลํานํ ้าขนาดใหญ่ ซึง่ สภาพภูมิประเทศมีระบบสวนที่สมั พันธ์ กบั การตังถิ
ดังเดิ
้ มที่โดดเด่นของที่ราบลุ่มแม่นํ ้าแม่กลองตอนล่าง การใช้ เส้ นทางการคมนาคมทางนํ ้าเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต และแหล่งระบบสวนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรมเป็ นหลัก
ในปั จจุบนั เริ่ มมีกิจการบ้ านพัก (โฮมสเตย์) ที่เกิดขึ ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
สภาพความเป็ นอยูย่ งั คงความเป็ นชนบทที่มีการพึง่ พากันแบบสังคมเกษตรกรรม
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บทที่ 5
พัฒนาการของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
ในชุมชนริมนา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
การศึกษาถึงข้ อมูลประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ สาคัญต่างๆ และสภาพทั่วไปของพืน้ ที่ ทัง้
ลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้ างชุมชน การขยายตัวของชุมชน และความสัมพันธ์ ของ
ชุมชนกับพื น้ ที่ โดยรอบ
เพื่ ออธิ บายพัฒนาการของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในแต่ละช่วง รวมถึงอิทธิพลที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมในแต่ละยุค
จากสมมติฐานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเอกสารตารา สามารถนามาวิเคราะห์
แบ่งช่วงพัฒนาการของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามเป็ น 3 ช่วง ตามยุคการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม คือ
ช่ วงที่ 1 : ยุคแรกของการตังถิ
้ ่นฐานชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม (พ.ศ.2300 - พ.ศ.2449)
ช่ วงที่ 2 : ยุคชุมชนขยายและตลาดน ้ารุ่งเรื อง (พ.ศ.2450-2500)
ช่ วงที่ 3 : ยุคการเปลี่ยนผ่านของชุมชนริมน ้าและเกษตรกรรม (พ.ศ.2501-ปั จจุบนั )
5.1 ยุคแรกของการตัง้ ถิ่นฐานชุมชนริมนา้ คลองแควอ้ อม (พ.ศ.2300 - 2449)
ลาน ้าเก่าแก่ที่สมั พันธ์ กบั การตังหลั
้ กแหล่งของผู้คนในประเทศตังแต่
้ ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์
โดยร่ องรอยของโบราณวัตถุสถานที่พบในบริ เวณลุ่มแม่น ้าแม่กลองนันล้
้ วนสะท้ อนให้ เห็นว่าการ
เกิดและการเคลื่อนย้ ายของคนจากภายนอกหลายเผ่าพันธุ์เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานเป็ นกระบวนการที่
คลี่คลายเรื่ อยมาจนปั จจุบนั จึงนับได้ ว่าเป็ นบริ เวณลุ่มน ้าหนึ่งที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการใน
ภาคกลางของประเทศไทย1
แม่นา้ แม่กลองนับเป็ นแม่นา้ สายสาคัญทางซีกตะวันตกในดินดอนสามเหลี่ยมของลุ่ม
แม่น ้าเจ้ าพระยา มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย-ตระนาวศรี ที่กนเขตแดนประเทศไทยออก
ั้
จากประเทศพม่า จากลักษณะภูมิประเทศตามที่เส้ นทางน ้าไหลผ่าน ทาให้ แบ่งกลุม่ ลุม่ น ้าแม่กลอง
ได้ 2 ส่วนคือ แม่นา้ แม่กลองตอนบนและตอนล่าง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในบริ เวณพืน้ ที่
1

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. ลุม่ แม่น ้าแม่กลองมีคนยุคหินเป็ นบรรพชนคนยุคปั จจุบนั . ลุม่ น ้าแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ ชาติ
พันธุ์ "เครื อญาติ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน. 2547), หน้ า 27-80.
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ตอนล่าง โดยนับจากอาเภอเมืองกาญจนบุรีเรื่ อยลงมาจนถึงอ่าวไทย บริ เวณเขตอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
พื ้นที่ลุ่มแม่นา้ แม่กลองยังเป็ นพืน้ ที่ศูนย์รวมของผู้คนมาช้ านานในการทากิจกรรมตาม
ธรรมเนียมประเพณีและยามศึกสงครามใช้ เป็ นที่รวมพล โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางชุมชนและเป็ น
แหล่งวัฒนธรรมที่สาคัญ ตลอดจนมักตังอยู
้ ่ริมแม่นา้ ลาคลองที่เป็ นวัดประจาตาบล วัดประจา
จังหวัดตังแต่
้ ในอดีต จากความเจริ ญรุ่ งเรื องของชุมชนในพืน้ ที่ ราบลุ่มแม่นา้ แม่กลองตอนล่าง
เอกลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มที่ โดดเด่นของที่ราบลุ่มแม่น ้าแม่กลองตอนล่างที่สาคัญคือ การใช้ เส้ นทางการ
คมนาคมทางน ้าเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต และกลายเป็ นที่มาของตลาดนัดน ้า รวมถึงแหล่งระบบ
สวนยกร่องขนาดใหญ่
หลัก ฐานทางด้ า นประวัติศ าสตร์ ข องพื น้ ที่ ชุม ชนและบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ท าให้ ท ราบถึ ง
ลัก ษณะการตัง้ ถิ่ น ฐานของชุมชนริ มน า้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุท รสงครามที่ ประกอบด้ วย
ทางด้ านภูมิศาสตร์ ด้ านยุทธศาสตร์ ด้ านการอพยพย้ ายถิ่นและเหตุการณ์สาคัญที่มีอิทธิพล คือ
 ด้ านภูมิศาสตร์ บริ เวณลุ่มนา้ แม่กลองตอนล่าง มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มกว้ างขวาง
ลาคลองใหญ่น้อยมากมายแยกจากแม่น ้าแม่กลอง สวนผลไม้ ที่สมั พันธ์กบั การตังถิ
้ ่นฐาน ซึง่ แตกต่าง
กันระหว่างฝั่ งตะวันตกนัน้ ล้ วนมีสภาพเป็ นเทือกเขา และที่ลาดสูงต่อลงมาจากเทือกเขา และฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น ้าเป็ นที่ลมุ่ ลาดต่าลงสูแ่ ม่น ้าท่าจีนและชายฝั่ งทะเลด้ านอ่าวไทย ด้ วยเหตุนี ้จึงมีผ้ ู
ขุดคลองใหญ่น้อยจากแม่น ้าแม่กลองออกไปเลี ้ยงเรื อกสวนไร่ นา รวมทังการขุ
้
ดคลองเพื่อใช้ ในการ
คมนาคมขนส่งระหว่างแม่น ้าแม่กลองและแม่น ้าท่าจีน2
แม่น ้าอ้ อมหรื อคลองแควอ้ อม3 ไหลออกทะเลที่อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีไปยังอาเภอ
บางคนที อาเภออัมพวา ออกทะเลที่จงั หวัดสมุทรสงคราม ลาน ้าตรงหน้ าเมืองราชบุรีเป็ นที่สบกัน
จึงเป็ นบริ เวณที่มีความกว้ างพอที่เรื อสาเภาเดินทะเลเข้ ามาจอดทอดสมอได้ จึงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ ้น เกิดชุมชนใหญ่น้อยเพิ่มขึ ้น
 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ นับ ตัง้ แต่ รั ช กาลสมเด็ จ พระบรมไตรโลกนารถลงมา ที่ ก รุ ง
ศรี อยุธยามีพฒ
ั นาการก้ าวหน้ าขึ ้นเป็ นราชอาณาจักรสยาม ลุ่มน ้าแม่กลองในระยะแรกๆ มีเมือง
สาคัญ 2 เมืองคือเมืองราชบุรีและเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็ นเมืองท่าที่มีการติดต่อการค้ าขายกั บ
ต่างประเทศ เรื อสาเภาจากภายนอกสามารถเข้ ามาตามลานา้ แม่กลองได้ จนถึงตัวเมืองราชบุรี
2

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. ลุ่มแม่น ้าแม่กลองมีคนยุคหินเป็ นบรรพชนคนยุคปั จจุบนั . ลุ่มน ้าแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ ชาติ
พันธุ์ "เครื อญาติ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน. 2547), หน้ า 27-80.
3
เรื่ องเดียวกัน. หน้ าเดียวกัน.
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เพราะลานา้ กว้ างและท้ องนา้ ลึก สมัยอยุธยาที่ราบลุ่มต่าบริ เวณสองฝั่ งนา้ แม่กลองตังแต่
้ เมือง
ราชบุรีผา่ นอำเภอบำงคนที อำเภออัมพวำ ลงไปจนถึงอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม เริ่ มมีการ
ขยายตัวของชุมชนขึ ้น เพราะเป็ นบริ เวณที่อยู่ห่างไกลเส้ นทางเดินทัพ อยู่ในตาแหน่งที่มีการติดต่อ
ค้ าขายกับภายนอก และเกิดเป็ นที่ดอนเหมาะสาหรับการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คน ประกอบกับลุ่มน ้า
แม่กลองในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2310 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผลของการเสีย
พระนครศรี อยุธยาแก่ พ ม่า ประชาชนถูกกวาดต้ อนเป็ นเชลย เส้ น ทางเดิน ทัพเปลี่ยนจากกรุ ง
ศรี อยุธยาเป็ นกรุ งธนฯ และกรุงเทพฯ ตามลาดับ และลุ่มน ้าแม่กลองตอนกลางเริ่ มมีบทบาทขึ ้นใน
สมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชกู้เอกราชในศึกค่ ายบางกุ้ง ดังนัน้ บริ เวณชุมชนริ มนา้ คลอง
แควอ้ อ มและพื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งจึ ง มี ก ารตัง้ กองทัพ ของพม่ า การสร้ างสัญ ลัก ษณ์ เ สาหงส์ ต าม
วัดวาอารามในยุคนัน้ เมื่อสงครามสงบชาวมอญบางส่วน และประชาชนอื่นๆในพื ้นที่ใกล้ เคียง
อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานอาศัยบริเวณริมสองฝั่ งคลองแควอ้ อม
 ด้ านการอพยพย้ ายถิ่น ในช่วงแรกตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 นัน้ เป็ นสมัย
ที่เริ่ มมีการขยายตัวของชุมชนตังแต่
้ บริ เวณตัวเมืองราชบุรีมาจนถึงเมืองสมุทรสงครามบริ เวณ
ปากนา้ แม่กลอง ซึ่งพัฒนาการของบ้ านเมืองในช่วงเวลานี ้เกิดชุมชนสวนผลไม้ ขึ ้น รวมถึงตังแต่
้
สมัยรัชกาลที่ 1 ลงมา เมืองราชบุรีในลุ่มน ้าแม่กลองจึงกลายเป็ นเมืองที่มีการเคลื่อนย้ ายผู้คน
เผ่าพันธุ์ต่างๆ จากภายนอกเข้ ามาตังหลั
้ กแหล่งเรื่ อยมา เช่น ลาว เขมร มอญ และจีน เป็ นต้ น ซึ่ง
รัชกาลที่ 1 พาครอบครัว และผู้คนแยกย้ ายกันตังถิ
้ ่นฐานอยู่ริมแม่น ้าแม่ กลอง และเป็ นมอญที่ยึด
มัน่ ในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด ได้ พากันสร้ างวัดใหญ่น้อยขึ ้นเป็ นศูนย์กลางของชุมชนและ
ท้ องถิ่น ในลักษณะที่คงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ของตนไว้ เห็นได้ จากการสร้ างพระสถูปเจดีย์แบบมอญไว้
บริ เวณหน้ าโบสถ์ หรื อหน้ าวัด ซึ่งในแต่ละชาติพนั ธุ์มีความแตกต่างกัน จึงเกิดภูมิปัญญา และ
วิถีชีวิตเข้ ามาสูพ่ ื ้นที่ เช่น รูปแบบการทาสวน ไร่นา การค้ าขาย การปลูกบ้ านเรื อนพักอาศัย การค้ า
และการแลกเปลี่ยน พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการอพยพ
ของกลุม่ คนเล็กๆ เลือกที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานในบริเวณใกล้ วดั ริมน ้า ซึง่ เป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของชุมชน
การศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านการศึกษาเหตุการณ์ สาคัญที่
เกิดขึ ้น องค์ประกอบของชุมชน ทังลั
้ กษณะกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และสรุ ปผลการวิเคราะห์
องค์ ประกอบภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุชมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
ประเด็นการศึกษา ตัวแปร คือ ระบบนิเวศ รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน การใช้ ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร
โครงข่ ายการสัญจร โครงสร้ างของชุมชนและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ซึ่งน าข้ อมูลมาวิ เคราะห์ มี
รายละเอียดดังนี ้

67

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 5.1 เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในช่วงที่ 1
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5.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
1.) ระบบนิเวศและลักษณะพืน้ ที่เกษตรกรรม จากข้ อสันนิษฐานจากเอกสารตารา
พบว่า สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ ในยุคนีส้ ่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ป่าปะปนกับพื ้นที่สวน ตามความโดดเด่น
ทางภูมิศาสตร์ ที่มีโครงข่ายลาน ้าเชื่อมต่อกันโดยทัว่ พื ้นที่และความสัมพันธ์กบั ระดับการขึ ้น-ลงของ
น ้าทะเล ก่อให้ เกิดระบบการไหลเวียนน ้าที่ถ่ายเทได้ อย่างสะดวกตลอดเวลาของระบบโครงข่ายลา
น ้าตามธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ธาตุในดินและสัตว์น ้าจากการทับถมของ
ลาน ้าในฤดูน ้าหลาก
ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ดงั กล่าว ชุมชนได้ ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ป่าเป็ นพื ้นที่สวนตามแนวลา
คลองแควอ้ อมด้ านใน ก่อให้ เกิดการขุดซอยคลองแยกจากคลองธรรมชาติเพื่อสร้ างระบบเครื อข่าย
น ้าสาหรับการทาสวนทาไร่ และการสัญจร การทาเกษตรต้ องปรับตัวเข้ ากับเงื่อนไขของระบบนิเวศ
ซึง่ ทาเป็ น ระบบสวนยกร่ อง4 มีการขุดคูหรื อท้ องร่องขนาดกว้ างประมาณ 3-4 วา เริ่ มปรากฏภาพ
ขนัดสวนตารางสี่เ หลี่ย มเล็ก ๆ ในพืน้ ที่ จัง หวัด สมุท รสงครามและราชบุรี การสร้ างระบบสวน
มะพร้ าวผลแบบยกร่ องสูงที่สอดคล้ องกับสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีน ้าท่วมพื ้นที่ในฤดูน ้าหลาก ซึ่งการ
ปลูกมะพร้ าวถือเป็ นพืชพรรณที่สามารถดารงอยู่ได้ ทงน
ั ้ ้าท่วมขัง น ้าจืด น ้ากร่ อย ดินเค็ม รวมถึง
การเพิ่มพื ้นที่การแผ่ของลาน ้าในฤดูน ้าหลาก ซึง่ การปรากฏระบบยกร่องสูงที่ถกู พัฒนาในบริ เวณที่
ราบลุ่มดังกล่าว ถือเป็ นจุดกาเนิดทางภูมิปัญญาท้ องถิ่นจากบรรพบุรุษสืบทอดกันมา อันมีลกั ษณะ
ของโครงข่าย ลาน ้าขนาดเล็กที่ซอยเข้ าไปทุกสวนแสดงถึงการสร้ างบ้ านแปงเมืองของบรรพบุรุษใน
อดีตที่สอดคล้ องกับสภาพภูมิประเทศของเมือง อิทธิพลของระบบน ้าขึ ้นน ้าลง โครงข่ายคลองที่
แตกแขนงจานวนมาก ก่อเกิดวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึง่ รูปแบบ
ของพื ้นที่ถกู กาหนดขึ ้นเฉพาะแบบดังกล่าว บ่งชี ้ถึงสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพอันเป็ นตัวกลางร่ วมกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์5
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของการทาสวนมะพร้ าว อันเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ จนกระทัง่
ปี พ.ศ. 2397 ถือกาเนิดขึ ้นมาจากการที่ นำยติ มี แก้วกุญชร อาชีพนักจารหนังสือขอม (จาร : คือการ
เขียนหนังสือลงบนใบลาน) ได้ นาเมล็ดลิ ้นจี่พนั ธุ์ค่อม จากตรอกจันทร์ ยานนาวา บางกอกมาปลูก6
ในภายหลังชาวบ้ านนิยมปลูกลิ ้นจี่ตามกันมากขึ ้น และเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงจากสวนมะพร้ าวเป็ น

ดรุณี พงษ์ สวัสดิ์ และคณะ. ร่วมกันรู้แผ่นดิน : แม่กลอง...ที่เป็ นมา. (สมุทรสงคราม : ม.ป.พ., 2549.)
Ingolf Vogeler, Critical Cultural Landscape. [Online] , June 10, 2012. Available from www.uwec.edu.
6
ปิ่ น บุตร, หนังตึง เนือ้ เต่ ง “อีค่อม”แม่ กลอง ลองแล้ วจะติดใจ. [ออนไลน์] 12 กรกฎาคม 2555. แหล่งที่มา
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000041969
4
5
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สวนผลไม้ ผสมผสาน ทัง้ ลิ ้นจี่ ส้ มโอ มะพร้ าว และต้ นหมาก ในบริ เวณริ มนา้ คลองแควอ้ อมฝั่ งใต้
ตาบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม7

ระบบสวนมะพร้ าวแบบยกร่องสูง

การลาเลียงมะพร้ าวจากสวน

ที่มา : สืบค้ น ณ วันที่ 17 ก.ค. 2555 จาก http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/samutsongkram2.htm

รูปที่ 5.1 ลักษณะพื ้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่ 1

2.) รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน การตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลาน ้า (River Linear Settlement)
สองฝั่ งคลองแควอ้ อมกระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริ เวณปากคลอง และวัดศูนย์กลางชุมชน จากบรรดา
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่อพยพเข้ ามาส่วนหนึง่ เป็ นชาวจีนอพยพเข้ ามาตังแต่
้ สมัยอยุธยาต่อเนื่องจนถึงสมัย
กรุ งรัตนโกสินทร์ อาศัยอยู่ปากคลองวัดประดู่และปากคลองวัดปากน ้า จากความชานาญทางการ
เดินเรื อและการค้ าขาย ปรากฏบ้ านเรื อนริ มน ้า เรื อนทรงไทย และเรื อนแถวริ มน ้าซึง่ สร้ างเครื่ องผูก
สร้ างด้ วยไม้ ไผ่ หรื อบ้ านขัดแตะ และชาวจีนนิยมสร้ างเป็ นเรื อนแพเพื่ออยู่อาศัยและค้ าขาย ส่งผล
ให้ พื ้นที่แถบนี ้เริ่ มมีการหาที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่ การสร้ างวัดวาอารามเพื่อเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยาม
สงคราม การขยายพื ้นที่ทาสวนในพื ้นที่
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในช่วง พ.ศ.2248 การตังถิ
้ ่นฐานของ ชุมชนริ มน้ ำใน
บริ บทสวนยกร่ อง บริ เวณสองฝั่ งริ มน ้าคลองแควอ้ อมก่อกาเนิดขึ ้น จากข้ อสันนิษฐานการก่อตังวั
้ ด
เก่าแก่ที่ปรากฏเรี ยงรายบริเวณริ มสองฝั่ งลาน ้าคลองแควอ้ อม และลาคลองโดยรอบ ได้ แก่ วัดบาง
วันทอง วัดโบสถ์ วัดบางกุ้ง วัดบางสะแก วัดแก้ วเจริ ญ วัดท้ องคุ้ง วัดอมรเทพ เป็ นต้ น (ดังแผนที่
5.1) อันเกิดจากชาวบ้ านจากอยุธยาและบริ เวณอื่นอพยพหนี ภยั สงครามด้ วยการบุกเบิกพื ้นที่เข้ า
มาในบริ เวณที่เป็ นลาคลองสายย่อย การกวาดต้ อนผู้คนเชื ้อชาติต่างๆ เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน ในสมัย
รัชกาลที่ 2-3 ชาวเขมรอพยพมาตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อน อยู่บริ เวณริ มคลองแควอ้ อมฝั่ งทางเหนือ

7

สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555.
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ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที ใ นปั จ จุ บัน ถู ก เรี ย กว่ า เขมรบ้ า นหมู่ 8 ซึ่ ง มี ห ลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ถึงการอพยพย้ ายถิ่นเข้ ามาในบริเวณลุม่ น ้าแม่กลองอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มชาวจีนที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานโดยใช้ การเพาะปลูกสวนยกร่ องตามเทคโนโลยีของชาวจีน
เพื่อการค้ าขายและทามาหากิน 9 และการก่อสร้ างศาลเจ้ าเพื่อยืดเหนี่ยวจิตใจ การอพยพย้ ายถิ่น
เข้ ามาของคนจีนได้ นาแนวคิดของการเพาะปลูก ไทยที่ได้ รับอิสระจากระบบไพร่ เพื่อ ตังถิ
้ ่นฐานเข้ า
มาถือสวนหรื อเช่าสวนของชาวสวนที่อยูแ่ ต่ก่อน เมื่อสามารถเก็บเงินได้ ก็ซื ้อพื ้นที่สวนเป็ นของตนเอง
บริเวณด้ านในหรื อปลายคลองต่างๆ และการบุกเบิกจับจองพื ้นที่ป่ารกร้ างโดยไม่ต้องซื ้อ เพื่อพัฒนา
เป็ นร่องสวน ทุ่งนา ทานาในร่อง การปลูกมะพร้ าว
3.) การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินและอาคาร
จากการศึกษาวรรณกรรมของวิลาวัณย์
ภมรวรรณ และดรุ ณี พงษสวัสดิ์ และคณะ พบว่า สามารถสันนิษฐานการใช้ ประโยชน์ที่ดินและ
อาคาร (ดังแผนที่ 5.1) ได้ ว่า ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินยังไม่มีความหลากหลายมาก โดยพื ้นที่
ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่กระจายตัวอยู่ริมน ้า การแทรกตัวของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรมตามแยกคลองต่างๆ ซึง่ สอดคล้ องกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มี
ความชานาญในการค้ า ขายและการท ามาหากิ น ส่ว นลึก เข้ าไปหลัง จากที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นพื น้ ที่
เกษตรกรรมในลักษณะของสวนผลไม้ แบบยกร่องสูงและพื ้นที่ป่าดังเช่นในช่วงอดีต จากการศึกษา
ดัง กล่า วพบว่า การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น และอาคารมี ก ารกระจุก ตัวของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ใน
ประเภทต่างๆ ทังที
้ ่อยูอ่ าศัย แหล่งตลาด และสถาบันศาสนาล้ วนเกาะตัวอยู่ตามแนวลาคลองแคว
อ้ อม และปากคลองสาคัญ เช่น ปากคลองวัดประดู่และปากคลองแควอ้ อม เนื่ องจากบริ เวณ
ดังกล่าวสามารถเดินทางเข้ าถึงได้ สะดวกและเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและศาสนา โดยมีคลอง
แควอ้ อมอ้ อมเป็ นแนวแกนหลักของพื ้นที่
4.) โครงข่ ายการสัญจร เนื่องจากชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อมเป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ริมคลอง
แควอ้ อมที่เชื่อมแต่กับแม่นา้ แม่กลองอันเป็ นแม่สายสายสาคัญที่เชื่อมต่อกับทะเลและเป็ นศูนย์
รวมของการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนขนาดใหญ่ ทาให้ การคมนาคมขนส่งและการติดต่อกันของคนใน
ชุมชนสามารถสัญจรได้ ทงทางบกและทางน
ั้
้า ซึง่ การเดินทางในระยะใกล้ ละแวกบ้ านคนในชุมชน
อาศัยการเดินทางด้ วยเท้ าตามคันดินตามร่ องสวนในพื ้นที่ ส่วนการเดินทางในระยะไกลใช้ การ
8

วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, “การเปลีย่ นแปลงเพื่อความอยู่รอดของชุมชนริ มน ้าดังเดิ
้ มในพื ้นที่อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548).
หน้ า 76.
9
มติชนรายวัน, สวนยกร่ องที่บางกอกยุคอยุธยา [ออนไลน์], 12 เมษายน 2556. แหล่งที่มา
http://www.sujitwongthes.com/2013/04/siam05042556/
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สัญจรด้ วยเรื อ ทังเรื
้ อสาปั น้ เรื ออีแปะ เรื อบด ซึ่งแม่น ้าลาคลองถือเป็ นเส้ นทางสายหลักในการ
สัญจรภายในชุมชนระหว่างบ้ านเรื อน และชุมชนภายนอก
5.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ในช่วงยุคแรกเป็ นการทาสวนไม้ ผลหลากหลายชนิดในลักษณะผสมผสานกันบนคันร่ อง
เช่น มะพร้ าว ลิ ้นจี่ กล้ วย ชมพู่ มะม่วง มังคุด ทุเรี ยน ส้ มโอ หลาก พลู เป็ นต้ น ลักษณะการผลิต
แบบผสมผสานที่เป็ นระบบการผลิตที่ไม่ได้ ทาการผลิตในระบบใดระบบหนึง่ แต่เป็ นการผสมผสาน
ระบบการผลิตต่างๆ พร้ อมกันในพืน้ ที่เดียวกัน 10 ทัง้ การทาสวนไม้ ผล การทานา และการปลูก
พืชผัก เป้าหมายการผลิตเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนเพื่อการยังชีพ เน้ นระบบเศรษฐกิจแบบพึง่ พา
ตนเอง โดยการใช้ แรงงานครอบครัว และเหตุผลที่พื ้นที่ไม่ส ามารถทานาในท้ องร่ องได้ เนื่องจาก
พื ้นที่บนท้ องร่องปลูกมะพร้ าวหนาแน่นจนไม่มีแสงแดดส่องถึงต้ นข้ าวได้ เพียงพอ รวมถึงขนาดของ
ท้ องร่ องที่เล็กเกินกว่าที่เหมาะสมในการทานา ส่วนกลุ่มชาวจีนประกอบอาชีพค้ าขายเป็ นหลัก
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในรู ปแบบของการแลกเปลี่ยน โดยการสอบเรื อ
ค้ าขายแลกเปลี่ยนของสด ผัก และผลไม้ 11
จากการศึกษาวรรณกรรมของวิลาวัณย์ ภมรวรรณ พบว่า ลักษณะทางสังคมล้ วนเกิดจาก
การตังถิ
้ ่นฐานหลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทังกลุ
้ ่มชาวมอญ ชาวจีน และชาวไทย จากการอพยพ
ย้ ายถิ่นหนีภยั สงคราม เพื่อบุกเบิกหาที่ดินทากิ น การค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ า และผลจากการ
ยกเลิกระบบการเลิกไพร่ของกลุม่ คนไทย ที่กระจายตัวอยู่ตามริ มสองฝั่ งลาน ้าคลองแควอ้ อม และ
คลองสายย่อย ซึ่งผลจากสภาพภูมิศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เอื ้อต่อการตังถิ
้ ่นฐานและการประกอบอาชีพ ทาให้ ชุมชนมีรูปแบบวิถีการดารงชีวิตที่
ผูกพันกับแม่น ้าลาคลอง ที่เรี ยกว่า ชำวคลอง และชำวสวน ทังการประกอบอาชี
้
พทางการเกษตร
การค้ าขายริ มน ้า เส้ นทางการสัญจร สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ และแหล่งอุปโภคบริ โภค ลักษณะ
ความเป็ นอยู่ข องคนในชุม ชนจึง มี ชีวิ ต ความเป็ นอยู่ที่ เ รี ย บง่ า ย สงบสุข มี ความโอบอ้ อมอารี
เอื อ้ เฟื ้อเผื่อแผ่กัน สภาพสัง คมทั่วไปผู้คนจะอยู่กัน เป็ นหมู่บ้ าน ความสัมพัน ธ์ เครื อญาติ เป็ น
ครอบครัวขยายที่มีปยู่่ าตายาย พ่อแม่ ลูกหลานอาศัยอยู่รวมกันในบ้ านเรื อนทรงไทยหมู่ริมน ้า ซึง่
ครอบครั วชาวสวนมีลกั ษณะของหน่วยผลิตและหน่วยบริ โภคในเวลาเดียวกัน ที่ใช้ แรงงานใน
ครัวเรื อนเป็ นหลักการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรื อน
10

วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, “การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของชุมชนริ มน ้าดังเดิ
้ มในพื ้นที่อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). หน้ า 77.
11
สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555.
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1.) โครงสร้ างของชุมชน จากการศึกษาวรรณกรรมของดรุ ณี พงษสวัสดิ์ และคณะ
และวิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ พบว่า โครงสร้ างของชุมชนในยุคนี ้ยังไม่มีความหลากหลายหรื อซับซ้ อน
มาก เนื่องจากวิถีการดารงชีวิตที่เรี ยบง่ายของคนในชุมชน การบุกเบิกหาที่ดินทากินเพื่อการยังชีพ
การค้ าขายแลกเปลี่ยนกัน จึงมีโครงข่ำยลำน้ ำ คือ คลองแควอ้ อมและคลองสายย่อย เป็ นปั จจัย
หลักในการเลือกที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน การที่คนในชุมชนต้ องปรับตัวเข้ าหาระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เพื่อ
ทาพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและทีอ่ ยู่อำศัย ส่งผลให้ เกิดภูมิปัญญาท้ องถิ่นขึ ้นในพื ้นที่ การพึ่งพาอาศัยกัน
ในเรื่ องของระบบสวนและเครื อข่ายน ้า ก่อเกิดการนาผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนกัน ทา
ให้ เกิดตลาดบกและตลาดที่ขายกันบนท้ องน ้าในบริ เวณใกล้ ชมุ ชน ตลอดจน ศำสนสถำน ทังศาล
้
เจ้ าและวัดเป็ นศูนย์กลางทางกิจกรรมและประเพณีสาคัญ ก่อให้ เกิดโบราณสถานหรื อศาสนสถาน
ปรากฏให้ เห็นริ มสองฝั่ งคลองแควอ้ อ มเป็ นจานวนมากริ มน ้าหลายแหล่งที่สะท้ อนถึงพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2.) การขยายตั ว ของชุ มชน จากข้ อ สัน นิ ษ ฐานในลักษณะการขยายตัว ของชุม ชน
เกิดขึ ้นจากการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนชาวสวนในบริ เวณสองฝั่ งริ มคลองแควอ้ อม และกลุม่ ชาวจีนที่
กระจุกตัวตามปากน ้าริมน ้าคลองสายหลักเพื่อค้ าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้ าทางการเกษตร เครื่ อง
อุปโภคบริโภคตามความชานาญเฉพาะกลุม่ แล้ วค่อยๆ ขยายตัวเข้ าไปตามลาคลองสายหลัก และ
คลองสายย่อย เช่น คลองวัดประดู่ คลองบางวันทอง คลองบางเชิงกราน คลองเหมืองใหม่ คลอง
บางอ้ อม เป็ นต้ น รวมถึงการสร้ างบ้ านเรื อนโดยรอบวัดที่กระจายตัวอยู่สองฝั่ งลาน ้าคลองแควอ้ อม
ซึง่ ชุมชนมักยึดวัดเป็ นศูนย์กลางในการกระจายตัวของชุมชน และศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้ า
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่ชุมชนสามารถสันนิษฐานได้ ว่า
ช่วงระยะแรกการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนเกิดการขยายตัวตามสองฝั่ งลาน ้าคลองแควอ้ อม และคลอง
สายย่อย ตลอดแนวลาคลอง แต่กระจุกตัวอยูห่ นาแน่นในบริเวณปากคลองและวัดวาอาราม
3.) ความสัมพันธ์ ของชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อมกับพืน้ ที่โดยรอบ การตังถิ
้ ่นฐาน
ของชุมชนที่พกั อาศัยและการค้ าขายแลกเปลี่ยนกันยังมีอยูไ่ ม่กี่กลุม่ เท่านัน้ กระจายตัวอยู่ตามสอง
ฝั่ งลาน ้าคลองแควอ้ อม มีกระจุกตัวหนาแน่นในบริ เวณปากน ้าเท่านัน้ คือปากคลองวัดประดู่ ปาก
คลองแควอ้ อมที่บรรจบกับแม่น ้าแม่กลอง ปากคลองวัดบางวันทอง วัดเหมืองใหม่ ความสัมพันธ์
ของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อมกับพื ้นที่โดยรอบมีลกั ษณะเรี ยบง่าย เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ กัน เนื่องจาก
วัฒ นธรรมชาวสวน และการแลกเปลี่ ย นสิน ค้ า ยัง ไม่มี ความซับซ้ อน และมี ก ารนับ ถื อศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมที่ คล้ ายคลึงกัน จึงมีการนาผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนกันตาม
ปากน ้า ส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับพื ้นที่ภายนอก จะเป็ นในรู ปแบบการเดินทางเพื่ อซื ้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากันตามเส้ นทางแม่น ้าแม่กลอง

Map 5.1
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5.1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มนา้
คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ช่ วงที่ 1 : ยุคแรกของการตัง้ ถิ่นฐาน
ชุมชนริมนา้ คลองแควอ้ อม (พ.ศ.2300-พ.ศ.2449)
จากการศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลอง
้ ่นฐานชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงที่ 1 : ยุคแรกของการตังถิ
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้ (ดังแผนภูมิที่ 5.2)
ในระยะแรกเริ่ มของการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อมมีปัจจัยและเงื่อนไข
สาคัญที่คานึงถึงตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ตามลักษณะภูมิประเทศ
ทังทรั
้ พยากรดิน แร่ธาตุ และสถานะของลาน ้าที่สามารถเอื ้อหนุนต่อวิถีการดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการทามาหากิน ซึง่ พิจารณาจากโครงสร้ างและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ในพื ้นที่ชมุ ชนพบว่า กำรเลื อกตำแหน่งทีต่ งั้ ของบ้ำนเรื อน แหล่งทีท่ ำมำหำกิ น รวมถึงกำรสร้ำงวัด
วำอำรำมตามแนวลาน ้าคลองแควอ้ อมของกลุ่มหลากชาติพนั ธุ์ที่ผสมผสานกิจกรรมตามความ
ชานาญเฉพาะชาติพนั ธุ์นนั ้ ก่อให้ เกิดองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่ สาคัญ 3 ด้ าน คือ
องค์ประกอบทางกายภาพ ได้ แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้า อิทธิพลระบบน ้าขึ ้นน ้า
ลง ความสมดุลของระบบการไหลเวียนน ้าทังโครงข่
้
าย การสร้ างบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นริ มน ้าที่สอดคล้ อง
กับระบบน ้าตามธรรมชาติ การสัญจรทางเรื อตามแนวลาน ้าสายหลัก และที่สาคัญคือการสร้ าง
ระบบสวนยกร่ องที่เกิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่ สะสมถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่ นหลาน ซึ่งสัมพันธ์ กับ
องค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ ที่เป็ นยุคแห่งเส้ นทางสายสาคัญทางประวัติศาสตร์ ในการเสด็จ
ประพาสต้ นในรัชกาลที่ 5 ปรากฏหลักฐานทางศาสนาที่สาคัญ เป็ นต้ น และองค์ประกอบทาง
สัง คมและเศรษฐกิ จมี รายละเอี ย ดที่ สัมพัน ธ์ กับกลุ่มชาติ พัน ธุ์ กิ จกรรมการแลกเปลี่ยนสิน ค้ า
ทางการเกษตร รวมถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ายสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ของพื ้นที่
ตามการศึกษาวรรณกรรมของศรี ศกั ร วัลลิโภดม ประกอบกับสภาพของพื ้นที่ในยุคนี ้ ถือ
เป็ นช่วงที่สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการควบคุมระบบกิจกรรมของมนุษย์ สะท้ อนถึง
การปรับตัวของมนุษย์ที่ยอมรับพื ้นที่ที่มีลกั ษณะภูมิศาสตร์ ที่โดดเด่น ทังอิ
้ ทธิพลของระบบน ้าขึ ้นน ้า
ลง โครงข่ายลาน ้า ทรัพยากรดิน และฤดูกาลของธรรมชาติ ตามแต่ธรรมชาติแวดล้ อมจะเอื ้ออานวย
ทาให้ การจัดการต่อพื ้นที่เป็ นไปได้ ในระดับหนึง่ เท่านัน้

75

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 5.2 สรุปการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน ช่วงที่ 1

5.2 ยุคชุมชนขยายและตลาดนา้ รุ่ งเรือง (พ.ศ.2450-2500)
ภาวะหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2485) เป็ นช่วงที่พื ้นที่โดยรอบของชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทังการขยายตั
้
วของที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมากขึ ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ซบั ซ้ อนกว่าในช่วงยุคแรก จากสภาพทัว่ ไปและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชมุ ชนและพื ้นที่
โดยรอบเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทังสิ
้ ้น
ช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 คนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ อพยพย้ ายถิ่นเข้ ามา
เพื่อหลบภัยสงคราม บางครอบครัวมาเช่าบ้ านอาศัยอยู่บริ เวณปากน ้า และตามแนวคลองแคว
อ้ อมเพิ่มขึ ้น (ประยิน, เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ ) การขยายตัวของชุมชนและพื ้นที่โดยรอบอย่าง
ต่อเนื่อง ทังการพั
้
ฒนาทางโครงข่ายลาน ้าเพื่อการเกษตร การก่อสร้ างวัดบริ เวณปากน ้า ซึง่ ปรากฏ
หลักฐานทางโบราณวัตถุที่เก่าแก่ การสร้ างโรงสีข้าวแห่งแรก โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ที่ก่อตัง้
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ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 5.3 เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในช่วงที่ 2
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เป็ นแห่งแรกในเขตท้ องที่อาเภอบางคนที อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอาเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี การเปิ ดโรงเรี ยนสอนปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและบาลีในวัดหลายแห่ง เพื่อมุ่งเน้ น
การศึกษาให้ แก่คนในชุมชน
การสร้ างถนนสายแม่กลอง-ปากท่อ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093) และถนนสาย
สมุทรสงคราม-บ้ านแพ้ ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092) ส่งผลให้ คนในพืน้ ที่ทางตอนล่าง
สามารถเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองแม่กลอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพฯ ได้ สะดวก แต่
ยังไม่มีบทบาทในการสัญจรโดยตรงต่อพื ้นที่ รวมถึงเริ่ มมีการสัญจรของเรื อโดยสารตามเส้ นทาง
จากปลายคลองสายหลัก ปากคลองแควอ้ อมไปถึงตลาดอัมพวาจากเรื อเมล์ขนาดใหญ่
5.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
1.) ระบบนิ เวศและลั กษณะพื น้ ที่เ กษตรกรรม จากข้ อสัน นิ ษฐานของเหตุการณ์
สาคัญ และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วกับ พื น้ ที่ ชุม ชนพบว่า ในยุค นี ร้ ะบบนิ เ วศทางธรรมชาติเ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทังทรั
้ พยากรดิน แร่ ธาตุ และน ้า จากการขุดคลองที่แยกย่อย
จากคลองสาธารณะเพื่อให้ น ้าสามารถแผ่เข้ าถึงพื ้นที่เกษตรกรรมด้ านในมากที่สดุ ของการทาสวน
ก่อให้ เกิดระบบน ้าภายในถ่ายเทหมุนเวียนได้ สะดวก เนื่องจากเป็ นยุคที่เกิดเริ่ มมีการขยายพื ้นที่
เกษตรกรรม การขยายแหล่งทามาหากิน ประกอบกับการคัดเลือกลักษณะพืชพรรณที่เหมาะสม
กับสภาพพื ้นที่ การพัฒนาเมล็ดพันธ์ลิ ้นจี่พนั ธุ์ ส่งผลให้ พื ้นที่สวนฝั่ งใต้ ของคลองแควอ้ อมเริ่มมีสวน
ลิ ้นจี่มากขึน้ รวมถึงไม้ ผลชนิดอื่นๆ จากการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศดังกล่าว ทัง้ การขยายพืน้ ที่
เกษตร และโครงข่ายลาน ้า ทาให้ พื ้นที่เริ่ มปรากฏขนัดสวนขนาดใหญ่โดยครอบคลุมในพื ้นที่แทน
พืน้ ที่ ป่ารกร้ างดังเช่น ในอดีต จากสวนมะพร้ าวผลกลายเป็ นสวนผลไม้ ผสมผสาน ภูมิปัญญา
ชาวสวนยังคงได้ รับการถ่ายทอดมาสู่ยคุ นี ้ ส่งผลให้ ชมุ ชนจากที่ผลิตภาคการเกษตรเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน และแลกเปลี่ยนกันมากขึ ้นกว่าในยุคแรก
2.) รู ปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน จากข้ อสันนิษฐานพบว่าเป็ นยุคของการขยายตัวในการตัง้
ถิ่นฐานและการหาที่ดินทาดิน การสร้ างบ้ านเรื อนกระจุกตัวหนาแน่น มากขึ ้นบริ เวณปากคลองทัง้
ปากคลองแควอ้ อม และปากคลองวัดประดู่ (ซึ่งปรากฏบ้ านเรื อนไม้ แถวให้ เห็นในปั จจุบนั ) เกิด
ลัก ษณะศูน ย์ ก ลางทางการค้ า เนื่ อ งจากชาวจี น ที่ มี ความชานาญทางการค้ าเริ่ ม น าสิน ค้ า มา
แลกเปลี่ ย น 12 รวมถึ ง การก่ อ สร้ างวัด วาอารามและศาลเจ้ า ยัง คงมี ขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมที่เคยสร้ างบ้ านเรื อนแพ เรื อนไม้ แถว ถูกย้ ายมาจอดบนบก และปั กเสากลายเป็ น
12

สัมภาษณ์ สมพงษ์ อยู่เย็น, 8 กรกฎาคม 2555.
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การตัง้ ถิ่ นฐานแบบถาวรบริ เวณริ มตลิ่ง มี เรื อนแถวไม้ ขนานคู่ยาวตามลาคลองแควอ้ อม โดย
กระจุกตัวอยูบ่ ริเวณปากคลอง และสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นแบบเรื อนไม้ เดี่ยว ปรากฏให้ เห็นตามแนว
ลาคลองแควอ้ อมแบบกระจายตัวตามลาน ้า ศาลาท่าน ้ายื่นออกมาหน้ าบ้ าน บางหลังมีอ่จู อดเรื อ
เพื่อใช้ ในการติดต่อระหว่างบ้ านเรื อนและภายนอกด้ วยการสัญจรทางน ้า และเป็ นพื ้นที่พกั ผ่ อน
หย่อนใจของคนในครอบครัว
3.) การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินและอาคาร
จากการศึกษาวรรณกรรมของวิลาวัณย์
ภมรวรรณ และดรุ ณี พงษ์ สวัสดิ์ และคณะ พบว่า สามารถสันนิษฐานการใช้ ประโยชน์ที่ดินและ
อาคาร (ดังแผนที่ 5.2) ได้ ว่า ลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินยังไม่มีความหลากหลายมากดังเช่นใน
ยุคแรกของการตังถิ
้ ่นฐาน หากแต่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานศึกษาเพิ่มขึ ้น ซึง่ พื ้นที่สว่ นใหญ่
เป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการอยู่อาศัยที่กระจายตัวอยู่ริมน ้า การกระจุกตัวของ
การใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรมตามแยกคลองต่างๆที่มีความหนาแน่นกว่าในยุค
แรก เนื่องจากผลผลิตเกษตรเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เกิดการขยายตัวของแหล่งตลาดตามแยกคลอง ซึ่ง
สอดคล้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีความชานาญในการค้ าขายและการทามาหากินของกลุ่มชาวจีน ส่วน
ลึกเข้ าไปหลังจากที่ อยู่อาศัยเป็ นพืน้ ที่ เกษตรกรรมในลักษณะของสวนผลไม้ แบบยกร่ องสูง จาก
การศึกษาดังกล่าวพบว่า การใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคารมีการกระจุกตัวของการใช้ ประโยชน์ที่ดินใน
ประเภทต่างๆ ทัง้ ที่อยู่อาศัย แหล่งตลาด สถาบันศาสนาและสถานศึกษา ที่เกาะตัวอยู่ตามแนวลา
คลองแควอ้ อม ปากคลองวัดประดู่และปากคลองแควอ้ อม เนื่องจากการเดินทางเข้ าถึงที่สะดวกและ
ศูนย์กลางทางการค้ าและศาสนา โดยมีคลองแควอ้ อมอ้ อมเป็ นแนวแกนหลักของพื ้นที่ดงั เช่นในยุคแรก
4.) โครงข่ ายการสัญจร ทางด้ านการคมนาคมขนส่ง เริ่ มมีการสัญจรของเรื อโดยสารตาม
เส้ นทางจากปลายคลองสายหลัก ปากคลองแควอ้ อมไปถึงตลาดอัมพวาด้ วยเรื อเมล์ขนาดใหญ่ และ
ปรับเปลี่ยนเป็ นเรื อหางยาว ทุกบ้ านมีเรื อแจวหรื อเรื อพายเป็ นของตนเอง เรื อยนต์ยงั คงมีอยู่จานวน
น้ อย คมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดยังยากลาบาก เนื่องจากการเดินทางด้ วยเรื อต้ องคานึงถึงอิทธิพล
ของน ้าขึ ้นน ้าลง ทางบกไม่มีถนน
5.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษาวรรณกรรมของดรุ ณี พงษ์ สวัสดิ์ และวิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ พบว่า กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนในช่วงนีม้ ีการขยายตัวตามลาดับ จากเดิมที่ผลผลิตการเกษตรเพื่อบริ โภค
ภายในครั วเรื อนถูกพัฒนาเป็ นการผลิ ตเพื่ อบริ โภคในครั วเรื อนและค้ าขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้ า
เนื่ องมาจากจากการขยายพื น้ ที่ สวน และการมี ปฏิ สัมพันธ์ ต่อกัน ซึ่ง นัด ถื อเป็ นแหล่ งซื อ้ ขาย
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แลกเปลี่ยนกัน ที่ปรากฏให้ เห็นทัง้ นัดวัดแก้วเจริ ญ และนัดแควอ้อม13 ในบริ เวณคลองแควอ้ อม (ดัง
แผนที่ 5.2) ส่วนสินค้ าที่มาขายที่นดั จะเป็ นจาพวกสินค้ าจากสวนในละแวกนัน้ เช่น หมาก มะพร้ าว
กล้ วย ทุเรี ยน สาเก มะไฟ มังคุด มะปราง ส้ มแก้ ว มะกอก พริ ก ยาจืด น ้าตาล ฯลฯ รวมถึงของทะเล
สดๆ และพื ้นที่โดยรอบของชุมชนเริ่มมีการก่อตังโรงสี
้ ข้าว มีการค้ าคึกคักบริเวณริมคลองแควอ้ อม
ชุมชนที่เกิดจากย่านตลาดนัดน ้า ตามประวัติศาสตร์ เคยเป็ นเส้ นทางการค้ าในยุคการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ การตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีนสร้ างตามปากคลอง ส่วนคนไทยสร้ างบ้ านเรื อนถัดจากริ มน ้า
เข้ าไปตามการประกอบอาชีพของชาวสวน ครอบครัวขนาดใหญ่เหมือนในยุคแรก14 สอดคล้ องกับอาชีพ
ชาวสวนที่ใช้ แรงงานจากคนในครอบครัวเพื่อการผลิต ชาวจีนที่มาตังรกรากกั
้
นมากเริ่ มมีบริ จาคที่ดิน
เงินทองเพื่อบารุ งศาสนสถาน และก่อสร้ างศาลเจ้ า ดังนัน้ สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาจึง
กลายเป็ นสถาบันที่มีความสาคัญต่อโครงสร้ างของชุมชนในยุคนี ้อย่างมาก นอกจากนี ้วิถีการดารงชีวิต
จากระบบเกษตรเพื่อยังชีพเริ่มกลายมาเป็ นระบบเกษตรเพื่อการค้ า การพึง่ พาโลกภายนอกมากขึ ้น โดย
การขายสินค้ าทางการเกษตรออกสู่ภายนอก วิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มเริ่ มเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นชุมชนที่มี
การติดต่อค้ าขาย วิธีการผลิตสูก่ ารใช้ เทคโนโลยีและการจ้ างคนภายนอกเพื่อทาการเกษตร
1.) โครงสร้ างของชุมชน จากข้ อสันนิษฐานโครงสร้ างชุมชนยังไม่แตกต่างจากในยุคแรก
มากนัก ศำสนสถำน ที่เป็ นศูนย์กลางทางกิจกรรมของชุมชน พืน้ ที เ่ กษตรกรรม ที่เน้ นระบบการผลิต
เพื่ อการยังชี พและการค้ า ขายแลกเปลี่ ยน นอกจากนี โ้ ครงสร้ างของชุมชนยัง เพิ่ มเติ มรู ปแบบ
สถำนศึกษำ สถำนทีร่ ำชกำร และหน่วยงำนท้องถิ่ น
2.) การขยายตัวของชุมชน ในยุคนี ้เกิดจากการอพยพย้ ายถิ่นเข้ ามาประกอบกับการ
ขยายพื ้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร ทาให้ แรงงานภาคครัวเรื อนขยายตัวเพื่อรองรับ
พื ้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มมากขึ ้น การขยายตัวจากบริ เวณชุมชนเพิ่มตามลาดับตามแนวลาคลอง
การสร้ างบ้ านเรื อนกระจายตามพื ้นที่เกษตรกรรมด้ านในที่เชื่อมกับลาคลองสายย่อย(ดังแผนที่
5.2) รวมถึงการพัฒนาการสัญจรทางเรื อที่สามารถติดต่อกับพื ้นที่ภายนอกได้ สะดวกมากขึ ้น
3.) ความสัมพันธ์ ของชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อมกับพืน้ ที่ โดยรอบ ชุมชนกับพื ้นที่
โดยรอบมีความสัมพันธ์ กันในเชิงเศรษฐกิจ การซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ าภาคการเกษตร ซึ่งเป็ น
ผลผลิตหลักของชุมชนที่พื ้นที่เกษตรขยายตัวอย่างมากในยุคนี ้ จากตาแหน่งที่ตงของตลาดนั
ั้
ดใน
ชุมชนบริเวณปากคลองแควอ้ อมที่มีความเหมาะสมในการติดต่อซื ้อขายระหว่างชุมชนและพื ้นที่
โดยรอบผ่ า นการสัญ จรทางน า้ ที่ เ ป็ นเส้ น ทางของเรื อ โดยสารที่ เ กิ ด ขึ น้ ในยุ ค นี ้ จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ระดับชุมชนกับจังหวัดใกล้ เคียง
13
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ดรุณี พงษ์ สวัสดิ์ และคณะ. ร่วมกันรู้แผ่นดิน : แม่กลอง...ที่เป็ นมา. (สมุทรสงคราม : ม.ป.พ., 2549.)
ประยิน, เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ .
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วิหารน้ อยในวัดปากน ้า
ขึ ้นทะเบียนโบราณสถาน พ.ศ.2539

ขนัดสวนขนาดใหญ่ของชุมชนและพื ้นที่โดยรอบ สวนมะพร้ าวแบบยกร่องสูง

สวนผลไม้ ผสมผสาน
ทังส้
้ มโอ ลิ ้นจี่ กล้ วย

ตลาดนัดน ้า

ที่มา : ดรุณี, 2549 และผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 5.2 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน สถาปั ตยกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวสวนของชุมชนในช่วงที่ 2

5.2.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มนา้
คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ช่ วงที่ 2 : ยุคชุมชนขยายและตลาดนา้ รุ่ งเรือง
จากการศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงที่ 2 : ยุคชุมชนขยายและตลาดน ้ารุ่งเรื อในชุมชนริ มน ้าคลอง
แควอ้ อม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ วา่ (ดังแผนภูมิที่ 5.4)
จากการขยายตัวของการตังถิ
้ ่นฐานในยุคแรก ทาให้ เกิดการขยายพืน้ ที่เกษตรกรรม และ
แหล่งตลาดเพื่อรองรับการผลผลิตทางการเกษตรที่มีจานวนเพิ่มมากขึ ้นตามขนาดพื ้นที่เกษตร และ
ขนาดประชากร ช่วงที่มนุษย์เข้ าไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ด้ วยการทาร่องสวนเพื่อ
ควบคุมระดับของน ้าในพื ้นที่ในการทาเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการขุดคลองเชื่อมต่อเพื่อสร้ าง
โครงข่ายลานา้ ให้ แผ่ครอบคลุมทัง้ พืน้ ที่จนกลายเป็ นขนัดสวนขนาดใหญ่ในพื ้นที่ อันเกิดจาก
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นที่ ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ที่ เกิ ดจากการทักษะและความช านาญในการวิ ถี การ
ดารงชีวิต รวมถึงความซับซ้ อนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากขึ ้น ก่อให้ เกิดองค์ประกอบของภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรมที่สาคัญ 3 ด้ าน (ดังแผนภูมิที่ 5.4) ทังกายภาพ
้
สังคมเศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตามการขยายตัวของการตัง้ ถิ่ นฐานและเศรษฐกิ จ อันเป็ นลักษณะของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรม
แบบต่อเนื่อง (Conitueing Landscape) ที่ยงั คงบทบาททางสังคมที่เชื่อมโยงอันสะท้ อนรู ปแบบที่
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ใกล้ ชิดกับวิถีชีวิตที่เอาชนะธรรมชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบกิจกรรมในพื ้นที่15
ทาให้ เกิดการดารงอยูข่ ององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมชาวสวนที่เข้ มแข็งขึ ้น

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 5.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน ช่วงที่ 2

5.3 ยุคการเปลี่ยนผ่ านของชุมชนริมนา้ และเกษตรกรรม (พ.ศ.2501-ปั จจุบัน)
ยุค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของประเทศไทย จากแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-3 (พ.ศ.2504-2519) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบก
โครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา สาธารณสุข การศึกษา การสร้ างเขื่อน เป็ นต้ น กำรเริ่ มต้น
สร้ ำงเขื ่อนแม่กลอง ในสมัยต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าในแถบพื ้นที่อมั พวา การขุด
คลองใหม่และขยายคลอง ตามโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เพื่อควบคุมและจัดสรรน ้าในลุม่
น ้าแม่กลองตอบสนองการขยายตัวพื ้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อระบบ
15

UNESCO World Heritage Centre. Preparing World Heritage Nominations [Online], June 14, 2012.
Available from : www.whc.unesco.org/uploads/activities/documents
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นิเวศ ระบบน ้าจืดน ้าเค็มไม่สอดคล้ องกันเป็ นธรรมชาติ ในฤดูน ้าเหนือหลากที่เคยพัดพาดินตะกอนที่
อุดมด้ วยอิ นทรี ยวัตถุมาทับถมท าให้ ดิ นอุดมสมบูรณ์ ได้ หายไปหลัง จากการสร้ างเขื่ อน ท าให้
อินทรี ยวัตถุที่มาทับถมน้ อยลง จังหวัดสมุทรสงครามประสบกับภาวะน ้าเค็มหนุนสูง 2-3 ปี ติดต่อกัน
เนื่องจากภาวะฝนตกน้ อยติดต่อกัน และการกักเก็บน ้าของเขื่อนที่ปล่อยน ้าจื ดลงมาไม่เพียงพอต่อ
การผลักดันน ้าเค็มให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติดงั เช่นในอดีต ส่งผลให้ น ้าเค็มรุ กเข้ าพื ้นที่สวนในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม สวนมะพร้ าวได้ รับผลกระทบ เกิดการเปลี่ยนการประกอบอาชีพการปลูกส้ มโอ
และสวนลิ ้นจี่ทดแทนการปลูกมะพร้ าวที่จาเป็ นต้ องพึง่ พาระบบสวนยกร่องแบบดังเดิ
้ ม16
หลังจากพื ้นที่ต้องเผชิญกับปั ญหาน ้าเค็มรุกเข้ าพื ้นที่เกษตร จึงเกิด โครงกำรป้ องกันน้ำเค็ม
พื ้ น ที ่ เ พำะปลู ก จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม 17ของกรมชลประทาน เพื่ อ ป้ องกั น น า้ เค็ ม อย่ า งถาวร
ประกอบด้ วยการสร้ างคันน ้าเค็มเลาะริ มแม่น ้าแม่กลองฝั่ งตะวันตกจากปากคลองแควอ้ อมลงมาถึง
ทางหลวงปากท่อสายเก่ากับประตูน ้าตามคลอง ซึง่ ลักษณะของประตูน ้าที่แคบกว่าคลองมาก ทาให้
เวลาน ้ามาปริ มาณมากไม่สามารถระบายได้ ทนั สร้ างภาวะน ้าแช่ขงั การตกตะกอนสูง คูคลองตื ้นเขิน
การแบ่งเขตพืน้ ที่ นา้ จื ด นา้ กร่ อย และนา้ เค็มแบบถาวร โดยใช้ ประตูและคันกัน้ นา้ คือ ระบบการ
ไหลเวียนขึ ้นลงของน ้าหายไป นาไปสูป่ ั ญหาน ้าแช่ขงั และน ้าเสีย ทาให้ วฏั จักรที่เคลื่อนที่ขึ ้น-ลงผิดจาก
ธรรมชาติ ระบบนิเวศที่ มีความซับซ้ อนหลากหลายถูกทาลายลง นอกจากนี ก้ ำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็ นต้ นมา เน้ นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการกระจายความเจริ ญสู่ภมู ิภาค ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อมเกิดภาวะน ้าเสียในแม่น ้า
แม่กลอง และผลกระทบทางอ้ อมต่อภาคการเกษตรด้ วยการดูดซับแรงงานชาวสวนออกจากสวน18
กำรสร้ำงถนนสำยธนบุรี – ปำกท่อ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) เป็ นถนนสายหลักใน
ระดับภูมิภาค และสะพานพุทธเลิศหล้ านภาลัยข้ ามแม่น ้าแม่กลองแห่งแรกที่เสริมโครงข่ายคมนาคม
ทางตอนบนของจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างกรุ งเทพฯ กับจังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้ ทาให้
การสัญจรทางบกโดยรอบพื ้นที่ชมุ ชนริ มน ้าคลองแควอ้ อมสะดวกมากขึ ้น รวมถึงถนนเข้ าถึงชุมชน
ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของถนนทางหลวงแผ่นดิน จากนัน้ การสัญจรทางบกเริ่ มเข้ ามามีบทบาท
ทดแทนการสัญจรทางเรื อ กิจการเรื อโดยสารที่เคยคึกคักเริ่ มซบเซาลง เหลือเพียงเรื อโดยสารรับจ้ าง
แบบเหมาลาเท่านัน้
สัมภาษณ์ เชิดศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555.
สานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน, โครงการป้องกันนา้ เค็มพืน้ ที่เพาะปลูก จังหวัดสมุทรสงคราม [ออนไลน์],
12 กรกฎาคม 2555. แหล่งที่มา http://web.rid.go.th/ffd/Upsecond/SWP/page/page1.html
18
วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, “การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของชุมชนริ มน ้าดังเดิ
้ มในพื ้นที่อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). หน้ า 77.
16
17
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ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 5.5 เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในช่วงที่ 3
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การเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อมและพื ้นที่โดยรอบในช่วงยุคนี ้นับเป็ น
ยุคแห่ ง การเปลี่ ย นผ่า นจากในอดีตที่ เคยรุ่ ง เรื องทัง้ ชุมชนริ ม น า้ และพื น้ ที่ เกษตรกรรมที่ พึ่ง พา
ธรรมชาติแบบดังเดิ
้ ม กลายเป็ นชุมชนชาวบกที่มีวิถีการดารงชีวิตที่ต่างจากเดิม ลดการพึ่งพา
ธรรมชาติ ซึง่ สะท้ อนออกมาในองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในช่วงที่ 3 ตามเหตุการณ์
สาคัญต่างๆ (ดังแผนภูมิที่ 5.5) รวมถึงองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในแต่ละด้ าน ดังนี ้
5.3.1 ลักษณะทางกายภาพ
1.) ระบบนิ เ วศและลั ก ษณะพื น้ ที่ เ กษตรกรรม จากการศึ ก ษาวรรณกรรมของ
วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ กับภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2545 เปรี ยบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.
2555 พบว่า ระบบนิเวศทางธรรมชาติเริ่ มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั จากความอุดมสมบูรณ์
ของแร่ธาตุในดินที่เกิดจากการทับถมของอินทรี ยวัตถุในฤดูน ้าหลาก ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าใน
ท้ องร่ องสวนลดลง ระบบน ้าขึ ้นน ้าลงผิดจากธรรมชาติ การทับถมของตะกอนลดลง และโครงข่ายของ
ระบบไหลเวียนของน ้าเปลี่ยนแปลงไป
จากการพัฒนาของภาครัฐที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทังโครงข่
้
ายคมนาคม โครงสร้ างพื ้นฐาน
ทาให้ พื ้นที่บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็ นที่ดินเรี ยบเพื่อสร้ างบ้ านเรื อน ลักษณะของสวนยกร่องแบบดังเดิ
้ มถูก
แทนที่ด้วยการถมท้ องร่ องเพื่อเพิ่มพื ้นที่การเพาะปลูกพืชพรรณชนิดต่างๆ แทนการเพาะปลูกมะพร้ าว
ผล ลิ ้นจี่ ส้ มโอ หมาก และพลู ซึง่ เป็ นพืชพรรณดังเดิ
้ ม นอกจากนี ้ยังมีการส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ถึงแม้ ว่าพื ้นที่ชมุ ชนริ มน ้าคลองแควอ้ อมจะไม่ใช่เป้าหมายหลักในการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวดังเช่นพื ้นที่
จากการศึกษาลักษณะพืชพรรณในพื ้นที่เกษตรกรรมย่อมมีข้อจากัด ดังเช่น การปลูกลิ ้นจี่
มีข้อจากัด ทังสภาพดิ
้
นเค็มที่ไม่เหมาะสาหรับการปลูกลิ ้นจี่ การต้ องการอากาศหนาวในช่วงพักตัว
รวมถึงการติดดอกปี เว้ นปี ซึง่ ทาให้ พื ้นที่ปลูกลิ ้นจี่ไม่ขยายตัวเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ.2535 และหันมาปลูก
ส้ มโอพันธุ์ขาวใหญ่แทน เนื่องจากส้ มโอสามารถปลูกได้ ทกุ พื ้นที่ทนต่อสภาพน ้ากร่อยได้ ดีกว่าลิ ้นจี่ ผล
ตลอดทังปี
้ และราคาค่อนข้ างแน่นอน19 ซึง่ ยังคงความเป็ นรูปแบบดังเดิ
้ ม คือ ระบบสวนยกร่อง
จากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างพ.ศ.2500
กับพ.ศ.2555 เกี่ยวกับลักษณะขนัดสวนและโครงข่ายลาน ้าที่ในพื ้นที่ (ดังรูปที่ 5.3) พบว่า สภาพ
การทาสวนเป็ นขนัดขนาดใหญ่ ในพื ้นที่ที่มีลาประโดงล้ อมรอบ จนปรากฏให้ เห็นตารางสีเหลี่ยม
ขนาดเล็กกระจายอยูโ่ ดยทัว่ พื ้นที่ ซึง่ เกิดขึ ้นจากโครงข่ายล ้าน ้าขนาดใหญ่ที่แผ่เข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรม
19

สัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่สานักงานเกษตร, 8 กรกฎาคม 2555.
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1.) ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2500 พบว่า สภาพการทาสวนเป็ นขนัดขนาดใหญ่ในพื ้นที่ มีลาประโดงล้ อม
เป็ นตารางสี่เหลี่ยมขนาดเล็กกระจายอยูท่ วั่ พื ้นที่ แสดงโครงข่ายลาน ้าขนาดเล็กที่ซอยเข้ าสูท่ กุ สวน
ภาพจาลองโครงข่ ายลานา้ ของสวนยกร่ อง

ภาพถ่ ายทางอากาศ พ.ศ.2500

2.) ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2555 พบว่า สภาพการทาสวนเป็ นขนัดและโครงข่ายลาน ้าขนาดเล็กที่
ซอยเข้ าสู่สวนไม่ปรากฏให้ เห็นได้ ชัดเจนดังเช่นในยุคอดีต เนื่องจากเทคโนโลยี และลักษณะพืชพรรณ ทาให้
ชาวสวนลดบทบาทลาประโดงลง

ภาพถ่ ายทางอากาศ พ.ศ.2555

ภาพจาลองโครงข่ ายลานา้ ของสวนยกร่ อง

*หมายเหตุ : การคัดเลือกพื ้นที่บางส่วนในกรณีศกึ ษาของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมด้ านพื ้นที่เกษตรกรรม
ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 5.3 การเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมด้ านพื ้นที่เกษตรกรรม
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ร่ องสวนในพื ้นที่ แต่ในช่วงปลายยุคนีร้ ู ปแบบการทาสวนผลไม้ เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิด
้
องสวนเพื่อเพิ่มเนื ้อที่การเพาะปลูก และ
สมัยใหม่ของคนรุ่ นใหม่ที่กลับเข้ ามาทาสวน 20 ทังการถมร่
ไม่เห็นความสาคัญของการขุดร่องสวนภายในตามภูมิปัญญา การใช้ สปริงเกอร์ ในการลดน ้าโดยไม่
พึง่ พาระบบคลองสายย่อยหรื อลาประโดง การนาพืชพรรณชนิดอื่นมาปลูกทดแทนเพื่อเพิ่มผลผลิต
การถมล าประโดงเพื่ อ สร้ างบ้ าน หรื อ โฮมสเตย์ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะขนัดและโครงข่ายลาน ้าของระบบสวนยกร่องสูงแบบดังเดิ
้ มที่มีการพึง่ พา
ธรรมชาติอย่า งสูง ได้ ถูก ลดทอนความสาคัญลง การเกษตรรู ปแบบสมัยใหม่เริ่ มเข้ ามาแทนที่
นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้ อมของชุมชนที่เกิดจากการสร้ างเขื่อน
กักเก็บน ้า การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และค่านิยมทางความคิดของคน
สมัยใหม่ ส่งผลให้ ระบบสวนยกร่องในบริ เวณพื ้นที่ชมุ ชนเริ่ มเปลี่ยนแปลง ดังเช่นการสร้ างเขื่อนใน
พื ้นที่ตอนบน ทาให้ ไม่มีน ้าหลากไหลลงมาท่วมพื ้นที่เพาะปลูกอีกต่อไป มีผลให้ ชาวสวนหันมาโค่น
ต้ นมะพร้ าวในสวนจนหมด และปลูกลิ ้นจี่อย่างจริ งจังมากขึ ้น รวมถึงในมีการพัฒนาพันธุ์ลิ ้นจี่ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ ส่งผลให้ พื ้นที่ปลูกลิ ้นจี่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การถมท้ องร่องสวนเพิ่มพื ้นที่ปลูกพืช

การใช้ สปริงเกอร์ รดน ้าพืชสวน

ที่มา : ผู้วิจยั ,2555

รูปที่ 5.4 การปรับเปลี่ยนการทาสวนยกร่อง

2.) รูปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน จากการสัมภาษณ์และข้ อสันนิษฐานพบว่า ในช่วงต้ นของยุค
รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนกระจายตัวอยู่ตามแนวริ มน ้า ด้ านในพื ้นที่สวนตามแนวคลองย่อย และ
การตังถิ
้ ่นฐานตามแนวถนน พื ้นที่ริมน ้ายังคงเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรม การสร้ างบ้ านเรื อนริ มน ้า เรื อน
แถว เรื อนทรงไทยเดี่ยวพื ้นถิ่น การตังถิ
้ ่นฐานริ มน ้าหนาแน่นขึน้ จากยุคก่อน จนกระทัง่ สภาพแวดล้ อม
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการสร้ างเขื่อนต่างๆของพื ้นที่ล่มุ น ้าแม่กลอง การตังถิ
้ ่นฐานริ มน ้าคลองแคว
อ้ อมถูกลดบทบาทลง เนื่องจากการรื อ้ ถอนตัวบ้ านเพื่อขยายตัวไปสู่พื ้นที่ริมถนนสายหลักและสายรอง
เพื่อขายตัวเรื อนบ้ านพื ้นถิ่นที่เหลือเพียงเสาบ้ านที่ปักอยู่ริมน ้า (ดังรู ปที่ 5.5) การตังถิ
้ ่นฐานตามพื ้นที่
ริ มน ้าคลองแควอ้ อมเบาบางและซบเซา สถาปั ตยกรรมและสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ ถูกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
20

สัมภาษณ์ เชิดศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555.
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เช่น การสร้ างคันตลิ่งกันน
้ ้า การสร้ างบ้ านบนบก การปรับเปลี่ยนดัดแปลงเป็ นบ้ านตึก อาคารสมัยใหม่
ร้ านอาหาร ร้ านค้ า และโฮมสเตย์มากขึ ้น เป็ นต้ น การสัญจรทางน ้าเหลือเพียงเพื่อการท่องเที่ยว และการ
สัญจรระหว่างวัดกับบ้ านริ มนา้ เท่านัน้ ทาให้ พืน้ ที่ริมนา้ คลองแควอ้ อมในปั จจุบนั มีความเงียบสงบ
ความเป็ นอยูเ่ รี ยบง่าย นานครัง้ จะมีเรื อขายสินค้ าขนาดเล็กมาแวะตามบ้ านเรื อนริมน ้า

การสร้ างตลิ่งกันน
้ ้าตามบ้ านริมน ้า

การรื อ้ ถอนขายตัวบ้ านริมน ้า

รูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ริมคลองแควอ้ อม
ที่มา : ผู้วิจยั ,2555

รูปที่ 5.5 การตังถิ
้ ่นฐานในยุคการเปลี่ยนผ่านของชุมชน

3.) การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินและอาคาร จากการเปรี ยบเทียบแผนที่ในยุคแรกการตังถิ
้ ่น
ฐาน ยุค ชุมชนขยายและตลาดน า้ รุ่ ง เรื อ ง และน ามาสู่ยุค เปลี่ ยนผ่านของชุม ชน ประกอบกับ
การศึกษาเอกสารตาราของพื ้นที่ (ดังแผนที่ 5.3) พบว่า มีการกระจุกตัวของการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่างๆ ทัง้ บ้ านเรื อนพักอาศัย แหล่งตลาด สถาบั นศาสนา สถาบันราชการ และโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้ าเกาะตัวอยู่ตามแนวลาคลองแควอ้ อมซึง่ เป็ นแนวแกนการสัญจรตังแต่
้
ในอดีต และตามแนวถนนในชุมชน เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวมีศกั ยภาพสูงในการสัญจรทังทางบก
้
และทางน ้า แต่พื ้นที่สว่ นใหญ่ของพื ้นที่ยงั คงเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนผสมผสานโดยมีแนวลา
น ้าสายย่อยและสายหลักเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
4.) โครงข่ ายการสัญจร ด้ านคมนาคมขนส่ง จากนโยบายการสร้ างถนนทังทางหลวง
้
สายแผ่นดิน ถนนภายในเมือง 21 และระดับชุมชนเข้ าถึงในพื ้นที่ชมุ ชนอย่างสมบูรณ์และมีสภาพดี
ขึ ้น การสัญจรถูกเปลี่ยนผ่านจากการสัญจรโดยเรื อ และการเดินเท้ าตามร่องสวนเป็ นการสัญจรบน
ถนนโดยรถยนต์ การสัญจรระหว่างคลองแควอ้ อมทัง้ ฝั่ งเหนือและฝั่ งใต้ ด้วยสะพานคอนกรี ตที่
21

ดรุณี พงษ์ สวัสดิ์ และคณะ. ร่วมกันรู้แผ่นดิน : แม่กลอง...ที่เป็ นมา. (สมุทรสงคราม : ม.ป.พ., 2549.)
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สะดวก จึงส่งผลให้ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนเริ่ มกระจายตัวมาสร้ างบ้ านเรื อนตามริ มถนนที่
การเดินทางสะดวก ถึงแม้ ว่าลักษณะภูมิประเทศไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากนัก พื ้นที่ริม
ถนนจึงกลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและกิจกรรม แทนพื ้นที่ริมน ้าดังเช่นในยุคก่อน ดังนันการ
้
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมจึงถือเป็ นตัวแปรสาคัญต่อเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมอย่างมาก
5.3.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
จากข้ อสันนิษฐานในข้ อมูลการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทังในพื
้ ้นที่ชมุ ชนและพื ้นที่โดยรอบ
ประกอบกับการศึกษาวรรณกรรมของวิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ พบว่า ลักษณะเศรษฐกิจในยุคนี ้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากตลาดน ้าที่เคยเฟื่ องฟูได้ ซบเซาและล่มสลายลง เนื่องจากการสัญจรทางน ้าถูกลด
บทบาทลง พ่อค้ าแม่ค้าหันไปขายของบริ เวณตลาดบกแทน รวมถึงการประกอบอาชีพเริ่ มมีการรับ
ราชการ การประกอบกิจการอุตสาหกรรม และงานบริการมากขึ ้น การประกอบอาชีพของคนในชุมชน
จึงมีหลากหลายแตกต่างจากในอดีตมาก เช่น การรับจ้ างขึ ้นเก็บลิ ้นจี่ตามฤดูกาล การรับจ้ างดาย
หญ้ าตามสวน การรับราชการ มอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง การรับจ้ างเรื อท่องเที่ยว โฮมสเตย์ นอกจากนี ้อาชีพ
เกษตรกรรมมีแนวโน้ มลดลง จากราคาของผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่คงที่ เมื่อการค้ าขายภายในซบ
เซา ระบบการผลิตไม่สัมพันธ์ กับความต้ องการของคนในพืน้ ที่ จึงเริ่ มมีระบบตลาดมากขึน้ โดย
เปลี่ยนเป็ นการผลิตเพื่อส่งออกไปนอกพื ้นที่ด้วยคมนาคมขนส่งที่สะดวกมากขึ ้น
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่มีครัวเรื อนขนาดเล็กลง
การเพาะปลูกในพื ้นที่สวนเป็ นการรับจ้ างดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ คนดังเดิ
้ มและกลุ่มคนใหม่
ไม่แน่นแฟ้นดังเช่นในอดีต ซึ่งทางภาครัฐมีโครงการ ลงแขก...ลงคลอง22ขึ ้น เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของคนในชุมชนที่ ร่ วมกันก าจัดวัชพื ช และเก็ บขยะท าความสะอาดคลอง รวมถึ งการรวมกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแปรรู ปพัฒนา ฯลฯ ที่ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั ครัวเรื อน
และชุมชน การประชุมภาคเกษตรเพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องเกษตรกรรมแก่คนในพื ้นที่
1.) โครงสร้ างของชุมชน จากข้ อสันนิษฐานพบว่าโครงสร้ างชุมชนในช่วงตอนต้ นยุคนี ้
ยังไม่แตกต่างจากในยุคก่อนมากนัก คือ คลองแควอ้อมและคลองสำยย่อย แหล่งตังถิ
้ ่นฐาน การ
ประกอบอาชีพและเส้ นทางการสัญจรที่สาคัญของคนในพื ้นที่ชุมชน ศำสนสถำน เป็ นศูนย์กลาง
ทางกิ จกรรมของชุมชน พื ้น ที ่เกษตรกรรม ที่ เน้ น ระบบการผลิตเพื่อการยัง ชี พและการค้ าขาย
แลกเปลี่ยน แต่โครงสร้ างของชุมชนในช่วงท้ ายการเปลี่ยนแปลงจากแม่น ้าลาคลองเป็ น โครงข่ำย
คมนำคมทำงบก ที่เป็ นแหล่งตังถิ
้ ่นฐาน แหล่งประกอบอาชีพและเส้ นทางการสัญจร ส่วนศาสนสถาน
22

สัมภาษณ์ ณัฏฐ์ ฑิกาณฑ์ โสภณหทัยกุล, 9 กรกฎาคม พ.ศ.2555.
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แผนที่ 5.3
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ที่เคยเป็ นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน ทังทางด้
้
านประเพณีวฒ
ั นธรรม และการศึกษาเล่า เรี ยน ได้
ถูกเปลี่ยนบทบาทเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้ อนถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาชุมชน นอกจากนี ้
โครงสร้ างสังคมในรู ปแบบของมวลชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุม่ เกษตรกร กลุ่มอาสาสมัคร กลายเป็ น
ศูนย์รวมกิจกรรมที่พฒ
ั นาการมีสว่ นร่วมของท้ องถิ่น
2.) ความสัมพันธ์ ของชุมชนริมนา้ คลองแควอ้ อมกับพืน้ ที่โดยรอบ ในช่วงต้ นของยุค
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อมมีการขยายตัวของชุมชนสู่พื ้นที่โดยรอบด้ วยการสัญจรทางเรื อเพื่อการ
ติดต่อซื ้อขายสินค้ าเกษตรกับพื ้นที่โดยรอบ จนกระทัง่ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเข้ าสู่พื ้นที่ ทา
ให้ ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิ จของชุมชนกับพืน้ ที่ โดยรอบมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงการศึกษา การรักษาพยาบาล การติดต่อ
ราชการ และการท่องเที่ยว ที่ปรากฏให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าว

การร่วมกิจกรรมของคน

การเก็บเรื อหน้ าบ้ าน

การรับซื ้อขยะรี ไซเคิลทางเรื อ

3.)
4.)

โฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

การค้ าขายบนบก

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 5.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในช่วงที่ 3

5.3.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนริมนา้ คลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ยุคการเปลี่ยนผ่ านของชุมชนริมนา้ และเกษตรกรรม
จากการศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงที่ 3 : ยุคการเปลี่ยนผ่านของชุมชนริ มน ้าและเกษตรกรรมใน
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ วา่ (ดังแผนภูมิที่ 5.6)
จากการพัฒนาของนโยบายภาครั ฐตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ทัง้
โครงสร้ างพื ้นฐาน การสร้ างเขื่อนเพื่อกักเก็บน ้า และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งสายหลัก
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สายรอง และสายย่อยตามลาดับ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นสาคัญในการเปลี่ยนแปลงจากการสัญจรทาง
น ้าเป็ นการสัญจรทางบกอย่างเต็มรูปแบบ ทาให้ วิถีการดารงชีวิตและวัฒนธรรมชาวสวนที่มีความ
ผูกพันกับแม่น ้าลาคลอง ที่สะท้ อนปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับเรื่ องเหนือ
ธรรมชาติ คนกับระบบเศรษฐกิจ23 ถูกลดบทบาทลงตามลาดับ วัฒนธรรมชาวสวนที่เคยเข้ มแข็งใน
ยุคก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทาให้ องค์ประกอบภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมเปลี่ยนตามบริ บทและ
เงื่อนไขของชุมชน ซึ่งเป็ นยุคที่มนุษย์เข้ ามาปรับเปลี่ยนธรรมชาติแวดล้ อมด้ วยระบบเทคโนโลยี
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การเพิ่มผลผลิต และการท่องเที่ยว ล้ วนส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการพึง่ พาและปรับตัวเข้ ากับธรรมชาติเป็ นหลัก

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 5.6 สรุปการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน ช่วงที่ 3

23

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. ลุม่ แม่น ้าแม่กลองมีคนยุคหินเป็ นบรรพชนคนยุคปั จจุบนั . ลุม่ น ้าแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ ชาติ
พันธุ์ "เครื อญาติ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน. 2547). หน้ า 27-80.
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5.4 สรุ ปพัฒนาการของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
จากการศึก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องประกอบกับการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบภาพถ่าย
อากาศในแต่ละยุคพบว่า ในยุคแรกของการตังถิ
้ ่นฐาน (พ.ศ.2300-2449) เป็ นยุคแห่งการหาที่ตงั ้
ถิ่นฐานใหม่ของผู้อพยพหลากหลายชาติพนั ธุ์ การสร้ างวัดวาอารามเพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และการหาที่ดินทากินด้ วยการสร้ างระบบสวนยกร่ องบนพื ้นที่ราบลุ่มแม่น ้าที่สอดคล้ องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ และระบบนิเวศทางธรรมชาติได้ อย่างสมดุล ซึง่ ถ่ายทอดมาสูย่ คุ ที่ 2 ยุคการขยายชุมชน
และตลาดน ้ารุ่งเรื อง (พ.ศ.2450-2500) เป็ นยุคแห่งการขยายพื ้นที่สวนยกร่องของกลุม่ ตังฐานที
้
่
ผสมผสานหลายชาติพนั ธุ์ จนปรากฏภาพของขนัดสวนขนาดใหญ่ในพื ้นที่ รวมถึงการขยายแหล่ง
สินคาเกษตรของกลุ่มคนจีนตามความชานาญในอาชีพ จากการปรับเปลี่ยนภูมิสณ
ั ฐานของพื ้นที่
ชุมชนอันเกิดจากการการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวสวนในการทาการเกษตร และในยุคที่ 3 ยุค
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนริ มนา้ และเกษตรกรรม (พ.ศ.2501-ปั จจุบนั ) เป็ นยุคที่มีการพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน การสร้ างเขื่อนและประตูนา้ เพื่อจัดสรรระบบนา้ ธรรมชาติ รวมถึงการสร้ าง
โครงข่ายคมนาคมทางบก
ดังแผนภูมิที่ 5.2, 5.4 และ 5.6 ที่อธิบายถึงอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม
และพื ้นที่โดยรอบเกิดขึ ้นจากอิทธิพลของมนุษย์เป็ นสาคัญ ซึ่งการปรับตัวและการควบคุมระบบ
ของธรรมชาติ ด้ ว ยระบบกิ จ กรรมของมนุษ ย์ เพื่ อ ตอบสนองความเป็ นอยู่ การท ามาหากิ น ที่
สะดวกสบาย ทาให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ที่ เรี ยกว่า พฤติกรรมทางวัฒนธรรม และปรากฏการณ์ ทาง
สภาพแวดล้ อม จากการอาศัยวัฒนธรรมในการปรับตัว ทังเทคโนโลยี
้
ภาษา การจัดระเบียบของ
กลุ่ม การเรี ยนรู้ สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็ นสื่อกลาง และให้ วฒ
ั นธรรมเป็ นตัวปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้ อมเพื่อสอดคล้ องกับความต้ องการและการควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
ธรรมชาติ เ ป็ นระบบขนาดใหญ่ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการควบคุม เป็ นส าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ ระบบสัง คม
เกษตรกรรมของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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บทที่ 6
องค์ ประกอบและคุณค่ าความสาคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
ในชุมชนริมนา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื ้อหาบทนี ้เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประเด็นการศึกษา 6 ตัวแปรหลัก ได้ แก่
โครงข่ ายล าน า้ การตัง้ ถิ่ นฐาน ระบบสวนยกร่ อง วัฒนธรรมชาวสวน เศรษฐกิ จของชุมชน และ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น เพื่อทราบถึงองค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม 3 ด้ านตามกรอบแนวคิด จาก
การทบทวนวรรณกรรม การสารวจ การสัมภาษณ์ การสอบถามและการสังเกตการณ์ในพื ้นที่
การประเมินคุณค่าความสาคัญ ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม
ตามเกณฑ์ การประเมินที่ประยุกต์จากแนวทางการประเมินภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในรัฐวิคตอเรี ย
ประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ คุณค่าความสาคัญทางด้ านสุนทรี ยภาพ ด้ าน
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และด้ านสังคมเศรษฐกิจ โดยการนาข้ อมูลองค์ประกอบแต่ละด้ านซ้ อนทับแผนที่
และใช้ วิธีการสนทนากลุม่ ระหว่างผู้ร่วมสนทนากับผู้วิจยั เพื่อให้ ได้ ข้อมูล ที่ครอบคลุมทุกประเด็นใน
การศึกษา และวิเคราะห์ สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.1 องค์ ประกอบของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
การศึ กษาองค์ ประกอบภู มิ ทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุ มชนริ มน า้ คลองแควอ้ อม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการศึกษาพื ้นที่ในระดับมหภาคและระดับอนุภาคตามลาดับดังต่อไปนี ้
6.1.1 โครงข่ ายลานา้
จากการศึก ษาและวิ เคราะห์ โครงข่ ายล าน า้ ในระดับ มหภาค ซึ่ง สะท้ อ นภาพรวมของ
โครงข่ายลาน ้า โดยการแบ่งลาดับของโครงข่ายลาน ้าที่เชื่อมโยงถึงกันตามลักษณะการใช้ งาน 1
(แผนที่ 6.1) พบว่า ลักษณะที่ตงของชุ
ั้
มชนเป็ นที่ราบลุ่มใกล้ ปากแม่น ้า การเชื่อมโยงของแม่น ้า
ดังแม่กลองและลาคลองจานวนมากเป็ นโครงข่าย คลองแควอ้ อมเป็ นคลองสายหลักที่แตกแขนง
จากแม่น ้าแม่กลองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในลุม่ แม่น ้าแม่น ้าแม่กลอง เป็ นเส้ นทางสัญจรหลักของเรื อ
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มของการพัฒนาสภาพสังคมชุมชนริ มน ้า บริ เวณ
เครื อข่ายลาน ้าคลองบางกอกน้ อย : สภาพแวดล้ อมกลุ่มที่อยู่อาศัยริ มน ้าในเครื อข่ายลาน ้าคลองบางกอกน้ อยตอนบน (กรุงเทพฯ :
[ม.ป.พ.], 2542)
1
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โดยสาร รวมถึงใช้ เพื่ออุปโภคบริ โภคและเพื่อการเกษตรตามวิถีการดารงชีวิต รองลงมาคือคลอง
สายรอง ได้ แก่ คลองวัดประดู่ คลองบางวันทอง คลองบางขุน คลองเหมืองใหม่ คลองบางเชิง
กราน และคลองบางอ้ อม เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นลาน ้าที่เชื่อมคอลงสายหลักเข้ าด้ วยกัน ความกว้ างและ
ความลึกลดทอนลงมา ใช้ เพื่อการดารงชีวิตและส่งน ้าเข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตร คลองสวนหรื อคลองลาน ้า
กิ่งต่อเชื่อมทอดระหว่างคลองสายหลักและคลองสายรอง เพื่อเชื่อมต่อคลองกับสวนในการขนส่ง
ผลผลิตการเกษตรและการสัญจรภายใน และหน่วยสุดท้ ายของโครงข่ายน ้าทังหมดคื
้
อ ลาประโดง
ที่ใช้ สง่ ผ่านน ้าเพื่อการเกษตรทาหน้ าที่ในการควบคุมระดับน ้า ซึง่ เชื่อมต่อครอบคลุมเกือบทังหมด
้
ของพื ้นที่เกษตรแบบสวนยกร่ องสูงนี ้ ส่วนร่ องสวนถือเป็ นโครงข่ายขนาดเล็กที่สดุ ที่ชาวสวนสร้ าง
ขึ ้นมาเพื่อกักเก็บน ้าเพื่อการเกษตร

ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2555 จาก Google map และ ผู้วิจยั , 2556.

แผนที่ 6.1 ลาดับโครงข่ายลาน ้าในระดับมหภาคของพื ้นที่ชมุ ชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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การศึกษาโครงข่ายลานา้ ในระดับพืน้ ที่ ชุมชนหรื อระดับอนุภาคนัน้ ชุมชนริ มนา้ คลอง
แควอ้ อมมี ระบบโครงข่ายลานา้ (ดังรู ปที่ 6.1)ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการระบบสวน (ดังรู ปที่
6.14) ที่เกี่ยวข้ องกับผลผลิต ดังนันการจั
้
ดสรรน ้าและคุณภาพของน ้าจึงเป็ นสิง่ สาคัญต่อระบบสวน
ซึง่ ประโยชน์ในการจัดสรรน ้าต่อลักษณะโครงสร้ างทางด้ านพื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่ อง คือ
ความสามารถในการระบายน ้าออกได้ รวดเร็ ว ในฤดูน ้าหลาก ความสามารถในการสูบน ้าเข้ าสูร่ ่ อง
สวนในฤดูแล้ ง และความสามารถในการใช้ น ้าร่องสวนรดพืชพรรณที่ปลูกได้ ตลอดเวลา

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.1 แบบจาลองโครงข่ายลาน ้าในระดับอนุภาคของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม
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แม่น ้าแม่กลอง

คลองสวนหรื อคลองลาน ้ากิ่ง

คลองแควอ้ อม

คลองสายรอง

ลาประโดง

ท้ องร่องสวน

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.2 องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมด้ านโครงข่ายลาน ้าในชุมชน

ปั จจุบนั โครงข่ายลานา้ ในระดับมหภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากระบบการ
พัฒ นาระบบกัก เก็ บ น า้ เพื่ อ การเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้า จากการสร้ างเขื่ อนในพื น้ ที่
ตอนบนแม่น ้าแม่กลอง ก่อให้ เกิดระบบน ้าจืดและน ้าเค็มไม่สมดุลตามธรรมชาติ ส่งผลต่อชาวสวน
ที่ พึ่ ง พาทรั พ ยากรน า้ และโครงข่ า ยของล าน า้ ที่ ห มุน เวี ย นถ่ า ยเทตามธรรมชาติ เ ข้ า สู่พื น้ ที่
เกษตรกรรม จาเป็ นต้ องมีการปรับตัว ทังการกั
้
นน ้าเข้ าพืนที่สวนด้ วยการถมลาประโดง ซึ่งเป็ นที่
ส่วนบุคคลที่แบ่งกันคนละครึ่ งลาประโดง จึงต้ องมีการตกลงปิ ดลาประโดงที่หากไม่ถกู ใช้ สาหรับ
การส่งน ้าให้ พื ้นที่สวนอื่นจะสามารถทาการปิ ดลาประโดงเพื่อป้องกันน ้าที่ท่วมเข้ ามาในพื ้นที่สวน
ในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ที่นา้ ไม่สามารถหมุนเวียนได้ เนื่องจากการถมลา
ประโดงทาให้ ทางน ้าปลายตัน โครงข่ายลาน ้าขาดความสมบูรณ์
การพัฒนาตามนโยบายภาครัฐและการขยายตัวของชุมชน ก่อให้ เกิดการถมลาประโดง
เพื่อสร้ างถนน และบ้ านเรื อนที่อยู่อาศัย การปล่อยของเสียลงสู่แม่น ้าลาคลองการสร้ างตลิ่งกันน
้ ้า
การสร้ างประตูกนั น ้าบริเวณต้ นคลองเพื่อป้องกันน ้าท่วมในพื ้นที่สวน และบ้ านเรื อนริ มน ้า จากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ อนุภาค เช่น ระบบ
น ้าขาดการหมุนเวียนทางธรรมชาติ น ้าขังในลาคลองย่อยและลาประโดง ซึ่งระบบการหมุนเวียน
ของน ้านันมี
้ ความสัมพันธ์ กบั ลักษณะโครงสร้ างภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม ทังในด้
้ านพื ้นที่รองรับน ้า
ปริมาณของน ้า และการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนตามฤดูกาลดังเช่นในอดีต
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ความสาคัญของระบบโครงข่ายข่ายลาน ้าที่เกี่ยวกับโครงข่ายลาน ้าย่อยและพื ้นที่เกษตร
แบบสวนยกร่ องถือเป็ นตัวแปรหลัก ในการกาหนดแบบแผนของการตังถิ
้ ่นฐาน แหล่งที่อยู่อาศัย
การเลือกที่ ดินทากิ น การประกอบอาชี พและกิ จกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน ก่อให้ เกิดวิถีการ
ดารงชีวิตและการทามาหากินที่ผกู พันกับแม่น ้าลาคลองดังปรากฏในพื ้นที่ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกับ
ชุมชนชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนโดยทัว่ ไป
6.1.2 รูปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน
จากข้ อมูลประวัติศาสตร์ ประกอบกับการสารวจภาคสนาม (ดังแผนที่ 6.2)
พบว่า
ข้ อสันนิษฐานถึงที่มาและลาดับการตังถิ
้ ่นฐานของวัดและชุมชนในพื ้นที่ คือ ค้ นพบการก่อสร้ างวัด
ใน พ.ศ.2248 การตังถิ
้ ่นฐานเพื่อหาที่ดินทากินและพักอาศัยมีการขยายตัวหนาแน่นขึ ้น การ
ขยายตัว ตลาด จนเกิ ดการตัง้ ถิ่ น ฐานหนาแน่น ขึน้ ในบริ เวณปากแม่นา้ ลาคลอง สามารถแบ่ง
รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานได้ เป็ น 3 รูปแบบ คือ
1.) การตัง้ ถิ่นฐานตามแนวลาคลองใกล้ วัด การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนในยุคแรกเกิดขึ ้น
ตามแนวคลองแควอ้ อมที่กระจุกตัว ตามสองฝั่ งลานา้ โดยรอบวัดและชุมทางนา้ ได้ แก วัดแก้ ว
เจริ ญ วัดปากน ้า โดยการสร้ างบ้ านเรื อนที่ตามชายน ้ายาวตลอดคลองสายหลัก พื ้นที่ด้านหลังถูก
จัด ให้ เ ป็ นพื น้ ที่ เ กษตรกรรม ซึ่ง สะท้ อ นถึ ง วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ สัม พัน ธ์ กับ แม่ น า้ ล าคลองและ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ อันเป็ นลักษณะโดดเด่นของชุมชนฐานน ้าที่มีวฒ
ั นธรรมชาวสวนและ
การค้ าขายริมน ้าที่มีวดั เป็ นศูนย์กลางของชุมชน (ดังรูปที่ 6.3)

ที่มา: ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.3 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลาคลองใกล้ วดั ของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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2.) การตัง้ ถิ่นฐานตามแนวลาคลองห่ างจากวัด การกระจายตัวของชุมชนตามแนวลา
คลองในยุคแรกมีการจับจองที่ดินริ มน ้าใกล้ วดั จึงเกิดการกระจายตัวของบ้ านเรื อนริ มน ้าสลับกับ
พื ้นที่เกษตร ซึง่ เชื่อมระหว่างรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวคลองใกลวัดกับการกระจายตัว ทาให้
ชาวสวนสะดวกในการดูแลพืชพรรณ ซึง่ สะท้ อนถึงลักษณะของชุมชนสังคมเกษตรกรรม

ที่มา: ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.4 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลาคลองห่างจากวัดของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม

3.) การตัง้ ถิ่นฐานตามแนวลาคลองที่ได้ รับอิทธิพลการขยายโครงข่ ายคมนาคม
การขยายตัวของชุมชนตามแนวถนนเกิดขึ ้นในยุคที่มีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และโครงข่าย
คมนาคมในพืน้ ที่ ทาให้ รูปแบบการตัง้ ถิ่ นฐานตามแนวริ มนา้ เปลี่ยนไปเป็ นชุมชนริ มถนนแทน
สะท้ อนลักษณะของชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง

4.)
ที่มา: ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.5 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลาคลองที่ได้ รับอิทธิพลการขยายโครงข่ายคมนาคมทางบก
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แผนที่ 6.2 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน
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รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณนีม้ ีความแตกต่างกันตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ กับลักษณะภูมิประเทศที่ เป็ นจุดเด่นสาคัญของการที่คนในชุมชนเข้ ามาในพืน้ ที่
รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน อย่างไรก็ตามรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานในแต่
ละแบบมีความเชื่อมโยงกันตามแนวลาน ้าเป็ นหลักสาคัญ ก่อให้ เกิดรูปแบบที่มีระบบความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้ างของชุมชนในลักษณะเด่นของพื ้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากการเริ่ มตังถิ
้ ่น
ฐานเพื่ออยู่อาศัย และการทามาหากิน ในพืน้ ที่ นัน้ ได้ สะท้ อนวิถี ความเป็ นตัวตน ประเพณี และ
วัฒนธรรม ขันต้
้ นในรู ปแบบเชิงกายภาพของพื ้นที่ อันปรากฏให้ เห็นในลักษณะของภูมิทศั น์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนริมน ้าริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามในปั จจุบนั
รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนริ มน ้าที่ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และ
สั่ง สมภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น อย่า งต่อ เนื่ อ งผ่า นช่ ว งเวลาตัง้ แต่อ ดี ต จนปั จ จุบัน ก่ อ ให้ เกิ ด รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมอาคารบ้ านเรื อน สิง่ ก่อสร้ าง และภูมิทศั น์ของชุมชนที่ปรากฏให้ เห็น ดังนี ้
1.) กลุ่มสถาปั ตยกรรมของบ้ านเรือนที่อยู่อาศัย
- เรื อนไทยภาคกลาง มีลกั ษณะเรื อนเดี่ยวและเรื อนหมู่ตงอยู
ั ้ ่ริมลานา้ การวางตัวของ
เรื อนไม่ปรากฏเกณฑ์แน่นอน ทังหน้
้ าจัว่ และหันด้ านยาวของเรื อนเข้ าสูล่ าคลอง

2.)

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.6 ลักษณะเรื อนไทยภาคกลางในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.7 สถาปั ตยกรรมของบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในลักษณะเรื อนไทยภาคกลาง

เรื อนไทยภาคกลางมีหลังคาทรงจัว่ และปั น้ หยา ลักษณะการใช้ สอยและการวางตัวเรื อนมี
ความแตกต่างกันในแต่ละหลังตามความต้ องการในการอยู่อาศัยและการปรับตัวบริ บทแวดล้ อม
ทังการเข้
้
าถึงตัวเรื อน พื ้นที่เกษตร และแนวลาน ้า
- เรื อนไม้ พืน้ ถิ่น เป็ นที่ นิยมปลูกมากในบริ เวณริ มนา้ คลองแควอ้ อม และลาคลอง
สายรอง องค์ประกอบของอาคารคล้ ายกับบ้ านเรื อนอยูอ่ าศัยลักษณะเรื อนไทย แต่มีรูปแบบอาคาร
ที่เรี ยบง่ายกว่า การใช้ ประโยชน์อาคารสาหรับบ้ านเรื อนอยู่อาศัยของชุมชนชาวสวน เน้ นความ
สะดวกและประโยชน์สอยมากกว่าความสวยงามของรู ปแบบเรื อน มีทงเรื
ั ้ อนหมู่สาหรับครอบครัว
ขยายและเรื อนเดี่ยวขนาดเล็ก

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.8 สถาปั ตยกรรมของบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในลักษณะเรื อนไม้ พื ้นถิ่น

- เรื อนแถวไม้ จากหลักฐานประวัติศาสตร์ เป็ นย่านการค้ าหรื อตลาดน ้าดังเดิ
้ มในอดีต
ส่วนมากเป็ นเรื อนไทยชันเดี
้ ยวปลูกติดกันหลายหลังจนกลายเป็ นกลุม่ เรื อนไม้ เรี ยงรายตามลาน ้า โดยมาก
จะสร้ างตามชุมทางที่เกิดจากแม่น ้าและคลองมาบรรจบกันจนกลายเป็ นแหล่งชุมชนทางการค้ าขึ ้น

5.) สถาปั ตยกรรมริ มน้ า มีกี่แบบ ปัจจุบนั ลดลงจากการเปรี ยบเทียบแผนที่
ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.9 ลักษณะเรื อนแถวไม้ ในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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- อาคารสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ริมถนน หรื อพื ้นที่มีการเข้ าถึงได้ สะดวก รวมถึงริ ม
ลาน ้าคลองแควอ้ อมที่มีการใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารบ้ านเรื อนพักอาศัย อาคารหน่วยงานราชการ
และโฮมสเตย์ ลักษณะอาคารมีทงบ้
ั ้ านเดี่ยวริมน ้า อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาคารตึก โครงสร้ าง
เป็ นคอนกรี ตเสริมเหล็ก รูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.10 สถาปั ตยกรรมของบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในลักษณะของอาคารสมัยใหม่

2.) กลุ่มสถาปั ตยกรรมศาสนสถานและรูปแบบอื่นๆ
ส่วนใหญ่ศาสนสถานที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ตงอยู
ั ้ ่ริมลาน ้าสายหลักของชุมชน
เช่น วัดปากน ้า วัดอมรเทพ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ วัดบางวันทอง วัดบางสะแก วัดราชบูรณะ เป็ น
ต้ น ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีรูปแบบคล้ ายคลึงกัน อาคารอุโบสถ ศาลาการเปรี ยญหลังเก่า
ได้ รับการบูรณะขึ ้นใหม่หลายแห่งจากการดูแลรักษาโดยชุมชนและภาครัฐ

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.11 สถาปั ตยกรรมของอาคารศาสนสถาน

- โรงเก็บเรื อและอู่เก็บเรือ ชุมชนชาวสวนใช้ เรื อในการสัญจร จึงต้ องมีที่เก็บเรื อ หรื ออู่
เก็บเรื อในยามที่ไม่ใช้ งานเพื่อเก็บรักษาเรื อไม่ให้ แช่อยูใ่ นน ้าและการยกขึ ้นเพื่อซ่อมแซม
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- โรงเก็บมะพร้ าว โรงขนาดใหญ่ใช้ สาหรับวางลูกมะพร้ าว ปั จจุบนั ตาแหน่งที่ตงอยู
ั ้ ่ติด
ริ มถนนเพื่อสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ต่างจากในอดีตที่ชาวสวนลาเลียงลูกมะพร้ าวออกมา
ตามลาประโดงและคลองสายย่อยเพื่อขึ ้นเรื อตามลาคลองสายหลักมาสูโ่ รงเก็บมะพร้ าว
- สะพานข้ ามคลอง มีทงสะพานไม้
ั้
และคอนกรี ต บางแห่งมีลกั ษณะสูงชันและมีบนั ได
ขึ ้นลง เนื่องจากในอดีตมีเรื่ องวิ่งผ่านจึงต้ องสร้ างให้ สะพานมีความสูงพอที่จะให้ เรื อลอดผ่านไปได้
- ท่ านา้ มีทงลั
ั ้ กษณะที่เป็ นส่วนประกอบของอาคาร และศาลาท่าน ้า ปรากฏตามบ้ านเรื อน
และวัดที่ ซึง่ ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของวัฒนธรรมชาวสวน เช่น การประกอบกิจวัตรประจาวัน ที่
รับส่งและซื ้อขายสินค้ า ที่นงั่ พบปะพูดคุยกัน ขึ ้นลงเรื อ นัง่ เล่นพักผ่อน เป็ นต้ น
- เขื่อนกันตลิ่ง สร้ างขึ ้นเพื่อป้องกันกระแสน ้าจากแม่น ้าลาคลองกัดเซาะตลิ่ง มีทงตลิ
ั ้ ่ง
ที่ธรรมชาติสร้ างขึ ้นมีลกั ษณะเป็ นเขื่อนดินที่มีต้นไม้ ปลูกยึดติดเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้ าดิน
ช่วยในการลดกระแสความแรงของน ้าตามธรรมชาติและการสัญจรทางเรื อ

โรงเก็บเรื อ

สะพานข้ ามคลอง

โรงเก็บมะพร้ าว

ศาลาท่าน ้า

ตลิ่งคอนกรี ต

ตลิ่งดินธรรมชาติ

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.12 สิ่งก่อสร้ างริมน ้าอื่นๆในชุมชน

6.1.3 พืน้ ที่เกษตรกรรม
พื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่ อง2 เป็ นลักษณะเฉพาะของรู ปแบบการทาเกษตรที่ถูก
พัฒนาในบริ เวณที่ราบลุ่มปากแม่น ้า อันถือเป็ นภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม
ทังการจั
้
ดการน ้าและการปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพ จากการปรับปรุงพื ้นที่เพื่อสร้ างผลผลิตทาง
2

สุรจิต ชิรวิทย์, คนแม่กลอง (กรุงเพทฯ : ส.เอเซียเพรส(1989), 2551).
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การเกษตรในพื ้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบน ้าขึ ้นน ้าลง และมีระบบโครงสร้ างที่เป็ นลักษณะ
เฉพาะถิ่น โดยการนาทรัพยากรน ้าผ่านโครงข่ายลาน ้าเพื่อใช้ ทาการเกษตรที่มีความจาเป็ นในการ
ควบคุมระดับให้ เพียงพอและระบายน ้าออกได้ อย่างรวดเร็ว
ลักษณะพื ้นที่เกษตรสวนยกร่ องของบริ เวณแม่น ้าแม่กลอง 3ส่วนใหญ่ปลูกต้ นมะพร้ าวไว้
ตามคันดินโดยรอบสวน ส่วนตรงกลางสวนยกเป็ น ร่องสวน ซึง่ บางสวนเรี ยกว่า คู่ เพื่อใช้ ปลูกสวน
ผลไม้ ผสมผสาน เช่น กล้ ว ย ชมพู่ ส้ มโอ เป็ นต้ น ระหว่างร่ องสวนเรี ยกว่า ท้ องร่ อง ลักษณะ
ดังกล่าวจะไม่ปล่อยให้ พื ้นที่ดินรกร้ างสะท้ อนให้ เห็นการจัดการและการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่อย่าง
คุ้มค่า ซึง่ มีความแตกต่างจากสวนฝั่ งธนบุรี ดังรูปที่ 6.13

คู่

ขนัดสวนของสวนฝั่ งธนบุรี กรุงเทพฯ

คู่

ขนัดสวนของสวนแม่กลอง

ที่มา : ปรับปรุงจาก สุรจิต ชิรวิทย์, 2551.

รูปที่ 6.13 การเปรี ยบเทียบขนัดสวนของสวนฝั่ งธนบุรี กรุงเทพฯ กับสวนแม่กลอง

จากการสารวจและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องในพื ้นที่ชมุ ชน
ริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม (ดังแผนที่ 6.3) พบว่า ขนัดสวนในพื ้นที่มีขนาดที่
แตกต่างกันตามแต่ละเจ้ าของสวนตามความเหมาะสมของลาน ้า จึงยกกรณีตวั อย่างขนาดของ
ขนัดสวนยกร่ องของ เชิดศักดิ์ บุษบก เกษตรกร หมู่ที่ 6 ตาบลแควอ้ อม อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม (ดังรูปที่ 6.14) ดังนี ้

3

สุรจิต ชิรวิทย์, คนแม่กลอง (กรุงเพทฯ : ส.เอเซียเพรส(1989), 2551). หน้ า 25.

รูปที่ 6.14 องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทางด้ านพื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องของชุมชน
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ที่มา : ปรับปรุงจาก สมใจ นิ่มเล็ก,2545 และผู้วิจยั , 2556.
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แผนที่ 6.3 การจาแนกโครงข่ายลาน ้า
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1.) ระบบสวนยกร่ อง ดังรูปที่ 6.14 ที่อธิบายองค์ประกอบของระบบสวนยกร่องในพื ้นที่
ชุมชน ซึง่ แบ่งเป็ นหลายส่วน คือ การขุดคูหรื อท้ องร่องขนาดกว้ างประมาณ 3-4 วา การยกร่องทา
ขนานกันหลายๆ ร่อง สวนที่ยกร่องและคันดินหรื อถนนรอบแปลงหนึ่งเรี ยกว่า สวน 1 ขนัด ส่วนคัน
ดินขนาดใหญ่ที่ยกคันร่ องให้ สงู ขึ ้นจากระดับพื ้นดินโดยมีท้องร่ องล้ อมรอบสวน ทาหน้ าที่เป็ นคัน
กันน
้ ้าจากภายนอกในฤดูน ้าหลากเพื่อป้องกันสวนล่ม เนื่องจากในปี ที่มีปริ มาณน ้ามาก การแบ่ง
ขนัดสวนจะช่วยไม่ให้ สวนล่มทังหมด
้
สามารถป้องกันส่วนที่เหลือได้ รวมถึงทาให้ การดูแลรักษา
พืชผลในสวนสามารถทาได้ ง่ายขึ ้น เพราะเห็นการแบ่งชนิดของพรรณไม้ ที่ปลูกไว้ ได้ อย่างชัดเจน
รวมถึงการปลูกตามคันสวนได้ แสดงถึงแนวอาณาเขต ส่วนร่ องน ้าทาหน้ าที่กกั เก็บน ้าไว้ ใช้ ในช่วง
หน้ าแล้ ง โดยมีท่อสาหรับระบายน ้าเข้ าออกในร่ องสวน สาหรับการขุดแพรก ลาราง ลากระโดง
เชื่อมต่อกับขนัดสวนนัน้ เพื่อเพิ่มพื ้นที่ในการแผ่น ้าให้ ระบบน ้าเชื่อมโยงถึงกันและมีสภาพคลองใน
การถ่ายเท ส่งผลให้ พื ้นที่ที่ได้ รับอิทธิพลของน ้าขึ ้นนา้ ลงตามระดับน ้าทะเลวันละหลายเมตร ไม่
ประสบกับปั ญหาน ้าท่วมเมือง เพราะการซอยทางน ้าเพื่อแผ่รับน ้าเวลาน ้าขึ ้นหรื อฤดูน ้าหลาก

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.15 ขนัดสวนในพื ้นที่ชมุ ชน

จากวรรณกรรมของสุรจิต ชิรวิทย์ และสมใจ นิ่มเล็ก พบว่า การทาดินยกร่อง การเกษตรที่
พึง่ พาวัฏจักรน ้าหลาก อาศัยตะกอนแร่ธาตุสารอาหารจากป่ าต้ นน ้าส่งมาในหน้ าน ้าหลาก ช่วงเดือน
8-11 น ้าหลากเป็ นตัวควบคุมวงจรชีวิตมด ปลวก แมลง ทาให้ สวนผลไม้ ของเมืองปากแม่น ้า ได้ ตะกอน
ใหม่ ฟื น้ ดินที่ได้ ใช้ แร่ธาตุสารอาหารครบ 1 ปี โดยชาวสวนฟื น้ ดินด้ วยการโกยดินตะกอน น ้าหลากที่สง่
มาใหม่ที่เข้ ามาตกทับหน้ าดินเก่าขึ ้นหลังร่องสวน ซึง่ การทาดินร่องสวนเป็ นลักษณะการทาสวนบริ เวณ
ที่ราบลุม่ ปากแม่น ้า ผลไม้ ก็จะได้ รับปุ๋ยธรรมชาติ และได้ รับการควบคุมมด ปลวก แมลงจากวัฏจักรน ้า
หลากโดยไม่ต้องใช้ สารเคมี
จากการศึกษาข้ อมูลในระดับมหภาค พบว่า นโยบายการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้ างเขื่อน
ทางตอนบนของแม่น า้ แม่กลองเพื่ อกักเก็ บน า้ ส าหรั บการเกษตรและผลิตกระแสไฟฟ้ า อันเป็ น
ประโยชน์แก่ชมุ ชนในภาคกลาง แต่ชมุ ชนชาวสวนแถบอัมพวาและแม่น ้าแม่กลองได้ รับผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนา้ จืดนา้ เค็มไม่สอดคล้ องกันตามธรรมชาติ รวมถึงนา้ เหนือที่
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หลากมาเป็ นประจ าทุก ปี พัด พาเอาดิ น ตะกอนที่ อุด มด้ ว ยอิ น ทรี ย วัต ถุม าทับ ถมน้ อ ยลง ท าให้
ชาวสวนจาเป็ นต้ องพึ่งปุ๋ยเคมีในการบารุ งดินและสารเคมีในการกาจัดแมลง นามาสู่การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนชาวสวนในพื ้นที่ การสร้ างโครงข่ายคมนาคมเข้ าสู่พื ้นที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของพื ้นที่เกษตรกรรมที่อาศัยโครงข่ายล ้าน ้าในการแผ่กระจาย
น ้าเข้ าสูก่ ารหล่อเลี ้ยงพืชสวน ในปั จจุบนั ชาวสวนถมลาประโดง และร่องสวนด้ วยวัสดุธรรมชาติ
2.) ลั ก ษณะพื ช พรรณ ระยะเริ่ ม ต้ น ของระบบการท าสวนของชาวสวนเป็ นไปตาม
ลักษณะการทามาหากินตามแบบแผนของการผลิตที่ไม่ได้ มองเพียงผลผลิตเป็ นหลักเท่ากับใน
ปั จจุบัน ซึ่งชุมชนในยุคแรกเป็ นการปลูกพืชพรรณเพื่อยังชี พตามฤดูกาล เช่น การทาท้ องร่ อง
เพื่อให้ ฤดูน ้าหลากสามารถปลูกพืชได้ โดยน ้าไม่ท่วม การปลูกมะพร้ าวแทนการทานาในท้ องร่ อง
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ สภาพดิ น ฤดูน า้ หลากของพื น้ ที่ ระบบน า้ เคลื่ อ นไหวอยู่ต ลอดเวลาและ
ลักษณะทางกายภาพของพืชพรรณที่สามารถปลูกได้ ทงน
ั ้ ้าจืดและน ้าเค็ม รวมถึงการปลูกลิ ้นจี่ ส้ ม
โอ กล้ วย และหมากในพื ้นที่เช่นกัน 4 ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นการปรับตัวเข้ ากับธรรมชาติของดินและน ้า
ของคนในยุคอดีตอย่างมีความสัมพันธ์ เป็ นระบบ และการจัดการสวนที่สอดคล้ องกับพื ้นที่ราบลุ่ม
โดยไม่มองแยกส่วนดังเช่นคนรุ่ นหลาน เพื่อให้ เกิดระบบการผลิตที่ตอบสนองต่อวิถีการดารงชีวิต
ของคนในพื ้นที่ชมุ ชน
วิธีการเก็บลิ ้นจี่ลงมาจากต้ น โดยต้ องใช้ พะอง เป็ นไม้ ไผ่ลายาวประมาณ 10 เมตร มี
ขันบั
้ นไดขึ ้นไปตามลาไม้ ไผ่ ด้ วยการใช้ เสาไม้ ไผ่ปักไปที่พื ้นดินและใช้ เชือกโยงที่เสาแบบสามเส้ า
เพื่อให้ พะองตังตรงได้
้
ซึ่งต้ องใช้ คนที่มีความชานาญในการปี นขึ ้นไปเก็บ 5 ในปั จจุบนั จึงมีอาชีพ
รับจ้ างการปี นพะองเพื่อขึ ้นไปเก็บลิ ้นจี่ ให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพไม่ช ้าจากการเก็บ6

ที่มา : สวนลิ ้นจี่ลงุ วิเชียร. สืบค้ น ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555. จาก http://lycheeamhawa.com และผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.16 ลักษณะพืชพรรณในพื ้นที่เกษตรกรรมของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม

4

สัมภาษณ์ วณี สมิงนาวิน, 8 กรกฎาคม 2555.
สวนลิ ้นจี่ลงุ วิเชียร. การเก็บลิ ้นจี่จากต้ น. สืบค้ น ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555. จาก http://lycheeamphawa.com/
6
สัมภาษณ์ เชิดศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555.
5
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จากการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่เกษตรกรรมและโครงข่ายลาน้ าในชุมชนริ มนา้
คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามและพื ้นที่โดยรอบ ซึ่งพิจารณาจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ
ของพื ชพรรณและลัก ษณะพื น้ ผิ วดิน เป็ นหลัก รวมถึ ง ระบบการผลิต การท ามาหากิ น วิถี ก าร
ดารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตามชานาญเฉพาะในการประกอบอาชีพ (ดังแผนภูมิที่ 6.1)

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 6.1 การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่เกษตรกรรมของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงคราม และพื ้นที่โดยรอบ

โครงข่ายลานา้ และพืน้ ที่เกษตรกรรมถือเป็ นองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมที่
สาคัญต่อการทาหน้ าที่ถ่ายเทน ้าเข้ าออก กักเก็บน ้าเพื่อการเกษตร ดังนันหากโครงข่
้
ายลาน ้าเกิด
การเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบทรั พยากรทางนา้ ในพืน้ ที่ อย่างมาก
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่เกษตรกรรมและลักษณะพืชพรรณที่มีลกั ษณะเฉพาะของพื ้นที่
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ และโครงข่ายลาน ้า
ของพื ้นที่เกษตรกรรมในอดีตมีโครงข่ายลาน ้าที่เชื่อมโยงต่อกันเป็ นตาข่ายขนาดใหญ่ ระบบการ
ระบายนา้ หรื อการใช้ พืน้ ที่ จึงมีรูปแบบการกระจายนา้ ได้ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ผ่านระบบ
โครงข่ายลานา้ ย่อยเป็ นตัวสนับสนุน จนกระทั่งการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง ก่อให้ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบโครงข่ายน ้า การปรับเปลี่ยนจากชุมชนฐานน ้าเป็ นชุมชนชนฐานบกแทน
การสัญจรทางน ้าเป็ นการสัญจรทางบก อันส่งผลให้ การระบายน ้าและความเชื่อมต่อของโครงข่าย
ในพื ้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ลกึ เข้ าไปเกิดความตื ้นเขินของหน่วยลาน ้าสายย่อย ประกอบกับการสร้ าง
เรื อนที่อยูอ่ าศัยจากการขยายตัวของประชากร7
เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ, “ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริ มน ้าในคลองบางกอกน้ อย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).
7
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6.1.4 วัฒนธรรมชาวสวน
จากการศึกษาวรรณกรรม การสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า โครงสร้ างทางสังคมของ
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามเกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้ อม และ
้
อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมีการ
วัฒนธรรมในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม8 ทังสภาพแวดล้
ดารงวิถีชีวิตที่เรี ยบง่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื ้นเพของวิถีชีวิตที่พึ่งพาลาน ้าตามธรรมชาติ
และยังคงรักษาวิถีเดิมไว้ แม้ ว่าจะไม่เต็มร้ อยแต่ก็ยงั คงความสมบูรณ์ของวิถีชีวิตอยู่จนถึงปั จจุบนั การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาสวน จับปลา ตกกุ้ง การดารงวิถีชีวิตที่เรี ยนรู้ และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
เกี่ยววิถีทางธรรมชาติและความเป็ นอยู่บนพื ้นฐานสังคมเกษตรกรรมชาวน ้า ซึ่งชุมชนริ มน ้าคลองแคว
อ้ อมได้ สืบทอดและปรับเปลี่ยนตามบริ บทการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ทัง้ การสร้ างบ้ านเรื อน
ริ มน ้าที่มีเอกลักษณ์และความเฉพาะถิ่น ลักษณะพื ้นที่สวนแบบยกร่ องสูง ลักษณะพืชพรรณ โครงข่าย
ลาน ้าที่มีลาดับความสาคัญ และการใช้ เรื อ วิถีชีวิตที่ต้องพึง่ พาอาศัยน ้าเป็ นหลักจึงเกิดเป็ นวิถี เทศกาล
งานประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความผูกพันและเกี่ยวข้ องกับน ้า

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.17 วิถีชีวิตของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม

1.) กลุ่มคน ระบบกิจกรรม และการใช้ พนื ้ ที่
- กลุ่ มวั ย ที่มีความสั มพันธ์ กับการใช้ พื น้ ที่ชุมชน กลุ่มคนตามกลุ่มวัยของชุมชน
จาแนกออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุม่ วัยเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ และกลุ่มวัยผู้สงู อายุ (ดังที่กล่าว
ในบทที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่างคน ระบบกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่) จากการสังเกตการณ์ การ
สอบถาม และการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า การใช้ พื ้นที่เพื่อทากิจกรรมของกลุ่มคนทัง้ 3 กลุ่ม มี
พื ้นฐานความสัมพันธ์ ที่สะท้ อนออกมาในรู ปแบบของชุมชนริ มน ้าในบริ บทสวนยกร่ อง อันเกิดจากการ
พิจารณาพืน้ ที่ ของกิจกรรม ทัง้ พืน้ ที่ริมนา้ พืน้ ที่เกษตรกรรม พืน้ ที่ อยู่อาศัย พืน้ ที่ศาสนสถาน พืน้ ที่

8

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. ลุม่ แม่น ้าแม่กลองมีคนยุคหินเป็ นบรรพชนคนยุคปั จจุบนั . ลุม่ น ้าแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ ชาติ

พันธุ์ "เครื อญาติ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มติชน. 2547).
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สาธารณะ และโครงข่ายการสัญจร ซึง่ สรุ ปกลุ่มวัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การใช้ พื ้นที่ของชุมชน คือ กลุ่ม
วัยเด็กและวัยรุ่นใช้ พื ้นที่อยู่อาศัย และพื ้นที่โรงเรี ยน ส่วนกลุม่ ผู้ใหญ่ใช้ พื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นหลัก และ
กลุม่ วัยสูงอายุใช้ พื ้นที่อยูอ่ าศัยและพื ้นที่ริมน ้าเป็ นหลัก (ดังแผนภูมิที่ 6.2)
กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่ น

กลุ่มวัยผู้ใหญ่

การศึกษาเล่ าเรี ยน
พืน้ ที่อยู่อาศัยและละแวก
ใกล้ เคียง ลานกิจกรรมโรงเรียน
และวัด ลาคลอง

7
8
การประกอบอาชี
พ
9
พืน้ 10
ที่อยู่อาศัย
พืน้ ที่เ11
กษตรกรรม
และโครงข่ ายลานา้
12

กลุ่มวัยสูงอายุ
ช่ วงวัยแห่ งการพักผ่ อน
พืน้ ที่อยู่อาศัย
ศาสนสถาน
พืน้ ที่ริมนา้

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

แผนภูมิที่ 6.2 กลุม่ วัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้ พื ้นที่
- กลุ่มกิจกรรมของการประกอบอาชีพที่มีความสัมพันธ์ กับการใช้ พน
ื ้ ที่ในชุมชน

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เป็ นอาชีพหลักของชุมชนมาตังแต่
้ การตังถิ
้ ่นฐาน ผลผลิตทาง
การเกษตรหลัก คือ มะพร้ าว ลิ ้นจี่ ส้ มโอ กล้ วย หมาก ซึง่ ผลผลิตจากการทาสวนมีตลอดทังปี
้ ตาม
ฤดูกาลการออกผลิตผล เพราะมีทรัพยากรดินและน ้าที่อดุ มสมบูรณ์ มีการปรับเปลี่ยนสภาพที่ดิน
ทากินให้ เหมาะสมต่อลักษณะพืชพรรณ ในปั จจุบนั กลุ่มกิจกรรมนี ้มีอายุประมาณ 40-70 ปี ซึง่ มี
ความสามารถและประสบการณ์ในการทาสวนที่อยากอนุรักษ์ ไว้ ให้ ลกู หลาน จากการเปลี่ยนแปลง
ถือเป็ นจุดเปลี่ยนของวัฒนธรรมชาวสวนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จึงเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนลักษณะพืช
พรรณ เพื่อให้ ได้ ผลผลิตและรายได้ เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นอย่างมัน่ คง

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.18 กลุม่ เกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้ พื ้นที่

กลุ่ม ชาวสวนที่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น และการประกอบอาชี พ ชาวสวนถื อ เป็ นกลุ่ม ที่ ท าหน้ า ที่
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติให้ เหมาะสมกับลักษณะการประกอบอาชีพ ก่อให้ เกิด
ลักษณะภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมที่ สมบูรณ์ และสมดุล อันมีเบือ้ งหน้ า (Foreground) เป็ นลานา้
ตาแหน่ ง กลาง (Middle
ground) เป็ นที่ อยู่อาศัย และฉากหลัง (background) เป็ นพืน้ ที่
เกษตรกรรม ซึง่ ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน
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ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.19 ลักษณะภูมิทศั น์ที่เกิดจากวัฒนธรรมชาวสวน

กลุ่ มอาชี พค้ าขาย การตัง้ ถิ่ นฐานตามแนวลาน า้ เกิ ดกิ จกรรมทางการค้ าที่ สอดคล้ องกับ
ผลผลิตทางการเกษตรและลักษณะของพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ในอดีต ตามความชานาญเฉพาะในการค้ าขายทาง
เรื อ การสร้ างบ้ านเรื อนแพริมน ้าตามชุมทาง

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.20 กลุม่ ค้ าขายที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้ พื ้นที่

กลุ่มอาชีพรั บจ้ าง ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของภาครั ฐ กลุ่มอาชีพข้ าราชการและ
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐเกิดขึ ้นจากรูปแบบการปกครองระดับท้ องถิ่นที่มีระบบราชการในท้ องถิ่นมีบทบาทใน
การดูแลพื ้นที่ ดังนันก
้ านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็ นกลุม่ ชาวสวนในชุมชนที่รับบทบาทหน้ าที่
2.) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นองค์ความรู้ หรื อการหยัง่ รู้ ที่เกิดจากสัมพันธภาพของมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์ กับธรรมชาติ และมนุษย์ กับอานาจเหนื อธรรมชาติ อันเกิ ดจากผลของกระบวนการที่

114
มนุษย์ มี ปฏิสัมพันธ์ กับสรรพสิ่งรอบตัว ภายในระบบนิ เวศท้ องถิ่ นทัง้ ธรรมชาติและวัฒนธรรม 9 มี
กระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้ องถิ่น แล้ วพัฒนาปรับปรุ ง
องค์ความรู้ให้ เกิดทักษะและความชานาญที่นามาใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ อย่างเหมาะสม

ที่มา : ผู้วิจยั . 2555.

รูปที่ 6.21 ระบบเกษตรกรรมแบบสวนยกร่องในชุมชน

จากองค์ประกอบดังกล่าว วิถีชีวิตชุมชนจึงมีความผูกพันกับแม่น ้าลาคลองตังแต่
้ อดีต คูคลอง
ในพื ้นที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว ยังเกิดจากบรรพบุรุษที่ขุดลอกคลองตรงเป็ นแนว
อย่างร่ องสวน มีระบบน ้าขึ ้นน ้าลงตามข้ างขึ ้นข้ างแรมอย่างธรรมชาติ พื ้นที่ถกู แบ่งเป็ นลักษณะของร่อง
สวน พื ้นที่ด้านใดด้ านหนึ่งสัมผัสกับคลองเพื่อนาน ้าเข้ าออก เมื่อเปิ ดสวนพร่ องน ้าออก น ้าจะแห้ งทุก
ร่ อง อันสะท้ อนถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ10 การทาดินยกร่ องถือเป็ นภูมิปัญญาของการขุดลา
ประโดง การจัดสรรทรัพยากรน ้า ร่ องสวน การซอยร่ องสวนเพื่อความเชื่อมโยงการหมุนเวียนถ่ายเทของ
ระบบนา้ รวมถึงการแสวงหาลักษณะพืชพรรณที่ เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และ
สิ่งแวดล้ อมโดยรอบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการทาขนัดสวน ความยาวและความกว้ างของขนัดสวนแต่ละ
ขนัด ซึง่ สะท้ อนการจัดการกับพื ้นที่เพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สดุ
6.1.5 เศรษฐกิจชุมชน
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามเป็ นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็ นหลัก โดยเฉพาะการทาสวนลิ ้นจี่ ส้ มโอ มะพร้ าวและกล้ วยที่เป็ นรายได้ หลักจากผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็ นรายได้ เสริ มให้ กับคนในชุมชน ด้ วย
สภาพดิน ตะกอนปากแม่นา้ ที่ เป็ นแหล่งเพาะปลูกแบบลักจื ดลักเค็ม ลิน้ จี่ จึง มีรสชาติที่ดี และ
สามารถปลูกได้ ในเขตอาเภออัมพวา และอาเภอบางคนทีเท่านัน้ เนื่องจากอาเภอเมืองเป็ นพื ้นที่
น ้าเค็ม ลิ ้นจี่จงึ กลายเป็ นพืชที่นิยมปลูกและเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของพื ้นที่
9

พัชริ นทร์ สิรสุนทร, ชุมชนปฏิบตั ิการด้ านการเรี ยนรู้ : แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552)
10
สัมภาษณ์ ไพบูลย์ เจริ ญสมบัติ, 9 กรกฎาคม 2555

รูปที่ 6.22 รูปตัดขวางแสดงกิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ของกลุม่ คนในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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รูปที่ 6.23 รูปตัดขวางแสดงกิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ของกลุม่ คนในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม(ต่อ)
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ในปั จจุบนั ผลผลิตลิ ้นจี่เป็ นสินค้ าเพื่อส่งออกไปตลาดเมืองจีน และมีนกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
ซื ้อขายกันถึงในพื ้นที่สวน และการได้ ผลผลิตที่ไม่แน่นอน ชาวสวนจึงโค่นต้ นลิ ้นจี่ไปหลายสวน เพื่อหัน
ไปปลูกส้ มโอและมะพร้ าวน ้าหอม ที่มีรายได้ ดีและได้ ผลผลิตตลอดทังปี
้ โดยเฉพาะส้ มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่
ราคาไม่ตกต่า ส่วนใหญ่การทาสวนเป็ นแรงงานในครัวเรื อน ซึ่งการใช้ เวลาในการทาสวนเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษา ทังการใส่
้
ป๋ ยุ การถอนหญ้ าและวัชพืช การโกยดินเลนออกจากท้ องร่ องสวน ชาวสวนจึงจ้ าง
แรงงานเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านัน้ เพราะสภาพแรงงานที่มีอยู่เป็ นกลุ่มผู้สงู วัย และกลุ่ม
ผู้ใหญ่ที่ขาดความชานาญในการเก็บผลผลิตลิ ้นจี่และมะพร้ าว ดังนันนอกจากการท
้
าสวนแล้ วยังมีการ
ทาอาชีพเสริ ม เช่น การรับจ้ างถอนหญ้ าและวัขพืช การรับจ้ างเก็บผลผลิต การปลูกพืชผ้ กสวนครัว การ
รับจ้ างลดน ้า และมีโรงมะพร้ าวเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรส่งออกนอกพื ้นที่11

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.24 การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน

ชุมชนยังมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงนิเวศ ซึ่งเกิดจากท้ องถิ่นที่มีความ
โดดเด่น และมีคณ
ุ ค่าทางด้ านสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ โดยรองรับการขยายตัวจากแหล่งท่องเที่ยวนบริ เวณใกล้ เคียง ลักษณะชุมชน
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็ นส่วนตัวและความสงบเยี่มมชมตามธรรมชาติ สัมผัสกับวิถี
ชีวิตสังคมเกษตรกรรมที่เรี ยบง่ายของชุมชนชาวสวนและชุมชนริ มน ้า ปั จจุบนั มีการสร้ างโฮมสเตย์
หรื อที่พกั ผ่อนต่างอากาศตามแนวลาน ้าหลายแห่ง ก่อให้ เกิดการสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั ชุมชน
6.1.6 ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น
1.) เหตุการณ์ สาคัญทางประวัตศิ าสตร์
ใน พ.ศ. 2447 การเสด็ จประพาสหัวเมื อง รั ตนโกสิ นทร์ ศก 123 ของพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่เรี ยกว่า “การเสด็จประพาสต้ น” 12 เพื่อทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถ โดยใช้ เรื อ
11
12

สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555.
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เสด็จประพาสต้ น ในรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ : เจริ ญผล, 2520).
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พลับพลาพ่วงเรื อไฟ จึงทรงมีพระราชดาริ ให้ จดั กระบวนเรื อประพาสต้ น คือทรงเรื อมาดเก๋งสี่แจวที่
ข้ าราชการใช้ กนั เรื อประทุน 4 แจวเป็ นเรื อเครื่ องครัว พ่วงเรื อไฟเล็กไปเพียง 2 ลา
สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ พระนิพนธ์ จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้ นว่า “การเสด็จ
ประพาสต้ น ร.ศ.123 (พ.ศ.2447) เป็ นการเสด็จทางชลมารคและทางรถไฟเป็ นหลัก จุดเริ่ มต้ นจาก
พระราชวังบางปะอินเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 ผ่านจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี กรุ งเทพฯ ธนบุรี
สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา ซึง่ ในวันที่
18 กรกฎาคม พ.ศ.2447 เสด็จประพาสตลาดเมืองราชบุรี แล้ วเสด็จไปทอดพระเนตรแห่นาคที่วดั สัตนาถ
ช่วงบ่ายทรงเรื อมาด 4 แจว มีเรื อไฟเล็กลากล่องน ้าประพาสแม่น ้าอ้ อม ถึงบ้ านวัดเพลง อาเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี ทรงซื ้อเรื อมาด 4 แจว พระราชทานชื่อว่าเรื อต้ น... และวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2447
เสด็จประพาสตลาดราชบุรี แล้ วเสด็จโดยเรื อมาด 4 แจว มีเรื อต้ นซื ้อใหม่เป็ นเรื อพระที่นงั่ รอง พ่วงเรื อไฟ
เล็กเข้ าทางแม่น ้าอ้ อม ประพาสตลาดปากคลองวัดประดู่ เสด็จเข้ าคลองประดู่ ประทับเสวยพระกระยา
หารเช้ าที่วดั ประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงแวะบ้ านตาหมอสี แล้ วเสด็จไปตามแม่น ้าอ้ อมออกสูแ่ ม่น ้า
แม่กลอง ประทับเสวยพระกระยาหารค่าที่บ้านนายอาเภออัมพวาโดยไม่แสดงพระองค์ให้ นายอาเภอและ
ชาวบ้ านทราบ ประทับแรมที่เมืองสมุทรสงคราม...”

ที่มา : สืบค้ น ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2555 จาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13225

รูปที่ 6.25 หลักฐานการเสด็จประพาสต้ นในรัชกาลที่ 5

2.) ศาสนสถานและความเชื่อที่สาคัญ
ศูนย์รวมของศาสนสถานเก่าแก่หลายแหล่งตามริ มลาน ้า ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับความเชื่อ
และเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญต่อการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
- วัดบางวันทอง ก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2248 เดิมวัดนี ้ตังอยู
้ ่กลางลาคลองแควอ้ อม ซึง่
ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนในชุมชน จึงย้ ายมาอยู่ริมคลองแควอ้ อมที่ตงั ้
ปั จจุบนั ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- วัดอินทาราม ตังอยู
้ ่อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีพระพุทธรูปหลวงพ่อ
โตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้ างด้ วยหินอ่อนทังหลั
้ ง บานหน้ าต่างและบานประตูเป็ นไม้ สกั
แกะสลักสุภาษิตสอนใจ และศาลาท่าน ้าของวัดเป็ นอุทยานปลาตะเพียน
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- วัดปากนา้ ตังอยู
้ ่ตาบลแควอ้ อม อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้ วย
วิหารพระพุทธไสยาสน์ประดับด้ วยกระเบื ้องโบราณ วิหารพระพุทธบ่าท 4 รอย วิหารหลวงพ่อบ้ านแหลม
หอระฆังโบราณ พ.ศ.2457 ซึง่ ทังหมดกรมศิ
้
ลปากรขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถาน ปูชนียวัตถุ
- วัดอมรเทพ ก่อตังใน
้ พ.ศ.2435 เดิมชื่อว่า วัดอมรเทพเทวันคุณาราม ผู้ดาเนิน
ก่อสร้ างคือ คุณหลวงวารรี รัฐการ (ชื่น ชาติกานนท์) กับคุณย่าวร ต่อมาคุณหลวงวารี รัฐการได้ เลื่อนเป็ น
ขุนเทพภักดี นายด่านอาการเมืองสมุทรสงคราม ซึง่ ชื่อวัดอมรเทพเทวันคุณาราม สมเด็จพระสังฆราช
เจ้ าจอมวรวงศ์ เธอกรมหลวงชินวรสิริวฒ
ั ณ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาราช ทรงประทานให้ เพื่อให้ ระลึกถึง
เจ้ าจอมมารดาสัมฤทธิ์ในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3
- ศาลเจ้ าไท้ เพ่ งอ๊ วงกง (เทพเจ้ าแห่งสันติ)13 เป็ นศาสเจ้ าของชาวจีน ตังอยู
้ ่ที่วดั
แหลมเตย ซึง่ เป็ นวัดที่ร้างไปแล้ ว ด้ านใต้ วดั อมรเทพ การสร้ างศาลเจ้ าเพื่อเป็ นสถานที่ให้ ทหารไทยจีน
ที่อยูใ่ นค่ายบางกุ้งได้ ยดึ เหนี่ยวจิตใจยามสงครามกับทหารพม่าในสมัยสมเด็จประเจ้ าตากสินมหาราช
จากการวิเคราะห์ ประเด็นการศึกษาตาม 6 ตัวแปรหลัก ได้ แก่ โครงข่ายลาน ้า การตังถิ
้ ่น
ฐาน ระบบสวนยกร่ อง วัฒนธรรมชาวสวน เศรษฐกิจของชุมชน และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ใน
ชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปรหลักมีความสัมพันธ์
กันเชิงโครงสร้ างขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม เพราะตัวแปรแต่ละตัวได้ เอื ้อประโยชน์
ต่อกันก่อให้ เกิดรูปร่างของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ตงบนพื
ั้
้นที่ราบลุม่
ปากแม่นา้ โครงข่ายลานา้ ในลักษณะดังกล่าว ก่อให้ เกิดรู ปแบบการตังถิ
้ ่ นฐานตามแนวริ มนา้
รูปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น การสร้ างระบบสวนยกร่องสูงตามเงื่อนไขของพื ้นที่ การถ่ายทอดรุ่นสู่
รุ่ นทังวิ
้ ถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจชุมชน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมชาวสวนที่ลกั ษณะเฉพาะตัว หาก
สูญเสียตัวใดตัวหนึง่ จะทาให้ ลกั ษณะของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในที่สดุ
จากการสารวจและการวิเคราะห์ดงั กล่าวได้ นาข้ อมูลมาระบุลงบนแผนที่ ดังแผนที่ 6.4,
6.5 และ 6.6 โดยแบ่งตามองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม 3 ด้ าน คือ ด้ านกายภาพ ด้ าน
สังคมเศรษฐกิจ และด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น แล้ วนาแผนที่ทงั ้ 3 มาซ้ อนทับเพื่อวิเคราะห์หา
บริ บทที่สาคัญของแต่ละพื ้นที่ย่อยและประเมินคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามขันตอนต่
้
อไป

13

ชัชวาล ตันวิไลศิริ, ศาลเจ้ าไท้ เพ่ งอ๊ วงกง [ออนไลน์], 1 สิงหาคม 2555. แหล่งที่มา http://work.mculture.in.th/album/view/18606/
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แผนที่ 6.4 สรุปพื ้นที่องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทางด้ านกายภาพ

121

แผนที่ 6.5 สรุปพื ้นที่องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทางด้ านเศรษฐกิจสังคม

122

แผนที่ 6.5 สรุปพื ้นที่องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทางด้ านประวัติศาสตร์

123
6.2 การประเมินคุณค่ าความสาคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
จากการการวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมทัง้ 3 ด้ าน ด้ วยการซ้ อนทับ
ข้ อมูลเชิงแผนที่ สามารถจาแนกกลุม่ พื ้นที่ย่อยตามลักษณะความสาคัญและความโดดเด่นของวิถี
ชีวิตในแต่ละกลุ่มที่สะท้ อนให้ เห็นกลุ่มองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
ดังนี ้
พืน้ ที่ 1 กลุ่มพืน้ ที่การค้ าเก่ าแก่ : ย่านปากคลองวัดประดูเ่ คยเป็ นตลาดค้ าขายทางน ้าที่มี
ชื่อเสียง บริ เวณบรรจบของคลองวัดประดู่กบั คลองแควอ้ อม เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ าเกษตร เครื่ องใช้ ของ
ชาวสวน ส่งผลมีการก่อตัวของกลุม่ อาคารศูนย์กลางการค้ า บ้ านเรื อนแถวไม้ พื ้นถิ่น มีชานพักและบันได
ท่านา้ ประกอบกับเป็ นรอยต่อระหว่างเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม และเทศบาล
ตาบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั เมืองจึงมีบ้านเรื อนทันสมัยสร้ างอยู่ตามแนวถนนและ
คลองแควอ้ อม การคมนาคมทางบกที่สะดวกและเชื่อมต่อกับพื ้นที่เมืองได้ สง่ ผลให้ ลกั ษณะของวิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนจากการพึง่ พาแมน ้าลาคลองเป็ นถนน ทาให้ บ้านเรื อนริ มน ้ามีผ้ อู ยู่อาศัยเบาบางลง รวมถึง
ลักษณะทางเศรษฐกิจที่พงึ่ พาตลาดน ้าตังแต่
้ ในอดีตซบเซาลง ซึง่ ส่งผลให้ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน วิถีการ
ดารงชีวิต และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่าประวัติศาสตร์ ที่
น่าสนใจ คือ เส้ นทางเสด็จประพาสต้ นในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เมื่อ ร.ศ.
123 และเป็ นแหล่งตลาดนัดทางน ้าที่สาคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง รวมถึงภาครัฐและชุมชนกาลัง
ร่วมมือกับฟื น้ ฟูและส่งเสริมตลาดนัดทางน ้าให้ กลับมาเฟื่ องฟูอีกครัง้

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.26 กลุม่ พื ้นที่การค้ าเก่าแก่

พืน้ ที่ 2 กลุ่มพืน้ ที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครั วเรื อน : พื ้นที่ห่างไกลจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการเข้ าถึงของบุคคลภายนอก ทาให้ พื ้นที่ยงั ปรากฏพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นส่วน
ใหญ่ และโรงมะพร้ าว ลักษณะบ้ านเรื อนส่วนใหญ่กระจายตัวตามแนวคลองแควอ้ อมในระยะห่างกัน
เป็ นระยะ ด้ านหน้ าบ้ านมีการเรี ยงตัวศาลาท่าน ้า มีความเป็ นธรรมชาติสูงกว่าในบริ เวณอื่นๆ ในช่วง
เวลากลางวันกลุ่มคนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื ้นที่สวน และโรงมะพร้ าวเพื่อแปรรู ป และกลุ่มผู้สงู อายุจะอยู่

124
ตามบ้ าน วิถีการดาเนินชีวิตยังคงปรากฏวัฒนธรรมชาวสวนแบบดังเดิ
้ ม บรรยากาศเงียบสงบ ถึงแม้ ว่า
จะมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบกแล้ ว แต่เนื่องจากตังอยู
้ ่ห่างไกลจากพื ้นที่เมือง และเข้ าถึงได้
ยากกว่า พื ้นที่จงึ ยังคงความดังเดิ
้ มและวิถีชีวิตที่เรี ยบง่ายอยูด่ งั เช่นในอดีต

7

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.27 กลุม่ พื ้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรื อน

พืน้ ที่ 3 กลุ่มพืน้ ที่การกระจุกตัวของบ้ านเรื อนพืน้ ถิ่นเก่ าแก่ : ที่ตงของวั
ั้
ดเก่าแก่หลาย
แห่งตามแนวลาน ้าคลองแควอ้ อม ซึง่ แต่ละวัดมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่สาคัญทังสิ
้ ้น ลักษณะการ
ตัง้ ถิ่ นฐาน กิ จกรรมการประกอบอาชี พและวิถีการดารงชี วิตที่ คล้ ายคลึงกับพืน้ ที่ 2 กลุ่มพืน้ ที่
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรื อน ลักษณะของบ้ านเรื อนตามแนวลาน ้าส่วนใหญ่เป็ นบ้ านเรื อนหลัง
ใหญ่ หรื อเรื อนหมู่กลุ่มอาคารหลายๆหลังติดกัน กระจายตัวตามแนวลานา้ สายหลัก บ้ านเรื อนมีทัง้
รู ปแบบเรื อนพื ้นถิ่นดังเดิ
้ มที่มีตวั อาคารบ้ านเรื อน ศาลาท่านา้ บันไดเชื่อมท่านา้ และอาคารรู ปแบบ
ทันสมัย ด้ านหลังเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม ซึง่ เชื่อมต่อกับพื ้นที่อยูอ่ าศัยและเส้ นทางคมนาคมทางบก

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.28 กลุม่ พื ้นที่การกระจุกตัวของบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นเก่าแก่

พืน้ ที่ 4 กลุ่มพืน้ ที่ใกล้ การพัฒนาการท่ องเที่ยว : พื ้นที่ปากคลองแควอ้ อมที่บรรจบกับ
แม่นา้ แม่กลองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏตลาดนัดนา้ วัดวาอารามตามแนวลาคลอง
โบราณสถานได้ รั บการขึน้ ทะเบียนกรมศิ ลปากร ประกอบกับพื น้ ที่ โดยรอบมี การพัฒนาโครงข่ าย
คมนาคมทางบก และส่งเสริ มการท่องเที่ยว ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวสวนมาเป็ นค้ าขาย รับจ้ างและบริ การด้ านการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรในพื ้นที่ให้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการค้ าขายผลผลิตการเกษตร
และสินค้ าแปรรู ป การสร้ างบ้ านเรื อนตามแนวถนน การปรับพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นบ้ านเรื อนอยู่อาศัย
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ร้ านค้ า และรี สอร์ ทโฮมสเตย์ สาหรับนักท่องเที่ยว บ้ านเรื อนริ มนา้ ถูกปล่อยให้ รกร้ าง ทรุ ดโทรม การ
สัญจรทางน ้าถูกลดบทบาทลง ลักษณะทางเศรษฐกิจของพื ้นที่ม่งุ เน้ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เป็ นหลัก และมีแนวโน้ มในการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว ในการเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ การเรี ยนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวน ้าชาวสวน

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555

รูปที่ 6.29 กลุม่ พื ้นที่ใกล้ การพัฒนาการท่องเที่ยว

จากการแบ่งพื ้นที่กลุ่มย่อยของชุมชนเพื่อนามาใช้ ในการประเมินคุณค่าความสาคัญของภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรมให้ เกิดความชัดเจน โดยประยุกต์ตามหลักเกณฑ์ในแนวทางการประเมินภูมิทศั น์ทาง
วัฒนธรรมในรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย มุ่งเน้ นความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และหลักฐาน
ทางด้ านกายภาพที่บง่ บอกถึงรูปแบบและคุณลักษณะของพื ้นที่ ตามการจาแนกคุณค่าความสาคัญของ
ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1.)ด้ านสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Value) 2.)ด้ าน
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (Local Historic Value) และ 3.) ด้ านสังคมเศรษฐกิจ (Social-economic Value)
ประกอบกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สง่ เสริ มและชี ้แนวทางวิถีการดารงชีวิตภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ของชุมชนให้ เกิดความมัน่ คง และยัง่ ยืนภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยเลือกใช้ วิ ธีก ารสนทนากลุ่มเป็ นเครื่ องมื อในการประเมิน คุณค่าความสาคัญ ซึ่ง
แบ่งกลุ่มการสนทนาตามพื ้นที่ 4 กลุ่มย่อย ดังแผนที่ 6.7 ตามบริ บทที่สาคัญในพื ้นที่ โดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของพื ้นที่ ทังหน่
้ วยงาน และตัวแทนผู้นาของกลุ่มชุมชน กลุ่มละ 4-5 คน
รวมถึงผู้วิจยั ได้ อธิบายถึงแบบการประเมินดังภาคผนวก (ก) และเกณฑ์การประเมินดังตารางที่
3.1 ในบทที่ 3 ร่ วมในการสนทนากลุ่มครัง้ นี ้ ซึ่งจากการสนทนากลุ่มได้ ผลการประเมินคุณค่า
ความสาคัญ ดังตารางที่ 6.1 และนาผลของระดับความสาคัญในการประเมินระบุลงในแผนที่ 6.8
เพื่ อ หาคุณ ค่า ความส าคัญ ของภูมิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อ ม จัง หวัด
สมุทรสงคราม ทังในระดั
้
บชุมชน และระดับพื ้นที่ยอ่ ยของชุมชน ว่าแต่ละพื ้นที่มีคณ
ุ ค่าความสาคัญ
ทางด้ านใดโดดเด่นที่สดุ
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แผนที่ 6.7 กลุม่ พื ้นที่ยอ่ ย

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

ตารางที่ 6.1 สรุปการให้ คา่ คะแนนคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม

127

128

แผนที่ 6.8 คุณค่าความสาคัญ

129
6.2.1 คุณค่ าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ย่อยกลุ่มที่ 1 : พืน้ ที่
การค้ าเก่ าแก่ ของชุมชนริมนา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม (ดังแผนที่ 6.9)
องค์ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมที่สาคัญของพืน้ ที่ คือ โครงข่ายลานา้ ที่มีลาคลอง
แควอ้ อมเป็ นลาคลองสายหลัก คลองวัดประดูแ่ ละคลองบางวันทองเป็ นลาคลองสายรอง รวมถึงลาประ
โดงที่แตกย่อยเข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรม พื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องสูงที่มีระบบหมุนเวียนของน ้าขึ ้น
ลงตามธรรมชาติ ลักษณะพืชพรรณเฉพาะถิ่น รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเรื อนแถวไม้ พื ้นถิ่นและบ้ านเรื อน
พื ้นถิ่นกระจายตามแนวลานา้ วัดและสถานศึกษา พืน้ ที่ทางประวัติศาสตร์ การเสด็จประพาสต้ นใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รวมถึงกลุ่มคน ระบบกิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ตามลักษณะ
อาชีพของคนในพื ้นที่ชมุ ชน ทังอาชี
้ พทาสวน การค้ าขาย การรับจ้ าง การท่องเที่ยว

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.30 องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 1

จากการประเมินด้ วยวิธีการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ เจาะลึกตามแบบการประเมิน
คุณค่าความสาคัญ พบว่า พื ้นที่ดงั กล่าวมีความเหมาะสมในการพิจารณาให้ มีคณ
ุ ค่าความสาคัญ
ทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในระดับสูง เนื่องจากพื ้นที่เป็ นศูนย์รวมสถานที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางการค้ าในอดีตที่ สาคัญที่ บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรม และวิถีการดารงชีวิตของคนในพื ้นที่ชมุ ชน ตามความหลากหลายความชานาญของกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงหลักฐานทางศาสนา ทังศาลเจ้
้
า โรงเจ วัดวาอาราม
คุณค่าด้ านสุนทรี ยภาพในระดับกลาง ที่ปรากฏทัศนียภาพที่มีลกั ษณะพิเศษของการรวมกลุ่ม
อาคารเรื อนแถวไม้ ที่เคยใช้ เป็ นแหล่งค้ าทางน ้า ด้ านในของพื ้นที่เป็ นสวนยกร่ องสูง และการตังถิ
้ ่นฐาน
ตามแนวลาน ้าคลองแควอ้ อมและคลองวัดประดู่ สะท้ อนหลักฐานทางกายภาพของภูมิทศั น์ที่เกิดจาก
การปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศ และระบบนิเวศทางธรรมชาติ ส่วนคุณค่าด้ านสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับต่า เนื่ องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิ จเกิ ดการเปลี่ยนแปลงด้ วยปั จจัยต่างๆ ทัง้ การพัฒนา
โครงข่ายทางบก การปรั บเปลี่ยนการประกอบอาชี พ กิ จกรรมและการใช้ พืน้ ที่ ท าให้ ในแง่ของการ
ถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาที่เข้ าใจสภาพแวดล้ อมลดน้ อยลง พื ้นที่มีความเป็ นเมืองมากขึ ้น
ทาให้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมทันสมัย และวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มเปลี่ยนไปตามลาดับ
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6.2.2 คุณค่ าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ 2 : กลุ่มพืน้ ที่
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน (ดังแผนที่ 6.10)
ลักษณะของพื ้นที่ประกอบด้ วยโครงข่ายลาน ้าขนาดใหญ่และเล็กแตกแขนงย่อยอันเกิดจาก
การขุดคลองของคนในชุมชนในอดีต การทาสวนเป็ นขนัด และการขุดลาประโดงเพื่อสร้ างโครงข่ายลา
นา้ ที่เชื่อมโยงถ่ายเทนา้ อย่างสมดุล การนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรู ปเพื่อสร้ างรายได้ ของ
ชุมชน ก่อให้ เกิดโรงมะพร้ าวขนาดเล็กกระจายตัวตามพื ้นที่ รวมถึงการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนไม้ พื ้นถิ่นที่
หันหน้ าลงสูค่ ลองแควอ้ อม และกลุม่ คนต่างวัยในการใช้ พื ้นที่

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.31 องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 2

องค์ประกอบดังกล่าวจึงก่อให้ เกิดภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีคณ
ุ ค่าทางด้ านสังคม
เศรษฐกิจในระดับสูง เนื่องจากในพื ้นที่ยงั ปรากฏกระบวนการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ องค์กร
และชุมชนที่สอดคล้ องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวสวนที่มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย และ
การถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่ตระหนักถึงสภาพแวดล้ อมาทางธรรมชาติที่
เกิดจากองค์ความรู้ของบรรพบุรุษในการประกอบอาชีพกลายเป็ นวัฒนธรรมชาวสวน คุณค่าทางด้ าน
สุนทรี ยภาพ และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นอยู่ในระดับกลางและระดับต่าตามลาดับ จากการพิจารณา
หลักฐานทางกายภาพของภูมิทัศน์ที่เกิดจากคนปรับที่ดินเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่ องที่
สอดคล้ องกับภูมิประเทศ อากาศ ระบบน ้าขึ ้นน ้าลง และโครงข่ายน ้าขนาดใหญ่จนก่อให้ เกิดสังคม
เกษตรกรรม และกลุม่ บ้ านเรื อนริมน ้าที่โครงสร้ าง และรูปแบบของตัวเรื อนยังคงความดังเดิ
้ ม ถึงแม้ วา่
จะมีรูปแบบสมัยใหม่ปรากฏอยูบ่ ้ าง นอกจากนี ้ในพื ้นที่ยงั ปรากฏองค์ประกอบทางด้ านประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักฐานทางศาสนาที่สาคัญ บอกเล่าเรื่ องราว และเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
6.2.3 คุณค่ าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ 3 : กลุ่มพืน้ ที่การ
กระจุกตัวของบ้ านเรือนไม้ พนื ้ ถิ่น (ดังแผนที่ 6.11)
องค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่สาคัญของกลุ่มพื ้นที่การกระจุกตัวของบ้ านเรื อนไม้
พื ้นถิ่น ประกอบด้ วย องค์ประกอบทางกายภาพ ด้ านเศรษฐกิจสังคม และด้ านประวัติศาสตร์ ในบริ บท
ของบ้ านเรื อนไม้ พื ้นถิ่นริมน ้าและพื ้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่อง
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ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.32 องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 3

จากการพิจารณาคุณค่าทางด้ านสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Value) อยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
เป็ นพื ้นที่ที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มน ้ามีโครงสร้ าง
ลักษณะ รูปแบบ และวัสดุที่ใช้ กลมกลืนกับธรรมชาติ รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น
ศาลาท่าน ้า ตลิ่งกันน ้า และบันไดท่าน ้า ทาให้ เกิดมุมมองและทัศนียภาพที่มีลกั ษณะพิเศษของการ
รวมกลุม่ อาคารบ้ านเรื อน สิง่ ก่อสร้ าง วัดวาอาราม พื ้นที่เกษตรกรรม และโครงข่ายลาน ้าขนาดใหญ่ที่
สะท้ อนความสัมพันธ์ อย่างสมบูรณ์ ส่วนคุณค่าทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และคุณค่าความสาคัญ
ทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ น ในระดับปานกลางและต่าตามล าดับ เนื่ องจากพื น้ ที่ ยังปรากฏ
กระบวนการจัดการทรั พยากรทางธรรมชาติที่สอดคลัองกับหลักเศรษฐกิ จพอเพียงของชาวสวน
สะท้ อนวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย และการถ่ายทอดทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่บรรพบุรุษสัง่ สม
ประสบการณ์ จนเข้ าใจธรรมชาติในการประกอบอาชีพ รวมถึงการปรากฏหลักฐานทางศาสนาที่
สาคัญตังแต่
้ ในอดีตตามแนวลาคลองแควอ้ อม
6.2.4 คุณค่ าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ 4 : กลุ่มพืน้ ที่ใกล้
การพัฒนาทางด้ านการท่ องเที่ยว (ดังแผนที่ 6.12)
จากการพิ จารณาโดยการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ เจาะลึกพบว่า พืน้ ที่ มีคุณค่า
ความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น คุณค่าทางด้ านสุนทรี ยภาพ และคุณค่าทางด้ านสังคม
เศรษฐกิจ ในระดับสูง ปานกลางและต่าตามลาดับ
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พระวิหารแกลบ วัดปากน ้า

พระปรางค์ วัดปากน ้า

พระอุโบสถ วัดปากน ้า

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.33 องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในพื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 4

ดังองค์ ประกอบของภูมิ ทัศน์ ทางวัฒนธรรมที่ โดดเด่นทางด้ านประวัติ ศาสตร์ ที่ ปรากฏ
หลักฐานเกี่ยวกับศาสนาอันเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น โบราณสถานที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนโดย
กรมศิลปากร วัดริ มน ้าอันเป็ นศูนย์รวมของคนในชุมชนเพื่อร่ วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ
พิธีกรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ ที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน จาก
การทาการเกษตร การค้ าขายทางน ้าตามตลาดนัดน ้า จนกระทัง่ การให้ บริการทางด้ านการท่องเที่ยวที่
เห็นในปั จจุบนั จากการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน
รวมถึงการรวมกลุ่มของอาคารบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นตามแนวลาน ้าคลองแควอ้ อม ทาให้ เกิดทัศนียภาพที่
ลักษณะพิเศษและสวยงาม อันเกิดจากการปรับตัวของคนในชุมชนกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
คุณค่าทางด้ านสังคม เศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่านัน้ เนื่องจากในพื ้นที่ดงั กล่าวได้ รับอิทธิพล
การพัฒนาการท่องเที่ยว ทาให้ การถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางภูมิปัญญาเริ่ มลดน้ อยลง การพึ่งพา
เทคโนโลยีมากกว่าการปรับตัวเข้ าหาธรรมชาติดงั เช่นในอดีต การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ น
พื ้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนี ้การรวมกลุ่มของกลุ่มคนหลากหลาย
ชาติพันธุ์ในการทากิจกรรม และการใช้ พืน้ ที่เกี่ ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมที่ทาร่ วมกันเกิ ดขึน้ ไม่
บ่อยครัง้ ดังเช่นในอดีต14 วัดวาอารามและศาสนสถานต่างๆ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มี
ชื่อเสียงของพื ้นที่
จากการประเมินคุณค่าความสาคัญในการสนทนากลุ่ม ของแต่ละพื ้นที่ย่อยสามารถสรุ ป
ได้ ดงั แผนที่ 6.13 และบทสรุ ปของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงคราม มีคณ
ุ ค่าความสาคัญทางด้ านสุนทรี ยภาพในระดับสูง รองลงมาคือ ด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น และด้ านสังคมเศรษฐกิจในระดับปานกลางและระดับต่า ตามลาดับ
ดังตารางที่ 6.1
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สัมภาษณ์ เชิดศักดิ์ บุษบก, 8 กรกฎาคม 2555
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แผนที่ 6.9 พืน้ ที่กลุ่มย่ อยที่ 1
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แผนที่ 6.10 พื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 2
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แผนที่ 6.11 พื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 3
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แผนที่ 6.12 พืน้ ที่กลุ่มย่ อยที่ 4
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แผนที่ 6.13 สรุ ปคุณค่ าความสาคัญ

รูปที่ 6.34 ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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6.3 สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมทิ ศั น์ ทางวัฒนธรรม
จากการซ้ อนทับแผนที่องค์ประกอบในแต่ละด้ านและสถานการณ์ปัจจุบนั ของชุมชน พบว่าชุมชน
เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาและกระแสการท่องเที่ยว ก่อให้ เกิดผลกระทบทังโดยตรง
้
และทางอ้ อมต่ อคุ ณค่ าความส าคัญของภู มิ ทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุ มชน รวมถึ งแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้ เกิดการสูญเสียและการถูกทาลายลงต่อคุณค่าความสาคัญของภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม ทังในระดั
้
บขององค์ประกอบ และภาพรวมของพื ้นที่
6.3.1 สภาพปั ญหาที่เกี่ยวกับคุณค่ าความสาคัญของภูมทิ ศั น์ ทางวัฒนธรรม
6.3.1.1 ปั ญหาทางด้ านกายภาพ
- การสูญเสียคุณค่ าความสาคัญทางด้ านสุนทรี ยภาพและความเฉพาะตัวของ
พืน้ ที่ชุมชนของพืน้ ที่ การวิเคราะห์ผ่านการซ้ อนทับแผนที่ และการสนทนากลุ่มตามพื ้นที่ย่อยพบว่า
พื ้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดการสูญเสียคุณค่าความสาคัญทางด้ านสุนทรี ยภาพและความเฉพาะตัวในบริ เวณ
พื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 1 และ 4 (ดังแผนที่ 6.9 และ 6.12) เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของกลุม่
บ้ านเรื อนริ มน า้ ที่ ไม่ สมดุ ลตามธรรมชาติ การปรั บเปลี่ ยนตลิ่ ง กั น้ น า้ การผสมผสานรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นกับอาคารสมัยใหม่ การสร้ างโครงข่ายคมนาคมทางบก รวมถึงพื ้นที่เกษตรกรรมที่
พึง่ พาเทคโนโลยีมากกว่าการจัดการที่เป็ นไปตามธรรมชาติและการปล่อยพื ้นที่เกษตรกรรมให้ รกร้ าง ทา
ให้ ความกลมกลืนตามสภาพแวดล้ อมที่มีโครงข่ายลาน ้าที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ และคนในชุมชนสร้ าง
ขึ ้น รู ปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นฐานลักษณะสะเทิ ้นน ้าสะเทินบกแบบดังเดิ
้ มอันงดงามของชุมชนริ มน ้า
พื น้ ที่ เกษตรกรรมในรู ปแบบของสวนยกร่ องสูง รวมถึ งศาสนสถานเก่ าแก่ ที่ มี ความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ริมน ้าถูกแทนที่และลดบทบาทลง นามาซึง่ การสูญเสียคุณค่าทางด้ านความงาม และการ
สร้ างสรรค์อนั เกิดจากการปรับตัวของคนให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.35 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปั ตยกรรมและตลิ่งกันน
้ ้า
- การเปลี่ยนแปลงด้ านการใช้ พนื ้ ที่ในชุมชน ส่วนใหญ่ลกั ษณะการใช้ ประโยชน์
ที่ดินของชุมชนเป็ นพื ้นที่เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานไม้ ผล สวนมะพร้ าว ซึง่ ในปั จจุบนั มีการรุกล ้า
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พื ้นที่เกษตรกรรมโดยการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนและกิจการโดยไม่มีข้อบังคับ และการควบคุมการใช้ พื ้นที่
พื ้นที่ริมลานาถูกใช้ ประโยชน์สาหรับการสร้ างโฮมสเตย์ รี สอร์ ท โรงงานอุตสาหกรรม และที่พกั ซึง่ บาง
กิจกรรมไม่เหมาะสมกับลักษณะของพืน้ ที่ รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง จึงอาจส่งผลกระทบ
สภาพแวดล้ อมและการจัดการพื ้นที่ในอนาคต

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.36 ที่พกั โฮมสเตย์ตามแนวลาน ้า
- ลักษณะทางสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติท่ ีเสื่อมโทรม จากการสัมภาษณ์
เจาะลึกในพื ้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื ้นที่กลุม่ ย่อยที่ 3 พบว่า การนาระบบการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้ การ
ส่งผ่านนา้ ทางท่อ และการใช้ ป๋ ุยเคมีในการดูแลรักษาพืชพรรณในพืน้ ที่เกษตร เพื่อให้ ได้ ผลผลิตใน
จานวนมากขึ ้นโดยที่ไม่ต้องดูแลรักษามาก การปล่อยน ้าเสียจากการทาฟาร์ มปศุสตั ว์ในจังหวัดราชบุรีที่
ขาดการบาบัดน ้าเสียประกอบกับการขยายธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในพื ้นที่โดยรอบ ก่อ
เกิดสภาพปั ญหาน ้าเน่าเสียในแม่น ้าลาคลอง ทังแม่
้ น ้าแม่กลอง คลองแควอ้ อม และคลองสายย่อยต่างๆ
รวมถึงคุณภาพดิน ทรัพยากรทางน ้า และระบบนิเวศเสื่อมโทรมและขาดความอุดมสมบูรณ์ ดงั เช่นใน
อดีต15 ประกอบกับการถมลาประโดงของคนในชุมชน ทาให้ ความหลากหลายทางธรรมชาติในน ้าและดิน
ลดน้ อยลง ขาดความสมดุลของระบบนิเวศในพื ้นที่

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

รูปที่ 6.37 ลักษณะทางสภาพแวดล้ อมที่เสื่อมโทรม
- การสั ญจรทางน า้ และระบบเครื อข่ ายล าน า้ ในชุ มชน การสร้ างเขื่อนและการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบกเข้ ามาแทนที่ การสัญจรทางนา้ เป็ นหลัก คนในชุมชนเริ่ มมีการถม
15

สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ บุษบก, 9 กรกฎาคม 2555.

141
ลาประโดงและท้ องร่องสวนเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย (ดังบทที่ 4 ข้ อ 4.4.1.5 การใช้ ประโยชน์ที่ดิน) และเพิ่ม
เนื ้อที่ในการเพาะปลูกพืชพรรณ ทาให้ ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ระบบน ้าขึ ้นนา้ ลง เปลี่ยนแปลง และ
ทิศทางของลมไม่สมดุลตามธรรมชาติ เครื อข่ายลาน ้าที่เคยเป็ นโครงข่ายขนาดใหญ่ถกู ขวางกัน ทาให้
ระบบนา้ ไม่หมุนเวียนและถ่ายเท เกิดปั ญหานา้ เน่าเสีย กักขัง ซึ่งพื ้นที่เกษตรกรรมด้ านในที่ห่างจาก
แม่น ้าลาคลองสายหลักและสายย่อยจะประสบกับปั ญหาการชักน ้าเข้ าระบบสวน
6.3.1.2 ปั ญหาทางด้ านสังคม
- การย้ ายถิ่ นของคนในชุ มชน การพัฒนาภาคอุ ตสาหกรรมในพื น้ ที่ โดยรอบ
ก่อให้ เกิ ดการย้ ายถิ่ นออกสู่นอกพืน้ ที่ เพื่อประกอบอาชี พด้ านอื่น นอกเหนื อจากการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมที่เป็ นระบบการใช้ แรงงานจานวนมากจากครัวเรื อน รวมถึงเพื่อการศึกษาและอยู่อาศัยใน
ชุมชนเมืองที่สะดวกสบายในชีวิต วิถีชีวิตของชุมชนเริ่ มเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาเครื อข่ายลาน ้าเป็ น
หลัก ทัง้ ในการอุปโภคบริ โภค และการสัญจร การพึ่งพาอาศัยคนในครอบครัวเพื่อการเกษตรและการ
พบปะร่วมกันทากิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมถูกลดบทบาทลงเรื่ อยๆ ด้ วยทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง
จากวัฒนธรรมชาวสวนดังเดิ
้ ม16 (ดังบทที่ 4 ข้ อ ด้ านประชากร และด้ านสังคมและวัฒนธรรม)
- การสู ญ สลายของภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จใน
ภาคอุตสาหกรรมของพืน้ ที่ โดยรอบของชุมชน ส่งผลให้ คนในชุมชนต่างออกไปท างาน การได้ รับ
เทคโนโลยีการพัฒนาทางด้ านการเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ แรงงาน
ส่วนใหญ่ชาวสวนที่ยงั ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อนข้ างมีอายุเข้ าสู่กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
ทางานหนักได้ ดงั เดิม รวมถึงกลุ่มวัยทางานคนรุ่ นใหม่ไม่ได้ ทาการสืบทอดวิถีชีวิตชาวสวน ทังวิ
้ ธีการ
ทาสวนยกร่องแบบเดิม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นดังกล่าว ที่คานึงถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติเป็ น
สาคัญ17 ซึง่ อาจเสี่ยงต่อการสูญสลายของวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพิงลาน ้าตามธรรมชาติเป็ น
หลักดังเช่นในอดีต
6.3.2 แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงคุณค่ าความสาคัญของภูมิทศั น์ ทาวัฒนธรรม
6.3.2.1 แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพ
- องค์ ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมทางด้ านกายภาพที่ยังคงดารงอยู่
สัดส่วนของการใช้ พื ้นที่ประเภทเกษตรกรรมเป็ นหลัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
16
17

สัมภาษณ์ แย้ ม ทองบุญ, 10 มิถนุ ายน 2555.
สัมภาษณ์ เฉลิมศักดิ์ บุษบก, 9 กรกฎาคม 2555.
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ประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม ศาสนสถาน และสถาบันราชการ (ดังบทที่ 4 ข้ อ 4.4.1.5 การใช้
ประโยชน์ที่ดิน) สะท้ อนให้ เห็นว่าพื ้นที่ชมุ ชนริมน ้าคลองแควอ้ อมยังคงมีพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ นหลัก
เพื่อเป็ นแหล่งที่ดินทากินของคนในชุมชนที่มีฐานสังคมเกษตรกรรมตังแต่
้ ในอดีต ประกอบลาน ้า
คลองแควอ้ อม และกลุม่ บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยที่ถือเป็ นองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าความสาคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ ของชุมชน
- รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเรื อนไทยภาคกลางและเรื อนไม้ พืน้ ถิ่นแบบสะเทิน้
นา้ สะเทิน้ บกมีแนวโน้ มลดลงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การที่สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ขาดความสมดุล และมูลค่าในการก่อสร้ างหรื อปรับปรุงดูแลรักษาเรื อนไทยภาคกลางและเรื อนไม้
พืน้ ถิ่ น ซึ่ง สถาปั ตยกรรมแบบดัง้ เดิมมี การปรั บตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในชุมชน ส่ง ผลให้ มี
แนวโน้ มลดลง ประกอบกับอาคารสมัยใหม่และผสมผสานเรื อนไม้ พื ้นถิ่นกับวัสดุสมัยใหม่เพิ่มขึ ้น
ทังการต่
้
อเติมพื ้นที่เพื่อใช้ สอยด้ านล่าง ตลิ่งคอนกรี ตกันน
้ ้า การใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่ทนั สมัยและคงทน
กว่าวัสดุทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการที่ชุมชนหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามฤดูกาล
ดังเช่นในอดีต
- การเปลี่ ยนแปลงของการสั ญ จร ระบบเครื อ ข่ ายล าน ้า และพื น้ ที่
เกษตรกรรมแนวโน้ มการขยายตัวของชุมชนตามแนวเส้ นทางคมนาคมทางบก (ดังแผนที่ 4.8)
จากเดิมที่รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของกลุม่ บ้ านเรื อนและศาสนสถานกระจายตัวตามแนวพื ้นที่ ริมลา
น ้าคลอง แควอ้ อม เนื่องจากสภาพพื ้นที่ตามแนวริ มลาน ้าแทบจะไม่มีการเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานใหม่
อาจจะมีเพียงการปรับปรุ ง และการสร้ างอาคารสมัยใหม่ขึ ้น การปล่อยพื ้นที่เกษตรกรรมรกร้ าง
รวมถึงการถมที่ดิน แนวลาคลองย่อย ลาประโดงและท้ องร่องให้ เป็ นพื ้นที่ดินแปลงเรี ยบขนาดใหญ่
เพื่อการสร้ างที่อยูอ่ าศัย โฮมสเตย์ หรื อพื ้นที่เกษตรกรรมที่ไม่พงึ่ พาท้ องร่องและระบบเครื อข่ายลาน ้า
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะพื ้นที่เกษตรกรรมด้ านในที่ห่างจากลาน ้าสายหลักมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลง
6.3.2.2 แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ
- ระบบเศรษฐกิ จบนพืน้ ฐานของการประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลั ก
พื ้นฐานของสังคมเกษตรกรรมที่มีพฒ
ั นาการมาตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้ ชมุ ชนมีความ
ชานาญและมีทกั ษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนสภาพภูมิศาสตร์ และอิทธิพลของระบบ
น ้าขึ ้นน ้าลงจนก่อให้ เกิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประกอบกับรายได้ จากผลผลิตทางการเกษตรที่ มีขึ ้นใน
ทุกช่วงฤดูกาลเมื่อมีการปรับเปลี่ยนลักษณะพืชพรรณเพื่อให้ มีรายได้ จากผลผลิตตลอดทังปี
้ จึง
เกิดแนวโน้ มการขยายตัวที่ดีในด้ านเศรษฐกิจตามความพอใจของชาวสวนในวิถีชีวิตพออยู่พอกิน
(ดังบทที่ 4 ข้ อ 4.4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ)
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- แนวโน้ มการพัฒนาด้ านการท่ องเที่ยวในชุมชนและพืน้ ที่โดยรอบ แผนและ
นโยบายการพัฒนาของชุมชนและโดยเฉพาะพื ้นที่โดยรอบ ได้ ถกู กาหนดให้ มีการพัฒนาทางด้ านการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งอนุรั กษ์ และเชิ งนิ เวศตามแนวล าคลองและศาสนสถานเก่าแก่ ที่ มี ความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ (ดังแผนและนโยบายการพัฒนา ในภาคผนวก ข) ประกอบกับศักยภาพของพื ้นที่ในการ
ท่องเที่ยวและควรค่าแก่การส่งเสริ มการอนุรักษ์ วิถีการดารงชีวิตของคนชุมชน สภาพความเป็ นอยู่
รู ปแบบสถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมชาวสวน และสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะแนวลาน ้าสายหลัก (ดังบทที่ 6 ข้ อ 6.1.5 เศรษฐกิจชุมชน) จึงถือเป็ นชุมชนที่มีทงทรั
ั ้ พยากร
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ชุมชนจึงมีแนวโน้ มในการพัฒนาทางด้ านดังกล่าว
6.3.2.3 แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคม
- การย้ ายถิ่นออกสู่นอกพืน้ ที่เพิ่มขึน้ ค่านิยมความทันสมัยและการเพิ่มรายได้
จากศรษฐกิจ ทาให้ คนในชุมชนเปลี่ยนความคิด ปลูกฝั งลูกหลานมุ่งเน้ นการศึกษา ซึ่งต่างจากใน
อดีตที่เน้ นการทามาหากิน ซึง่ ใช้ แรงงานครัวเรื อนเพื่อการเกษตร18 จึงเกิดแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านสังคมของชุมชนในอนาคตเป็ นครอบครัวเดี่ยว ขนาดใหญ่ มีเพียงผู้สูงอายุและกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่ที่ประกอบอาชีพการเกษตรอยู่บ้านเพียงไม่กี่คน การพึ่งพาอาศัยเพื่อนบ้ านด้ วยการแลก
เปลียนผลผลิตดังเช่นในอดีตถูกเปลี่ยนเป็ นการซื ้อขายและการจ้ างแรงงานเพื่อการเกษตร ทาให้
การพึง่ พาแบบระบบเครื อญาติเริ่มสูญสลายไป
- การไม่ สื บ ทอดวั ฒ นธรรมชาวสวนของคนรุ่ นใหม่ วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ที่
เปลี่ยนแปลงตามกลุม่ วัยเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้ รับการปลูกฝั งในเรื่ องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แบบดังเดิ
้ ม และไม่ได้ รับการใส่ใจในภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา (ดังบทที่ 4 ข้ อ 4.4.3.2
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ คน ระบบกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่) ทาให้ องค์ประกอบของภูมิทศั น์ทาง
วัฒนธรรมในชุมชนที่มีคณ
ุ ค่าความสาคัญควรค่าแก่การรักษาค่อยๆ เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา
หากไม่ได้ รับการจัดการและการอนุรักษ์ ที่เหมาะสม

18

สัมภาษณ์ แย้ ม ทองบุญ, 10 มิถนุ ายน 2555.
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แผนที่ 6.14 การวิเคราะห์แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
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บทที่ 7
บทสรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
บทนีเ้ ป็ นบทสรุ ปที่ได้ จากการวิเคราะห์ พฒ
ั นาการตามโครงสร้ างและองค์ประกอบของ
ภูมิ ทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมในชุม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อม จัง หวัดสมุท รสงครามตัง้ แต่อ ดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั การวิเคราะห์ตวั แปร 6 ตัวแปรสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน การประเมิน
คุณค่าความสาคัญ สภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ องกับคุณค่าความสาคัญ
ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม และข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
7.1 สรุ ปผลในการวิจัย
จากคาถามการวิจยั
“ภู มิ ทั ศ น์ ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนริ ม น้ า คลองแควอ้ อ มในบริ บ ทสวนยกร่ อง
มีองค์ ประกอบสาคัญอะไรบ้ าง และมีคุณค่ าความสาคัญในด้ านใด”
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
7.1.1 สรุ ปพัฒนาการของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
1.) ช่ วงที่ 1 : ยุคแรกแห่ งการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชน กลุม่ บ้ านเรื อนที่กระจุกตัวอยู่ใน
บริ เวณชุมทาง และศาสนสถานกระจายตัวตามแนวลาน ้าทังสองฝั
้
่ ง การหาที่ดินทากินด้ วยการเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงพื ้นที่โดยรอบของชุมชนให้ กลายเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมในรู ปแบบของระบบสวนยกร่ อง
การคัดเลือกพืชพรรณที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ได้ อย่างสมดุล ประกอบกับการอาศัย
โครงข่ายลาน ้าเพื่อเอื ้อต่อระบบสวนยกร่องที่มีลกั ษณะเฉพาะของพื ้นที่ ลาน ้าคลองแควอ้ อมจึงถือ
เป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเด่น ศาสนสถานริ มน ้าเป็ นศูนย์รวมทางจิตใจ ลักษณะการ
ผลิ ตเป็ นแบบผสมผสานเพือ่ การยังชีพเป็ นหลัก ส่วนลักษณะทางสังคมในยุคนี ้เป็ นสังคมชาวสวนที่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะบบเครื อ ญาติ ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อนและวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย จึ ง เป็ นรู ป แบบของ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติมีอิท ธิ พลต่อการควบคุมระบบกิ จกรรมของมนุษย์ ที่ สะท้ อนการ
ปรับตัวของคนในชุมชนที่ยอมรับสภาพภูมิศาสตร์ ที่โดดเด่นของพื ้นที่
2.) ช่ วงที่ 2 : ยุคที่ชุมชนขยายตัวและตลาดค้ าขายทางนา้ เจริญรุ่ งเรื อง การขยาย
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมชาวสวนปรากฏขนัดสวนขนาดใหญ่ตลอดแนวคลองแควอ้ อม
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และแหล่งตลาดของกลุ่มชาวจีนแลกเปลี่ยนสินค้ าเกษตร เครื่ องเทศ และเครื่ องใช้ จึงเกิดการ
ขยายตัวของกลุ่มบ้ านเรื อน พื ้นที่เกษตรกรรมจากปากน ้ากระจายตลอดแนวลาคลองสองฟากฝั่ ง
การขุดแยกคลองย่อยเพื่ อแผ่ขยายระบบน า้ เข้ าสู่พืน้ ที่ เกษตรกรรมด้ านใน สถาปั ตยกรรมถูก
ปรับเปลี่ยนเป็ นแบบสะเทิ ้นน ้าสะเทิ ้นบก การใช้ พื ้นที่ริมนา้ มีความคึกคัก ทังการสั
้
ญจร อุปโภค
บริ โภค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวตามลาดับ ลักษณะทางสังคมมีการติดต่อไปมาหาสู่
กันมากขึ ้น ครอบครัวขยายใหญ่เพื่อใช้ เป็ นแรงงานครัวเรื อนในภาคการเกษตร การบริ จาคที่ดิน
และเงินในการบารุ งรักษาศาสนสถานตามพื ้นที่ริมลาคลอง สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา
ถือสถาบันที่มีความสาคัญต่อโครงสร้ างของชุมชนในยุคนี ้ พัฒนาการของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ในชุมชนยุคนี ้จึงเกิดขึ ้นจากการที่มนุษย์ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติด้วยการทาสวน
ยกร่ องเพื่อควบคุมระดับนา้ การขุดคลองเชื่อมต่อเพื่อสร้ างโครงข่ายลานา้ ขนาดใหญ่ที่สะท้ อน
ร่ องรอยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้ อมโดยมนุษย์ ยุคที่มนุษย์เริ่ มมี
อิทธิพลเหนือธรรมชาติ ซึง่ สังเกตได้ จากการการจัดทังระบบน
้
้า ทรัพยากรดิน และสิง่ แวดล้ อม
3.) ช่ วงที่ 3 : ยุคที่มีการเปลี่ยนผ่ านในลักษณะของชุมชนริมนา้ ในบริบทสวนยก
ร่ องมาเป็ นชุมชนสังคมเกษตรกรรมที่พ่ ึงพาการสัญจรทางบกเป็ นหลัก สภาพพืน้ ที เ่ กิ ดการ
เปลีย่ นแปลงจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เขื ่อนและประตูน้าเพือ่ จัดสรรระบบน้าตามธรรมชาติ
และโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกที่ครอบคลุม ซึง่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่ส่งผล
ต่อพื ้นที่ชุมชนในระดับอนุภาค ทัง้ ระบบการไหลเวียนของระบบโครงข่ายนา้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากวัฎจักรเดิม ระบบน ้าขึ ้นน ้าลงตามฤดูกาลทางธรรมชาติ และความสมดุลตามธรรมชาติเริ่ มลดลง
นอกจากนี ้ชุมชนยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้ าน ทังการสร้
้
างตลิ่งคันกันน
้ ้าแบบคอนกรี ต การถม
ลาประโดงและท้ องร่ องสวนเพื่อสร้ างบ้ านเรื อนและเพิ่มพืน้ ที่ การเพาะปลูกโดยไม่อาศัยระบบ
โครงข่ายลาน ้าในระดับมหภาคดังเช่นในอดีต หากพึง่ พาเทคโนโลยีแทน การตังถิ
้ ่นฐานกระจายตัว
ตามแนวถนน การรื อ้ ถอนบ้ านเรื อนตามแนวลาน ้าเพื่อขายและย้ ายไปอยู่ตามแนวถนน กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแนวลาน ้าซบเซา ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มมีการส่งออกนอกพื ้นที่ ครอบครัวมีขนาด
เล็กลง เหลือเพียงผู้สงู อายุเฝ้าบ้ าน และกลุม่ ผู้ใหญ่เข้ าสวนอันเนื่องมาจากคนหนุ่มสาวออกไปทามา
หากินนอกพืน้ ในยุคนีจ้ ึงเกิดลักษณะภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในอีกรู ปแบบหนึ่งที่เกิดจากการที่
มนุษย์ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ให้ มีความสะดวกในการเข้ าถึงและการขนส่งสินค้ าด้ วยการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ซึง่ มนุษย์มีอิทธิพลอย่างมากในการปรับเปลี่ยนธรรมชาติจาก
ชุมชนเกษตรกรรมวิถีน ้าทางธรรมชาติเป็ นชุมชนเกษตรกรรมที่พงึ่ พาเทคโนโลยี
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7.1.2 สรุ ปองค์ ประกอบของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
จากการวิ เ คราะห์ ก ารก่ อ รู ปร่ า งและความสัม พัน ธ์ ของกระบวนการเปลี่ย นแปลงของ
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามในแต่ละยุคสมัยจากตัว
แปรสาคัญต่า งๆ จะเห็ น ได้ ว่า โครงข่ า ยลาน้ า สวนยกร่ อง รู ปแบบการตัง้ ถิ่ นฐาน วัฒนธรรม
ชาวสวน เศรษฐกิ จชุมชน และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ น ถื อเป็ นตัวแปรสาคัญที่ สะท้ อนรู ปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมตามระบบกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมขาติ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจัยที่ว่า สวนยกร่ องสูงและโครงข่ายลานา้ เป็ น
โครงสร้ างและองค์ประกอบทางกายภาพที่สาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม หากยังขาดองค์ประกอบด้ านอื่นที่ช่วยสร้ างคุณค่าความสาคัญ
ให้ กบั พื ้นที่ชมุ ชน ดังแผนภูมิที่ 7.1 และมีรายละเอียดดังนี ้

ที่มา : ผู้วิจยั , 2555.

แผนภูมิที่ 7.1 สรุปความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงคราม

1.) โครงข่ ายลานา้ พบว่า ตามสภาพภูมิศาสตร์ ชมุ ชนตังอยู
้ ่บริ เวณที่ราบลุ่มใกล้ ปาก
แม่น า้ การเชื่ อ มโยงของแม่น า้ สายหลัก และคลองสายย่ อ ยเป็ นจ านวนมาก ก่ อ ให้ เ กิ ด ระบบ
โครงข่ายของลานา้ ขนาดใหญ่ที่เอือ้ ประโยชน์ ให้ กับชุมชน ทัง้ เส้ นทางการสัญจรทางนา้ แหล่ง
อุปโภคบริ โภค และที่สาคัญคือเพื่อการเกษตรในรู ปแบบสวนยกร่ องสูงที่ปรากฏขนัดสวนขนาด
ใหญ่ ในพื น้ ที่ ซึ่ง ระบบโครงข่ า ยลาน า้ ถื อเป็ นส่วนหนึ่ง ในการจัด การระบบสวนที่ เกี่ ยวข้ องกับ
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ผลผลิตทางการเกษตร และเป็ นตัวแปรหลักในการกาหนดแบบแผนของการตังถิ
้ ่นฐาน แหล่งที่อยู่
อาศัย การเลือกที่ดินทากิน การประกอบอาชีพและกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน ดังนัน้ หาก
โครงข่ายลาน ้าในระดับมหภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อ โครงข่ายลาน ้าในระดับอนุภาค
ด้ วยเช่นกัน ดังเช่นการยกตัวอย่างใน 6.1.1 โครงข่ายลาน ้า บทที่ 6
2.) ชุมชนริ มนา้ พบว่า การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนกระจุกตัวตามแนวลาน ้าและชุมทาง
ก่อให้ เกิดรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นที่ ทังเรื
้ อนไทยภาคกลาง บ้ านเรื อนพื ้นที่ถิ่นใต้ ถนุ สูง เรื อนแถว
ไม้ ริมน ้า ศาลาท่าน ้า และศาสนสถานที่สอดคล้ องกับสภาพภูมิศาสตร์ ที่ได้ รับอิทธิพลระบบน ้าขึ ้น
น ้าลงตามแหล่งที่ตงใกล้
ั ้ ปากแม่น ้า ก่อให้ เกิดการระบบกิจกรรมและการใช้ พื ้นที่ที่แตกต่างกันตาม
การผสมผสานของกลุ่มความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ทังพื
้ ้นที่เกษตรแบบสวนยกร่ อง และการ
ค้ าขายริมน ้า
3.) สวนยกร่ อง พบว่า พื ้นที่เกษตรแบบสวนยกร่ องสูงเป็ นลักษณะเฉพาะของการทา
เกษตรกรรมในบริ เวณที่ราบลุ่มปากแม่น ้า อันเกิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
แบบองค์ ร วมทัง้ การจัด การน า้ และการปรั บ ปรุ ง ดิ น รวมถึ ง การคัด เลื อ กลัก ษณะพื ช พรรณที่
เหมาะสมต่อสภาพดิน น ้า และสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ จากการวิเคราะห์ระบบสวนยกร่องดังกล่าวถือ
ได้ วา่ เป็ นพื ้นที่ที่ทาหน้ าที่เป็ นคันกันน
้ ้าจากภายนอกในฤดูน ้าหลากให้ กบั ชุมชน เนื่องจากในฤดูน ้า
หลาก ปริ มาณน ้ามาก การแบ่งขนัดสวนจะเป็ นพื ้นที่รองรับน ้าแผ่ไปตามร่ องสวนและกลายเป็ น
แหล่งอาศัยของตะกอนแร่ ธาตุอาคารที่มาในหน้ าน ้าหลาก รวมถึงทาหน้ าที่กกั เก็บน ้าไว้ ในช่วงฤดู
แล้ ง ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ดัง นัน้ วัฎ จัก รดัง กล่ า วเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงย่ อ มส่ ง ผลระบบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน
4.) วัฒนธรรมชาวสวน พบว่า โครงสร้ างทางสังคมของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม
จังหวัดสมุทรสงครามเกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรมในบริ บททาง
สังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับแม่น ้าลาคลองตังแต่
้ อดีต คูคลองในพื ้นที่ไม่ได้
เกิดขึ ้นตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ยังเกิดจากบรรพบุรุษที่ขดุ ลอกคลองตรงเป็ นแนวอย่างร่ อง
สวน มีระบบน ้าขึ ้นน ้าลงตามข้ างขึ ้นข้ างแรมอย่างธรรมชาติ พื ้นที่ถกู แบ่งเป็ นลักษณะของร่องสวน
พื ้นที่ด้านใดด้ านหนึง่ สัมผัสกับคลองเพื่อนาน ้าเข้ าออก เมื่อเปิ ดสวนพร่องน ้าออก น ้าจะแห้ งทุกร่อง
อันสะท้ อนถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ การทาดินยกร่ องถือเป็ นภูมิปัญญาของการขุดลา
ประโดง การจัดสรรทรัพยากรนา้ ร่ องสวน การซอยร่ องสวนเพื่อความเชื่ อมโยงการหมุนเวียน
ถ่ายเทของระบบน ้า โดยมีหลักเกณฑ์ในการทาขนัดสวน ความยาวและความกว้ างของขนัดสวน
แต่ละขนัด ซึง่ สะท้ อนการจัดการกับพื ้นที่เพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
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5.) เศรษฐกิจพืชสวน พบว่า ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก โดยเฉพาะการ
ทาสวนลิ ้นจี่ ส้ มโอ มะพร้ าวและกล้ วยที่เป็ นรายได้ หลักจากผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็ นรายได้ เสริ มให้ กบั คนในชุมชน ด้ วยสภาพดินตะกอนปากแม่น ้าที่
เป็ นแหล่งเพาะปลูกแบบลักจืดลักเค็ม
6.) ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่น พบว่า ชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อมถื อเป็ นแหล่งศูนย์ รวม
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นที่สาคัญในระดับมหภาค ทังศู
้ นย์รวมของศาสนสถานเก่าแก่ที่ก่อตังตามแนว
้
ลาน ้าคลองแควอ้ อมและเหตุการณ์ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้ นใน
รัชกาลที่ 5 ซึง่ สะท้ อนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญในการตังถิ
้ ่นฐาน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนดังกล่าว ได้ พิจารณาผ่า น
องค์ ประกอบภูมิทัศน์ ท างวัฒนธรรมทัง้ 3 ด้ าน ตามกรอบแนวในการวิจัย เพื่ออธิ บายถึง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมมีคณ
ุ ค่าความสาคัญควรค่าแก่
การดูแลรักษา และอนุรักษ์ ตอ่ ไป
7.1.3 สรุ ปคุณค่ าความสาคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
จากการประเมินคุณค่าความสาคัญของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลองแคว
อ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามการประยุกต์เกณฑ์ในแนวทางการประเมินภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
ในรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย มาใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะพื ้นที่ ประกอบกับการซ้ อนทับ
แผนที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณค่าความสาคัญจากการสนทนากลุม่ (Focus group) พบว่า
กลุ่มพืน้ ที่ย่อยที่ 1 ซึ่งมีบริ บทเป็ นพื ้นที่การค้ าทางน ้าเก่าแก่ ได้ รับการประเมินคุณค่า
ความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ อยูใ่ นระดับสูง ที่คา่ คะแนน 37 คะแนน รองลงมาคือด้ านสุนทรี
ภาพ ที่คา่ คะแนน 34 คะแนนและด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ที่คา่ คะแนน 25 คะแนน ตามลาดับ
กลุ่มพืน้ ที่ย่อยที่ 2 บริ บทของพื ้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ได้ รับการ
ประเมินคุณค่าความสาคัญทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง ที่คา่ คะแนน 40 คะแนน
รองลงมาคือด้ านสุนทรี ยภาพ ที่คา่ คะแนน 35 คะแนนและด้ านประวัติศาสตร์ ที่ค่าคะแนน 28
คะแนน ตามลาดับ
กลุ่มพืน้ ที่ย่อยที่ 3 บริบทของการกระจุกตัวของบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นเก่าแก่ ได้ รับการประเมิน
คุณค่าความสาคัญทางด้ านสุนทรี ยภาพอยู่ในระดับสูง ที่คา่ คะแนน 39 คะแนน รองลงมาคือด้ าน
สังคมและเศรษฐกิจ ที่คา่ คะแนน 35 คะแนน และด้ านประวัติศาสตร์ ที่ค่าคะแนน 28 คะแนน
ตามลาดับ
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กลุ่มพืน้ ที่ย่อยที่ 4 บริ บทของการพัฒนาทางด้ านการท่องเที่ยว ได้ รับการประเมินคุณค่า
ความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับสูง ที่ค่าคะแนน 32 คะแนน รองลงมาคือด้ าน
สุนทรี ภาพ ที่ค่าคะแนน 31 คะแนน และด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ที่ค่าคะแนน 27 คะแนน
ตามลาดับ ตามการให้ คะแนนของผู้ร่วมการสนทนากลุม่ ดังตารางที่ 6.1 และแผนที่ 6.13
บทสรุ ปของภู มิ ทั ศ น์ ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนริ ม น า้ คลองแควอ้ อม จั ง หวั ด
สมุท รสงคราม มี คุณค่า ความสาคัญทางด้ า นสุ น ทรี ย ภาพในระดับสู ง ตามค่าคะแนน 139
คะแนน รองลงมาคือ ด้ านประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น และด้ านสังคมเศรษฐกิจในระดับปานกลาง
และระดับต่า ตามค่าคะแนน 127 คะแนน และ 125 ตามลาดับ จากการประเมินของผู้ร่วมการ
สนทนากลุม่ ที่ชานาญและเข้ าใจในการประกอบอาชีพและลักษณะความสาคัญในพื ้นที่ของตนเอง
ซึง่ สอดคล้ องกับความโดดเด่นขององค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏให้ เห็นในปั จจุบนั
7.2

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการพัฒนาโครงข่ายลาน ้าและโครงสร้ างพื ้นฐานในระดับเมือง ทังการสร้
้
างเขื่อน
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชุมชนและพื ้นที่โดยรอบ อาจส่งผลกระทบทาให้
โครงสร้ างและองค์ ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน า้ คลองแควอ้ อม จัง หวัด
สมุท รสงครามเกิ ดการเปลี่ย นแปลงมากขึน้ ซึ่ง อาจท าให้ คุณค่าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทาง
วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การดูแลและเก็บรักษาถูกทาลายลงพร้ อมกันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อตอบรับกับการพัฒนาที่เกิดขึ ้นในอนาคต ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายจึงเป็ นการนาข้ อมูลที่ค้นพบ
จากการศึกษาพัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมินคุณค่าความสาคัญของภูมิทัศน์ ทาง
วัฒนธรรมในชุมชน มาสู่การเสนอแนะประกอบกับการกาหนดการอนุรักษ์ หรื อนโยบายเกี่ยวกับ
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชน ผู้วิจยั ได้ เสนอแนวทางในการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงครามได้ ดงั นี ้
7.2.1 แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ทั ศ น์ ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนริ ม น า้ คลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
การกาหนดแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของคนในชุมชนและสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องของชุมชนท้ องถิ่นที่มีวิถีการดารงชีวิต และระบบนิเวศทางธรรมชาติได้ รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาข้ อจากัดของการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิ ประเทศ และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ ที่เน้ นการสร้ างความสมดุล 3 มิติให้ กบั ชุมชน ทังมิ
้ ติทางสิ่งแวดล้ อม
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สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดของการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมตามการประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับพื ้นที่ชุมชนริ มนา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม เช่น การอนุรักษ์ พื ้นที่
เกษตรกรรม การอนุรักษ์ กลุม่ อาคาร การอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
7.2.2 การอนุรักษ์ รูปแบบสถาปั ตยกรรม สิ่งก่ อสร้ าง และพืน้ ที่เกษตรกรรมของ
ภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน
1.) รู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่ เหมาะสมสอดคล้ องกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม ทัง้ วัสดุ
ก่อสร้ าง รูปทรง ขนาด ความสูงและสีสนั
กลุ่มอาคารสมัยใหม่ตามแนวลาน ้าคลองแควอ้ อม ซึ่ง
เป็ นพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าความสาคัญ ส่งผลให้ เกิดผลกระทบ
ต่อมุมมองและทัศนียภาพของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
ในชุมชน
กลุม่ อาคารพื ้นถิ่นที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่กลมกลืน
กับสภาพแวดล้ อม ทัง้ วัสดุการก่อสร้ าง รู ปทรง ขนาด
ความสู ง และสี สัน ตามธรรมชาติ เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ส่ ง เสริ ม มุ ม มองและทั ศ นี ย ภาพของภู มิ ทั ศ น์ ท าง
วัฒนธรรมตามแนวลาน ้าคลองแควอ้ อม
ที่มา : ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองอัมพวา โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.1 การออกแบบรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่สอดคล้ องกลมกลืน

2.) การเพิ่มระยะถอยร่ นจากริ มคลองและการเลือกลักษณะพืชพรรณในท้ องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ตามแนวลาน ้า

พืชพรรณต่างถิ่น
คลองแควอ้ อม

การปลูกสร้ างอาคารในบริ เวณที่ชิดติดกับฝั่ งลาน ้าและ
การเลื อ กใช้ ลัก ษณะพื ช พรรณต่ า งถิ่ น ท าให้ ความ
ต่อเนื่องของภูมิทศั น์ตามแนวลาน ้า และระบบนิเวศริ ม
คลองถูกทาลาย

การกาหนดระยะถอยร่นเข้ าไปจากริ มฝั่ งลาน ้าและการ
ปลูกพืชพรรณพื ้นถิ่น ช่วยในการรักษาสมดุลทางระบบ
นิเวศและภูมิทศั น์ ริมนา้ ที่มีระเบียบ เกิดความน่ามอง
สะอาดตา
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ระยะถอยร่ น

พืชพรรณพื ้นถิ่น
ศาลาท่าน ้า

คลองแควอ้ อม

ที่มา : ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองอัมพวา โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.2 การออกแบบระยะถอยร่นจากริ มคลองในชุมชน

3.) การติดตังบ่
้ อดักไขมันและถังบาบัดน ้าเสียเพื่อการรักษาคุณภาพแหล่งน ้า
การปล่อ ยน า้ ทิ ง้ ลงสู่ล าคลองแควอ้ อ มและแหล่ง น า้
สาธารณะอื่นๆ โดยตรง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
แหล่งน ้าตามธรรมชาติ

ห้ องน ้า
ครัว
น ้าทิ ้ง
คลองแควอ้ อม

ถังบาบัด
ห้ องน ้า
ครัว
บ่อดักไขมัน
น ้าทิ ้ง

การติดตังบ่
้ อดักไขมันและถังบาบัดนา้ เสียก่อนปล่อย
น ้าทิ ้งลงสูแ่ ม่น ้าลาคลอง ช่วยในการรักษาคุณภาพของ
แหล่งน ้าและความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ

คลองแควอ้ อม

ที่มา : ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองอัมพวา โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.3 การติดตังบ่
้ อดักไขมันและถังบาบัดน ้าเสียในชุมชน

4.) การกาหนดลักษณะสะพานข้ ามคลองที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม

ที่มา : ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองอัมพวา โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.4 ลักษณะสะพานข้ ามคลองในชุมชน
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5.) การออกแบบเขื่อนตลิ่งกันน
้ ้าเพื่อลดผลกระทบต่อมุมมองและทัศนียภาพริมลาน ้า

ที่มา : ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองอัมพวา โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.5 การออกแบบเขื่อนตลิง่ กันน
้ ้าในชุมชน

การหลีกเลี่ยงการสร้ างเขื่อนตลิ่งกันน
้ ้าในบริเวณที่ไม่จาเป็ น หรื อบริ เวณที่ไม่มีการกัดเซาะ
และมีต้นไม้ ขึ ้นอยู่หนาแน่นตามแนวลาน ้า ถือเป็ นการอนุรักษ์ พื ้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าที่ช่วยใน
การรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติได้
6.) การหลีกเลี่ยงการถมร่องสวนและลาประโดงเพื่อการอนุรักษ์ แก้ มลิง
ร่องสวนเดิม

ระบบน ้าไหลไม่ตอ่ เนื่อง

ร่องสวนเดิมที่ถม
ร่องสวนเดิม

การถมร่ องสวนและลาประโดง ที่ไม่คานึงถึงระบบการ
ไหลเวี ยนของนา้ ในสวนเดิม ทาให้ เกิ ดผลกระทบต่อ
ระบบสวนที่ทาหน้ าที่เป็ นแก้ มลิง ซึ่งช่วยลดปั ญหานา้
ท่วมสูงในพื ้นที่จากน ้าทะเลหนุนสูง
การเลือกถมร่ องสวนเฉพาะที่จาเป็ นและการคานึงถึง
ระบบการไหลเวียนของนา้ ตามธรรมชาติ ช่วยในการ
รั ก ษาระบบนิ เ วศและการป้ องกัน น า้ ท่ ว มสูง จากน า้
ทะเลหนุนสูงจากแก้ มลิงของระบบสวนยกร่องสูง

ร่องสวนเดิมที่ถมเฉพาะที่

ที่มา : ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการประชุมผังเมืองรวมเมืองอัมพวา โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.6 การหลีกเลี่ยงการถมร่องสวนและลาประโดง
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7.2.3 การจัดการและส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่ สี อดคล้ องกับทรั พยากร
ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมถือเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน
ริ มนา้ คลองแควอ้ อมที่ไม่ใช่ม่งุ เน้ นระบบเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวเป็ นกระแสหลัก เนื่องจาก
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่งเปราะบางที่ได้ รับผลกระทบจากกลุม่ คนและกิจกรรมจากการท่องเที่ยว
ได้ ง่าย โดยการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและกลุ่มคนของพื ้นที่ การจัด
ระเบียบการใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมดังที่กล่าวในข้ างต้ น ที่ปรากฏให้
เห็นจากรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน รู ปแบบสถาปั ตยกรรมควรมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติเพื่อสร้ างความสมดุลให้ กบั พื ้นที่ ด้ วยการกาหนดความสูงของอาคารริ มน ้า ป้ายโฆษณา
การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทางบกภายในพื ้นที่ การสัญจรทางบกและทางน ้าด้ วยการจัดระเบียบ
การจอดเรื อตามท่าเรื อ ทางจักรยาน ทางเดินเท้ า เส้ นทางการเดินรถที่เชื่อมโยงและเหมาะสม
รวมถึงระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กในการให้ บริการตามเส้ นทางสายหลัก
จากทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม ประกอบด้ วยทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางด้ านระบบนิเวศ ได้ แก่ มรดกทางธรรมชาติ ทังล
้ าน ้าคลองแควอ้ อม และคลอง
สายย่อย สภาพภูมิศาสตร์ อิทธิพลระดับน ้าขึน้ น ้าลง ด้ านวัฒนธรรมถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ได้ แก่ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลาน ้า วัดวาอารามตามแนวลาน ้า ประเพณี วัฒนธรรมชาวสวน
และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ต ามลัก ษณะของสัง คมเกษตรกรรมในบริ บ ทสวนยกร่ อ ง และด้ า น
เกษตรกรรม ได้ แก่พื ้นที่สวนยกร่ องที่ปรากฏขนัดสวนขนาดใหญ่ครอบคลุมพื ้นที่สว่ นใหญ่ของชุมชน
จากศักยภาพของทรัพยากรดังกล่าวของชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จึงควรมีการจัดการและส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม สนับสนุนให้ คนในชุมชนปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
บ้ านเรื อนที่สะท้ อนความเป็ นชุมชนชาวสวนริมน ้า การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับประเพณีวฒ
ั นธรรม
ที่ เชื่ อมโยงกับแหล่ง ท่ องเที่ ย ว การส่ง เสริ มการให้ บริ การที่ พักกับนักท่องเที่ ยวในลักษณะของ
โฮมสเตย์ที่กลมกลืนและสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมขาติของพื ้นที่
7.2.4 แนวทางการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิทัศน์
ทางวัฒนธรรมในชุมชน
1.) การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการขยายเครือข่ ายการเรียนรู้ ของคนในชุมชน
การสร้ างความตระหนัก และการให้ ความรู้ ความเข้ า ใจต่อชุม ชนเกี่ ย วกับ การอนุรัก ษ์
ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมจัดเป็ นกระบวนการพื ้นฐานที่สาคัญที่จะสร้ างทัศนคติที่ดีให้ แก่คนในชุมชน
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โดยการเผยแพร่ให้ คนในชุมชนรับรู้และเข้ าใจกับข้ อมูลข่าวสารโดยละเอียด เนื่องจากคนในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีความคิด มีความรู้ มีประสบการณ์ มีจิตสานึกในการพัฒนาชุมชนและสามารถ
พึง่ พาตนเองได้ แล้ วในระดับหนึง่ ซึง่ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ หรื อ การพัฒนาที่มงุ่ เน้ นให้ คน
ในชุมชนรู้จกั คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล และใช้ ความรู้ในการแก้ ไขปั ญหา การพัฒนาศักยภาพในด้ าน
ต่าง ๆ ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม รวมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชน มุ่งเน้ น
การถ่ายทอดและนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ประโยชน์
ผลจากการพัฒนาที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั แสดงให้ เห็น ถึงการนาความรู้ จากภายนอกในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งไปให้ กบั ชุมชน ซึง่ จะเกิดประโยชน์เพียงระยะสันเท่
้ านัน้ ไม่สามารถสร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน หากแต่การปรับเปลี่ยนการอนุรักษ์ รูปแบบเดิมมาเป็ นการประสานความรู้ที่มีอยู่แล้ ว
ภายในชุมชนและความรู้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอกชุมชนผสมผสานกัน เพื่อแก้ ไขปั ญหา
โดยยึดตามสภาพพื ้นที่และความต้ องการของคนในชุมชนเป็ นหลักสาคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐ
หรื อองค์การพัฒนาเป็ นเพียงผู้มีบทบาทในการประสาน และผลักดันกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อ
การพัฒนาในระยะยาวและยัง่ ยืน
2.) การจัดทามาตรการเพื่อการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
การจัดทามาตรการส่งเสริ มการอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมในชุมชน พร้ อมกับการ
บังคับใช้ กฎหมายที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้ างการมีส่วนร่ วมให้ กบั ทุกฝ่ าย ซึ่งประกอบด้ วย
มาตรการจูงใจ มาตรการสนับสนุน และมาตรการควบคุม ที่นากฎหมายที่เกี่ยวข้ องมาควบคุม
จัดการและส่งเสริ มการอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมอย่างตรงตามทิศทางความต้ องการของคน
ในชุมชนและสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ชุมชน ซึ่งโครงการหรื อแผนปฏิบตั ิการในระดับเบื ้องต้ นของ
การอนุรักษ์ ภมู ิทศั น์ทางวัฒนธรรมในชุมชนริ มน ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถ
จาแนกเป็ นแนวทางต่างๆ ได้ ดงั นี ้
- แนวทางการอนุรักษ์ รูปแบบสถาปั ตยกรรมและองค์ประกอบภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
อื่นๆในชุมชน
- แนวทางการรักษาและดูแลสภาพแวดล้ อมของชุมชน
- แนวทางการจัดการและส่งเสริ มทางด้ านการท่องเที่ยวในชุมชน
7.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
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1.) การศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมในเชิงลึก และลงรายละเอียด
ทังในด้
้ านของกระบวนการตัดสินใจ (The Conservation Treatments : Preservation,
Rehabilitation and Restoration) การหาหรื อสร้ างมาตรฐานในการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และปรับปรุ ง
องค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
2.) การศึกษาแนวทางการจัดการด้ านการท่องเที่ยวทางภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
(Tourism Guideline) ตามศักยภาพของทรัพยากรทางด้ านการท่องเที่ยวของชุมชนริ มน ้าคลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
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แบบสํารวจเกี่ยวกับภูมทิ ัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยผู้วจิ ัย นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง รหัส 5374116025
แบบสํารวจนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อเรื่ อง “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม” ตามหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสํารวจ (ก) การสํารวจในระดับพืน้ ที่
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลในเชิงการสํารวจและที่ตัง้
ผู้สาํ รวจ
ตําแหน่ งที่ตงั ้
ถนน
คลอง
ตําบล
อําเภอ
แผนที่อ้างอิง (รหัส...........)

วันที่
หมูบ่ ้ าน
จังหวัด

หมายเลขสํารวจ
หมายเลขแผนที่
ตําบล

การเข้ าถึง
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลในเชิงคุณลักษณะ
แผนที่อ้างอิง (รหัส...........)
ปั จจัยในการกําหนดขอบเขต
(รหัสภาพ...............)
ระบุและอธิ บายปั จจัยที่ใช้ ในการกําหนดขอบเขตพื ้นที่ เช่น ลักษณะภูมิศาสตร์ ตําแหน่งที่ตงของทรั
ั้
พยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม....... (การบรรยายและรูปถ่าย)
(รหัสภาพ...............)
ข้ อมูลทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี
ประวัติความเป็ นมา เหตุการณ์สําคัญ บุคคลสําคัญ และตํานาน.........
(รหัสภาพ...............)
ลักษณะเด่ นทางธรรมชาติและภูมทิ ัศน์
ลักษณะเด่นทางธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมของสิง่ ที่มนุษย์ไม่ได้ สร้ างที่ปรากฏเด่นชัดในพื ้นที่........
ลักษณะเด่ นทางสถาปั ตยกรรมและสิ่งก่ อสร้ างอื่นๆ
(รหัสภาพ...............)
ลักษณะเด่นทางกายภาพที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ทังอาคาร
้
สิง่ ก่อสร้ าง และเส้ นทางสัญจร........
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประเพณี
(รหัสภาพ...............)
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่โดดเด่นในพื ้นที่.......
ส่ วนที่ 3 บทการวิเคราะห์
สภาพปั ญหาของพืน้ ที่
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่
ศักยภาพในการอนุรักษ์ และการพัฒนา
แนวทางการอนุรักษ์ ของพืน้ ที่
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แบบสํารวจเกี่ยวกับภูมทิ ัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยผู้วจิ ัย นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง รหัส 5374116025
แบบสํารวจนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อเรื่ อง “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม” ตามหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสํารวจ (ข) การสํารวจในระดับองค์ ประกอบภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลในเชิงการสํารวจและที่ตัง้
ผู้สาํ รวจ
วันที่
หมายเลขสํารวจ
ตําแหน่ งที่ตงั ้
หมายเลขแผนที่
กรรมสิทธิ์การครอบครอง :
1 = เอกชน 2 = วัด/ศาสนสถาน 3 = ส่วนราชการ 4 = ระบุไม่ได้ 5 = อื่นๆระบุ...........................
ลักษณะของภูมทิ ัศน์ ทางวัฒนธรรม
1 = สิง่ ก่อสร้ างแบบเดี่ยว 2 = สิง่ ก่อสร้ างแบบกลุม่ 3 = แหล่งประวัติศาสตร์ 4 = อื่นๆ ระบุ........................
แผนที่อ้างอิง / ผังอาคาร / ภาพประกอบ / คําอธิบาย (รหัส...........)

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลในเชิงคุณลักษณะ
การใช้ ท่ ดี นิ ในปั จจุบัน :
1 = ที่อยูอ่ าศัย (รหัส........) 2 = ที่อยูอ่ าศัยกึง่ พาณิชยกรรม (รหัส........) 3 = พาณิชยกรรม (รหัส........)
4 = วัด/ศาสนสถาน (รหัส........) 5 = สถานศึกษา (รหัส........)
6 = สถานที่ราชการ (รหัส........)
7 = พื ้นที่เกษตรกรรม (รหัส.......) 8 = อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
9 = อื่นๆระบุ...........................
ประเภทของพืน้ ที่เกษตรกรรม :
1 = พื ้นที่สวนไม้ ผล(ลิ ้นจี่ ส้ มโอ และกล้ วย) (รหัส........) 2 = พื ้นที่สวนมะพร้ าว(มะพร้ าว และหมาก) (รหัส........)
3 = พื ้นที่รกร้ าง (รหัส........)
4 = อื่นๆระบุ..........................
รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ :
1 = เรื อนไทยภาคกลาง (รหัส........) 2 = เรื อนไม้ พื ้นถิ่น (รหัส........) 3 = เรื อนแถวไม้ (รหัส........)
4 = อาคารสมัยใหม่ (รหัส........)
5 = อื่นๆระบุ..........................
ลักษณะฐานอาคาร :
1 = เสาเหนือนํ ้า (รหัส........)
2 = ยกใต้ ถนุ (รหัส........)
3 = บนดิน (รหัส........)
4 = ลอยนํ ้า (รหัส........)
5 = อื่นๆระบุ....................................
สภาพอาคารบ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยและศาสนสถาน :
1 = สภาพใหม่ (รหัส........)
2 = สภาพปรับปรุง/ซ่อมแซม/ดัดแปลงแล้ ว (รหัส........)
3 = ทรุดโทรม (รหัส........)
4 = อื่นๆระบุ..........................
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ส่ วนที่ 3 บทการวิเคราะห์
คุณค่ าความสําคัญของอาคาร / สิ่งก่ อสร้ าง
อายุสมัย
ความเกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ สําคัญ
มี
ไม่มี อธิบาย
การเป็ นหลักฐานทางโบราณคดี
มี
ไม่มี อธิบาย
การเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ เคารพบูชา
มี
ไม่มี อธิบาย
ความงาม ความประทับใจ
มี
ไม่มี อธิบาย
ลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่น
มี
ไม่มี อธิบาย
สัญลักษณ์ของท้ องถิ่น
มี
ไม่มี อธิบาย
ลักษณะพื ้นถิ่นกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม
มี
ไม่มี อธิบาย
การจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแตกต่างกัน
มี
ไม่มี อธิบาย
การปรับพื ้นที่เพื่อตอบสนองความต้ องการทางวัฒนธรรม
มี
ไม่มี อธิบาย
สัดส่วนการใช้ งานระหว่างอาคารกับการสัญจร
มี
ไม่มี อธิบาย
มุมมองและทัศนียภาพที่โดดเด่น
มี
ไม่มี อธิบาย
เศรษฐกิจที่สมั พันธ์กบั วิถีชีวิต
มี
ไม่มี อธิบาย
สภาพความแท้ ดงั ้ เดิมของอาคาร / สิ่งก่ อสร้ าง
ที่ตงของอาคาร
ั้
เดิม
เปลี่ยนแปลง
วัสดุ
เดิม
เปลี่ยนแปลง
การออกแบบ
เดิม
เปลี่ยนแปลง
สภาพในปั จจุบันของอาคาร / สิ่งก่ อสร้ าง
ระบุสภาพของอาคารว่าเสื่อมโทรมมากน้ อยเพียงใด........
ภัยคุกคามและปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลง
ระบุปัจจัยและสิง่ ที่ก่อให้ เกิดการสูญเสียคุณค่าความสําคัญ ทังปั
้ จจัยโดยตรงและปั จจัยโดยอ้ อม..........
ศักยภาพในการอนุรักษ์ และพัฒนา
ระบุศกั ยภาพของอาคาร/สิง่ ก่อสร้ างเมื่อพิจารณาความพร้ อมและความสัมพันธ์กบั พื ้นที่โดยรอบ.........
แนวทางการจัดการ
ระบุการดําเนินการเพื่อคงรักษาคุณค่าความสําคัญและการป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ ้นกับอาคาร...........
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แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยผู้วจิ ัย นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง รหัส 5374116025
แบบสัมภาษณ์นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อเรื่ อง “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม” ตามหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลสําคัญ
ผู้สัมภาษณ์ :
วันที่ :
เวลา :
ผู้ให้ สัมภาษณ์ :
อายุ
เพศ :
ระดับการศึกษา :
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ท่ นี ่ ี :
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพพืน้ ที่โดยทั่วไป
- ประวัติความเป็ นมา พัฒนาการ และรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
- เหตุการณ์สําคัญ ประสบการณ์ชีวิต การประกอบกิจกรรม วิถีชีวิต ประเพณี และคติความเชื่อตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชมุ ชนตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
- ด้ านกายภาพ / ด้ านสภาพแวดล้ อมของชุมชน / ด้ านสังคม / ด้ านเศรษฐกิจ
- วิถีชีวิตของคนในชุมชนตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
- ระบบกิจกรรมและลักษณะของกิจกรรมในพื ้นที่ชมุ ชน
- กิจกรรมทัว่ ไปของชุมชน / ความเป็ นมาของกิจกรรม / การเปลี่ยนแปลงและสภาพปั จจุบนั ของกิจกรรม
- กิจกรรมที่เกี่ยวศาสนาและความเชื่อ / ความเป็ นมาของกิจกรรม / การเปลี่ยนแปลงและสภาพปั จจุบนั ของกิจกรรม
- กิจกรรมที่เกี่ยวสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ / ความเป็ นมา / การเปลี่ยนแปลงและสภาพปั จจุบนั ของกิจกรรม
คติความเชื่อที่มีผลต่ อกลุ่มคน ระบบกิจกรรม และการใช้ พนื ้ ที่ของคนในชุมชนตัง้ แต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ของชุมชนกับพืน้ ที่โดยรอบตัง้ แต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลสภาพปั ญหาและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของภูมทิ ัศน์ ทางวัฒนธรรม
- สภาพพื ้นที่ชมุ ชนในปั จจุบนั
- สภาพปั ญหาที่พบภายในพื ้นที่ชมุ ชน
- ในอนาคตชุมชนมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
- แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ภูมทิ ศั น์ ทางวัฒนธรรม
- ทัศนคติ ความคิดเห็น และความต้ องการเกี่ยวกับความตระหนักถึงคุณค่า และความจําเป็ นในการอนุรักษ์
- แนวทางการส่งเสริ มอนุรักษ์ รูปแบบอาคารสถาปั ตยกรรม พื ้นที่สวนยกร่ องแม่นํ ้าลําคลอง และองค์ประกอบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมอย่างไร
- ปั ญหาในการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมชาวสวนคืออะไร
- การสร้ างความเข้ าใจและการตระหนักรู้ ของชุมชนอย่างไรให้ เกิดแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
อันเกิดจากการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
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แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมทิ ัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยผู้วจิ ัย นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง รหัส 5374116025
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อเรื่ อง “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม” ตามหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผู้สัมภาษณ์ :
ผู้ให้ สัมภาษณ์ :
ระดับการศึกษา :

วันที่ :
เวลา :
อายุ
เพศ :
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ท่ นี ่ ี :

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลสมาชิกของครัวเรือนในปั จจุบนั (ตามจริง ไม่ ใช่ ตามทะเบียนบ้ าน)
1.1
1.2
1.3
1.4

จํานวนสมาชิกครัวเรื อนที่อาศุยอยูใ่ นปั จจุบนั ................คน
ท่านมีรายได้ ตอ่ เดือนประมาณ..............
ระยะเวลาที่ทา่ นอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ชมุ ชน..............ปี
ภูมิลําเนาเดิมก่อนย้ ายเข้ ามาอยูท่ ี่นี่ หรื อ เหตุผลที่ย้ายเข้ ามา คือ.........................................

ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลด้ านการอยู่อาศัย / การถือครอง / การเดินทาง
2.1 ที่ดนิ ที่ทา่ นอยูอ่ าศัยเป็ นกรรมสิทธิ์ของใคร
2.2 ในอดีตเคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต่อเดิมอาคารบ้ านเรื อนบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
2.3 ปั จจุบนั ท่านมีพื ้นที่สวนเป็ นของตนเองหรือไม่ อย่างไร
2.4 ในกรณีที่ท่านมีพื ้นที่สวนอยู่ สภาพสวนในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2.5 ท่านคิดว่าอาคารที่อยูอ่ าศัยของท่านมีคณ
ุ ค่าหรื อไม่ หรื อท่านภาคภูมิใจอะไรเกี่ยวกับอาคาร
บ้ านเรื อนของท่านมากที่สดุ
2.6 สมาชิกในครัวเรื อนของท่านมียานพาหนะหรื อไม่ อย่างไร
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

รายได้ หลักในครัวเรื อนของท่านเป็ นอย่างไร และมีความแตกต่างจากในอดีตหรื อไม่
ท่านซื ้ออาหารและของใช้ ประจําวันได้ ที่ใด
ในกรณีที่ทา่ นประกอบอาชีพเกษตรกร ท่านส่งออกพืชผลทางการเกษตรด้ วยวิธีใด และสถานที่ใด
ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันบ้ างหรื อไม่ อย่างไร และในบริเวณใด
ท่านได้ รับข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของชุมชนหรื อไม่ อย่างไร
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3.6 วิถีการดํารงชีวิตของท่านตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร
3.7 ท่านมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชนบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
3.8 ท่านคิดว่าปั ญหาที่สําคัญต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนที่ท่านอยูอ่ าศัยเกิดขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร
ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลด้ านความคิดเห็นต่ อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับชุมชน
4.1 สภาพพื ้นที่โดยรอบที่อยูอ่ าศัยของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตหรื อไม่ อย่างไร
4.2 นักท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยวในชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อมบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
4.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่เริ่มมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาดูชมุ ชน
4.5 ท่านคิดว่าชุมชนต้ องเผชิญปั ญหาอะไร หรื อไม่ อย่างไรต่อสิง่ เหล่านี ้
สภาพปั ญหาที่ต้องเผชิญ
การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ระบบนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง
การสร้ างเขื่อนกันตลิ่งแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การถมร่ องสวนเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัยและเพิ่มพื ้นที่เกษตรกรรม
การขาดการดูแลลําประโดง
แม่นํ ้าลําคลองเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรื อน
การกัดเซาะตลิ่งริ มนํ ้า
ขยะมูลฝอยจากครัวเรื อนและอุตสาหกรรมครัวเรื อน
คราบนํ ้ามันจากเรื อยนต์ตามแนวลํานํ ้า
การขาดแคลนนํ ้าการเกษตรของพื ้นที่ด้านใน
ระบบนํ ้าไม่หมุนเวียนหรื อถ่ายเท เกิดนํ ้าเน่าเสียและกักขัง
แหล่งตลาดผลผลิตทางการเกษตร
การสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื ้นที่

มีปัญหา

ไม่ มีปัญหา

ส่ วนที่ 5 : ข้ อมูลด้ านการอนุรักษ์ และการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
5.1 สิง่ ที่เป็ นเอกลักษณ์และทําให้ ทา่ นภาคภูมิใจในชุมชนมีอะไรบ้ าง
5.2 ในอนาคตท่านอยากให้ ชมุ ชนเป็ นอย่างไรมากที่สดุ
5.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการควบคุมการก่อสร้ างอาคารใหม่ๆเพื่อการอนุรักษ์ ชมุ ชนริ มนํ ้า
5.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในการควบคุมการจัดการพื ้นที่สวนเพื่อการอนุรักษ์ รูปแบบเดิมๆ
5.5 ท่านคิดว่าการสร้ างตลิง่ แนวทางใดที่จะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ อาคารบ้ านเรื อน โบราณสถาน
หรื อพื ้นที่สวนได้ ดีที่สดุ
5.6 ท่านคิดว่าปั ญหาหรื ออุปสรรคในการอนุรักษ์ วิถีชีวิต / วัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนคืออะไรบ้ าง
5.7 ท่านคิดว่าอะไรคือสิง่ สําคัญที่สดุ สําหรับการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ หรื อทําให้ ชมุ ชนยังดํารง
อยูต่ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังเช่นในอดีต
5.8 ท่านคิดว่าปั ญหาหลักในการอนุรักษ์ อาคารบ้ านเรื อนโบราณ และภูมิทศั น์แวดล้ อมคืออะไร
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แบบประเมินเกี่ยวกับภูมทิ ัศน์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมนํา้ คลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยผู้วจิ ัย นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง รหัส 5374116025
แบบประเมินนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อเรื่ อง “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนริมนํ ้าคลองแควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม” ตามหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบประเมินคุณค่ าความสําคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเชิงลักษณะ
ผู้ประเมิน :
สถานภาพ:
ตําแหน่ งที่ตงั ้
แผนที่อ้างอิง / ผังอาคาร / ภาพประกอบ / คําอธิบาย (รหัส.........)

วันที่ :
หมายเลขกลุ่ม

ส่ วนที่ 2 การประเมินคุณค่ าความสําคัญของภูมทิ ศั น์ ทางวัฒนธรรม
คุณค่ าด้ านสุนทรียภาพ (Aesthetic Value)

1.รูปแบบและการจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
พื ้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษของการรวมกลุม่ อาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้า ศาลาท่า
นํ า้ วัด วาอาราม พื น้ ที่ เ กษตรกรรม สภาพการทํ า สวนเป็ นขนัด ความ
หลากหลายของระบบนิเวศทางธรรมชาติ หลากหลายกิจกรรม
2.การปรับพื ้นที่เพื่อตอบสนองความต้ องการทางวัฒนธรรม
คนในชุมชนสามารถปรั บพื น้ ที่ เป็ นพื น้ ที่ เกษตรกรรมแบบสวนยกร่ องที่
สอดคล้ องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ระบบนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง แร่ธาตุใน
ดิ น และเครื อ ข่ า ยลํ า นํ า้ ขนาดใหญ่ จนก่ อ ให้ เ กิ ด สัง คมเกษตรกรรมบน
พื ้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้าที่มีโครงสร้ าง ลักษณะ และรู ปแบบตัวเรื อน
การวางตัวอาคาร และวัสดุที่เลือกใช้ รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ าง
อื่นๆ เช่น ศาลาท่านํ า้ ตลิ่ง กันนํ า้ และบันไดท่านํ า้ เพื่ อให้ ตอบสนองต่อ
สภาพภูมิประเทศ โครงข่ายนํ ้า และสภาพแวดล้ อมตามธรรมขาติ
คุณค่ าด้ านประวัตศิ าสตร์ (Historical Value)

1.พื ้นที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์
สถานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ บุคคล และยุคสมัยที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
อันเป็ นหลักฐานที่แสดงความแข็งแกร่งผ่านวิถีชีวิตของคนในยุคประวัติศาสตร์
2.การแสดงจุดกําเนิดหรื อพัฒนาการของพื ้นที่
หลักฐานทางกายภาพ หรื อความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ที่บ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม และวิถีชีวิตของคนในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั

ระดับคุณค่ าความสําคัญ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
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คุณค่ าด้ านประวัตศิ าสตร์ (Historical Value)

ระดับคุณค่ าความสําคัญ
สูง
ปานกลาง
ตํ่า

3.หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน และร่องรอยพิธีกรรม
หลักฐานทางกายภาพ หรื อคําบอกเล่าที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา คติความเชื่อ
พิธีกรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เลือนหาย ซึ่งบอกเล่าเรื่ องราว
ความเคารพนับถือ และการสร้ างเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
คุณค่ าด้ านสังคม เศรษฐกิจ (Social-economic Value)

1.วิถีชีวิต กิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ
กระบวนการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ องค์กร และชุมชนที่สอดคล้ องกับ
หลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงของชาวสวนที่ มี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ที่ เรี ยบง่ ายและ
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ต้องปรับตัวเข้ ากับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
2.ความกลมกลืนภายใต้ ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ระบบกิจกรรม
และการใช้ พื ้นที่
กลุ่มคนที่ความแตกต่างกันทังชาติ
้ พนั ธุ์ การประกอบอาชีพ และการใช้
พืน้ ที่ มารวมกลุ่มตัง้ ถิ่นฐานตามแนวลํานํา้ สายหลัก และประกอบอาชี พ
ตามความชํานาญของกลุม่ ชาติพนั ธ์ตงแต่
ั ้ ในอดีต
3.แง่การศึกษาและการสร้ างความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
การถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เข้ าใจและตระหนัก
ถึงสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ที่เกิดจากองค์ความรู้ และเทคโนโลยีของบรรพ
บุรุษที่สงั เกตและสัง่ สมประสบการณ์ จนเข้ าใจธรรมชาติในการประกอบอาชีพ
กลายเป็ นวัฒนธรรมชาวสวนที่เกิดขึ ้นเฉพาะถิ่นไปสูค่ นรุ่นหลัง

เกณฑ์ การประเมินคุณค่ าความสําคัญของภูมิทศั น์ ทางวัฒนธรรม
คุณค่ าด้ านสุนทรียภาพ (Aesthetic Value)

1.รูปแบบและการจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

มุมมองและทัศนียภาพที่เกิดจากการรวมกลุม่ ของอาคาร สิ่งก่อสร้ าง ศาลาท่านํ ้า พื ้นที่เกษตรกรรม เครื อข่าย
ลํานํ ้า วัดหรื อศาสนสถาน ทําให้ เกิดรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวลํานํ ้าสองฟากฝั่ งในลักษณะเฉพาะถิ่น ซึ่ง
พิ จารณาในแง่ ของรู ปแบบ โครงสร้ าง และองค์ ประกอบของภู มิ ทั ศน์ 3 องค์ ประกอบที่ คื อ ฉากหน้ า
(Foreground) เป็ นแม่นํ ้าลําคลอง พื ้นที่ตลิ่งกันนํ
้ ้า และพื ้นที่เกษตรกรรม ตําแหน่งกลาง (Middle ground) ได้ แก่
อาคารบ้ านเรื อนแบบดังเดิ
้ ม ศาลาท่านํ ้า แนวเสาไฟฟ้า และฉากหลัง (Background) ได้ แก่ พื ้นที่เกษตรกรรม
และสีของท้ องฟ้า ปรากฏองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ในพื ้นที่บริเวณเดียวกัน
มุมมองและทัศนี ยภาพที่ เกิ ดจากการรวมกลุ่มขององค์ ประกอบที่ แตกต่างกัน พิ จารณาในแง่ รู ปแบบ
โครงสร้ าง และองค์ ประกอบของภูมิทัศน์ ปรากฏองค์ ประกอบของภูมิทัศน์ ทางวัฒนธรรมเพียง 3-4
องค์ประกอบในบริ เวณเดียวกัน
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ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

มุมมองและทัศนี ยภาพที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาในแง่ของ
รู ปแบบ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของภูมิทศั น์ ปรากฏองค์ประกอบของภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมมีน้อย
กว่า 3 องค์ประกอบในบริเวณเดียวกัน
2.การปรับพื ้นที่เพื่อตอบสนองความต้ องการทางวัฒนธรรม
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

พื ้นที่ที่มีภูมิทศั น์ที่เกิดจากการปรับพื ้นที่ป่ารกร้ างเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมสวนยกร่ องแบบดังเดิ
้ มที่สอดคล้ อง
กับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ระบบนํา้ ขึน้ นํ า้ ลง แร่ ธาตุในดิน และเครื อข่ายลํานํา้ ขนาดใหญ่ จน
ก่อให้ เกิดสังคมเกษตรกรรมบนพื ้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏสภาพพื ้นที่รูปแบบสวนยกร่ องขนัดสูง
การขุดและดูแลลําประโดงให้ มีการถ่ายเทของระบบนํ ้าในพื ้นที่สว่ นที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ดงั เช่นในอดีต
พื น้ ที่ ที่ มี ภูมิ ทัศ น์ ที่ เ กิ ด จากการปรั บ พื น้ ที่ เ ป็ นพื น้ ที่ เ กษตรกรรมสวนยกร่ อ งและมี ก ารถมท้ อ งร่ อ ง
บางส่วนเพื่อเพิ่มพื ้นที่เกษตรกรรม และปรับนําเทคโนโลยีการส่งจ่ายนํา้ เพื่อการเกษตรเข้ ามาทดแทน
ท้ องร่ องที่ถมไป ส่วนลักษณะพืชพรรณเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ แร่ ธาตุในดิน และ
ระบบเครื อข่ายลํานํ ้าที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการของภาครัฐในพื ้นที่โดยรอบ
พื ้นที่ที่มีภมู ิทศั น์ที่เกิดจากการปรับพื ้นที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมสวนยกร่องและมีการถมท้ องร่องสวนเพื่อ
สร้ างที่อยูอ่ าศัย แหล่งอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อการปล่อยเป็ นพื ้นที่รกร้ าง
3.รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้าที่มีลกั ษณะของอาคารเรื อนไทยเดี่ยว เรื อนไทยหมู่ เรื อนไม้ พื ้นถิ่น ที่เป็ น
ใต้ ถนุ สูง สามารถปรับใช้ สอยตามฤดูกาลของนํ ้าที่ขึ ้นลงตามธรรมชาติ เรื อนไม้ แถวและเรื อนแพที่เหมาะ
สําหรั บ การค้ าขายแลกเปลี่ยนสิน ค้ าตามแนวลํานํ า้ การวางตัวอาคารหันหน้ าสูแ ม่นํ า้ ลํา คลอง การ
เลือกใช้ วสั ดุและสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น ศาลาท่านํา้
ตลิง่ อูจ่ อดเรื อ และบันไดท่านํ ้า ที่ปรากฏการเรี ยงตัวของอาคารบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นเก่าแก่ตามสองฝั่ งแนวลํา
นํ ้าอย่างสมบูรณ์ครบถ้ วน
กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้าที่มีลกั ษณะของอาคารเรื อนไทยเดี่ยว เรื อนไทยหมู่ เรื อนไม้ พื ้นถิ่น ที่เป็ น
ใต้ ถนุ สูง และการสร้ างตลิ่งกันนํ
้ ้าเพื่อสามารถใช้ สอยใต้ ถนุ บ้ านได้ อย่างถาวร และการป้องกันนํ ้ากัดเซาะ
ตลิ่ง การเลือกใช้ วัสดุและสีของอาคารบ้ านเรื อนเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนเป็ นวัสดุที่หาง่ายและทนทาน
รวมถึงองค์ ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น ศาลาท่านํา้ ตลิ่งกันนํ า้ อู่จอดเรื อ และบันไดท่านํ า้ ที่
ปรากฏการเรี ยงตัวตามสองฝั่ งแนวลํานํ ้าของอาคารบ้ านเรื อนพื ้นถิ่นที่มีวสั ดุแตกต่างจากในอดีต ตลิ่งหิน
ทิ ้ง ตลิง่ คอนกรี ตเสริมเหล็กทดแทนตลิง่ พรรณไม้ ตามธรรมชาติ
กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนริ มนํ ้าที่มีลกั ษณะของอาคารเรื อนไทยเดี่ยว เรื อนไทยหมู่ เรื อนไม้ พื ้นถิ่น อาคาร
ทันสมัยที่มีรูปแบบขัดแย้ งกับสภาพแวดล้ อม การสร้ างตลิ่งกันนํ
้ ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การเลือกใช้ วสั ดุ
และสีของอาคารบ้ านเรื อนด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก รวมถึงองค์ประกอบที่เป็ นสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ เช่น ศาลา
ท่านํ ้า ตลิง่ กันนํ ้า อูจ่ อดเรื อ และบันไดท่านํ ้า เริ่มปล่อยทิ ้งร้ างและทรุดโทรม ที่ปรากฏการเรี ยงตัวตามสอง
ฝั่ งแนวลํานํ ้า

172
คุณค่ าด้ านประวัตศิ าสตร์ (Historical Value)

1.พื ้นที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์ หลงเหลือบางส่วน
การไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อบุคคลที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์
2.การแสดงจุดกําเนิดหรื อพัฒนาการของพื ้นที่
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การค้ นพบจุดกําเนิดหรื อพัฒนาการของพื ้นที่ด้วยสถานที่และวัตถุ
การจดบันทึกเล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่
การไม่พบการจุดกําเนิดและการบันทึกประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่
3.หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน และร่องรอยพิธีกรรม
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานที่ขึ ้นทะเบียนศิลปากร
หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานที่ถกู บันทึกเล่าสืบต่อกันมาก
การไม่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานในพื ้นที่
คุณค่ าด้ านสังคม เศรษฐกิจ (Social-economic Value)

1.วิถีชีวิต กิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

วิถีชีวิตที่มีการพึง่ พาสภาพแวดล้ อมธรรมชาติอย่างมาก
วิถีชีวิตที่มีการพึง่ พาสภาพแวดล้ อมธรรมชาติและเทคโนโลยีควบคูก่ นั
วิถีชีวิตที่มีการพึง่ พาเทคโนโลยีมากกว่าการปรับตัวเข้ าหาธรรมชาติ
2.ความกลมกลืนภายใต้ ความหลากหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ระบบกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การรวมกลุม่ ของกลุม่ คนหลากหลายชาติพนั ธุ์ หลากหลายกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่ได้ อย่างกลมกลืน
เช่น การสร้ างวัดวาอาราม ศาลเจ้ าจีน การทําเกษตรกรรม การค้ าขายริ มนํ ้า อันเกิดจากความชํานาญ
ของแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ก่อให้ เกิดกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจนปั จจุบนั
การรวมกลุม่ ของกลุม่ คนหลากหลายชาติพนั ธุ์ หลากหลายกิจกรรม และการใช้ พื ้นที่ ก่อให้ เกิดกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ร่วมกันทําปี ละครัง้
การรวมกลุม่ ของกลุม่ คนที่ก่อให้ เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ร่วมกันทําไม่บอ่ ยครัง้
3.แง่การศึกษาและการสร้ างความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
ระดับ

เกณฑ์การประเมิน

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวน
การปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเริ่ มสูญสลายไปจากวัฒนธรรมความเป็ นอยู่
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นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2528 สําเร็ จการศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี จ ากภาควิ ช าการผั ง เมื อ ง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ แ ละการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี การศึกษา 2550 และเข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทหลักสูตรการ
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ผลงานทางวิชาการได้ นําเสนอและตีพิมพ์ในหัวข้ อ “ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริ มนํ ้าคลอง
แควอ้ อม จังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการประชุมวิชาการประจําปี 2556 สาระศาสตร์ : การ
ประชุมวิชาการสถาปั ตยกรรมและศาสตร์ เกี่ ยวเนื่อง ครั ง้ ที่ 18/2556 คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

