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วำริกำ มังกะลัง : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร. (CULTURAL LANDSCAPE OF WATER-BASED
COMMUNITY ALONG KLONG DAMNOEN SADUAK BETWEEN LAK HA AND LAK
HOK, RATCHABURI AND SAMUT SAKHON PROVINCES) อ.ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก:
รศ. ดร. วรรณศิลป์ พีรพันธุ์, 196 หน้ำ.
วิทยำนิพนธ์ฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษำพัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ด ำเนิ น สะดวก ช่ ว งหลั ก ที่ 5 ถึ ง หลั ก ที่ 6 จั ง หวั ด รำชบุ รี และจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร 2) วิ เ ครำะห์
องค์ประกอบและประเมินคุณค่ำของภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร 3) วิเครำะห์ปัญหำและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ทำงวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสำคร โดยมีระเบียบวิธีวิจัยหลักคือ กำรสำรวจภำคสนำม แบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์
ผลกำรศึกษำพบว่ำชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มีพัฒนำกำรภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1(พ.ศ. 2409-2449) ยุคเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวกและกำรตั้งถิ่น
ฐำน โดยกลุ่มคนจีนและไทยตั้งถิ่นฐำนเป็นกลุ่มแรกภำยหลังจำกเป็นแรงงำนขุดคลองดำเนินสะดวก
ต่อมำกลุ่มไทยทรงดำจึงได้อพยพเข้ำมำ ช่วงนี้ภูมิทัศน์วัฒธรรมมีลักษณะที่สภำพแวดล้อมมีอิทธิพลสูงต่อ
มนุษย์ รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนปรำกฏเฉพำะแนวริมคลองดำเนินสะดวก โดยกลุ่มคนจีนนำภูมิปัญญำทำง
กำรเกษตร”ระบบสวนยกร่อง”มำใช้ ช่วงนี้จึงจัดเป็น “ภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม” ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 24502489) ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ชำวดำเนินสะดวกเดิมต้องกำรขยำยพื้นที่ทำนำ
ประกอบกับกำรอพยพเข้ำมำหำที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นของคนจีนจำกนครไชยศรีและคนไทยที่พ้นจำกกำร
เป็นทำส เริ่มมีกำรขุดคลองย่อยเข้ำสู่พื้นที่ชั้นใน แต่ ยังคงอิงกับระบบธรรมชำติและฤดูกำล ช่วงนี้จึง
จัดเป็น “ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นร่วมกัน ” และช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน)ยุคกำร
เปลี่ยนแปลงชุมชน กำรเกษตร และกำรคมนำคม มนุษย์เริ่มมีอิทธิพลเหนือสภำพแวดล้อม โดยมนุษย์
สำมำรถควบคุม ระบบน้ ำได้ จ ำกกำรสร้ำ งเขื่อ นวชิ รำลงกรณ์ จั ง หวั ด กำญจนบุ รี อีกทั้ ง กำรพั ฒ นำ
โครงข่ำยถนนซึ่งทำให้รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรสัญจรรูปแบบริมน้ำเริ่มเปลี่ยนมำเกำะตำมเส้นถนน
แทน ในอนำคตอำจสูญเสียคุณค่ำและเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒ นธรรมของชุมชนได้ ช่วงนี้จึงจัดเป็ น
“วัฒนธรรมนำภูมิทัศน์ ” พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตของพื้นที่ศึกษำนี้ ทำให้ปรำกฏ
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สำคัญคือ องค์ป ระกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำงด้ำนกำยภำพ ด้ำ น
ประวัติศำสตร์ และด้ำนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบเหล่ำนี้ก่อให้เกิดคุณค่ำภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน หำกไม่มีกำรอนุรักษ์มีแนวโน้มที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้
ข้อเสนอแนะในกำรดำรงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึง
หลั ก ที่ 6 เช่ น กำรใช้ ม ำตรกำรทำงผั ง เมื อ งควบคุ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และควบคุ ม รู ป แบบ
สถำปัตยกรรมให้คงลักษณะเดิมหรือมีลักษณะใกล้เคียง รวมถึงมำตรำกำรจูงใจต่ำงๆ
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The Thesis aimed to 1) study the development of cultural landscape of waterbased communities along Klong Damoen Saduak between Lak Ha and Lak Hok, Ratchaburi
and Samut Sakhon Provinces, 2) analyze the elements of that cultural landscape and appraise
the values of that cultural landscape and 3) analyze its problems and possible changes. The
methodologies involved field survey, questionnaire and interview.
It was found that the development of the cultural landscape of those communities
could be divided into 3 phases. Phases 1 (1866-1906) was the period when Klong Damneon
Saduak was dug, followed by the settlement of the Chinese and the Thai laborers that were
hired to dig the canal. Later, a Thai ethnic known as Thai Song Dam came to settle there. The
natural environment highly influenced the human settlement, which was found only along
the canal. The Chinese laborers introduced their agricultural practiced, ridge tillage system (In
Thai “Suan Yok rhong”). This phase is called “the landscapes (The natural environment) are
more influential than the cultural (Human)”. Phases 2 (1907-1946) was the period when the
settlers wants to expand their agricultural area and Chinese people from Nakorn Chaisi District
and Thai people who were free from slavery came to settle there. Klong Damnoen Saduak
was spanned into inner area by small canals. Although the settlers changed the areas, but
they still depended on natural environment. So This phase is called “the landscapes are as
influential as the cultural”. Phases 3 (1908-present) was the period when there were changes
in the communities, the agriculture practice and the transportation. Human have controlled
the water system by constructing Vajiralonkorn Dam in Kanchanaburi Province and the
construction of road network has changed the pattern of settlement. In the past, the
communities were found along the canal; on the contrary, at present, they are found along
the road. In the future, the cultural landscape of water-based communities might lose its
identity. This phase is called “the cultural are more influential than the landscapes”. The
important elements of this cultural landscape included its physical, historical, social and
economic elements. Such elements created the values of this cultural landscape. Without
preservation, this landscape may disappear.
It is suggested that to preserve this cultural landscapes, urban planning measures
should be impose so that the land use activities control and the original architectural
characteristic of the buildings can be maintained.
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ควำมช่ ว ยเหลื อ จำกหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ รวมไปถึ ง บุ ค คลหลำยๆท่ ำ น โดยตั ว ผู้ วิ จั ย ต้ อ งขอกรำบ
ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี้
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ศำสตรำจำรย์ ชูวิทย์ สุจฉำยำ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย
ในกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ครั้งนี้เป็นอย่ำงมำก รวมถึงอำจำรย์ทุกท่ำนในภำควิชำกำรวำงแผนภำคและ
เมือง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่ได้อบรมสั่งสอนและแนะนำแนวทำงในกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ใน
ภำควิช ำที่ให้ ควำมช่ว ยเหลื อและอำนวยควำมสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ตลอด
ระยะเวลำที่ได้ทำกำรศึกษำอยู่ในสถำบันกำรศึกษำแห่งนี้
ขอกรำบขอบพระคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย ที่ ใ ห้ ทุ น อุ ด หนุ น
วิทยำนิพนธ์ ทำให้กำรทำวิทยำนิพนธ์สำเร็จลงได้
ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลหลักห้ำ เจ้ำหน้ำที่เทศบำลศรีดอนไผ่ เจ้ำหน้ำที่กรม
โยธำธิกำรและผั งเมืองสมุทรสำคร พระครูส มุห์ สุ ชำติ อภิช ำโต พระครูสอนพระปริยัติธรรม วัด
ปรำสำทสิทธิ์ คุณสมศักดิ์ อภิวันทนกุลและคุณธนำยุทธ ยิ้มแย้ม เจ้ำหน้ำที่วิสำหกิจชุมชนฟื้นฟูตลำด
น้ำดำเนินสะดวก ปำกคลองลัดพลี (ตลำดน้ำเหล่ำตั๊กลัก) คุณฐำปนพงศ์ จิตรสำคร ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 4
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้ำนแพ้ว คุณยุทธนำ ชโยพงษ์ เจ้ำของกิจกำรและเจ้ำหน้ำที่วิทยุชุมชนคนดำเนิน
สะดวก คุณดุสิต เจรจำศิลป ผู้ใหญ่บ้ำนตำบลประสำทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก รวมทั้งชำวบ้ำนใน
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ที่ให้ควำมช่วยเหลือและอนุเครำะห์ข้อมูล ตลอดระยะเวลำในกำรศึกษำ
และเก็บข้อมูลภำคสนำม
สุดท้ำยนี้ขอกรำบขอบคุณครอบครัวมังกะลังและครอบครัวพันธุ์โชติ ที่คอยห่วงใยและให้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ควำมสั ม พัน ธ์มนุ ษ ย์ กับ ธรรมชำติมี มำตั้งแต่เมื่อครั้ งโบรำณกำล มนุษย์มีก ำรเรียนรู้ในกำร
ปรั บตัว ให้ ส ำมำรถอยู่ร่ ว มและใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติได้ กล่ ำวคือมีกำรดัดแปลงทั้งส่ ว นของ
ตัวมนุษย์เองหรือดัดแปลงธรรมชำติให้เหมำะสมกับวีถีชีวิตหรือควำมต้องกำรของตนเอง หลักฐำนหนึ่ง
ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชำติในสมัยโบรำณ เช่น ชุมชนโบรำณวัดพู ประเทศลำว
มีร่องรอยกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนทั้งกลุ่มปรำสำทหินและที่อยู่อำศัยที่ปรับให้สอดคล้องกับสภำพ
ธรรมชำติคือภูเขำภูเกล้ำ 1ก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมจนได้รั บกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของภูมิภำคเอเชียจำกยูเนสโกในพ.ศ. 2544 เป็นต้น กำรที่มนุษย์อยู่ร่วมกับ
ธรรมชำติทำให้เกิดสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะกับพื้นที่นั้นๆ
ลักษณะของสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะอันเป็ นผลลัพธ์จำกกำรกระทำ
ต่อกันระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ผ่ำนกำลเวลำระยะหนึ่ง แล้วสื่อออกมำให้รับรู้ถึงพัฒนำกำร
ของพื้น ที่ ทั้งด้ำนประวัติศำสตร์ กำรตั้งถิ่นฐำนของสั งคมมนุษย์ที่มีกำรปรับตัว เพื่อให้ เกิดควำม
อยู่ ร อดจำกข้ อ จ ำกั ด จำกทำงธรรมชำติ รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลจำกวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เอกลักษณ์เฉพำะนี้ส่งผลให้พื้นที่มีคุณค่ำและควำมโดดเด่นขึ้นมำ เรำเรียกว่ำ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”
คลองดำเนินสะดวก เป็นคลองที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ เนื่องจำกเป็นคลองที่รัชกำล
ที่ 4 ทรงพระรำชดำริให้ขุดเชื่อมระหว่ำงแม่น้ำท่ำจีน กับแม่น้ำแม่กลอง เพื่อควำมสะดวกทำงด้ำน
กำรคมนำคมขนส่งจำกกรุงเทพมหำนครไปจังหวัดรำชบุรี เสร็จสิ้นกำรสร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2411 โดย
คลองดำเนินสะดวกไหลผ่ำน 3 จังหวัด เริ่มจำกจังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดรำชบุรี และสิ้นสุดที่จังหวัด
สมุทรสงครำม ปัจจุบันคลองดำเนินสะดวกมีอำยุรำว 144 ปี เดิมพื้นที่นี้ก่อนขุดคลองดำเนินสะดวก
เป็นพื้นที่รกสลับเตียน บำงส่วนเป็นไร่นำ กำรคมนำคมใช้เกวียนหรือสัตว์เป็นพำหนะ เช่น ม้ำ วัว
เป็ น ต้ น กำรสั ญจรเรื อมี น้ อ ย 2 หลั ง จำกกำรขุ ด คลองด ำเนิน สะดวก ท ำให้ เ ริ่ มมี ก ำรตั้ง ถิ่ น ฐำน
ของชุมชนรอบบริเวณคลองนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนที่มำขุดคลอง เช่น คนจีน คนไทย และมอญ
เป็นต้น และเจ้ำนำยที่เข้ำมำจับจองพื้นที่ ส่วนคนไทยทรงดำอพยพเข้ำมำภำยหลังมิได้เป็นแรงงำน
ขุดคลอง แต่ละชนชำติตั้งถิ่นฐำนอยู่ร่วมกันจนกลำยเป็นชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
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ธิดำ สำระยำ, อำณำจักรเจนละ: ประวัติศำสตร์อีสำนโบรำณ(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2538).
ชุติกำญจน์ บุญจือ, "กำรดำรงอยู่ของวิถีกำรค้ำทำงน้ำภำยใต้กระแสทุนนิยม :กรณีศึกษำชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน
สะดวก จังหวัดรำชบุรี" (วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรวิจัยและพัฒนำเมือง บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม, 2550).
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ชุมชนริ มคลองดำเนิ น สะดวกมีกำรตั้ง บ้ำนเรือนที่สั ม พันธ์ กับระบบน้ำ โดยบ้ ำนเรือนเรีย ง
ทอดยำวทั้งสองฝั่งคลอง มีคลองย่อยหลำยสำยแยกจำกคลองหลักเพื่อวั ตถุประสงค์ในกำรเข้ำถึง
บ้ำนเรือนและเกษตรกรรม ตัวบ้ำนเรือนมีกำรออกแบบที่มีลักษณะเฉพำะและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
โดยมี ท่ ำ น้ ำหน้ ำ บ้ ำ น และสร้ ำ งที่ เ ก็ บ เรื อ ไว้ ใ กล้ กั น พื้ น ที่ บ ริ เ วณด้ ำ นหลั ง บ้ ำ นเป็ น พื้ น ที่ ท ำ
เกษตรกรรมระบบสวนยกร่องที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น อันเป็นภูมิปัญญำทำงกำรเกษตรคนจีนที่เข้ำมำ
ตั้งถิ่นฐำน พืชพรรณที่มีชื่อเสียง เช่น พริก หอม และกระเทียมบำงช้ำง กล้วย ส้มโอ ชมพู่ มะพร้ำว
มะม่วง องุ่น เป็นต้น โดยมีกำรทำเป็นท้องร่องเพื่อผันน้ำเข้ำสวนของตนเอง แล้วยกร่องสวนสำหรับ
ปลูกพืช ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงกำรเกษตรจนถูกเรีย กว่ำ “สวนนอก” แสดงให้เห็นถึงลักษณะวิถีชีวิต
ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกยังคงพึ่งพำธรรมชำติ
นอกจำกนี้ ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกยังเป็นชุมชนกำรค้ำทำงน้ำมำตั้งแต่สมัยอดีต ชำวบ้ำน
จะนำพืชผักและสินค้ำที่มีอยู่มำแลกเปลี่ยนสินค้ำทำงเรือ โดยนัดทำงน้ำที่สำคัญในอดีตคือ นัดปำก
คลองโพหัก บริเวณวัดปรำสำทสิทธ์ ช่วงหลักที่ 6 ของคลองดำเนินสะดวก บำงส่วนตั้งร้ำนถำวรริม
คลองเป็นเรือนแถวไม้ริมน้ำ ปัจจุบันปรำกฏเพียงชำวบ้ำนพำยเรือนำสินค้ำ และอำหำรมำขำยตำม
คลอง
แม้ว่ำคลองดำเนินสะดวกจะไม่ใช่คลองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติอย่ำงแท้จริง แต่จำกที่กล่ำว
ข้ำงต้นชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีวิถีชีวิ ตที่พึ่งพำธรรมชำติ และกำรปรับตัวทั้งตัวชุมชนเอง และ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติผ่ำนระยะเวลำ จนกลำยเป็นชุมชนริมน้ำที่มีเอกลักษณ์ จึงกล่ำวได้ว่ำ
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำ
อย่ำงไรก็ตำมกระแสกำรพัฒนำปัจจุบันส่งผลให้โครงข่ำยถนนเขำมำมีบทบำทแทนกำรสัญจร
ทำงน้ำมำกขึ้น ประชำชนบำงส่วนหันไปสร้ำงบ้ำนเรือนและย้ำยออกไปอำศัยใกล้กับถนนเพื่อกำร
คมนำคมที่ส ะดวก อี กทั้ งกำรสร้ ำงเขื่ อนวชิ รำลงกรณ์ (เขื่อ นแม่ก ลอง) กำรขุด คลองชลประทำน
กำรเปลี่ยนพืชเพำะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ ทำให้มีผลต่อรูปแบบ
เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยปัจจัยเหล่ำนี้อำจก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้
ทั้ ง รู ป แบบกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำน สถำปั ต ยกรรม ภู มิ ทั ศ น์ ระบบเกษตรกรรม วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม
ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงเสี่ยงต่อกำรหำยไปในอนำคตได้ ฉะนั้นจึง
จำเป็นต้องทำกำรศึกษำพัฒนำกำร ตลอดจนจำแนกองค์ประกอบ และประเมินคุณค่ำ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ควำมสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และวิเครำะห์แนวโน้ม หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นได้
ในพื้นที่ เพื่อให้เอกลักษณ์ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกสำมำรถที่จะดำรงอยู่ท่ำมกลำงกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงโดยรอบได้
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1.2 คาถามงานวิจัย
พัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒ นธรรมตั้งแต่อดีตมำถึงปัจจุบันของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เป็นอย่ำงไร ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่มีองค์ประกอบใดบ้ำง และมีคุณค่ำ
อย่ำงไร
1.3 สมมติฐานการวิจัย
พัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปผ่ำนกำลเวลำยำวนำน ช่วงเริ่มกำรตั้งถิ่นฐำนนั้น ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น
ลักษณะธรรมชำติมีอิทธิพลมำกกว่ำมนุษย์ ช่วงเวลำต่อมำมนุษย์มีบทบำทในกำรปรับสภำพแวดล้อม
มำกขึ้น ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงเป็นลักษณะมนุษย์มีอิทธิพลมำกกว่ำธรรมชำติ โดยควรปรำกฏออกมำ
เป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในรูปแบบทั้งทำงกำยภำพ ทำงสังคมและเศรษฐกิจ และทำง
ประวัติศำสตร์ ซึ่งมีคุณค่ำระดับสูงที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ต่อไปด้วยแนวทำงด้ำนกำรผังเมือง
1.4 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1.
ศึกษำพัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
2. วิเครำะห์องค์ประกอบและประเมินคุณค่ำของภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
3. วิเครำะห์ปัญหำและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมของชุมชนริมคลอง
ดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึก ษำพัฒ นำกำรชุม ชนและภูมิ ทัศ น์วั ฒ นธรรมของพื้น ที่ ศึก ษำ รวมถึ งทฤษฎีข อง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในกำรระบุองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ อีกทั้งประเมิน
บริ เวณที่มีคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒ นธรรม พร้อมกับศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่ อ แสดงให้ ท รำบว่ ำ พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ ำ ทำงภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมบริ เ วณใดเสี่ ย งต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง
หรือมีปัญหำ อันนำสู่กำรเสนอแนะแนวทำงกำรดำรงรักษำพื้นที่ที่มีคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
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1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
กำรกำหนดขอบเขตด้ำนพื้นที่ของกำรวิจัยเรื่อง “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร” พิจำรณำโดย
1. พื้นที่มีองค์ประกอบและคุณค่ำควำมสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่น่ำสนใจ
(โครงข่ำย ลำน้ำ ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะชุมชน และประวัติศำสตร์)
2. พื้นที่อยู่ใกล้หรืออยู่ระหว่ำงเมืองใหญ่ที่มีควำมเจริญ ซึ่งมีแนวโน้ มเสี่ยงต่อกำร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปจำกเดิม
จำกเงื่อนไขกำรพิจำรณำข้ำงต้น พื้นที่ริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่ำงจังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร เป็นพื้นที่เหมำะสมในกำรดำเนินกำร
ศึกษำ เนื่องจำกมีควำมเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่ แต่มีภำวะเสี่ยงที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
จำกเมืองที่เจริญข้ำงเคียง คือ เทศบำลตำบลดำเนินสะดวกที่มีชื่อเสียงเรื่องกำรท่องเที่ยว และเทศบำล
ตำบลบ้ำนแพ้วที่มีควำมเป็นเมืองสูง โดยมีระยะควำมยำวประมำณ 10 กิโลเมตร รวมพื้นที่ศึกษำ
ทั้งสิ้นประมำณ 22 ตำรำงกิโลเมตร
พื้นที่ศึกษำครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของ 7 ตำบล 2 อำเภอ (ตำบลศรีสุรำษฎร์ ตำบล
ดอนไผ่ ตำบลประสำทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี และตำบลหนองสองห้อง ตำบลหนอง
บัว ตำบลยกกระบัตร ตำบลโรงเข้ จังหวัดสมุทรสำคร) โดยอยู่ภำยใต้กำรปกครองดังต่อไปนี้3,4
อำเภอดำเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ่
หมู่ที่ 4, 5 ในต.ศรีสุรำษฎร์
บำงส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 ในต.ดอนไผ่
หมู่ที่ 5 และบำงส่วนของหมู่ที่ 3, 4ในต.ประสำทสิทธ์
ทต.ประสำทสิทธ์ บำงส่วนของหมู่ที่ 1 ในต.ประสำทสิทธิ์
อำเภอบ้ำนแพ้ว
ทต.หลักห้ำ
บำงส่ ว นของ หมู่ ที่ 2 ต.หนองสองห้ อ ง, หมู่ ที่ 2
ต.หนองบัว , หมู่ที่ 4, 9 ต.โรงเข้ และหมู่ที่ 2
ต. ยกกระบัตร
พื้นที่ศึกษำมีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่ข้ำงเคียง ดังนี้ (แผนที่ 1.1)

3

เ ท ศ บ ำ ล ต ำ บ ล ศ รี ด อ น ไ ผ่ อ ำ เ ภ อ ด ำ เ นิ น ส ะ ด ว ก จั ง ห วั ด ร ำ ช บุ รี ,
"ก ำ ร เ มื อ ง ก ำ ร ป ก ค ร อ ง ,"
http://www.sridonpai.com/about/about104.php.
4
สำนักโยธำธิกำรและผังเมิองจังหวัดสมุทรสำคร, "ร่ำงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว-หลักห้ำ-เกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร,"(2555). (เอกสำรไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).
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ทิศเหนือ

ติดกับ

ทิศใต้

ติดกับ

ตำบลท่ำนัด ตำบลดอนกรวย ตำบลดอนคลัง และตำบลบัวงำม อำเภอ
ดำเนินสะดวก และตำบลโพหัก อำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี

ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี และตำบลนำโคก
ตำบลกำหลง และตำบลบำงโทรั ด อ ำเภอเมือ งสมุ ทรสำคร จั งหวั ด
สมุทรสำคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต ำบลบ้ ำนแพ้ ว และต ำบลหลั ก สำม อ ำเภอบ้ ำนแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุทรสำคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี

แผนที่ 1.1 แสดงอำณำเขตและที่ตั้งของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและ
จังหวัดสมุทรสำคร
6

แผนที่ 1.2 แสดงขอบเขตของพื้นที่ศึกษำ
7
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1.6 วิธีดาเนินการศึกษา
กำรศึกษำเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร มีวิธีกำรดำเนินกำรศึกษำเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
1.6.1 ขั้นการกาหนดปัญหา
ทบทวนทฤษฎี แนวควำมคิด และงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เช่น แนวควำมคิดเกี่ยวกับ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวควำมคิดเกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ศึกษำ
เช่น เอกสำร หนังสือ แผนที่ ภำพถ่ำย เว็บไซต์ สำรวจพื้นที่และสัมภำษณ์ชุมชนเบื้องต้น เป็นต้น
เพื่อนำไปสู่กำรตั้งคำถำมกำรวิจัย และกำหนดกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
1.6.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมและศึกษำข้อมูลที่จำเป็นในกำรวิเครำะห์ ซึ่งได้แก่
- ข้อมูลปฐมภูมิ ประเด็นต่ำงๆได้แก่ ด้ำนประวัติศำสตร์ เช่น หลักฐำนสำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์ที่ปรำกฏ เป็นต้น ด้ำนกำยภำพ เช่น ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน โครงข่ำยกำรสัญจร
โครงข่ำยน้ ำ กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เป็นต้น ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรประกอบอำชีพ ด้ำนสั งคม
วัฒนธรรม เช่น กลุ่มคน วิถีชีวิต ประเพณี ควำมสัมพันธ์กับพื้นที่ ฯลฯ
- ข้อมูลทุติยภูมิ เกิดขึ้นจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกภำครัฐและเอกชน ได้แก่
ข้อมูลด้ำนกำยภำพ ได้แก่ เอกสำรข้อมูลด้ำนที่ตั้ง สภำพแวดล้อม สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
สถำปัตยกรรม กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำรในอดีตและปัจจุ บัน แผนที่โครงข่ำยกำรคมนำคม
และโครงข่ำยน้ำ และภำพถ่ำยทำงอำกำศต่ำงๆ ฯลฯ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ สถิติประเภทอำชีพ
ฯลฯ ข้อมูลด้ำนสังคมได้แก่ สถิติประชำกร บันทึกข้อมูลประวัติศำสตร์ ลักษณะ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน ฯลฯ ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อกำหนดและกฎหมำยที่บังคับใช้ในพื้นที่
ศึกษำ
2) ออกแบบเครื่องมือในกำรหำคำตอบ ประกอบด้วย
- แบบสำรวจภำคสนำม เพื่อศึกษำสภำพทั่วไป องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ที่มีอยู่ และปัญหำที่พบในพื้นที่ศึกษำ
- แบบสัมภำษณ์ เพื่อศึกษำประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ พัฒนำกำรชุมชนและ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมถึงปัญหำและกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษำ
- แบบสอบถำมบุคคลทั่ว ไป เพื่อระบุส ถำนที่และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
3)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลงภำคสนำมในพื้นที่ศึกษำด้วย
เครื่องมือที่ออกแบบ และเก็บรวมข้อมูลจำกพื้นที่อื่น เช่น หอสมุด กรมแผนที่ทหำร ฯลฯ
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1.6.3 ขั้นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
1) วิเครำะห์พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงสมัยในส่วนใดบ้ำง อย่ำงไร และเพรำะอะไร
2) วิ เ ครำะห์ องค์ ป ระกอบภู มิ ทัศ น์ วั ฒ นธรรมที่ มีใ นชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิน สะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ว่ำมีอะไรบ้ำง กระจำยตัวอยู่บริเวณใด มีลักษณะควำมสำคัญอย่ำงไร และ
สัมพันธ์กับพื้นที่ศึกษำอย่ำงไร
3) ประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 ว่ำบริเวณใดที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม และอย่ำงไร
4)
ศึกษำและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มกำร
เปลี่ ย นแปลงนั้ น กั บ พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมว่ ำ บริ เ วณใดที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรสู ญ เสี ย
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ในอนำคต
5)
สรุปผลกำรศึกษำและเสนอแนะแนวทำงกำรดำรงรักษำพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
จำกวิธีกำรดำเนินกำรศึกษำข้ำงต้น จึงเป็นไปดังแผนภูมิที่ 1.1
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ทบทวนแนวความคิด และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
- แนวควำมคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
- แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประเมินคุณค่ำ ภูมิทัศน์
วัฒนธรร
- เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-

ศึกษาสภาพพื้นที่จาก
เอกสำร, หนังสือ
แผนที่
ภำพถ่ำย
เว็บไซต์
สำรวจเบือ้ งต้น
สัมภำษณ์ชุมชนเบื้องต้น

ขั้นการกาหนดปัญหา

คาถาม
พัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมำถึงปัจจุบันของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเป็นอย่ำงไร ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่มีองค์ประกอบใดบ้ำง และมีคุณค่ำอย่ำงไร

ข้อมูลปฐมภูมิ
-หลักฐำนและคำบอกเล่ำทำงประวัติศำสตร์
-กำยภำพ เช่น กำรตั้งถิ่นฐำน,โครงข่ำยกำรสัญจร
โครงข่ำยน้ำ กำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ
-เศรษฐกิจ เช่น กำรประกอบอำชีพ
-สังคม วัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิต ประเพณี
ควำมสัมพันธ์กับพืน้ ที่ ฯลฯ

ข้อมูลทุติยภูมิ
- ข้อมูลสถิติในพื้นที่ เช่น ประชำกร ขนำดกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
- บันทึกข้อมูลทำงประวัติศำสตร์
- แผนนโยบำยที่เกี่ยวกับพืน้ ที่ศกึ ษำ
- ภำพถ่ำยทำงอำกำศ แผนที่ ฯลฯ

ออกแบบเครื่องมือในการหาคาตอบ
แบบสำรวจภำคสนำม

แบบสัมภำษณ์

ขั้นการเก็บรวมรวมข้อมูล

กรอบแนวความคิด

แบบสอบถำมบุคคลทัว่ ไป

วิเคราะห์ข้อมูล

พัฒนำกำรภูมทิ ัศน์
วัฒนธรรม

วิเครำะห์องค์ประกอบของภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรม

ประเมินคุณค่ำภูมทิ ัศน์
วัฒนธรรม

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางการดารงรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงวิธีดำเนินกำรศึกษำ

ขั้นการวิเคราะห์และสรุปผล

ลงพื้นที่ภาคสนาม
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1.7 แหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำและวิเครำะห์วิทยำนิพนธ์สำมำรถรวบรวมได้จำกหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนต่ำงๆดังนี้
- กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
- กรมแผนที่ทหำร กระทรวงกลำโหม
- หอสมุดแห่งชำติ
- หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
- สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดรำชบุรี
- สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร
- เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี
- เทศบำลตำบลหลักห้ำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
- สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทรำบถึงพัฒนำกำร องค์ประกอบ และคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมน้ำคลอง
ดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำคร ตลอดจนสภำพปัญหำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่พบในพื้นที่
2) สำมำรถเป็นแนวทำงให้ กับผู้สนใจในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะคล้ำยเคียงกันนำไปใช้ประโยชน์
ได้ รวมถึงนำไปต่อยอดในกำรพัฒนำกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ในอนำคต
3) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษำ อำทิ เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น ตระหนักถึงประเด็นด้ำนภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ในกำรวำงแผนพัฒนำเมืองและชุมชนในอนำคต
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1.9 คาจากัดความ
1) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ ลักษณะของสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะ
อัน เป็ น ผลลั พธ์จ ำกกำรกระทำต่อกันระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ผ่ ำนกำลเวลำระยะหนึ่งแล้ ว
สื่ อออกมำให้ รั บ รู้ ถึงพัฒ นำกำรของพื้ นที่ ทั้งด้ำนประวัติศำสตร์ กำรตั้ งถิ่นฐำนของสั งคมมนุษ ย์
ที่มีกำรปรับตัวเพื่อให้เกิดควำมอยู่รอดจำกข้อจำกัดจำกทำงธรรมชำติ รวมถึงอิทธิพลจำกวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสังคม เอกลักษณ์เฉพำะนี้ส่งผลให้พื้นที่มีคุณค่ำและควำมโดดเด่นขึ้นมำ
2) ชุมชนริมน้ำ คือ ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนที่เกำะตำมเส้นทำงน้ำเป็นหลัก โดยผู้อยู่อำศัย
ใช้ประโยชน์จำกน้ำทั้งด้ำนกำรบริโภค อุปโภค กำรประกอบอำชีพ กำรสัญจร ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
มนุษย์ รวมไปถึงกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมอีกด้วย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรศึ ก ษำ “ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวก ช่ ว งหลั ก ที่ 5 ถึ ง หลั ก 6
จั ง หวั ด รำชบุ รี และจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร” จ ำเป็ น ต้ อ งทรำบเกี่ ย วกั บ ควำมหมำย ลั ก ษณะ และ
องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมเพื่ อ น ำมำอธิ บ ำยพั ฒ นำกำร และองค์ ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น์
ทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนแนวควำมคิดที่เกี่ยวกับกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม
อัน น ำไปสู่ กำรระบุ พื้น ที่ที่มีคุณ ค่ำ เพื่อ เสนอแนวทำงในกำรคงรักษำพื้นที่เหล่ ำ นั้นต่อไป ดังนั้ น
แนวควำมคิดที่มีดังต่อไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ในอดีตยังไม่มีคำศัพท์ที่ให้คำจำกัดควำมถึงควำมสั มพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติอย่ำง
เฉพำะเจำะจง ทว่ำควำมสัมพันธ์นี้ได้ถูกยกระดับควำมสำคัญมำกขึ้น เมื่อ Otto Schluter (1908)5
นักภูมิศำสตร์ได้เริ่มมีแนวควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติในปี 1908 โดยได้แบ่งประเภทของภูมิทัศน์ ออกเป็น 2 รูปแบบ ซึ่งยึด
เกณฑ์จำกกำรกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ภูมิทัศน์ธรรมชำติ (natural landscape) คือ ภูมิทัศน์ดั้งเดิม
ก่อนที่มนุษย์จะเข้ำไปเปลี่ยนแปลง และภูมิทัศน์วัฒนธรรม (cultural landscape) คือ ภูมิทัศน์ที่
ได้รั บอิทธิพลจำกวัฒนธรรมมนุ ษย์ กำรแบ่งประเภทในลั กษณะนี้เพื่อให้เข้ำใจง่ำย และสำมำรถ
เชื่อมโยงกับศำสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ประวัติศำสตร์ สถำปัตยกรรม เป็นต้น
อย่ ำ งไรก็ ต ำมผู้ ท ำให้ ค ำว่ ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมเริ่ ม เป็ น ที่ รู้ จั ก และมี ก ำรต่ อ ยอดพั ฒ นำ
แนวควำมคิด คือ Carl Ortwin Sauer (1925) นักภูมิศำสตร์ชำวเยอรมันได้ให้นิยำมคำว่ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรมไว้ว่ำ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจำกกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งปรับเปลี่ยน
ภูมิทัศน์ทำงธรรมชำติ โดยได้ถือว่ำวัฒนธรรมเป็นผู้กระทำ พื้นที่ธรรมชำติคือ สื่อกลำงและภูมิทัศน์
วัฒนธรรมคือผลลัพธ์6” โดยเน้นย้ำว่ำวัฒนธรรมกำหนดรูปร่ำงของธรรมชำติและธรรมชำติก็กำหนด
รูปแบบของวัฒนธรรมเช่นกัน
ต่อมำในปี 1992 คณะกรรมกำรมรดกโลก (The world Heritage committee) ได้เรียก
ประชุมผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพื่อแนะนำและร่ำงแนวทำงกำรดำเนินกำรใหม่ขึ้น (The Operational
Guidelines) ซึ่งรวมถึงเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วย เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรขึ้นบัญชีมรดกโลกใน
5

อ้ำงถึงใน อัษฎำ โปรำณำนนท์, กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรถ่ำยภำพภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมในพื้นที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
[ออนไลน์], 2554. แหล่งที่มำ http://thailandscape.wordpress.com/ [สืบค้นเมื่อ 2 มีนำคม พ.ศ.2556]
6
Alice E. Ingerson, Changing Approaches to Cultural Landscapes[Online], Available from:
http://www.home.comcast.net/~jay.paul/landscapes.doc [2013,March 2] page 2
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ลักษณะมรดกผสม (Mixed Heritage) ที่ไม่ใช่ธรรมชำติหรือวัฒนธรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ถือเป็นกำร
ให้ควำมรับรองแนวควำมคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม7
จำกควำมเป็ น มำที่กล่ ำวข้ำ งต้น จะเห็ นได้ว่ ำค ำว่ำ ภูมิ ทัศ น์วัฒ นธรรมมีต้ นก ำเนิดมำ เป็ น
เวลำนำนและค่อนข้ำงแพร่หลำย จึงมีผู้ให้คำจำกัดควำมไว้จำนวนมำก ซึ่งสำมำรถรวบรวมและสรุปได้
ดังต่อไปนี้
2.1.1 ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention 2012 ของ UNESCO World Heritage Centre โดยมีคณะที่ปรึกษำแก่คณะกรรมกำร
มรดกโลก(World Heritage Committee) คือ ICCROM ICOMOSและIUCN ในอนุสัญญำครั้งนี้
ได้จำแนกมรดกโลกไว้ 3 ประเภท ได้แก่ มรดกโลกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ( Cultural and
natural Heritage) มีกำรแบ่งแยกเกณฑ์ทำงด้ำนวัฒนธรรมและธรรมชำติออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
มรดกโลกแบบผสม(Mixed Cultural and Natural Heritage) จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำเกณฑ์
ร่วมกันทั้งทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ ส่วนภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)นั้น สำมำรถ
ถูกระบุอยู่ภำยใต้เกณฑ์ทำงด้ำนวัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะถูกระบุอยู่ภำยใต้มรดกโลก
แบบผสมได้ด้วยในกรณีที่มรดกบำงแหล่งมีคุณค่ำทำงธรรมชำติแต่มีระดับไม่เพียงพอที่จะสำมำรถอยู่
ในเกณฑ์ทำงธรรมชำติได้ทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมคุณค่ำที่โดดเด่นออกมำของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไม่ได้
ถูกประเมินค่ำจำกคุณภำพทำงวัฒนธรรมหรือคุณภำพทำงธรรมชำติ ทว่ำมำจำกควำมสัมพันธ์ร่วม
ระหว่ำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ(แผนภูมิที่ 2.1)
ดังนั้ น ในอนุ สั ญญำนี้จึงให้ ควำมหมำยของภูมิทั ศน์วั ฒ นธรรมว่ำ เป็นทรั พย์สิ น
ทำงวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ตั ว แทนของกำรผสำนงำนของมนุ ษ ย์ แ ละธรรมชำติ แสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจน
ด้ำนวิวัฒนำกำรของสั งคมมนุ ษย์ และกำรตั้งถิ่นฐำนมำเป็นเวลำนำนภำยใต้อิทธิพลของข้อจำกัด

7

Peter Flower, 2002. อ้ำงถึงใน วรนุช จำปำนิล, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้ำนหนองบัว บ้ำนวังหลุมพอง และบ้ำนปทุม
ทอง จังหวัดสุพ รรณบุ รี" (วิทยำนิพ นธ์ก ำรวำงแผนภำคและเมืองมหำบั ณฑิต สำขำกำรวำงผังชุมชน คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552).หน้ำ 10.

ICCROM : The International Center for the study of the preservation and Restoration of Cultural Property หรือ”
ศูนย์ระหว่ำงชำติว่ำด้วยกำรศึกษำ กำรอนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์สมบัติทำงวัฒนธรรม” จะพิจำรณำด้ำนมรดกทำงวัฒนธรรม

ICOMOS : The International Council on Monument and Sites หรือ“สภำกำรโบรำณสถำนระหว่ำงประเทศ มีเป้ำหมำยเพื่อ
กำรอนุรักษ์ และปกป้องคุ้มครองโบรำณสถำน” จะพิจำรณำด้ำนมรดกทำงวัฒนธรรม

IUCN : The World Conservation Union หรือ”สหภำพกำรอนุรักษ์โลก” จะพิจำรณำด้ำนมรดกทำงธรรมชำติ
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และ/หรือโอกำสทำงกำยภำพที่ปรำกฏให้เห็นด้วยสภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติ และแรงผลั กดัน
ทำงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมที่ต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอก8

ที่มำ : ปรับปรุงจำกUNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention[Online], Nov 2011. Available from:http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-643-1.pdf [2013,
July 5] p.33-34

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมรดกทำงวัฒนธรรม มรดกทำงธรรมชำติมรดกผสม
และภูมิทัศน์วัฒนธรรม
สภำยุโรป (Council of Europe)9 ระบุควำมหมำยของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ใน
European Landscape Convention 2000 ว่ำเป็นพื้นที่ซึ่งมนุษย์รับรู้ได้ โดยที่อัตลักษณ์ของพื้นที่
เป็นผลมำจำกกำรกระทำปฏิกิริยำระหว่ำงปัจจัยธรรมชำติและปัจจัยที่เกิดจำกมนุษย์ ซึ่งเป็นกำร
กระท ำตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เรื่ อ ยมำของมนุ ษ ย์ แสดงถึ ง กำรเน้ น ย้ ำเรื่ อ ง“วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ ำสตร์
และกำรเปลี่ยนแปลง” ที่ต้องอำศัยระยะเวลำสะท้อนผลลัพธ์ที่ปรำกฏโดดเด่นออกมำ
The Cultural Landscape Foundation10 ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เป็ น กำรแสดงอั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพำะของพื้ น ที่ และแสดงปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ กั บ พื้ น ที่ ม ำเป็ น ระยะ
เวลำนำน โดยภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะเป็นพื้นที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับเหตุกำรณ์สำคัญ กิจกรรม บุคคล
หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมนั้ น สำมำรถเป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งขนำดใหญ่ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
สวนสำธำรณะ หรือทำงสัญจรที่มีทัศนียภำพสวยงำมได้
8

UNESCO World Heritage Centre, "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention," (2012), http://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf. [2013,July 5] p.13-14.
9
อ้ ำ งถึ ง ใน ฐำปนำ บุ ณ ยประวิ ต ร และ ปั ท ม์ ญำติ ม ำก ,
"ควำมหมำยและแนวควำมคิ ด ของภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม ,"
http://asiamuseum.co.th/paper/6 .
10
The Cultural Landscape Foundation, "What Are Cultural Landscapes?," http://www.tclf.org/landscapes/what-arecultural-landscapes.[2013, July 4]
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J. Edward Hood (1996)11 นักโบรำณคดีทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรม กล่ำวว่ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำรถือครองทรัพย์สิน
ธรรมชำติ จึ ง ไม่ ส ำมำรถแยกออกได้ จ ำกวั ฒ นธรรม นอกจำกนี้ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม เป็ น พื้ น ที่
ทำงกำยภำพและพื้นที่สัญลักษณ์สำหรับผลผลิตของกระบวนกำรทำงสังคม กำรรวมตัวของคุณค่ำ
และแรงต่อต้ำนต่อกำรรวมตัวที่ไม่เป็นธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงเป็นทั้งเครื่องมือและบริบทของกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม
Ingolf Vogeler12 กล่ำวว่ำ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นกำรแสดงออกทำงควำมคิด
(Ideas) และพฤติกรรม (Behavior) ของมนุษย์ต่อวัตถุที่มีอยู่จริง(Material reality) หรื อกล่ำว
โดยง่ำยคือกำรแสดงออกผ่ำนสภำพแวดล้อม และสิ่งที่สำมำรถจับต้องได้ ซึ่ง Ingolf ได้อธิบำยถึงกำร
แสดงออกทำงวัฒนธรรมต่อภูมิทัศน์ด้วยกำรยกตัวอย่ำง เช่น วัฒนธรรมทำงด้ำนศำสนำได้แสดงออก
ในเชิงภูมิทัศน์ผ่ำนศำสนสถำน อำทิ วัด โบสถ์ ศำลเจ้ำ หรือวัฒนธรรมทำงด้ำนอำหำรได้ แสดงออกใน
เชิงภูมิทัศน์ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำงด้ำนเกษตรกรรม อำทิ กำรทำนำขั้นบันได กำรทำสวนยก
ร่อง เป็นต้น
นอกจำกนี้ Ingolf ได้ แ สดงควำมสั ม พั นธ์ ข องภูมิ ทั ศ น์ วัฒ นธรรมในเชิง สำเหตุ
และผลกระทบ(Cause & Effect) ว่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นสำมำรถเป็นได้ทั้งสำเหตุและผลกระทบ
ของคุณค่ำทำงวัฒนธรรม (Cultural Values) สถำบันทำงวัฒนธรรม(Cultural Institutions) และ
พฤติ กรรมมนุ ษ ย์ (Human Behavior) ซึ่ งจะมีป ฏิสั ม พัน ธ์กับ สภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติ
โดยพิจำรณำใน 3 มุมมอง คือ มุมมองด้ำนภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape Perspective)
มุมมองด้ำนพฤติกรรมมนุษย์ (Human behavior Perspective) และมุมมองทำงด้ำนอุดมคติ
ควำมเชื่อ (Ideas Perspective)กล่ำวคือ เมื่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมแสดงออกถึงพฤติกรรมของมนุษย์
จำกนั้น ย้อนกลั บมำปรำกฏให้เห็ นเป็นอุดมคติ ควำมเชื่อของมนุษย์ แต่ละส่ วนมีผ ลกระทบต่อกัน
เป็นวงจรหมุนเวียนไป(แผนภูมิที่ 2.2)

11

As cited in:
Alice E. Ingerson, "The Invisible Politics of Visible Landscapes,"
http://www.home.comcast.net/~jay.paul/landscapes.doc., page 5
12
Ingolf
Vogeler,
"Critical
Cultural
Landscapes
of
North
America,"
(2010),
http://www.uwec.edu/geography/ivogeler/CCL-bookchapters-pdf/index.htm.Ingolf.[2012, August 13]
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ที่มำ: ปรับปรุงจำก Ingolf Vogeler, Critical Cultural Landscapes of North America[online], 2010. Available from:
http://www.uwec.edu/geography/ivogeler/CCL-bookchapters-pdf/index.htm.[2012, August 13]

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเชื่อ พฤติกรรมมนุษย์ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม
Cronin13 มีแนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมคล้ำยกับ Ingolf ในลักษณะควำมสัมพันธ์
ของควำมคิดควำมเชื่อและสภำพแวดล้อม Cronin อธิบำยว่ำวัฒนธรรมและภูมิทัศน์มีกำรเชื่อมผสำน
อย่ำงแนบแน่น โดยเรำใช้ควำมเชื่อและคุณค่ำของเรำกำหนดรูปร่ำงของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
โดยรอบเพื่อสนับสนุนเรำให้มีชีวิตรอด
De Blij, Harm (1977)14นักภูมิศำสตร์ได้ให้ควำมหมำยของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ว่ำ
เป็นร่ องรอยและหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดิน ภูมิประเทศและสภำพแวดล้อมโดยมนุ ษย์
จำกกิจกรรมตำมวิถีชีวิตของชุมชนหรือชำติพันธุ์นั้น ซึ่งแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนำมธรรม
ที่ได้เรี ย นรู้ และถ่ำยทอดสั่ ง สมเป็ นเวลำนำนตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ รุ่นลู กหลำน สิ่ งที่จั บต้องได้ อำทิ
กำรสร้ำงบ้ ำนเรือนที่พักอำศัย สถำปัตยกรรมต่ำงๆ ถนน พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน เป็นต้น
ส่ ว นสิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ คื อ บรรยำกำศที่ รั บ รู้ไ ด้ เป็ น จิ นตภำพจำกชุม ชนเฉพำะแห่ ง นั้น เรีย กว่ ำ
เอกลักษณ์ของพื้นที่ อันรับรู้ได้จำกภำพ เสียง กลิ่น และวิถีชีวิตของผู้คนแห่งนั้น
จำกควำมหมำยของ Harm เมื่อเทียบกับ IUCN ซึ่งเคยแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
วัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมื่อปี 2003 ว่ำเป็นกำรผนวกกันระหว่ำง ธรรมชำติ ที่แสดงออกในคุณลักษณะ
ทำงกำยภำพกับมนุษย์ที่แสดงในเชิงคุณค่ำควำมสัมพันธ์ร่วมผ่ำนระยะเวลำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(แผนภูมิที่ 2.3) จะเห็นได้ว่ำสอดคล้องกันคือ เป็นกำรปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชำติ ที่มีเวลำมำ
เกี่ยวข้อง อีกทั้งคุณลักษณะทำงกำยภำพและคุณลักษณะเชิงคุณค่ำควำมสัมพันธ์ร่วมของ IUCN คือ
ลักษณะทำงรูปธรรมและนำมธรรมของ Harm
13

As cited in: New South Wales Heritage office, "Cultural Landscapes Charette Background Paper," (2003),
www.heritage.nsw.gov.au/docs/CLBackground9-03.pdf [2012, May 5] page 8
14
อ้ำงถึงใน สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ,
แนวทำงกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม(กรุงเทพมหำนคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งแลนด์พับลิชชิ่ง, 2549). หน้ำ 15-17.

18

ที่มำ : ปรับปรุงจำก The World Conservation Union :IUCN (As cited in : NSW Heritage office.
Cultural Landscapes Charette[Online], 2003. Available from: www.heritage.nsw.gov.au/docs/CLBackground903.pdf.[2012, May 5] page5

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง วัฒนธรรม และ ภูมิทัศน์
ส ำหรั บ ประเทศไทยเริ่ ม สนใจภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมคำดว่ ำ เมื่ อ ประมำณปี 2549
โดยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรวัฒ นธรรมแห่ งชำติ(สวช.) ได้ดำเนินโครงกำรศึกษำส ำรวจภูมิทัศ น์
วัฒ นธรรม และกำรประชุ มเชิ งปฏิ บัติ กำรแนวทำงกำรจั ดกำรภู มิทัศ น์วั ฒ นธรรมในพื้น ที่นำร่อ ง
12 จังหวัด15 อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีกำรให้คำจำกัดควำมที่ชัดเจนในประเทศไทย
เมื่อปี 2550 อิโคมอสไทย (ICOMOS Thailand) กล่ำวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
“กฎบัตรอิโคมอสไทยว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรโบรำณสถำนและมรดกทำงวัฒนธรรม
ที่เกี่ย วข้อง”ซึ่งเป็นร่ำงขั้นต้นว่ำ ภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรม หมำยถึง มรดกทำงวัฒ นธรรมที่เกิดจำก
กำรผสมผสำนของสิ่งที่เกิดขึ้นจำกธรรมชำติและมนุษย์ร่วมกัน แสดงถึงพัฒนำกำรของสังคมมนุษย์
และกำรตั้งถิ่นฐำนที่ผ่ำนทำงช่วงเวลำ ภำยใต้อิทธิพลของคุณลักษณะ ข้อจำกัดทำงด้ำนกำยภำพและ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ รวมถึงแรงผลักดันทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งภำยนอก
และภำยใน ควำมหลำกหลำยของกระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ที่หล่อหลอม
เป็ น มรดกภู มิ ทั ศ น์ ท ำงวั ฒ นธรรม มั ก จะสะท้ อ นถึ ง เทคนิ ค เฉพำะของกำรใช้ ที่ ดิ น อย่ ำ งยั่ ง ยื น
ตำมคุ ณ ลั ก ษณะและข้ อ จ ำกั ด ของสภำพแวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ตั้ ง ถิ่ น ฐำนอยู่ และควำมสั ม พั น ธ์ ข อง
จิตวิญญำณกับธรรมชำติ 16 ต่อมำเมื่อปี 2554 มีกำรปรับปรุงแก้ไขควำมหมำยใหม่ใน“ร่ำงกฎบัตร
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรแหล่งมรดกวัฒนธรรม(Thailand Charter on Culture
Heritage
Management)”ให้ ก ระชั บ และเข้ ำ ใจง่ ำ ยขึ้ น ว่ ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม หมำยถึ ง
15

หัทยำ สิริพัฒนำกุล, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรม?," จุลสำรอิโคมอสไทย 10.(เมษำยน-กรกฎำคม 2550): 1.
อิโคมอสไทย, "ร่ำงกฎบัตรอิโคมอสไทยว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรโบรำณสถำนและมรดกทำงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ,"
(2550), http://www.icomosthai.org/charters/icomosth%20charter_Draft09-2007.pdf. [สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎำคม พ.ศ.
2556] หน้ำ 3
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19
สภำพภูมิประเทศโดยมนุษย์ได้สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสภำพ ภูมิประเทศที่เป็นธรรมชำติ
แสดงควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชำติ สะท้อนให้เห็นถึงกำรดำรงชีวิต คติควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ
ในศำสนำ จนเกิดควำมเป็นอัตลักษณ์ที่ข้ำมกำลเวลำ17
เกรีย งไกร เกิดศิริ 18 อธิบำยถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่ำ พื้นที่แต่ล ะแห่ งมีภูมิประเทศ
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะตัว เมื่อมนุษย์เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนและเริ่มเรียนรู้สภำพแวดล้อม จึงมีกำรจัดกำร
ทรัพยำกรในพื้นที่ให้ตอบสนองต่อกำรอยู่รอดในกำรอยู่อำศัย โดยแสวงหำวิธีที่เหมำะสม ในกำรปรับ
สภำพพื้ น ที่ นั้ น ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรที่ เ ฉพำะเจำะจงผ่ ำ นชั่ ว เวลำหนึ่ ง อย่ ำ งไรก็ ต ำมมนุ ษ ย์ มี ข้ อ จ ำกั ด
ในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำรงชีวิต ควำมเชื่อทำงศำสนำ ฯลฯ ทำให้
มนุษย์สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงต่อสภำพแวดล้อมได้เพียงระดับหนึ่งเท่ำนั้น และรวมไปถึงขีดจำกัด
ของธรรมชำติที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงได้ก็มีอย่ำงจำกัดเช่นกัน แต่ท้ำยที่สุดเมื่อได้วิธีที่ดีที่สุด
จะเกิดกระบวนกำรผลิตซ้ำจนเป็นรูปแบบและมีกำรสืบทอดส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป
หัทยำ สิริพัฒนำกุล19 กล่ำวว่ำภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมจะพิจำรณำจำก
1.) มีธรรมชำติเป็นรำกฐำนของมรดกทำงวัฒนธรรม
2.) สิ่งแวดล้อมเป็นบริบทของกำรกระทำหรือกิจกรรมของมนุษย์
3.) กำรรับรู้เชิงพื้นที่ (Sense of place) เกิดจำกกำรรับรู้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งแบบรูปธรรมและนำมธรรม
นอกจำกนี้ ไ ด้ อ ธิ บ ำยเพิ่ ม เติ ม ว่ ำ ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมไม่ ส ำมำรถ
คิดแยกส่วนระหว่ำงธรรมชำติและวัฒนธรรม เพรำะภูมิทัศน์เป็นผลมำจำกวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เกิดจำก
มนุษย์ ประเด็นที่สอง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ ยนแปลง(Change) กล่ำวคือ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและเหตุบังเอิญ ทำให้พื้นที่นั้นเกิดคุณค่ำ
ขึ้น มำ โดยควำมเปลี่ ยนแปลงนั้ นเกิดขึ้นตลอดเวลำแต่ปริมำณและควำมเร็ว อำจไม่เท่ำกัน ทำให้
บำงครั้ ง อำจจะสั ง เกตเห็ น ได้ ย ำก ผลจำกกำรเปลี่ ย นแปลงนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ชั้ น ของประวั ติ ศ ำสตร์
(Layers of History) ของภูมิทัศน์
ค ำจ ำกั ด ควำมภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมของผู้ เ ชี่ ย วชำญหรื อ องค์ ก รทั้ ง ในประเทศ
และต่ำงประเทศให้นั้ นมีควำมแตกต่ำงกันตำมวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ อย่ำงไรก็ตำมมีประเด็น
ที่เป็นจุดร่วมของควำมหมำยภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังนี้
1.) เกิดจำกปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ (หรือวัฒนธรรม) และธรรมชำติ
17

"ร่ำ งกฎบั ตรประเทศไทยว่ำ ด้ว ยกำรบริห ำรจั ดกำรแหล่งมรดกวัฒ นธรรม(Thailand Charter on Culture Heritage
Management)," (2554), http://www.icomosthai.org/THcharter/THcharter_main.htm [สืบค้นเมื่อ 2 มีนำคม พ.ศ.2556]
หน้ำ 4
18
เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรม(กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์อุษำคเนย์, 2551). หน้ำ 17-20,47.
19
หัทยำ สิริพัฒนำกุล, “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม?,” จุลสำรอิโคมอสไทย 10 (เมษำยน-กรกฎำคม 2550): 1.
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2.) ประเด็นเรื่อง ควำมเปลี่ยนแปลง
3.) มีระยะเวลำเข้ำเกี่ยวข้อง
4.) เกิดขึ้นภำยใต้ข้อจำกัดบำงประกำร เช่น ข้อจำกัดทำงธรรมชำติ ควำมเชื่อ
5.) ปรำกฏให้เห็นออกมำในรูปแบบนำมธรรมและรูปธรรม (กำยภำพ ประวัติศำสตร์
เศรษฐกิจ และสังคม)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สรุ ป ว่ ำ “ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม”คื อ สภำพแวดล้ อ มทำงภู มิ ศ ำสตร์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะอันเป็นผลลัพธ์จำกกำรกระทำต่อกันระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ผ่ำนกำลเวลำ
ระยะหนึ่ง แล้วสื่อออกมำให้รับรู้ทั้งแบบรูปธรรมและนำมธรรม รูปธรรมแสดงออกถึงพัฒนำกำร
ของพื้น ที่ ทั้ง ด้ำ นประวัติ ศำสตร์ กำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิ น เช่น กำรทำสวนยกร่อง กำรตั้ งถิ่น ฐำน
ของสั ง คมมนุ ษ ย์ ที่ มี ก ำรปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมอยู่ ร อดจำกข้ อ จ ำกั ด จำกทำงธรรมชำติ เช่ น
กำรตั้ ง บ้ ำ นเรื อ นริ ม น้ ำ รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลจำกวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสั ง คม หรื อ แสดงออก
เชิงนำมธรรม เช่น วิถีชีวิต เป็นต้น อัตลักษณ์เฉพำะเหล่ำนี้ส่งผลให้พื้นที่มีคุณค่ำและควำมโดดเด่น
ขึ้นมำ อีกทั้งท้ำยที่สุดจะเกิดกระบวนกำรผลิตซ้ำจนเป็นรูปแบบและมีกำรสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง”
2.1.2 ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กำรจั ด แบ่ ง ประเภทของภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมมี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ง่ ำ ยต่ อ ควำมเข้ ำ ใจ
ในกำรจำแนกภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีลักษณะคล้ำยกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน กำรแบ่งประเภทภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของแต่ละแห่งแตกต่ำงตำมกันวัตถุประสงค์ ดังนี้
จั น ทวั น เบ็ ญ จวรรณ์ ได้ แ บ่ ง ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชำติ อ อกเป็ น
วิวัฒ นำกำร 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ ที่ 1 มนุษย์ถูกควบคุมโดยธรรมชำติ ระดับที่ 2 มนุษย์ปรับตัว
เข้ำหำธรรมชำติ ระดับที่ 3 มนุษย์ทำลำยธรรมชำติ และระดับที่ 4 มนุษย์ถูกทำลำยโดยธรรมชำติ20
กำรแบ่งรูปแบบนี้คล้ำยกับกำรจำแนกภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ “สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่ ง ชำติ กระทรวงวั ฒ นธรรม และคณะสถำปั ต ยกรรมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ”21
ซึ่งใช้เ กณฑ์พิ จ ำรณำจำกระดั บ ในกำรเข้ำ ไปจัด กำรสภำพแวดล้ อมธรรมชำติข องมนุษ ย์เ พื่อ กำร
ดำเนินชีวิต โดยแบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น 3 ประเภท
1.) แบบภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบชนบท
2.) แบบภูมิทัศน์ที่มีควำมโดดเด่นเท่ำกับวัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
3.) แบบวัฒนธรรมนำภูมิทัศน์ หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง
20

อ้ำงถึงใน อัษฎำ โปรำณำนนท์, "กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรถ่ำยภำพภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,"
(2554), http://thailandscape.wordpress.com/
21
สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, แนว
ทำงกำรจัดกำรภูมิทัฒน์วัฒนธรรม, หน้ำ 32-35.
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ในแต่ ล ะประเภทนั้ น สั ม พั น ธ์ กั น ในลั ก ษณะวิ วั ฒ นำกำร กล่ ำ วคื อ เริ่ ม แรกมนุ ษ ย์
ตั้งถิ่นฐำนพื้นที่หนึ่ง จำเป็นต้องมีกำรปรับสภำพแวดล้อมในกำรอยู่รอดแต่ข้อจำกัดทำงด้ำนเทคโนโลยี
ควำมรู้ หรือแรงงำน ส่งผลให้มนุษย์ถูกควบคุมโดยธรรมชำติเป็น หลัก มนุษย์จะเกรงกลัวและเคำรพ
ธรรมชำติ อี ก ทั้ ง มี ค วำมเป็ น อยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ธรรมชำติ สู ง รู ป แบบนี้ เ รี ย กว่ ำ “ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม
แบบภู มิ ทั ศ น์ น ำวั ฒ นธรรม หรื อ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมแบบชนบท” ระยะเวลำต่ อ มำมนุ ษ ย์ เ รี ย นรู้
สร้ ำงสรรค์เทคโนโลยีได้มำกขึ้น มีแรงงำนมำกขึ้น จึงสำมำรถใช้ต้นทุนเหล่ ำนี้ในกำรพัฒ นำพื้นที่
เพื่อสนองควำมต้องกำรได้มำกขึ้นกว่ำเดิม อย่ำงไรก็ตำมยังคงตระหนักถึงคุณค่ำและพึ่งพิงธรรมชำติ
เรียกรูปแบบนี้ว่ำ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์ที่มีควำมโดดเด่นเท่ำเทียมวัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์
วัฒนธรรมกึ่งเมืองกึ่งชนบท” หลังจำกกำรตั้งถิ่นฐำนมำเป็นเวลำนำน ชุมชนมีกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงสูง
สร้ำงเทคโนโลยีเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเอำชนะธรรมชำติ มีกำรปรับสภำพแวดล้อมอย่ำงมำก
จนกลำยเป็ น “ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมแบบวั ฒ นธรรมน ำภู มิ ทั ศ น์ หรื อ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมเมื อ ง ”
(แผนภูมิที่ 2.4)

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

แผนภูมิที่ 2.4 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 3 แบบ
UNESCO22 ได้แบ่งประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังนี้
1.) ภูมิทัศน์ที่แสดงแบบแผนให้เห็นอย่ำงชัดเจน (clearly defined landscape)
ออกแบบและสร้ำงสรรค์อย่ำงตั้งใจโดยมนุษย์ ถูกสร้ำงเพื่อเหตุผลทำงด้ำนสุนทรียภำพ ด้ำนสังคม
หรือนันทนำกำรซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับศำสนำ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นอนุสรณ์สถำน
2.)
ภูมิทัศน์ที่ถูกพัฒนำค่อยเป็นค่อยไปโดยสัมพันธ์กับธรรมชำติ (organically
evolved landscape) ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และ/หรือศำสนำ
รูปแบบภูมิทัศน์ที่ปรำกฏจะแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของกำรตอบสนองต่อธรรมชำติ ภูมิทัศน์
ที่สะท้อนกระบวนกำรของวิวัฒนำกำรในรูปแบบและองค์ประกอบเช่นนี้ จำแนกเป็นองค์ประกอบย่อย
อีก 2 ประเภท ดังนี้
- ภูมิทัศน์หยุดนิ่ง (Relict landscape) เป็นกระบวนกำรวิวัฒนำกำรพื้นที่ที่
ดำเนินมำในอดีต และหยุดกำรพัฒนำ ทั้งแบบทันทีหรือใช้เวลำ แต่ยังปรำกฏร่องรอยสถำปัตยกรรม
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนในอดีตให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

22

As cited in: New South Wales Heritage office, Cultural Landscapes Charette Background Paper, page 6.
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- ภูมิทัศน์ต่อเนื่อง(Continuing landscape) เป็นภูมิทัศน์ที่ยังคงมีบทบำท
ของสังคมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตดั้งเดิมดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และปรำกฏหลักฐำนสำคัญที่แสดงให้เห็น
ถึงวิวัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของพื้นที่
3.) ภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงทำงวัฒนธรรม(Associative cultural landscape) เป็นภูมิ
ทัศน์ ที่มนุ ษย์ เ ชื่อมโยงคติ ควำมเชื่อทำงศำสนำ ศิล ปะ หรือ วัฒ นธรรม กับองค์ประกอบทำงด้ำ น
ธรรมชำติ
National Park service (NPS)23 ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่
อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ปรำกฏออกมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยมนุษย์ รวมถึงดูแลมรดก
ทำงธรรมชำติ และมรดกทำงวัฒนธรรมด้ว ย โดยได้แบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น
4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ประวัติศำสตร์ (Historic Site) เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของพื้นที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับเหตุกำรณ์ประวั ติศำสตร์ รวมไปถึงกิจกรรมและผู้คน พื้นที่นั้นสำมำรถ
ทำให้ระลึกถึงเหตุกำรณ์สำคัญในอดีต ตัวอย่ำงเช่น บ้ำนพักบุคคลสำคัญทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น
2.) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ทำงประวัติศำสตร์ที่ได้รับกำรออกแบบ (Historic
Designed Landscape) เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ผ่ำนกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์โดยคำนึงถึง
เรื่องควำมสวยงำม และหลักกำรออกแบบเป็นสำคัญ มีควำมสั มพันธ์เชิงประวัติศำสตร์กับบุคคล
ควำมสำคัญ หรือกำรเป็นตัวแทนของกำรออกแบบของยุคสมัย
3.) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ทำงประวัติศำสตร์แบบพื้นถิ่น (Historic Vernacular
Landscape) เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งกำรใช้ประโยชน์ กำรก่อสร้ำง หรือปรับปรุงพื้นที่นั้นสะท้อน
ประเพณี ขนบธรรมเนี ย ม ควำมเชื่ อ หรื อ คุ ณ ค่ ำ เฉพำะถิ่ น อั น แสดงออกถึ ง คุ ณ ค่ ำ วั ฒ นธรรม
พฤติกรรมสั งคม และกำรกระทำของบุคคลผ่ ำนกำลเวลำ ภูมิทัศน์วัฒ นธรรมนี้ปรำกฏออกมำใน
คุณลักษณะกำยภำพซึ่งแสดงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ประกอบด้วย รูปแบบกำรจัดกำรเชิง
พื้นที่ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ำยกำรสัญจร พืช พรรณ โครงสร้ำง และวัตถุ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประเภทนี้สำมำรถพบได้ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่ชำนเมือง หรือพื้นที่เมือง
4.) ภู มิทั ศ น์ วั ฒ นธรรมที่ แ สดงลั ก ษณะของกลุ่ ม ชน/ชำติ พั น ธุ์ (Ethnographic
Landscape) เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ประกอบด้วยควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติและ
วัฒ นธรรมซึ่งสั มพันธ์กับ กลุ่ มคนแล้ ว แสดงออกมำเป็นทรัพยำกรมรดก (Heritage resources)
เช่น งำนประเพณี รวมถึงพื้นที่ที่มีคุณค่ำทำงจิตวิญญำณ หรือพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติที่ส่งผลต่อกำรใช้ชีวิตของกลุ่มคนมำเป็นเวลำนำน

23

อ้ำงถึงใน เกรียงไกร เกิดศิริ, ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม, หน้ำ 23-29.

23
กำรทบทวนวรรณกรรมประเด็นประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น แนวควำมคิด
ของ National Park service อธิบำยเพียงประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเท่ำนั้น แต่แนวควำมคิด
ของจันทวัน เบ็ญจวรรณ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และยูเนสโกนั้น นอกจำกจะพิจำรณำเพื่อจำแนกภูมิทัศน์
วัฒ นธรรมที่เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น แล้ ว ยังกล่ ำวถึงในประเด็นของพัฒ นำกำรภูมิทัศน์วัฒ นธรรมด้ว ย
ซึ่งมีป ระโยชน์ในกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ กำรศึกษำพัฒ นำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรม
อย่ำงไรก็ตำมแนวควำมคิดของจันทวัน เบ็ญจวรรณ์ อธิบำยภำพกว้ำงเกินไป ส่วนแนวควำมคิด
ของยูเนสโกอธิบำยพัฒนำกำรแบบแยกส่วน แต่แนวควำมคิดของสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร แสดงให้เห็นถึง
พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเชิงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติที่แต่ละช่วงเวลำมีระดับ
กำรจั ดกำรของมนุ ษย์ แตกต่ำงกั น ซึ่งเหมำะกับบริบทของพื้นที่ศึกษำที่ชุมชนมีกำรเข้ำไปจัดกำร
สภำพแวดล้อมมำโดยตลอด จึงเลือกใช้แนวคิดนี้ในกำรอธิบำยพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน
ริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
2.1.3 องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
André Scheinman24 ซึ่งเป็นที่ปรึกษำกำรอนุรักษ์มรดก(Heritage Preservation
Consultant)ของเมือง Caledon ประเทศแคนำดำ กล่ำวว่ำ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประกอบด้วย กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรม (Land uses and activities), รูปแบบของ
กำรจัดกำรเชิงพื้นที่ (Patterns of spatial organization), กำรตอบสนองต่อสภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติ (Response to the natural environment) และวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมำ
(Cultural traditions) แม้ ว่ ำ องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมของ Scheinman จะกล่ ำ วถึ ง
องค์ประกอบเชิงวัฒ นธรรม แต่แสดงกำรเน้นย้ำทำงด้ำนกำยภำพมำกกว่ำ ทั้งนี้ได้แสดงเพิ่มเติม
ในรำยละเอียดขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงกำยภำพว่ำมีองค์ประกอบย่อย คือ
1.) โครงข่ำยกำรสัญจร (Circulation Networks)
2.) เส้นแบ่งเขต (Boundary Demarcations)
3.) พืชพรรณที่สัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์ (Vegetation Related to Land Use)
4.) อำคำร, โครงสร้ำง และวัตถุที่มนุษย์สร้ำงขึ้น หรือผลของกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่
(Buildings, Structures and Other man-made objects or land alterations)
5.) กลุ่มกำรตั้งถิ่นฐำน (Settlement clusters)
24

André Scheinman, "Criteria for the Identification of Cultural Heritage Landscapes : Town of Caledon," (2003),
http://www.caledon.ca/en/live/resources/Criteria_for_the_ID-of_Cultural_Heritage_Landscapes.pdf. [2012, August
3]page 18-19.
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6.) พื้นที่โบรำณคดี (Archaeological sites)
Heritage Resources Center and The Region of Waterloo25 ของเมือง
London ประเทศอังกฤษ มีกำรจำแนกองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่คล้ำยคลึงกับ Scheinman
ดังนี้
1.) ภูมิทัศน์ทำงด้ำนธรรมชำติ อำทิ แม่น้ำ คลอง หรือพื้นที่โล่งที่อำจมีอิทธิพลต่อ
ที่ ตั้ ง และกำรจั ด กำรของกลุ่ ม วั ฒ นธรรม หรื อ อิ ท ธิ พ ลของธรรมชำติ ที่ มี ต่ อ ที่ ตั้ ง กลุ่ ม อำคำรและ
โครงสร้ำง
2.) กำรแสดงออกทำงด้ำนวัฒนธรรมดั้งเดิม
3.) โครงข่ำยกำรสัญจร (Circulation Networks)
4.) ขอบเขต (Boundary Demarcations)
5.)
พื ช พรรณ (Vegetation) เป็ น องค์ ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมที่ มี
ควำมสัมพันธ์โดยตรงกับรูปแบบกำรก่อตัวของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กล่ำวคือ รูปแบบพืชพรรณอำจ
กำหนดขอบเขตพื้นที่กำรใช้ประโยชน์และพื้นที่ธรรมชำติได้
6.) อำคำร และโครงสร้ำง ที่มีควำมเกี่ยวพันในเชิงพื้นที่และกำรจัดกำร
Ingolf Vogeler26 อธิบำยว่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นกำรแสดงออกทำงควำมคิดผ่ำน
สภำพแวดล้อม และสิ่งที่สำมำรถจับต้องได้ โดยองค์ประกอบเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นสำมำรถ
จำแนกได้เป็น 4 องค์ประกอบคือ
1.) ภูมิประเทศ (Topography) เป็นกำรแสดงคุณลักษณะพื้นผิวของสถำนที่หนึ่งๆ
ซึ่งมนุ ษย์ได้ป รั บเปลี่ ย นเพื่อสร้ำงสภำวะที่เหมำะสมในกำรอยู่รอด เช่น หำกขำดแคลนพื้นที่รำบ
ในกำรพัฒนำเป็ นพื้นที่ที่อยู่อำศัย แห่งใหม่ ยอดเขำจะถูกปรับให้ แบนรำบแทน หรือเขื่อนถูกสร้ำง
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร เป็นต้น
2.) พืชพรรณ (Vegetation) เป็นตัวแทนของพืชที่ปกคลุมอยู่บนโลก กลุ่มวัฒนธรรม
จะประเมินคุณค่ำพืชในเชิงมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ แล้วกำหนดว่ำพืชชนิดใดที่สำมำรถปลูกได้
ในพื้นที่ตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร จนกลำยเป็นรูปแบบพิเศษในพื้นที่ขึ้นมำ เช่น ปลูกต้นไม้สูงรอบ
พื้นที่ทุ่งนำเพื่อกันลม
3.)
โครงสร้ำง (Structure) เป็นสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่ง
แสดงออกถึงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมของพวกเขำ ขนบกำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงนั้นแปรผันตำมเวลำและ
25

Heritage Resources Center and The Region of Waterloo, "Cultural Heritage Resource Document," (2004),
https://uwaterloo.ca/heritage-resources-centre/sites/ca.heritage-resourcescentre/files/uploads/files/12%20Region%20CHL%20-%20with%20title%20page_0.pdf [2012, August 22] page 14
26
Ingolf Vogeler, Critical Cultural Landscapes of North America, page 10-14.
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สถำนที่ กลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันจะสร้ำงประเภทของโครงสร้ำงที่แตกต่ำงกันออกไป โดยมีกำร
จัดกำรเชิงพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะอันแสดงถึงควำมต้องกำรและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม
4.) รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน (Settlement Pattern) เป็นผลรวมคุณลักษณะที่กล่ำว
มำข้ำงต้นทั้งหมด สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นทั้งบ้ำน ยุ้งฉำง ถนน ลำคลอง ทำงรถไฟจะสัมพันธ์
กับ ภูมิป ระเทศและพืช พรรณ เป็ น กระบวนกำรปรับตัว อย่ำงพลวัต (Dynamic) ตัว อย่ำงรูปแบบ
กำรตั้งถิ่นฐำนในชนบทของแคนำดำ มีองค์ประกอบเฉพำะที่โดดเด่นคือ โครงสร้ำง (บ้ำน ยุ้งฉำง และ
อำคำรอื่นๆ) ภูมิประเทศ (กระแสน้ำ เชิงเขำที่ปกคลุมด้วยต้นไม้) เส้นทำงกำรสัญจร(ถนน ทำงเดิน
เท้ำ) และพืชพรรณ (ทุ่งข้ำวโพดและป่ำในพื้นที่)
Despoina Amanatidou27 กล่ำวว่ำองค์ประกอบขั้นพื้นฐำนของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต ได้ แ ก่ ธรณี วิ ท ยำ ,ธรณี สั ณ ฐำน ,ดิ น และสภำพอำกำศ
องค์ ป ระกอบที่ มี ชี วิ ต เช่ น พื ช พรรณ องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของมนุ ษ ย์
และกำรเปลี่ย นแปลงของพวกเขำ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม,กำรตั้งถิ่นฐำน,โครงสร้ำงพื้นฐำน และ
องค์ประกอบด้ำนวัฒนธรรม เช่น โบรำณคดี,ประวัติศำสตร์,คุณลักษณะประเพณี(แผนภูมิที่ 2.5)
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
เชิงกายภาพ
องค์ประกอบที่มีชีวิต
องค์ประกอบที่เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

เชิงสังคม-วัฒนธรรม

องค์ประกอบด้าน
วัฒนธรรม

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

แผนภูมิที่ 2.5 แสดงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ Despoina Amanatidou
คณะกรรมำธิ ก ำรมรดกประเทศออสเตรเลี ย (The Australian Heritage
Commission) ประยุกต์หลักกำรในกฎบัตรเบอร์ร่ำ(The Burra Charter)เพื่อจำแนกองค์ประกอบ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งยึดหลักกำรแบ่งองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตำมรูปแบบที่แตกต่ำงกัน
ของสถำนที่ด้วยคุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ (ตารางที่ 2.1)
28

27

Despoina Amanatidou, "Analysis and Evaluation of a Traditional Cultural Landscape as a Basis for Its
Conservation Management a Case Study in Vikos-Aoos National Park – Greece," (Dissertation, Faculty of Forestry
and Environment Sciences ALBERT-LUDWIGS University, 2005).page 6
28
As cited in: Jane Lennon and Steve Mathews, "Cultural Landscape Management Guidelines for Identifying,
Assessing and Managing Cultural Landscapes in the Australian Alps National Parks," (1996),
http://www.australianalps.environment.gov.au/publications/research-reports/pubs/cultural-landscapemanagement-guidelines.pdf [2011, May 1] page 5
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ตารางที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแนวควำมคิดของคณะกรรมำธิกำรมรดกประเทศ
ออสเตรเลีย (The Australian Heritage Commission)
องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
1. โครงสร้ำง (Structure)
2. กลุ่มอำคำร (Complex)
3. ที่ตั้ง (Site)
4. คุณลักษณะที่โดดเด่น (Feature)

5. โครงข่ำย (Linear)

รำยละเอียด
ลักษณะทำงกำยภำพที่ยังปรำกฏอยู่ มีโครงสร้ำงโดดเด่นสัมพันธ์กับกิจกรรมของ
มนุษย์ เช่น อำคำร, กระท่อม, เขื่อน, ร่องทำงน้ำ หรือคอกปศุสัตว์
โครงสร้ำงหรือสิ่งพิเศษที่สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ อำจเป็นในเชิงกำรใช้ประโยชน์ เช่น
กลุ่มโครงสร้ำงหลำกหลำยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
ที่ตั้งของเหตุกำรณ์, โครงสร้ำง หรือกลุ่มอำคำร โดยหลัก ฐำนทำงกำยภำพยังคง
ปรำกฏบนพื้นที่
องค์ประกอบของภูมิทัศน์ ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้ำง ที่ตั้ง หรือกลุ่มอำคำรของมนุษย์
รวมถึงคุณลักษณะทำงธรรมชำติด้วย เช่น ถนนที่เรียงด้วยต้นไม้หำยำกหรือเฉพำะ
สองข้ำงทำง
มั ก เป็ น ภู มิ ทั ศ น์ ลั ก ษณะยำว หรื อ แคบ เช่ น ถนน เส้ น ทำงกำรขนส่ ง และ
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อำทิ ที่พักชั่วครำว ทำงน้ำ

อุทยำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ(The United States National Park Service)29
มีแนวคิดที่ว่ำแรงผลักดันทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติเป็นสิ่งกำหนดรูปร่ำงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จึงจำแนกองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังนี้ (ตารางที่ 2.2)

29

เรื่องเดียวกัน, หน้ ำ 6.
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องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Physical Components)

กระบวนการปรับรูปร่างของพื้นที่ (Land
shaping Process)

ตารางที่ 2.2 แสดงองค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมแนวควำมคิ ด ของอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ข อง
สหรัฐอเมริกำ(The United States National Park Service)
องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
รายละเอียด
1. การใช้ที่ดินและกิจกรรม
รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
(Land uses and activities)
2. รูปแบบของการจัดการพื้นที่
ขนำดของพื้นที่เกษตรกรรม, กำรตั้งถิ่นฐำนหรือที่ตั้งสิ่งก่อสร้ำง
(Pattern of spatial organization) และกำรเข้ำถึงแหล่งน้ำ อำจได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยต่ำงๆรวมถึง
ทำงกำรเมือง
3. การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
วิถี ชีวิต โดยประเพณี และกำรปฏิบั ติ มีก ำรปรับ ตัว ให้ เข้ ำ กั บ
ทางธรรมชาติ(Response to
สภำพแวดล้อมท้องถิ่น และระบบนิเวศวิทยำ
natural environment)
4. วั ฒ นธรรมประเพณี ( Cultural
Traditions)
5. โครงข่ า ยสั ญ จร(Circulation
networks)
6. เส้นเขตขอบ(Boundary
demarcation)
7. พืชพรรณ(Vegetation)

มีอิทธิพลต่อที่ดินในเชิงกำรใช้ประโยชน์, กำรครอบครอง และ
ปรับรูปร่ำง
ระบบสำหรับกำรขนส่งคน สินค้ำ และวัตถุดิบ
อำทิ กรรมสิทธิ์ที่ดิน, คอกปศุสัตว์ที่มีรั้วกั้น
พืชพรรณที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ที่ดิน เช่น รั้วต้นไม้

8. อาคาร, โครงสร้าง,วัตถุที่มนุษย์
สร้าง(Building, Structure and
objects)

อำคำรเพื่อกิจกรรมของมนุษย์ เป็นโครงสร้ำงที่ใช้ในหน้ำที่อื่น
มำกกว่ำพักอำศัย ส่วนวัตถุที่มนุษย์สร้ำงขึ้น แม้มีขนำดเล็กเมื่อ
เที ย บกั บ สิ่ ง อื่ น แต่ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ โครงสร้ ำ งที่ ห ยุ ด นิ่ ง และ
โครงสร้ำงที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ป้ำย หรืออนุสำวรีย์
9. การรวมกลุม่ (Cluster)
กลุ่ม ของอำคำร, โครงสร้ ำ งหรื อ ลั ก ษณะพิเ ศษอื่ น ๆ ในพื้น ที่
เกษตรกรรม หรือกลุ่มกำรตั้งถิ่นฐำน
10. พื้นที่โบราณคดี(Archaeological ที่ตั้งของกิจกรรมทำงประวัติศำสตร์ หรือร่องรอยกำรครอบครอง
sites)
โดยกลุ่มคนในอดีตซึ่งยังปรำกฏให้เห็นบนพื้นที่อยู่
11. องค์ ป ระกอบที่ มี ข นาดเล็ ก องค์ประกอบระดับบุคคล เช่น ป้ำยริมถนน, ประตู, สะพำนคน
(Small-scale elements)
เดิ น เป็ น ต้ น โดยอำจมี รู ป แบบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เส้ น แบ่ ง เขต,
โครงข่ำยกำรสัญจร ฯลฯ
ที่มำ: เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 6.

เมื่อเปรียบเทียบกำรจำแนกองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมระหว่ำงคณะกรรมำธิกำร
ออสเตรเลี ย กับ อุทยำนแห่ งชำติของสหรัฐ อเมริกำนั้น อุทยำนแห่ งชำติของสหรัฐ อเมริกำมีควำม
ครอบคลุมมำกกว่ำ ทั้งด้ำนกำยภำพและสังคมวัฒนธรรม
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Amos Rapoport 30อธิบำย องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะพิจำรณำในเชิง
ระบบที่ตั้ง(System of setting) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่หลำกหลำย ซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่กับที่
(Fixed-feature elements) และองค์ประกอบของวัตถุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบกึ่งอยู่กับที่
(Semi-fixed feature elements) Rapoport ใช้แนวคิดนี้ในกำรรับรู้สภำพแวดล้อมทำงสังคม
เชิงกำยภำพ(Sense of physical milieu)ซึ่งกำรรวมกลุ่มได้สื่อสำรผ่ำนบทบำทของผู้คนที่ยังคง
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของพฤติกรรมที่สร้ำงกำรกระทำร่วมกัน เขำเน้นย้ำ
ควำมสำคัญของที่ตั้ง(setting) เพรำะภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นมำกกว่ำองค์ประกอบที่มนุษย์สร้ำงหรือ
พื้นที่ที่มนุษย์ปรับปรุงขึ้น
ในประเทศไทยมี กำรแบ่ง องค์ป ระกอบภูมิ ทัศ น์วั ฒ นธรรมไว้ ห ลำยแนวคิ ด แต่ ล ะ
แนวคิดกล่ำวถึงในเชิงโดยตรงและอ้อม แนวคิดที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้มีดังนี้
หญิง ผโลปกรณ์31 ได้ให้คำอธิบำยโครงสร้ำงของภูมิทัศน์ (Landscape Structure)
ในลักษณะชุมชนริมน้ำที่เป็นเกษตรกรรม ซึ่งองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมตำมแนวคิดนี้เน้นย้ำ
กำรพิจำรณำเชิงพื้นที่เป็นหลัก คือ โครงข่ำยของลำประโดง และร่องสวน ซึ่งลำประโดง (Irrigation
Ditches)คื อ ล ำน้ ำขนำดเล็ ก ขุ ด จำกล ำน้ ำขนำดใหญ่ เ พื่ อ ชั ก น้ ำเข้ ำ นำและสวน ด้ ำ นร่ อ งสวน
(Orchard Ditches/Garden Plot)คือ ลักษณะโครงสร้ำงของพื้นที่เกษตรกรรมรูปแบบหนึ่งที่ใช้กำร
พูนดินขึ้นเป็นคันคู่ไปกับทำงน้ำในลักษณะเป็นคูย่อยๆที่น้ำสำมำรถไหลทั่วถึงกัน
เจษฎ์ศิ ริ เถื่อ นมูล ละ 32ได้วิ เครำะห์ อ งค์ ประกอบภูมิ ทัศ น์วัฒ นธรรมเพื่ อนำไปวำง
แนวทำงในกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนภูไทบ้ำนโคกโก่ง จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยจำแนก
ได้เป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1.) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน แบ่งตำมลักษณะรูปทรงของ
พื้นที่
2.)
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสถำปัตยกรรม แบ่งออกย่อยออกเป็น
3 ประเภท คือ สถำปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับควำมศรัทธำ ควำมเชื่อ วัฒ นธรรม สถำปัตยกรรม
ที่รองรับควำมต้องกำรพื้นที่ในกำรดำรงชีวิตเฉพำะถิ่น และสถำปัตยกรรมที่เกิดจำกเกษตรกรรม
3.) องค์ประกอบทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำรประกอบอำชีพ
4.) องค์ประกอบทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
30

Amos Rapoport, "On Cultural Landscapes," (1992), http://iaste.berkeley.edu/pdfs/03.2e-Spr92rapoport-sml.pdf
[2013, July 4] page 37-40
31
หญิง ผโลปกรณ์, "โครงสร้ำงของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และกำรบริกำรเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษำ คูน้ำ ลำประโดง ในโครงข่ำย
เส้นทำงน้ำ คลองอ้อมนนท์/บำงใหญ่, นนทบุรี," in กำรประชุมวิชำกำร สำระศำสตร์ : กำรประชุมวิชำกำรประจำปี สถำปัตยกรรมและ
ศำสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 14 (คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร2552). หน้ำ 170-171
32
เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ, "กำรศึกษำองค์ประกอบทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรม: กรณีศึกษำ : ชุมชนภูไทบ้ำนโคกโก่ง จังหวัดกำฬสินธุ์ ,"
(2553), http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admc/2553/philosophy/d02.pdf. [สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎำคม 2556] หน้ำ6-7
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5.) องค์ประกอบทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสภำพแวดล้อม
6.) องค์ประกอบทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนที่ว่ำงและกำรสัญจร
นอกจำกนี้ นวณัฐ โอศิริ 33อธิบำยองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่ำนรูปแบบภูมิทัศน์
พื้นถิ่น เนื่องจำกมีกำรผสำนระหว่ำงภูมิศำสตร์และวัฒนธรรมเหมือนกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.) ผังบริเวณและระบบที่ว่ำง
รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน เกิดจำกอิทธิพลของลักษณะทำงภูมิศำสตร์และ
วั ฒ นธรรม สำมำรถจ ำแนกรู ป แบบกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนเป็ น 3 ประเภท คื อ แบบแนวยำว(Linear
settlement) แบบกลุ่ม(Clustered settlement) และแบบกระจำย(Scattered settlement)
- ระบบที่ว่ำงและทำงสัญจร กำรวำงผังบริเวณหมู่บ้ำนมีวัตถุประสงค์ในกำรปรับ
สิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรดำรงชีวิตซึ่งจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ระบบที่ว่ำงและ
ทำงสัญจรเป็นผลลัพธ์หนึ่งจำกกำรวำงผังบริเวณ ตัวอย่ำงเช่น ชุมชนตั้งถิ่นฐำนริมน้ำมีกำรวำงผัง
บริ เวณส ำหรั บ บ้ ำ นเรื อนโดยอยู่ ติด เส้ นทำงน้ำและถั ดเข้ำไปในแผ่ นดิ น เกิดที่ ว่ำงและทำงสั ญจร
เชื่อมต่อกันทั้งทำงบกและทำงน้ำ
2.) สถำนที่ประกอบพิธีกรรม
ระบบควำมเชื่อที่ปรำกฏในกำรวำงผังชุมชนพื้นถิ่นมี 2 ระบบคือพุทธศำสนำและ
อำนำจเหนือธรรมชำติ โดยแสดงออกผ่ำนสถำนที่ประกอบพิธีกรรม ดังนี้
- ลำนกลำงบ้ำน คือ ลำนโล่งบริเวณศูนย์กลำงหมู่บ้ำนเป็นสัญลักษณ์ทำงจิต
วิญญำณของชุมชน ประกอบด้วยศำลำกลำงบ้ำนและต้นไม้ใหญ่
- หอผี มีลักษณะคล้ำยเรือนอำศัยย่อส่วน ตั้งอยู่บริเวณชำยขอบของหมู่บ้ำน
เป็นที่สถิตย์ของผีคุ้มครองอำณำเขต(Terrorial spirit) มีหน้ำที่ดูแลหมู่บ้ำนและผู้อำศัย
- ศำสนสถำน ชุ ม ชนในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ มี วั ด เป็ น ศำสนสถำนหลั ก
ซึ่งแบ่งเป็นเขตพุทธำวำสและสังฆำวำส อย่ำงไรก็ตำมศำสนสถำนของศำสนำอื่น เช่น มัสยิด โบสถ์
คริสต์ ผี เป็นต้น สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์พื้นถิ่นได้เช่นกัน
3.) เรือนและอำณำบริเวณ
เรือนพื้นถิ่น ไทยมีลักษณะเรียบง่ำย สอดคล้ องกับสภำพแวดล้อมและกิจกรรม
มนุษย์ สะท้อนเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นได้อย่ำงชัดเจน โดยลักษณะเด่นร่วมของเรือนพื้นถิ่นแต่ละภูมิภำค
คือ ใต้ถุนเรือน หลังคำจั่ว และชำนเรือน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นกำรผสำนกันระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ดังนั้น องค์ประกอบ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำเป็นต้องคำนึงในเชิงกำยภำพ ประวัติศำสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
33

อ้ำงถึงใน พัชรี อำจสำลี, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบัณฑิต สำขำกำรวำงผังเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552).หน้ำ 15-17.
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ด้วย อย่ำงไรก็ตำมไม่มีแนวคิดใดเพียงแนวคิดเดียวที่ครอบคลุมทั้งหมด จำเป็นต้องผสำนแนวควำมคิด
ต่ำงๆเข้ำด้วยกัน สำหรับแนวควำมคิดของ Scheinman ,Heritage Resources Center and
The Region of Waterloo ,คณะกรรมำธิกำรมรดกประเทศออสเตรเลีย ,นวณัฐ โอศิริ ,
Amos Rapoport และIngolf Vogeler มีกำรอธิบำยองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เน้น
ไปทำงด้ำนกำยภำพมำกกว่ำ
แนวคิดองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหญิง ผโลปกรณ์ แม้เน้นย้ำเชิงพื้นที่มำกไป
แต่ ป ระเด็ น โครงข่ ำยของล ำประโดงและร่ อ งสวน ซึ่ งเป็ น ลั ก ษณะเด่ น อย่ ำงหนึ่ งของพื้ นที่ ศึ ก ษำ
สำมำรถน ำมำเป็ น องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมย่ อ ยได้ ในท ำนองเดี ย วกั บ แนวคิ ด ของ
Mohammed Abdullah Eben Saleh ที่มีกำรแบ่งประเด็นองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ทำงเกษตรกรรมด้วย แสดงถึงควำมสำคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในกำรเป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ทั้งนี้แนวคิดของ Mohammed มีกำรกล่ำวถึงองค์ประกอบด้ำนวัฒนธรรมด้วย
ส่วนแนวคิดของอุทยำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ ,Despoina Amanatidou และ
เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ ครอบคลุมทั้งด้ำนกำยภำพ สังคม-วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ดังนั้น
แนวคิ ด ที่ น ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ คื อ แนวคิ ด ของอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ข องสหรั ฐ อเมริ ก ำ , Despoina
Amanatidou, เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ ,หญิง ผโลปกรณ์ และMohammed Abdullah Eben Saleh
(อธิบำยในหัวข้อเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง) สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 แสดงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ประยุกต์ขึ้นในกำรนำไปวิเครำะห์องค์ประกอบ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัด
สมุทรสำคร
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำน
กำยภำพ
- รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
- รูปแบบอำคำรและสถำปัตยกรรม
- พื้นที่เกษตรกรรมและโครงข่ำยน้ำ
- โครงข่ำยกำรสัญจร

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำน
ประวัติศำสตร์
- เหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์
- ควำมเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศำสนสถำนที่สำคัญ

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำน
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
- กลุ่มคน กิจกรรมและกำรใช้พื้นที่
- ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
- เศรษฐกิจชุมชน
ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กฎบัตรเบอร์ร่ำ ค.ศ.1999 จัดทำโดย Australia ICOMOS ได้จำแนกคุณค่ำควำมสำคัญทำง
วัฒนธรรมเป็น 4 ด้ำน คือ ควำมงำม ประวัติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสังคม ทั้งนี้ กฎบัตรเบอร์ร่ำ
ระบุว่ำ แม้สถำนที่นั้นๆจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชำติ หรืออำจผสมระหว่ำงธรรมชำติและวัฒนธรรม แต่
หำกแสดงถึงวิถีชีวิต สังคมของผู้คนในยุคสมัยต่ำงๆ หรือสำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำวต่ำง ๆที่เคยเกิด
ขึ้นกับสถำนที่เหล่ำนั้น รวมถึงแสดงควำมเชื่อมโยงหรือควำมสัมพันธ์ของชุมชนกับพื้นที่นั้นได้ถือว่ำมี
คุณค่ำทำงวัฒนธรรม (Cultural value) เช่นกัน ดังนั้นจึงสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมิน
คุณค่ำควำมสำคัญภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ 34 โดย Jane Lennon and Steve Mathews ใช้หลักกฎ
บัตรเบอร์ร่ำนี้ในกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอุทยำนแห่งชำติแอลป์( Australian Alps
national parks) เนื่องจำกต้องกำรเน้นพิจำรณำคุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ แต่ก็จำเป็นต้อง
พิ จ ำรณำคุ ณ ค่ ำ ด้ ำ นกำยภำพและสั ง คมวั ฒ นธรรม ซึ่ ง หลั ก กำรนี้ ค่ อ นข้ ำ งครอบคลุ ม ทุ ก ด้ ำ น
รำยละเอียดคุณค่ำต่ำงๆมีดังนี้35
1.) คุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม (Aesthetic Values) ประกอบด้วย คุณลักษณะที่สำมำรถรับรู้
ได้ วัดด้วยรูปร่ำง ขนำด สีสัน พื้นผิวและวัสดุ เช่น หลักฐำนทำงกำยภำพของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
ปรำกฏ
2.) คุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ท้องถิ่น (Local Historic Values) พื้นที่มีควำมสัมพันธ์วัตถุ
เหตุกำรณ์ ช่วงเวลำ บุคคลสำคัญ หรือกิจกรรมทำงประวัติศำสตร์ โดยพื้นที่ที่มีคุณค่ำควำมสำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ที่ยอดเยี่ยมต้องมีหลักฐำนที่เชื่อมโยงอดีตปรำกฏอยู่ในสภำพที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์
3.) คุณค่ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ (Scientific Values) สะท้อนควำมสำคัญของกำรแสดงออก
ทำงนวัตกรรม หรือควำมสัมฤทธิ์ผลในเชิงเทคนิคระดับสูง เช่น ภูมิปัญญำกำรปรับตัวของชุมชนในกำร
สร้ำงบ้ำนยกใต้ถุนสูงรองรับน้ำท่วม
4.) คุณค่ำทำงด้ำนสังคม (Social Values) พื้นที่ที่สะท้อนกำรเป็นศูนย์กลำงทำงจิตวิญญำณ
ควำมเชื่อทำงศำสนำ ประเพณี กำรเมือง หรือทัศนคติทำงวัฒนธรรมเฉพำะกลุ่มของ ชนกลุ่มน้อย
แม้ว่ำคุณค่ำภูมิทัศนวัฒนธรรมหลักกำรนี้ได้ถูกนำไปใช้ในกำรประเมินในบริบทต่ำงประเทศ แต่
ในกำรศึกษำภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนชำวแพ กรณีศึกษำชุมชนชำวแพบริเวณสะพำนรันตี หมู่ 2 ต.ไล่
โว่ อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี ซึ่งมีบริบทชุมชนคล้ำยคลึงกับพื้นที่ศึกษำ คือ สภำพภูมิประเทศ กำร
อยู่ร่วมกับน้ำ ทำกำรเกษตร มีพัฒนำกำรพื้นที่ที่ยำวนำน ใช้หลักกำรนี้มำอ้ำงอิงกำรประเมินคุณค่ำภูมิ
34

Australian Heritage Commission, Protecting Local Heritage Places : A Guide for Communities[Online], 2000.
Available from: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~pwannasi/part1.pdf [2013, August 10] page 13
35
As cited in: Jane Lennon and Steve Mathews, CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT Guidelines for identifying,
assessing and managing cultural landscapes in the Australian Alps national parks, page 31-32.
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ทัศน์วัฒนธรรม 36ดังนั้นจึงสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำหลักกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมนี้สำมำรถ
ใช้ได้ในบริบทของพื้นที่ศึกษำ
Saundra Neale37 แสดงคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมในกำรประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมือง
Thorold รัฐOntario ประเทศแคนำดำ เหมือนกับคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมในกฎบัตรเบอร์ร่ำ แต่เพิ่ม
กำรพิจำรณำคุณค่ำด้ำนธรรมชำติ (Natural Values) ขึ้นมำ คุณค่ำทำงธรรมชำติ เช่น ภูมิประเทศ
ภูมิสั ณฐำน ดิน แหล่งน้ำหรือเส้ นทำงน้ำ บรรยำกำศ รูปร่ำงพื้นที่ เป็นต้น ชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวกเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ยังคงเกี่ยวข้องกับธรรมชำติ กำรพิจำรณำคุณค่ำทำงด้ำนธรรมชำติจะ
ทำให้ประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ครอบคลุมมำกขึ้น
ทั้งนี้ Saundra Neale สร้ำงเกณฑ์กำรประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งประยุกต์จำกเกณฑ์กำร
จำแนกคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรมและควำมแท้มรดกวัฒนธรรมของUNESCO มีรำยละเอียดดังนี้
1.) ควำมสำคัญ (Significance) โดยระดับควำมสำคัญสูง-ต่ำขึ้นอยู่กับระดับ กำรมีอยู่ของ
องค์ประกอบต่อไปนี้
- ประวัติศำสตร์ (Historic) เรื่องรำวและควำมหมำยที่เชื่อมติดกับสถำนที่ องค์ประกอบ
ทำงประวัติศำสตร์ (เช่น อนุสำวรีย์) หรือเชื่อมโยงกับวัตถุหรือเหตุกำรณ์
วัฒนธรรม (Cultural) กำรรับรู้เชิงพื้นที่ กำรรับรู้ของชุมชน กำรตั้งถิ่นฐำน หรือ
รูปแบบและกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งแสดงกำรเชื่อมกับอดีต
- กำยภำพ (Physical) สุนทรียภำพ(ทิวทัศน์ พื้นผิว ฯลฯ) ลักษณะทำงธรรมชำติ กำร
ออกแบบในกำรจัดกำรพื้นที่ หรือรูปร่ำงพื้นที่ที่ซ่อนอยู่
2.) ควำมแท้ดั้งเดิม (Integrity) จะถูกประเมินคุณค่ำสูง-ต่ำจำกระดับกำรคงสภำพดั้งเดิมที่
ปรำกฏเหลืออยู่ขององค์ประกอบดังต่อไปนี้
- รูปแบบที่ได้รับกำรออกแบบมำแล้ว (Design) มีกำรจัดกำรองค์ประกอบเชิงพื้นที่ของ
ธรรมชำติและวัฒนธรรม
- สภำพแวดล้อมหรือบริบทโดยรอบ (Setting)
- อำรมณ์ควำมรู้สึก (Feeling) เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ โดยถูกทำให้รู้สึกจำกคุณลักษณะ
ทำงด้ำนกำยภำพและประวัติศำสตร์
- กำรเชื่อมโยงพื้นที่กับเหตุกำรณ์หรือบุคคลทำงประวัติศำสตร์ (Association)
36

ณัชชำ สกุลงำม, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนชำวแพ กรณีศึกษำชุมชนชำวแพบริเวณสะพำนรันตี หมู่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.
กำญจนบุร,ี " in กำรประชุมวิชำกำร บัณฑิตศึกษำศิลปำกรระดับชำติ ครั้งที่ 1 เรื่องกำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์(คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร กรุงเทพมหำนคร2554). หน้ำ 212-214.
37
Saundra Neale "Guidelines for Identifying, Researching, and Evaluating Cultural Heritage Landscapes in Thorold,
Ontario ", (2011),
http://www.heritagethorold.com/Guidelines%20for%20Identifying%20Nov%20Jan%2013.pdf.[2013, August 9] p 5.
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3.) ศักยภำพและควำมต่อเนื่อง (Potential and Continuity) โดยระดับศักยภำพสูง-ต่ำ
ขึ้นอยู่กับกำรแสดงออก และควำมต่อเนื่องขึ้นอยู่กับระดับกำรคงสภำพดั้งเดิม
- ศักยภำพ (Potential) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีศักยภำพต้องสำมำรถเห็นและรู้สึกได้
สำมำรถถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้ง่ำย อำจแสดงออกผ่ำนเทศกำล กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
- ควำมต่อเนื่อง (Continuity) คือ ควำมสำมำรถของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในกำรต้ำนกำร
เปลี่ยนแปลง บำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีคุณ ค่ำเชื่อมโยงอย่ำงมำกกับโครงสร้ำงหรือสิ่งต่ำงๆที่ออกแบบ
ไว้ หำกเพิ่มหรือทำลำยอำคำรและสภำพแวดล้อมต่ำงๆไปจะทำให้สูญเสีย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ เช่น
กำรพัฒนำพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอุตสำหกรรม โดยรื้ออำคำรพื้นถิ่นที่มีควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์
และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชำติ ส่งผลให้ควำมต่อเนื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรมหำยไป
ในบริบทประเทศไทยยังไม่มีวิธีกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยตรง แต่มีระบบ
ที่ ส ำมำรถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ กำรประเมิ น คุ ณ ค่ ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมได้ คื อ ระบบเพื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System : CECS) เป็นผลมำ
จำกกำรดำเนินงำนของโครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (Thailand Cultural Environment
Project : TCEP) ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทยกับเดนมำร์ก (DANIDA) ระบบ CECS
เกิดจำกกำรนำระบบเพื่อกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมของเดนมำร์ก ได้แก่ SAVE (Survey of
Architecture Value in Environment) และระบบกำรบูรณำกำรแหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้ำสู่
กระบวนกำรวำงแผน CHIP (Cultural Heritage in Planning)มำปรับปรุงให้เหมำะสมกับบริบท
ประเทศไทย ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรของระบบ CECS แบ่งเป็น 2 ระยะ คือกำรศึกษำระดับกว้ำง
และระดับละเอีย ด โดยกำรศึกษำระดับกว้ำงนั้นสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับกำรประเมินคุณค่ำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้ กำรศึกษำระดับกว้ำงมีรำยละเอียดดังนี้
1.)
กำรสรุปคุณลักษณะสำคัญของพื้นที่ศึกษำ(Characterisation) เป็นกำรศึกษำ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ แล้วสรุปมำในหัวข้อ ประวัติศำสตร์พัฒนำกำรของพื้นที่ สภำพทำงธรรมชำติ
และภูมิทัศน์ และสถำปัตยกรรมและชุมชน จำกนั้นจะระบุว่ำข้อมูลเหล่ำนั้นอยู่ในกลุ่มสำระสำคัญ
ด้ ำ นใดระหว่ ำ งด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มมนุ ษ ย์ ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ หรื อ ด้ ำ นมรดกวั ฒ นธรรม
ทำงนำมธรรม
2.) กำรระบุแหล่งพื้นที่ที่มีควำมสำคัญเบื้องต้น (Identified) โดยกำรนำสำระสำคัญ
ข้ำงต้น แต่ล ะด้ำนมำระบุ ล งแผนที่ก ำยภำพแล้ ว ท ำกำรซ้อ นทั บกัน (Overlay mapping) เช่ น
สำระสำคัญด้ำนพื้นที่ทำงประวัติ ศำสตร์ พื้นที่กลุ่มสถำปัตยกรรมโดดเด่น พื้นที่ทำงธรรมชำติ เป็นต้น
เพื่อระบุหำพื้นที่ที่มีควำมสำคัญ
3.) กำรสำรวจภำคสนำมเพื่อเก็บข้อมูล โดยเก็ บในข้อมูลระดับพื้นที่และข้อมูลระดับ
องค์ ป ระกอบ กำรส ำรวจขั้ น แรกจะส ำรวจเพื่ อ ให้ เ ห็ น ต ำแหน่ ง องค์ ป ระกอบส ำคั ญ และสภำพ
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กำยภำพโดยรวมของพื้นที่ ใช้วิธีกำรสำรวจแบบรำยกำรตรวจสอบ(Check list) เมื่อได้ตำแหน่ง
องค์ประกอบเบื้องต้นจะสำรวจเพิ่มเติมโดยใช้แบบสำรวจและแบบสอบถำม
4.) กำรประเมินคุณค่ำและกำรวิเครำะห์ ประกอบด้วย 3 หลัก คือ กำรประเมินคุณค่ำ
ควำมสำคัญ กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง และแนวทำงกำรอนุรักษ์ ซึ่งกำรประเมินคุณค่ำ
ควำมส ำคัญนั้ น เป็ น ขั้ น ตอนที่ ต้องใช้ ควำมรู้เฉพำะด้ำน ดังนั้ นต้องมี กำรร่ว มมือกั นแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
ระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม เป็นระบบที่มีกระบวนกำรเป็นขั้นตอน
อีกทั้งมีกำรปรับปรุงให้เข้ำกับบริบทประเทศไทยตั้งแต่ต้น ดังนั้นระบบนี้จึงเหมำะสมในกำรนำมำ
ประยุกต์ใช้วิเครำะห์คุณค่ำควำมสำคัญภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
เกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 2 แห่ง คือ กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของอุทยำนแห่งชำติแอลป์( Australian Alps national parks)ด้วยกฎบัตรเบอร์ร่ำ
โดย Jane Lennon and Steve Mathews และกำรประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองThorold
รัฐOntario ประเทศแคนำดำ ด้วยเกณฑ์กำรจำแนกคุณค่ำมรดกทำงวั ฒนธรรมและควำมแท้มรดก
วัฒนธรรมของUNESCOโดย Saundra Neale สำมำรถนำมำปรับใช้เป็นเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึง หลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัด
สมุทรสำคร (ตารางที่ 2.4) โดยผสำนขั้นตอนกำรประเมินคุณค่ำภูมิทั ศน์วัฒนธรรมตำมวิธีของระบบ
เพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม
2.3 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน Alckas ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย (Value Assessment of Cultural Landscape in Alckas Settlement,
Southwestern Saudi Arabia) โดย Professor. Mohammed Abdullah Eben Saleh, the
Department of Architecture and Building Sciences and Dean of College of
Architecture and Planning, King Saud University. 1999
กำรศึกษำนี้กำหนดกรอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 2 บริบท คือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเชิง
พื้น ที่ (Land) อำทิ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ สิ่ งที่ อยู่ตำมธรรมชำติ ป่ำไม้ เป็นต้น และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในเชิงสิ่งที่ปรำกฏบนพื้นที่(Appearance of land) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะและมีคุณค่ำ อำทิ
ประวัติศำสตร์กำรตั้งถิ่นฐำน กำรเติบโตและเสื่อมโทรมของวัฒนธรรม เป็นต้น
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ Alckas ได้ถูกจำแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมทำงธรรมชำติ( Natural Landscape), ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำงเกษตรกรรม (Agricultural
Landscape) และภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำงสิ่งที่ถูกสร้ำงขึ้น (Built Landscape)
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1.) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำงธรรมชำติ (Natural Landscape Elements)
เช่น เหมืองแร่ (Quarries) ทุ่งเลี้ยงสัตว์ (Pastureland) ป่ำ (Forests)
2.) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำงเกษตรกรรม (Agricultural Landscape
Elements) เช่น พื้นที่ฟำร์มรับน้ำฝน (Rainfed) ระบบชลประทำน (Irrigated) ระบบเกษตรกรรม
แบบAl-Jazih (ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมรูปแบบเฉพำะ โดยมันจะเป็นที่ดินที่ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
เรียกว่ำ rakib โดยระบบเกษตรกรรมนี้จะพึ่งพิงน้ำจำกระบบเขื่อนแบบดั้งเดิมตั้งบริเวณปำกแม่น้ำ
ที่เรียกว่ำ Kudhamih )
3.) องค์ป ระกอบภูมิทัศน์วัฒ นธรรมทำงสิ่ งที่ถูกสร้ำงขึ้น (Built Landscape
Elements) เช่น อำคำรพื้นถิ่นดั้งเดิม (Traditional Building) ซึ่งเป็นของผู้นำ สร้ำงจำกหินมีควำม
สวยงำมกลมกลืนกับสภำพแวดล้อม เป็นต้น
กำรจำแนกองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมนี้สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในพื้นที่ศึกษำ
ได้ เนื่องจำกมีกำรคำนึงถึงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนเกษตรกรรมนอกเหนือจำกภูมิทัศน์
วัฒ นธรรมทำงธรรมชำติ และภูมิทัศน์วัฒ นธรรมทำงสิ่ งที่ถูกสร้ำงขึ้ น ซึ่งภูมิทัศน์ วัฒ นธรรมด้ำ น
เกษตรกรรมเป็ น ลั ก ษณะส ำคัญหนึ่ง ชุมชนริม คลองด ำเนิ นสะดวก อย่ำ งไรก็ตำมบริบทด้ำนที่ตั้ ง
ของเมือง Alckas และพื้นที่ศึกษำแตกต่ำงกัน กำรนำประยุกต์ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วน
2.3.2
ณัชชา สกุลงาม. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนชาวแพ: กรณีศึกษาชุมชนชาวแพ
บริเวณสะพานรันตี หมู่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี . 255138
งำนวิ จั ย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษำเรื่ อ งลั ก ษณะภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
กำรก่อตัวของภูมิทัศน์วัฒนธรรม พลวัตของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เนื่องจำกชุมชนแห่งนี้มีลักษณะภูมิทัศน์ที่มีควำมเฉพำะตัวสูง คือ เป็นชุมชนที่มีประชำกรหลำกหลำย
ชำติพัน ธุ์ หลำกหลำยวัฒ นธรรมอำศัยอยู่รวมกัน ภำยใต้ส ภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติเฉพำะตั ว
เพรำะชุมชนตั้งอยู่บนอ่ำงเก็บน้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ์ที่ระดับน้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอด แต่ยังคง
วิถีชีวิตแบบยังชีพ
จำกกำรศึกษำปัจจัยกำรก่อตัวภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนชำวแพนี้มี 3 ประกำร
ได้ แ ก่ ประกำรแรก สภำพแวดล้ อ มทำงธรรมชำติ แ ละอิ ท ธิ พ ลของกำรสร้ ำ งเขื่ อ นวชิ ร ำลงกรณ์
ประกำรต่อมำ คือ ข้อจ ำกัดในกำรใช้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติเนื่องจำกอยู่ในเขตพื้นที่ ป่ำของเขต
อุทยำนแห่งชำติเขำแหลม ประกำรสุดท้ำย คือ ควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์และควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม่
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ณัชชำ สกุลงำม, “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนชำวแพ กรณีศึกษำชุมชนชำวแพบริเวณสะพำนรันตี หมู่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.
กำญจนบุรี”, หน้ำ 198-217.
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ด้ำนคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนชำวแพ สำมำรถจำแนกออกได้เป็น 4 ส่วน
อ้ำงอิงเกณฑ์ในกำรประเมินคุณค่ำจำกกฎบัตรเบอร์ร่ำ และหลักกำรอนุรักษ์แหล่งมรดกทำงวัฒนธรรม
ในประเทศจีน (Principles for the Conservation of Heritage Sites in China) คือ คุณค่ำด้ำน
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น (Local Historic Value) คุณค่ำด้ำนสุนทรียภำพ (Aesthetic Value) คุณค่ำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ (Scientific Value) และคุณค่ำด้ำนสังคม (Social Value)
จำกงำนวิจัย นี้ ถือเป็นหลั กฐำนพิสูจน์ชิ้นหนึ่งในประเด็นกำรนำเกณฑ์กำรประเมิน
คุณค่ ำจำกกฎบั ตรเบอร์ ร่ ำ ซึ่ง กำหนดขึ้นภำยใต้บ ริบ ทที่แ ตกต่ำงจำกประเทศไทยมำใช้อ้ ำงอิ งได้
ดังนั้ น เกณฑ์ กำรประเมิน จำกกฎบั ตรเบอร์ ร่ำ ที่ใช้ ประเมิน คุณ ค่ำ ชุม ชนชำวแพ อ.สั งขละบุ รี จ.
กำญจนบุรีนี้สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกได้ เนื่องจำกมีบริบทบำงส่วน
คล้ำยคลึงกัน
2.4 สรุปแนวความคิด และเอกสารงานวิจัยที่นาไปใช้
แนวควำมคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีหลำกหลำยทั้งในและต่ำงประเทศ แตกต่ำงกันตำม
วัตถุประสงค์ที่สนใจและต้องกำรนำไปใช้ รำยละเอียดของภูมิทัศน์วัฒนธรรม แต่ละประเด็นมีระดับ
ควำมสมบูรณ์ของหลักกำรไม่เท่ำกัน รวมทั้งพื้นที่ศึกษำมีลักษณะโดดเด่นเฉพำะ ดังนั้นกำรเลือกนำ
แนวมำคิดมำใช้ในวิทยำนิพนธ์นี้บำงประเด็นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำมำรถนำแนวคิดมำใช้ได้ทันที
แต่บำงครั้งจำเป็นต้องมีกำรประยุกต์จำกหลำยแนวคิดมำเป็นรูปแบบเฉพำะที่เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ศึกษำ โดยแนวควำมคิดและเอกสำรงำนวิจัยที่นำมำใช้ในแต่ละประเด็นมีรำยละเอียดดังนี้
2.4.1 ควำมหมำยของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
คำจั ด ควำมภูมิ ทัศ น์วั ฒ นธรรมถู กให้ ไ ว้ห ลำกหลำย ผู้ วิจั ยจึ ง ได้ ส รุ ปควำมหมำยที่
ค่อนข้ำงสอดคล้องกับพื้นที่ศึกษำโดยอยู่บนพื้นฐำนของ Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention 2012 ของUNESCO และ The World
Conservation Union(IUCN) ซึ่งมีควำมเป็นสำกล รวมทั้ง De Blij Harm และเกรียงไกร เกิดศิริ
ซึ่งมีจุดร่วมของความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังนี้
1.) เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ (หรือวัฒนธรรม) และธรรมชาติ
2.) ประเด็นเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง
3.) มีระยะเวลาเข้าเกี่ยวข้อง
4.) เกิดขึ้นภายใต้ข้อจากัดบางประการ เช่น ข้อจากัดทางธรรมชาติ ความเชื่อ
5.) ปรากฏให้เห็นออกมาในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม (กายภาพ ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ และสังคม)
ฉะนั้น “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”คือ สภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะอัน
เป็นผลลัพธ์จำกกำรกระทำต่อกันระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ผ่ำนกำลเวลำระยะหนึ่งแล้วสื่อออกมำ
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ให้ รั บ รู้ ทั้ ง แบบรู ป ธรรมและนำมธรรม รู ป ธรรมอำจแสดงออกถึ ง พั ฒ นำกำรของพื้ น ที่ ทั้ ง ด้ ำ น
ประวัติศำสตร์ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรตั้ งถิ่นฐำนของสังคมมนุษย์ที่มีกำรปรับตัวเพื่อให้เกิดควำม
อยู่ รอดจำกข้อจ ำกัดจำกทำงธรรมชำติ รวมถึงอิทธิพลจำกวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสั งคม หรือ
แสดงออกเชิงนำมธรรม เช่น วิถีชีวิต เป็นต้น เอกลักษณ์เฉพำะเหล่ำนี้ส่งผลให้พื้นที่ มีคุณค่ำและ
ควำมโดดเด่นขึ้นมำ อีกทั้งท้ำยที่สุดจะเกิดกระบวนกำรผลิตซ้ำจนเป็นรูปแบบและมีกำรสืบทอดไปยัง
คนรุ่นหลัง”
2.4.2 พัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กำรพิจำรณำเพื่ออธิบำยลักษณะพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวกช่วงหลัก ที่ 5 ถึง 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำครด้วยเกณฑ์กำรอธิบำยลักษณะ
พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เกณฑ์การอธิบายลักษณะพัฒนาการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามแนวความคิดของ“สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”เป็นเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ศึกษา เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยาวนาน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพื้นที่ศึกษาชุมชนมีการเข้าไปจัดการสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด แต่ละช่วงเวลา
มีระดับการจัดการแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งช่วงที่ภูมิทัศน์นาวัฒนธรรม ช่วงเด่นร่วมกัน และช่วงวัฒนธรรม
นาภูมิทัศน์ จึงสำมำรถนำไปใช้เพื่ออธิบำยพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษำได้ อีกทั้งไม่มี
เกณฑ์กำรจำแนกตำมแนวคิดของUNESCOและ National Park service ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ศึกษำโดยตรง
2.4.3. องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นกำรผสำนกันระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ดังนั้นองค์ประกอบ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำเป็นต้องคำนึงในเชิงกำยภำพ ประวัติศำสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมด้วย
รวมถึงควำมสอดคล้องกับพื้นที่ศึกษำ อย่ำงไรก็ตำมไม่มีแนวคิดใดเพียงแนวคิดเดียวที่ครอบคลุม
ทั้งหมด จำเป็นต้องผสำนแนวควำมคิดต่ำงๆเข้ำด้วยกัน โดยแนวคิดที่นำมำประยุกต์ใช้คือ แนวคิดของ
อุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(The United States National Park Service), Despoina
Amanatidou, เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ, หญิง ผโลปกรณ์ และ Mohammed Abdullah Eben Saleh
มาก าหนดองค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมซึ่ ง ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม
ด้า นกายภาพ องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วัฒ นธรรมด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ และองค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
2.4.4 กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 2 แห่ง คือ การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของอุทยานแห่งชาติแอลป์( Australian Alps national parks)ด้วยกฎบัตรเบอร์ร่าโดย
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Jane Lennon and Steve Mathews และการประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองThorold รัฐ
Ontario ประเทศแคนาดา ด้ว ยเกณฑ์การจาแนกคุณค่ามรดกทางวัฒ นธรรมและความแท้มรดก
วัฒนธรรมของUNESCOโดย Saundra Neale สำมำรถนำมำปรับใช้เป็นเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึง หลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัด
สมุทรสำคร (ตารางที่ 2.4) โดยผสานขั้นตอนการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามวิธีของระบบ
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม อันจะทำให้สำมำรถระบุบริเวณของพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมมำกที่สุดในพื้นที่ศึกษำได้
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ตารางที่ 2.4 แสดงเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลัก
ที่ 5 ถึง หลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
องค์ประกอบภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
องค์ปรกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย

คุณค่ำ
ควำมสำคัญ

ระดับ
สูง
ต่ำ

รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน

รูปแบบอำคำรและ
สถำปัตยกรรม
องค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพ
พื้นที่เกษตรกรรมและ
โครงข่ำยน้ำ

คุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม

สูง
ต่ำ
สูง
ต่ำ
สูง
ต่ำ

โครงข่ำยกำรสัญจร

ควำมเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศำสนสถำนที่สำคัญ

สูง
คุณค่ำทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์

องค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมด้ำน
ประวัติศำสตร์

เหตุกำรณ์สำคัญทำง
ประวัติศำสตร์

ต่ำ
สูง

สูง
ต่ำ
คุณค่ำทำงด้ำนสังคม

ประเพณีและวัฒนธรรม
ชองชุมชน

กำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนที่ แ สดงกำรออกแบบโดดเด่ น เฉพำะตั ว
มีควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมโดยเฉพำะธรรมชำติ สัมผัส
ได้ถึงควำมงำม คงสภำพลักษณะรูปแบบกำรตั้ งถิ่นฐำนดั้งเดิม
ในอดีตเอำไว้ มีควำมต่อเนื่องของพื้นที่
สถำปั ต ยกรรมที่ แ สดงกำรออกแบบโดดเด่ น เฉพำะตั ว มี
ควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมโดยเฉพำะธรรมชำติ สัมผัสได้
ถึงควำมงำม คงสภำพรูปแบบสถำปัตยกรรมดั้ งเดิ มในอดี ต
เอำไว้ ควำมกลมกลืนต่อเนื่องกันของสถำปัตยกรรม
แสดงภูมิ ปั ญญำกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ที่ มีรู ปแบบเฉพำะตั ว
ตั้งแต่สมัยอดีต คือสวนยกร่องยังคงสภำพสมบูรณ์ มิใช่พื้นที่
รกร้ำ ง และควำมสมบูรณ์ ของโครงข่ำยน้ำทั้ งเชื่อ มต่อ เนื่อ ง
กันเองและเชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม
มีกำรออกแบบโครงข่ำยกำรสัญจรรูปแบบเฉพำะถิ่นในกำร
เข้ำถึงพื้นที่และยังคงรูปแบบกำรสัญจรดั้งเดิมคือโครงข่ำยกำร
สัญจรทำงน้ำ รวมถึงสำมำรถเชื่อมต่อกับโครงข่ำยกำรสัญจร
รูปแบบใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง
ปรำกฏหลั ก ฐำน เรื่ อ งรำว หรื อ ร่ อ งรอยควำมสั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุกำรณ์ สถำนที่ และ/หรือบุคคลสำคัญในอดีตที่สมบูรณ์
ปรำกฏหลักฐำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควำมเชื่อ ศำสนสถำนที่สำคัญที่
สมบูรณ์

ต่ำ

กลุ่มคน กิจกรรม และ
กำรใช้พื้นที่
องค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมด้ำนสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน

สูง
ต่ำ
สูง

เศรษฐกิจของชุมชน

พื้น ที่ ที่ มีค วำมสัม พั น ธ์กั บ วิ ถีชีวิ ต คนในชุ ม ชนแต่ ล ะกลุ่ ม วั ย
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติและคนกับคน หำกมี
กำรใช้พื้นที่รวมทุกกลุ่มวัยสื่อถึงมีควำมสำคัญ
วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพำะของพื้ น ที่ เป็ น
วัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับธรรมชำติ หรือเกิดจำกควำม
เชื่อพิเศษของชุมชน
เศรษฐกิจระดับชุมชนที่ปรำกฏอยู่บนพื้นที่ มีเอกลักษณ์ ใช้
ทรัพยำกรในชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน

ต่ำ

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีกำรวิจัย ในกำรศึกษำเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร ประกอบด้วย กรอบแนวควำมคิดในกำร
วิจัย ข้อมูลและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีกำรวิจัย กำรประมวลผล วิเครำะห์ และ
สรุปผลข้อมูล โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 สำมำรถสร้ำงกรอบแนวควำมคิด
(Framework) เพื่ อ เป็ น แก่ น หลั ก ในกำรวิ จั ย โดยกรอบแนวควำมคิ ด นี้ ส ำมำรถตอบรั บ กั บ
วัตถุประสงค์กำรวิจัยที่กำหนดไว้ได้ กรอบแนวควำมคิดของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร มีรำยละเอียดดังนี้

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงกรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย
กรอบแนวควำมคิดข้ำงต้นแสดงถึงควำมสัมพันธ์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 ส่วน ด้ำน
ประวัติศำสตร์ ด้ำนกำยภำพ และด้ำนสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แต่ละด้ำนผ่ำนระยะเวลำเกิด
เป็นพัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรม สั่งสมจนส่งผลให้เกิดคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒนธรรมขึ้นมำ
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กำรศึกษำภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัด
รำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร แบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห์พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรม
พื้นที่ศึกษำมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติอย่ำงยำวนำน ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันในพื้นที่ศึกษำชุมชนมีกำรเข้ำไปจัดกำรสภำพแวดล้อมมำโดยตลอด แต่ละช่วงเวลำมีระดับกำร
จั ด กำรแตกต่ ำ งกั น ดั ง นั้ น กำรอธิ บ ำยพั ฒ นำกำรภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมของพื้ น ที่ ศึ ก ษำ จึ ง ใช้
แนวควำมคิ ด ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวั ฒ นธรรมแห่ ง ชำติ กระทรวงวั ฒ นธรรม และคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งกล่ำวว่ำพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีทั้งช่วงที่ภูมิ
ทัศน์นำวัฒนธรรม ช่วงที่ภูมิทัศน์กับวัฒนธรรมเด่นร่วมกัน และช่วงที่วัฒนธรรมนำภูมิทัศน์
3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กำรวิ เ ครำะห์ อ งค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ศึ ก ษำ ได้ จ ำกกำรทบทวน
วรรณกรรม ในบทที่ 2 โดยผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วยแนวคิดที่นำมำ
ประยุกต์ใช้คือ แนวคิดของอุทยำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ(The United States National Park
Service), Despoina Amanatidou, เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ , หญิง ผโลปกรณ์ และ Mohammed
Abdullah Eben Saleh เป็น 3 องค์ประกอบหลักดังนี้
1.) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย
คือ รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน รูปแบบอำคำรและสถำปัตยกรรม พื้นที่เกษตรกรรมและโครงข่ำยน้ำและ
โครงข่ำยกำรสัญจร
2.) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนประวัติศำสตร์ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อย คือ เหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ และควำมเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศำสนสถำนที่สำคัญ
3.) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบย่อย คือ กลุ่มคน กิจกรรมและกำรใช้พื้นที่ ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน และ
เศรษฐกิจชุมชน
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละองค์ประกอบจะถูกระบุลงในแผนที่กำยภำพของ
พื้น ที่ศึกษำ และน ำมำซ้อนทับ กัน เพื่อแสดงภำพกลุ่ มขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒ นธรรมแต่ล ะ
ประเภทในพืน้ ที่ศึกษำ จำกนั้นแต่ละองค์ประกอบจะถูกประเมินคุณค่ำต่อไป
3.1.3 การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษำ ผู้วิจัยได้ประยุกต์
จำกเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม 2 แห่ง คือ กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ

42
อุทยำนแห่งชำติแอลป์(Australian Alps national parks)ด้วยกฎบัตรเบอร์ร่ำโดย Jane Lennon
and Steve Mathews และกำรประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองThorold รัฐOntario ประเทศ
แคนำดำ ด้วยเกณฑ์กำรจำแนกคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรมและควำมแท้มรดกวัฒนธรรมของUNESCO
โดย Saundra Neale ซึ่งกำรประเมินผู้วิจัยจะเป็นผู้ประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วยตนเองโดย
มีผู้รู้เป็นที่ปรึกษำ เกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำในหัวข้อวิเครำะห์ข้อมูลและกำรประมวลผล
3.2 ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
1.)
การลงสารวจภาคสนาม คือกำรสำรวจลักษณะทำงด้ำนกำยภำพที่เป็นจริง
ของพื้นที่ศึกษำ โดยบันทึกข้อมูลลงแบบสำรวจภำคสนำม(ภำคผนวก ก.) ระบุลงแผนที่ และถ่ำยรูปไว้
เป็นหลักฐำน กำรสำรวจภำคสนำมแบ่งเป็นสองช่วง คือ กำรลงสำรวจเบื้องต้นเพื่อดูภำพรวมของ
พื้นที่ศึกษำ และกำรลงสำรวจพื้นที่อย่ำงละเอียดหลังจำกสอบถำมคนในชุมชนเพื่อกำรระบุสถำนที่
และวัฒนธรรมประเพณีสำคัญที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม สิ่งที่สำรวจภำคสนำมครอบคลุมคือ ข้อมูล
เบื้ อ งต้ น ทำงกำยภำพ เศรษฐกิ จ สั ง คมที่ ป รำกฏให้ เ ห็ น และข้ อ มู ล ระดั บ องค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมทั้ง 3 องค์ประกอบ ทั้งนี้พื้นที่ศึกษำเป็นชุมชนริมน้ำจึงต้องมีกำรสำรวจภำคสนำมทั้งทำงบก
และทำงเรือเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
2.) การสังเกตการณ์ เพื่อเก็บข้อมูลทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยสังเกต
ควำมสัมพัน ธ์คนกับพื้น ที่ คนกับคน หรือคนกับควำมเชื่อในแต่ล ะช่ว งเวลำ คือ ช่ว งเวลำธรรมดำ
ช่วงวันหยุดเทศกำล เช่น วิถีชีวิต กลุ่มคน กิจกรรม และกำรใช้พื้นที่ ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
3.) การทาแบบสอบถาม
- แบบสอบถำมบุ ค คลทั่ ว ไปมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ระบุ ส ถำนที่ แ ละวั ฒ นธรรม
ประเพณีสำคัญที่เป็นภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษำ มีรูปแบบปลำยปิด มี 2 ส่วน คือ ข้อมูล
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถำมและข้อมูลกำรระบุสถำนที่และวัฒนธรรมประเพณีสำคัญที่เป็นภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) โดยในกำรคำนวณ
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงในกรณีที่ทรำบจำนวนประชำกร(Finite Population)ให้ใช้สูตร Taro Yamane
พื้นที่ศึกษำมีจำนวนประชำกรและครัวเรือนล่ำสุด พ.ศ. 2555 ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ จำกเทศบำล
ตำบลศรีดอนไผ่และร่ำงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว-หลักห้ำ-เกษตรพัฒนำ อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร
ระบุว่ำพื้นที่ศึกษำมีครัวเรือนทั้งหมด 3,139 ครัวเรือน เป็น 26.75% ของครัวเรือนในพื้นที่เทศบำล
ตำบลศรีดอนไผ่และเทศบำลตำบลหลักห้ำรวมกัน เนื่องจำกพื้นที่ศึกษำอยู่ในบำงส่วนของเทศบำลทั้ง
สอง จำนวนครัวเรือนจึงมีน้อยกว่ำที่ปรำกฏในข้อมูลของกรมกำรปกครอง (ตารางที่ 3.1) ได้กลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมด 97 ครัวเรือน จำกวิธีกำรคำนวณดังนี้
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n = N / ( 1+Ne2)
n คือ ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
N คือ ขนำดของประชำกร
e คือ ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง
(โดยกำหนดให้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกัย 10% หรือ 0.1)
ซึ่งได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง n = 3,139 / ( 1+ (3,139 x 0.12)) = 96.9 หรือ 97 ครัวเรือน
สูตร
เมื่อ

ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนประชำกรและครัวเรือนในเทศบำลตำบลหลักห้ำ เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่
และจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษำ พ.ศ. 2555
ครัวเรือน (เฉพาะ
พื้นที่ศึกษา)*
เทศบำลตำบลหลักห้ำ
39,885
8,762
1,847
เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่
11,670
2,972
1,292
รวม
51,555
11,734
3,139
*
หมำยเหตุ เนื่องจำกพื้นที่ศึกษำอยู่ในบำงส่วนเทศบำลตำบลหลักห้ำและเทศบำลตำบลศรีดอนไผ่
เขตการปกครอง

ประชากร(คน)

ครัวเรือน

ที่มำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี และสำนักโยธำธิกำรและ
ผังเมิองจังหวัดสมุทรสำคร,

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 3.1 แสดงกำรเก็บข้อมูล
4.)
การสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น
สั ม ภำษณ์ บุ ค คลทั่ ว ไป ได้ แ ก่ พ่ อ ค้ ำ แม่ ค้ ำ ชำวสวน และผู้ อ ำวุ โ ส และบุ ค คลพิ เ ศษ ซึ่ ง เป็ น กำร
สัมภำษณ์เชิงลึก(In-depth interview) ได้แก่
- ผู้ใหญ่บ้ำน ต.โรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว 1 ท่ำน เป็นผู้รู้ที่ทรำบถึงระบบกำรทำเกษตร
สวนยกร่ องแถบคลองดำเนิ น สะดวก ประวัติไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวงและประวั ติควำมเป็นมำ
ของพื้นที่ศึกษำ
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- ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น ต.ประสำทสิ ท ธิ์ อ.ด ำเนิ น สะดวก 1 ท่ ำ น เป็ น ผู้ รู้ ที่ ท รำบถึ ง
กำรเปลี่ยนแปลงชุมชน กำรคมนำคม และทำงเศรษฐกิจ
- พระสมุห์สุชำติ อภิชำตโต ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดปรำสำทสิทธิ์ 1 รูป เป็น
ผู้รู้ ที่ทรำบถึงประวัติ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน กำรคมนำคม และทำงเศรษฐกิจ
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตลำดน้ำปำกคลองลัดพลี 2 ท่ำน เป็นผู้รู้ที่ทรำบถึงประวัติ
เกี่ยวกับคลองดำเนินสะดวก กำรตั้งถิ่นฐำนของชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกและชุมชนใกล้เคียง
- เจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ 2 ท่ำน สภำพทั่วไปของพื้นที่ช่วงหลักที่ 6
อ.ดำเนินสะดวก กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อดีต ปัจจุบัน และอนำคต
- เจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลหลักห้ำ 2 ท่ำน สภำพทั่วไปของพื้นที่ช่วงหลักที่ 5
อ.บ้ำนแพ้ว กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อดีต ปัจจุบัน และอนำคต
- เจ้ำของกิจกำร และเจ้ำหน้ำที่วิทยุชุมชนคนดำเนินสะดวก ต.ประสำทสิทธิ์ 1
ท่ำน เป็นผู้รู้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆในชุมชน
กำรตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์นั้น ผู้วิจัยจะ
ทำกำรสอบถำมผู้รู้ท่ำนอื่น และสืบค้นเอกสำรหรือข้อมูลทุติยภูมิต่ำงๆ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องของ
ข้อมูล
สัมภำษณ์ผู้รู้หลักใน
ประเด็นนั้นๆ

สัมภำษณ์ผู้รู้ท่ำนอื่น

ตรวจสอบข้อมูล

สืบค้นเอกสำรและข้อมูลทุติยภูมิอนื่ ๆ

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
กำรรวบรวมข้อมูลจำกภำครัฐและเอกชน ได้แก่ ข้อมูลด้ำนกำยภำพ เช่น เอกสำร
ข้อมูลด้ำนที่ตั้ง สภำพแวดล้อม สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร สถำปัตยกรรม กำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในอดีตและปัจจุบัน แผนที่โครงข่ำยกำรคมนำคมและโครงข่ำยน้ำ แผนที่โบรำณ ภำพถ่ำยทำง
อำกำศ และภำพถ่ำยในอดีต ฯลฯ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ อำชีพ ฯลฯ ข้อมูลด้ำนสังคมได้แก่
สถิติประชำกร บันทึกข้อมูลประวัติศำสตร์ ลักษณะวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน ฯลฯ
ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อกำหนดและกฎหมำยที่บังคับใช้ในพื้นที่ศึกษำ โดยแหล่งที่มำของข้อมูล ได้แก่
เทศบำลตำบลหลักห้ำ อ.บ้ำนแพ้ว เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก สำนักงำนโยธำธิกำร
และผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร กรมแผนที่ ท หำร หอจดหมำยเหตุ แ ห่ ง ชำติ ห้ อ งสมุ ด สถำบั น
วิทยทรัพยำกร และหอสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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3.3 การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจภำคสนำม กำรสังเกตกำรณ์ กำรสัมภำษณ์ เอกสำร
แผนที่อดีตและปัจจุบัน ภำพเก่ำ ภำพถ่ำยทำงอำกำศ มีดังนี้
- พัฒ นำกำรภูมิทัศน์ วัฒ นธรรม วิเครำะห์ จำกเอกสำร บันทึก คำสัมภำษณ์ แผนที่และ
ภำพถ่ำยเก่ำ ภำยใต้แนวคิดกำรอธิบำยพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของแนวควำมคิดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร
- องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม จำกแบบสอบถำมบุคคลทั่วไปในสถำนที่และวัฒนธรรม
ประเพณีสำคัญที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม แล้วนำมำจำแนกเป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
ประยุกต์จำกแนวคิดของอุทยำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ(The United States National Park
Service), Despoina Amanatidou, เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ , หญิง ผโลปกรณ์ และ Mohammed
Abdullah Eben Saleh เป็น 3 องค์ประกอบที่กล่ำวมำแล้ว จำกนั้นระบุแต่ละองค์ประกอบลงใน
แผนที่แล้วทำกำรซ้อนทับ(Overlay Mapping) องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเหล่ำนั้นจะสำมำรถ
เห็นถึงกำรกระจุกตัวของกลุ่มองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ จำกนั้นจะประเมินคุณค่ำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป
- กำรประเมิน คุณ ค่ำภูมิทัศน์วัฒ นธรรม ประยุกต์จำกเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 2 แห่ง คือ กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอุทยำนแห่งชำติแอลป์( Australian
Alps national parks)ด้วยกฎบัตรเบอร์ร่ำโดย Jane Lennon and Steve Mathews และกำร
ประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองThorold รัฐOntario ประเทศแคนำดำ ด้วยเกณฑ์กำรจำแนก
คุณค่ ำมรดกทำงวัฒ นธรรมและควำมแท้มรดกวัฒ นธรรมของUNESCOโดย Saundra Neale
ได้เกณฑ์กำรประเมินดังตางรางที่ 3.2 และตารางที่ 3.3 มำประเมินคุณค่ำในพื้นที่ว่ำที่ได้ระดับคุณค่ำ
เท่ำใดโดยผู้วิจัย กำรประเมินนั้นจะแบ่งเป็นค่ำคะแนนของแต่ละคุณค่ำเป็น 3 ระดับคือ คุณค่ำสูง
คุณค่ำปำนกลำง และคุณค่ำน้อย นำแต่ละองค์ประกอบที่ประเมินคุณค่ำแล้วมำซ้อนทับกัน สุดท้ำย
จะได้ระดับคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
- กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและแนวโน้มภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชน จำกกำรประเมินภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมข้ำงต้นทำให้ทรำบพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม นำมำวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูล
สภำพปั ญ หำเกี่ย วกับ ภูมิทั ศน์ วั ฒ นธรรมจำกกำรส ำรวจภำคสนำม กำรสอบถำม และสั มภำษณ์
สุดท้ำยจะสำมำรถกำรวิเครำะห์ ส ภำพปัญหำและแนวโน้มภูมิทัศน์วัฒนธรรมและเสนอแนะแนว
ทำงกำรแก้ไขทำงผังเมืองได้ต่อไป
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ตารางที่ 3.2 แสดงเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลัก
ที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
องค์ประกอบภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม
องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย

คุณค่ำ
ควำมสำคัญ

ระดับ
สูง

รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน

ต่ำ

องค์ประกอบภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรม
ด้ำนกำยภำพ

รูปแบบอำคำรและ
สถำปัตยกรรม

พื้นที่เกษตรกรรมและ
โครงข่ำยน้ำ

คุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม

สูง
ต่ำ
สูง
ต่ำ
สูง
โครงข่ำยกำรสัญจร

องค์ประกอบภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรม
ด้ำนสังคม
วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ

คุณค่ำทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์

ควำมเชือ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ศำสนสถำนที่สำคัญ

สูง

กลุ่มคน กิจกรรม และ
กำรใช้พนื้ ที่
ประเพณีและ
วัฒนธรรมชองชุมชน

ต่ำ
สูง
ต่ำ
สูง
ต่ำ

คุณค่ำทำงด้ำนสังคม

องค์ประกอบภูมิ
ทัศน์วฒ
ั นธรรม
ด้ำนประวัติศำสตร์

เหตุกำรณ์สำคัญทำง
ประวัติศำสตร์

ต่ำ

สูง
ต่ำ
สูง

เศรษฐกิจของชุมชน

คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
กำรตั้ง ถิ่ นฐำนที่แ สดงกำรออกแบบโดดเด่ น เฉพำะตั ว มี
ควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมโดยเฉพำะธรรมชำติ สัมผัส
ได้ ถึ ง ควำมงำม คงสภำพลั ก ษณะรู ปแบบกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำน
ดั้งเดิมในอดีตเอำไว้ มีควำมต่อเนื่องของพื้นที่
สถำปัต ยกรรมที่ แสดงกำรออกแบบโดดเด่น เฉพำะตั ว มี
ควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมโดยเฉพำะธรรมชำติ สัมผัส
ได้ถึงควำมงำม คงสภำพรูปแบบสถำปัตยกรรมดั้งเดิมใน
อดีตเอำไว้ ควำมกลมกลืนต่อเนื่องกันของสถำปัตยกรรม
แสดงภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีรูปแบบเฉพำะตัว
ตั้งแต่ส มัยอดีต คื อสวนยกร่ องยั งคงสภำพสมบูรณ์ มิใช่
พื้น ที่ร กร้ำ ง และควำมสมบู ร ณ์ข องโครงข่ ำยน้ ำทั้ ง เชื่ อ ม
ต่อเนื่องกันเองและเชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม
มีกำรออกแบบโครงข่ำยกำรสัญจรรูปแบบเฉพำะถิ่นในกำร
เข้ำถึงพื้นที่และยังคงรูปแบบกำรสัญจรดั้งเดิมคือโครงข่ำย
กำร สั ญ จรทำงน้ ำ ซึ่ ง เป็ น โครงข่ ำ ยกำร สั ญ จรที่ มี
ควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมของชุมชน
ปรำกฏหลักฐำน เรื่องรำว หรือร่องรอยควำมสัมพันธ์กั บ
เหตุกำรณ์ สถำนที่ และ/หรือบุคคลสำคัญในอดีตที่สมบูรณ์
ปรำกฏหลักฐำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควำมเชื่อ ศำสนสถำนที่สำคัญ
ที่สมบูรณ์
พื้นที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนในชุมชนแต่ละกลุ่มวัย
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติและคนกับคน หำก
มีกำรใช้พื้นที่รวมทุกกลุ่มวัยสื่อถึงมีควำมสำคัญ
วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพำะของพื้ น ที่ เป็ น
วัฒ นธรรมประเพณีที่ สัม พัน ธ์กั บธรรมชำติ หรือ เกิ ดจำก
ควำมเชื่อพิเศษของชุมชน
เศรษฐกิจระดับชุมชนทีป่ รำกฏอยู่บนพื้นที่ มีเอกลักษณ์ ใช้
ทรัพยำกรในชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน

ต่ำ

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

จำกตำรำงที่ 3.2 แสดงเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึง หลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยอธิบำยในเชิง
ภำพรวม เพรำะฉะนั้ น ผู้ วิจั ย จึ ง ได้อ ธิบำยรำยละเอียดของกำรให้ ค่ ำคะแนนสู ง ปำนกลำง น้อ ย
เพิ่มเติมดังตำรำงต่อไปนี้(ตารางที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนนในกำรประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลอง
ดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึง หลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร

คุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม

คุณค่ำควำมสำคัญ

ระดับ

คำอธิบำยเกณฑ์กำรให้ค่ำคะแนนในกำรประเมิน

กลุ่มกำรตั้งถิ่ นฐำนหรือชุม ชนที่ยังมีกำรตั้งถิ่นฐำนสัม พันธ์กั บ
สูง
สภำพแวดล้อมที่เ ป็นพื้นที่ริ มน้ำและพื้นที่เกษตรกรรม คล้ำ ย
ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนดั้งเดิมในอดีต ปรำกฏควำมโดดเด่นและ
สวยงำมที่สะท้อนถึงควำมเป็นชุมชนริมน้ำและเกษตรกรรม
กลุ่มกำรตั้งถิ่ นฐำนหรือชุม ชนที่ยังมีกำรตั้งถิ่นฐำนสัม พันธ์กั บ
สภำพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่เกษตรกรรม แต่เริ่มมี
รูปแบบกำรตั้ง
กำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หรือรูปแบบอื่นเพิ่มเข้ำมำ เช่น กำร
ถิ่นฐำน
ปำนกลำง
ตั้งถิ่นฐำนริมน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีถนนผ่ำนด้ำนข้ำงหรือ
ด้ ำ นหลั ง แต่ ยั ง สะท้ อ นถึ ง ควำมเป็ น ชุ ม ชนริ ม น้ ำและ
เกษตรกรรม
กลุ่มกำรตั้งถิ่นฐำนหรื อชุมชนที่มี กำรตั้ งถิ่นฐำนไม่สัมพั นธ์กั บ
น้อย
สภำพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่เกษตรกรรม เช่น กำร
ตั้งถิ่นฐำนริมถนน
สถำปัตยกรรมหรือกลุ่มสถำปัตยกรรมที่แสดงถึงกำรออกแบบ
โดดเด่นเฉพำะตัว โดยมีควำมกลมกลืนกับสภำพแวดล้อมและ
ภู มิ อ ำกำศ รวมถึ ง สะท้ อ นกำรปรั บ ตั ว ระหว่ ำ งมนุ ษ ย์ แ ละ
สูง
ธรรมชำติ ในลักษณะเรือนพื้นถิ่นริมน้ำ เรือนพื้นถิ่นบนบก เรือน
แถวไม้ริมน้ำ เรือนทรงไทย ที่ยกเรือนขึ้นสูงจำกผืนน้ำหรือผืนดิน
สัมผัสได้ถึงควำมงำม คงลักษณะรูปแบบสถำปัตยกรรมดั้งเดิมใน
อดีตเอำไว้ เช่น ประตู-หน้ำต่ำงบำนเฟี้ยม เป็นต้น
รูปแบบอำคำร
และ
สถำปัตยกรรมหรือกลุ่มสถำปัตยกรรมที่มีกำรผสมระหว่ำงเรือน
สถำปัตยกรรม
พื้นถิ่นริมน้ำ เรือนพื้นถิ่นบนบก เรือนแถวไม้ริมน้ำ เรือนทรงไทย
ปำนกลำง
กับอำคำรรูปแบบสมัยใหม่ แต่ยังคงบริบทภำพรวมของควำม
เป็นสถำปัตยกรรมพื้นถิ่นอยู่
สถำปัต ยกรรมหรื อ กลุ่ ม สถำปั ตยกรรมที่เ ป็ น อำคำรสมัย ใหม่
ไม่ได้สะท้อนถึงควำมกลมกลืนกับสภำพแวดล้อมและภูมิอำกำศ
น้อย
หรื อ กำรปรั บ ตั ว ระหว่ ำ งมนุ ษ ย์ แ ละธรรมชำติ เช่ น อำคำร
พำณิชย์
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คุณค่ำทำงด้ำน
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ระดับ
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พื้ น ที่ อั น สะท้ อ นภู มิ ปั ญ ญำกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำร
เกษตรกรรมที่ มี รู ป แบบเฉพำะตั ว ตั้ งแต่ ส มั ย อดี ต ในลั ก ษณะ
สูง
ระบบสวนยกร่อง โดยยังคงสภำพสมบูรณ์ มิใช่พื้นที่รกร้ำง อีก
ทั้งมีควำมสมบูรณ์ของโครงข่ำยน้ำทั้งเชื่อมต่อเนื่องกันเองและ
เชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่
พื้นที่เกษตรกรรมทียังคงมีลักษณะระบบสวนยกร่อง โดยยังคง
เกษตรกรรม
สภำพสมบู ร ณ์ แต่ เ ริ่ ม มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง เช่ น มี ถ นนผ่ ำ น
และโครงข่ำย
ปำนกลำง โดยรอบ สวน อีกทั้งมีควำมสมบูรณ์ของโครงข่ำยน้ำเชื่อมต่อกับ
น้ำ
พื้นที่เกษตรกรรมปำนกลำงเพรำะบำงส่วนถูกถมพื้นที่ทำถนน ที่
อยู่อำศัย หรือเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นทีท่ ี่เป็นพื้นที่รกร้ำงหรือเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่ถูกปล่อย
น้อย
ร้ ำ ง และมี ค วำมเชื่ อ มโยงน้ อ ยหรื อ ไม่ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ
โครงข่ำยน้ำโดยรอบ
พื้นที่ที่มีกำรออกแบบโครงข่ำยกำรสัญจรรูปแบบเฉพำะถิ่นใน
กำรเข้ำถึงพื้นที่ ที่สัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม โดยเป็นรูปแบบกำร
สูง
สัญจรดั้งเดิมคือโครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำ
พื้นที่ทยี่ ังปรำกฏรูปแบบกำรสัญจรดั้งเดิมคือโครงข่ำยกำรสัญจร
โครงข่ำยกำร
ปำนกลำง ทำงน้ำ รวมถึงมีโครงข่ำยกำรสัญจรรูปแบบใหม่อย่ำงอื่นเข้ำมำ
สัญจร
ผสม เช่น โครงข่ำยทำงเดินริมคลอง โครงข่ำยถนน
พื้นทีมีโครงข่ำยกำรสัญจรรูปแบบใหม่อย่ำงอื่นเป็นโครงข่ำยกำร
สั ญ จรหลั ก เพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว เช่ น โครงข่ ำ ยถนน ไม่ ป รำกฏ
น้อย
โครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำ
ปรำกฏหลั ก ฐำน เรื่ อ งรำว หรื อ ร่ อ งรอยควำมสั ม พั น ธ์ กั บ
สูง
เหตุกำรณ์ สถำนที่ และ/หรือบุคคลสำคัญในอดีตที่สมบูรณ์
เหตุกำรณ์
ปรำกฏหลั ก ฐำน เรื่ อ งรำว หรื อ ร่ อ งรอยควำมสั ม พั น ธ์ กั บ
สำคัญทำง ปำนกลำง
เหตุกำรณ์ สถำนที่ และ/หรือบุคคลสำคัญในอดีตเพียงบำงส่วน
ประวัติศำสตร์
ไม่ ป รำกฏหลั ก ฐำน เรื่ อ งรำว หรื อ ร่ อ งรอยควำมสั ม พั น ธ์ กั บ
น้อย
เหตุกำรณ์ สถำนที่ และ/หรือบุคคลสำคัญในอดีต
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คุณค่ำทำงด้ำนสังคม

คุณค่ำทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์(ต่อ)

คุณค่ำควำมสำคัญ

ระดับ
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ปรำกฏหลักฐำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควำมเชื่อ ศำสนสถำนที่สำคัญที่
สมบูรณ์
ปรำกฏหลักฐำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควำมเชื่อ ศำสนสถำนที่สำคัญเพียง
ปำนกลำง
บำงส่วน
น้อย
ไม่ปรำกฏหลักฐำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควำมเชื่อ ศำสนสถำนที่สำคัญ
พื้นที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนในชุมชนแต่ละกลุ่มวัย เป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติและคนกับคน โดยมีกำรใช้
สูง
พื้นที่รวมทุกกลุ่มวัย
พื้นที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนในชุมชนแต่ละกลุ่มวัย เป็น
กลุ่มคน
กิจกรรม และ ปำนกลำง ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติและคนกับคน โดยมีกำรใช้
พื้นทีเพียงสองกลุ่มวัย
กำรใช้พื้นที่
พื้นที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนในชุมชนแต่ละกลุ่มวัย เป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติและคนกับคน มีกำรใช้พื้นที่
น้อย
เพียงกลุ่มวัยเดียว
พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นลักษณะเฉพำะของพื้นที่ เป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับธรรมชำติ หรือเกิดจำกควำมเชื่อ
สูง
พิเศษของชุมชนที่สืบทอดกันมำนำน โดยปรำกฏ 4-5 ประเพณี
จำกทั้งหมด 5 ประเพณีที่มีในพื้นที่ศึกษำ
พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นลักษณะเฉพำะของพื้นที่ เป็น
ประเพณีและ
วัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับธรรมชำติ หรือเกิดจำกควำมเชื่อ
วัฒนธรรมชอง ปำนกลำง
พิเศษของชุมชนที่สืบทอดกันมำนำน โดยปรำกฏ 2-3 ประเพณี
ชุมชน
จำกทั้งหมด 5 ประเพณีที่มีในพื้นที่ศึกษำ
พื้นที่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นลักษณะเฉพำะของพื้นที่ เป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับธรรมชำติ หรือเกิดจำกควำมเชื่อ
น้อย
พิเศษของชุมชนที่สืบทอดกันมำนำน โดยปรำกฏ 0-1 ประเพณี
จำกทั้งหมด 5 ประเพณีที่มีในพื้นที่ศึกษำ
ควำมเชื่อ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
ศำสนสถำนที่
สำคัญ

สูง
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พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจระดับชุมชนอันมีเอกลักษณ์ ใช้ทรัพยำกรใน
ชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนปรำกฏอยู่ ทั้งกำรค้ำขำยใน
สูง
ตลำดเก่ำแก่ และ กำรเกษตรกรรมแบบสวนยกร่อง อยู่ใกล้เคียง
กัน
เศรษฐกิจของ
พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจระดับชุมชนอันมีเอกลักษณ์ ใช้ทรัพยำกรใน
ชุมชน
ชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนปรำกฏอยู่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ปำนกลำง
คือ กำรค้ำขำยในตลำดเก่ำแก่ หรือ กำรเกษตรกรรมแบบสวน
ยกร่อง
พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี เ ศรษฐกิ จ ระดั บ ชุ ม ชนอั น มี เ อกลั ก ษณ์ หรื อ ใช้
น้อย
ทรัพยำกรในชุมชน
ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่
ในกำรศึกษำเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก 6
จั ง หวั ด รำชบุ รี และจั ง หวั ด สมุ ท รสำครนั้ น กำรอธิ บ ำยบริ บ ทของพื้ น ที่ ศึ ก ษำถื อ เป็ น สิ่ ง จ ำเป็ น
ที่จ ะทำให้ เข้ำ ใจและสำมำรถน ำไปสู่ กำรวิเครำะห์ ด้ำ นพัฒ นำกำร องค์ประกอบ และคุณ ค่ำของ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษำสำหรับบทต่อไปได้ ดังนั้นในบทนี้จะกล่ำวถึงประวัติศำสตร์ สภำพ
ทำงสังคม สภำพทำงกำยภำพ สภำพทำงเศรษฐกิจ สุดท้ำยจะเป็นกำรสรุปบทบำทของพื้นที่ศึกษำ
4.1 ประวัติของคลองดาเนินสะดวกและชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก
พื้น ที่ ภ ำคกลำงในบริ เ วณตั้ ง แต่ ที่ ร ำบลุ่ มบริ เ วณดิน ดอนสำมเหลี่ ย มปำกแม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำ
ตลอดถึงริมอ่ำวไทยเป็นที่รำบกว้ำงใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เชื่อมต่อที่รำบแม่น้ำบำงปะกงด้ำนตะวันออก
ที่รำบแม่น้ำท่ำจีน และแม่กลองทำงด้ำนตะวันออก ในอดีตนั้นเป็นเขตทะเลตม หลักฐำนคือกำร
ขุดพบเปลือกหอยและสัตว์ทะเลต่ำงๆในพื้นดิน 39 สมัยกรุงศรีอยุธยำระยะแรกมีกำรตั้งถิ่นฐำนใน
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองคือ เมืองรำชบุรีและเมืองกำญจนบุรี ทั้งสองเป็นเมืองหน้ำด่ำนของกรุงศรีอยุธยำ
เพื่อกำรป้องกันอำณำจักรและติดต่อค้ำขำยกับต่ำงประเทศ 40 ภำยหลังกำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2
และตั้งกรุงธนบุรีเป็นรำชธำนี เส้นทำงกำรเดินทำงไปหัวเมืองทำงตะวันตกและเมืองใต้เปลี่ยนมำ
ทำงด้ำนเจ้ำพระยำไปคลองสนำมชัยสู่ แม่น้ำท่ำจีนแล้ว เข้ำคลองสุ นัขหอนออกสู่แม่น้ำแม่กลอง 41
จึงเริ่มมีกำรตั้งถิ่นฐำนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงพื้นที่โดยรอบพื้นที่ศึกษำ
พ.ศ. 2398 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ไทยต้องสนธิสัญญำเบำว์ริ่ง
กับประเทศอังกฤษ ทำให้ไทยต้องส่งออกข้ำวและน้ำตำลจำนวนมำกแก่อังกฤษ ส่งผลให้ต้องมีควำม
รวดเร็ ว ในกำรล ำเลี ย งวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ ำ โดยเฉพำะกำรผลิ ต น้ ำตำลที่ ต้ อ งมี ก ำรล ำเลี ย งอ้ อ ย
จำกหัวเมืองทำงตะวันตก รัชกำลที่ 4 จึงวำงแผนกำรขุดคลองเชื่อมระหว่ำงพระนครกับหัวเมือง
ตะวันตกเส้นใหม่ โดยขุดคลองภำษีเจริญเพื่อเชื่อมแม่น้ำท่ำจีนกับแม่น้ำเจ้ำพระยำ และขุดคลอง
เชื่อมแม่น้ำท่ำจีนกับแม่น้ำแม่กลองแทนเส้นทำงกำรเดินทำงเดิมที่ใช้คลองสุนัขหอน นั่นคือ คลอง
ดำเนินสะดวก
39

ศิริวรรณ ศิลำพัชรนันท์, "อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ: แม่น้ำแม่กลอง," in กำรสัมมนำวิชำกำรเรื่อง “กำรวิจัยทำงวัฒนธรรมเพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน : กำรพัฒนำกำรอุตสำหกรรมวัฒนธรรมสองฝั่งโขง”(โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อ.เมื อง จ.นครพนม 2557). จัดโดย
คณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ, หน้ำ 3.
40
ศรีศักร วัลลิโภดม, ลุ่มน้ำแม่กลอง : ประวัติศำสตร์ชำติพันธุ์ "เครือญำติ" มอญ. ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีคนยุคหินเป็นบรรพชนคนยุค
ปัจจุบัน(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2547). หน้ำ 27-80.
41
ส.พลำยน้อย, "ชื่อเสียงเรียงนำม ควำมรู้เรื่อง แม่น้ำลำคลอง "(นนทบุรี: โรงพิมพ์มติชนปำกเกร็ด, 2555). หน้ำที่ 70-71.
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พ.ศ. 2409 คลองดำเนินสะดวกได้ถูกขุดขึ้นจำกโปรดเกล้ำฯของรัชกำลที่ 4 โดยทรงมอบหมำย
ให้สมเด็จพระยำมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เมื่อครั้งยังพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็น พระปรำสำท
สิทธิ์ เป็นแม่กองขุดคลองที่เชื่อมจำกแม่น้ำท่ำจีน เริ่มจำกปำกคลองบำงยำง ตำบลสวนส้ม อำเภอ
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร ไปบรรจบแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบำงนกแขวก อำเภอบำงคนที จังหวัด
สมุทรสงครำม หลังจำกนั้น 1 ปี จึงขุดคลองภำษีเจริญ (พ.ศ. 2410-2415) เชื่อมระหว่ำงแม่น้ำท่ำจีน
สู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ ส่งผลให้กำรเดินทำงระหว่ำงเมืองรำชบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร นครชัยศรีกับ
กรุงเทพมหำนครสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น คลองดำเนินสะดวกใช้เวลำขุด 2 ปี โดยพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทำพิธีเปิดคลองดำเนินสะดวกเมื่อพ.ศ.241142 ต่อมำในพ.ศ.2451 รัชกำลที่ 5
โปรดเกล้ำฯให้สร้ำงประตูระบำยน้ำ 2 แห่ง คือ ประตูบำงยำง และประตูน้ำบำงนกแขวก เพื่อระบำย
น้ำเค็มออกและเปิดให้น้ำจืดเข้ำมำหล่อเลี้ยงพืชผลของเกษตรกร รวมถึงเพื่อกำรจัดเก็บกำษีอำกรเรือ
สินค้ำที่ผ่ำนไปมำระหว่ำงหั วเมืองตะวันตกกับหัวเมืองตะวันออก และเพื่อใช้เป็นด่ำนป้องกันกำร
ปล้นสะดมเรือสินค้ำที่ผ่ำนไปมำ43 คลองยำวรวม 32 กิโลเมตร แบ่งเป็น 8 หลักเขต
หลังกำรขุดคลองดำเนินสะดวกเสร็จ พื้นที่สองฝั่งคลองถูกบุ กเบิกและจับจองโดยเจ้ำนำยและ
แรงงำนที่ทำกำรขุดคลองทั้งคนไทย จีน และมอญ รวมถึงไทยทรงดำที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในภำยหลัง
กลุ่มชำติพันธุ์ที่หลำกหลำยแต่สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่ำงกลมกลืน จนกลำยเป็นชุมชนริม
คลองดำเนินสะดวก คนจี นที่เข้ำมำบำงส่วนยึดอำชีพค้ำขำย แต่จำกลักษณะพื้นที่ที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์เหมำะแก่กำรเพำะปลูก ชำวชุมชนจึงยึดอำชีพกำรทำเกษตรกรรมประเภทสวน โดยบรรพ
บุรุษคนจีนมีบทบำทสำคัญต่อรูปแบบกำรทำสวนในพื้นที่ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเป็นอย่ำงมำก
เนื่องจำกคนจีนมีภูมิปัญญำกำรทำสวนลักษณะพิเศษ จึงปรำกฏรูปแบบสวน “ระบบสวนยกร่อง”ใน
พื้นที่ขึ้นมำ แล้วมีกำรถ่ำยทอดส่งต่อให้แก่กลุ่มชำติพันธุ์อื่นในชุมชน แรกเริ่มทำเป็น ”สวนเตียน”
ปลูกพืชผัก โดยเฉพำะพริก หอม กระเทียมบำงช้ำงที่มีชื่อเสียง ต่อมำจึงเปลี่ยนมำทำ“สวนใหม่”ปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้นอื่นๆ เมื่อชุมชนขยำยตัวและเพิ่ม พื้นที่กำรเพำะปลูกทำให้เกิดโครงข่ำยคลองเชื่อมโยง
กันเพื่อกำรเกษตรกรรมและกำรสัญจรทำงน้ำของชุมชน พื้นที่ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีควำม
อุดมสมบูรณ์มำกจนได้รับขนำนนำมว่ำ “สวนนอก” คู่กับ “สวนใน” ทำงฝั่งธนบุรี
ชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มีพัฒนำกำรมำตั้งแต่อดีต จำกพื้นที่
ที่เคยเป็นทะเลตม เมื่อเกิดกำรขุดคลองดำเนินสะดวกเพื่อลำเลียงอ้อยและน้ำตำลจำกผลของกำรทำ
สนธิสัญญำเบำว์ริ่งกับประเทศอังกฤษ ทำให้เกิดกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนที่มีควำมโดดเด่นจำกกำร

42

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี (รำชบุรี: เลี่ยงเซียงจงเจริญ และรุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์ , 2544).
หน้ำ 22-30.
43
สรำวุฒิ ศรีธนำนันท์, "บำงนกแขวกตลำดน้ำแห่งแรกของแม่กลอง," ไทยโพสต์, 6 มิถุนำยน 2554.หน้ำ 20.
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ปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมทั้งทำงด้ำนรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน สถำปัตยกรรม ระบบสวนยกร่อง
โครงข่ำยน้ำ กำรสัญจรทำงน้ำ และวัฒนธรรมประเพณีจนมำถึงปัจจุบัน
4.2 สภาพทั่วไปของชุมชน
4.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ชุมชนริ มคลองดำเนินสะดวกช่ว งหลั กที่ 5 ถึงหลั กที่ 6 ตั้งอยู่ระหว่ำงรอยต่อของ
2 จั ง หวั ด คื อ อ ำเภอบ้ ำ นแพ้ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสำคร และอ ำเภอด ำเนิ น สะดวก จั ง หวั ด รำชบุ รี
ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของ 7 ตำบล มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 22 ตำรำงกิโลเมตร ห่ำงจำกตัวเมือง
อำเภอบ้ำนแพ้วประมำณ 2.5 กิโลเมตรในทำงทิศตะวันตก และห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอดำเนินสะดวก
ประมำณ 4.5 กิโลเมตรในทำงทิศตะวันออก ขอบเขตพื้นที่ศึกษำมีดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษำ
ขอบเขตกำรปกครอง
อ ำ เ ภ อ ด ำ เ นิ น ทต.ศรีดอนไผ่ ต.ศรีสุรำษฎร์ ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 (บ้ำนวัดหลักหก),
สะดวก
หมู่ที่ 5 (บ้ำนศำลปู่เขียว)

อำเภอบ้ำนแพ้ว

ต.ดอนไผ่ ประกอบด้วยบำงส่วนของหมู่ที่ 1 (บ้ำนดอน
ไผ่), 2 (บ้ำนตลำดแคระ), 4 (บ้ำนคลองต้นตำล), 5
(ประชำสะดวกดี), 6 (บ้ำนคลองรำง), 7 (บ้ำนศำลเจ้ำกิม
เซี่ยงกง)
ต.ประสำทสิทธ์ ประกอบด้วยหมู่ที่ 5 (บ้ำนประสำท
สิทธิ์) และบำงส่วนของหมู่ที่ 3 (บ้ำนหนองงูเหลือม), 4
(บ้ำนเจริญสุข)
ทต.ประสำท- ต.ประสำทสิ ท ธิ์ ประกอบด้ ว ยบำงส่ ว นของหมู่ ที่ 1
สิทธ์
(บ้ำนรำงเกสร)
ทต.หลักห้ำ
ต.หนองสองห้อง ประกอบด้วยบำงส่วนของหมู่ที่ 2
ต.หนองบัว ประกอบด้วยหมู่ที่ 2
ต.โรงเข้ ประกอบด้วยหมู่ที่ 4, 9
ต.ยกกระบัตร ประกอบด้วยหมู่ที่ 2 (บ้ำนหมูทอด)
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โดยมีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ

ทิศใต้

ติดกับ

ทิศตะวันออก ติดกับ
ทิศตะวันตก

ติดกับ

ตำบลท่ ำนัด ต ำบลดอนกรวย ตำบลดอนคลั ง และตำบลบัว งำม
อำเภอดำเนินสะดวก และตำบลโพหัก อำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี
ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี และตำบลนำ
โคก ตำบลกำหลง และตำบลบำงโทรัด อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร
ต ำบลบ้ ำ นแพ้ ว และต ำบลหลั ก สำม อ ำเภอบ้ ำ นแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุทรสำคร
ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี

4.2.2 ลักษณะทางสังคม
4.2.2.1 ชาติพันธุ์และประชากร
1) ลักษณะทำงชำติพันธุ์
ประวัติศำสตร์กำรตั้งถิ่นฐำนชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
ทั้งช่วงก่อนและหลังขุดคลองดำเนินสะดวกนั้น ปรำกฏกลุ่มชำติพันธุ์ไทย จีน และไทยทรงดำที่ร่วม
ก่อร่ำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนขึ้น ซึ่งกลุ่มคนไทยและจีนมีจำนวนมำกที่สุด ส่วนกลุ่มคนไทยทรงดำ
รองลงมำ44 กลุ่มชำติพันธุ์เหล่ำนี้มีควำมเป็นมำและรำยละเอียดดังนี้
- กลุ่มคนไทย ปรำกฏตั้งแต่ก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก โดยตั้งถิ่นฐำนที่บริเวณ
คลองแพงพวยและคลองสี่ ห มื่น ซึ่งเป็นคลองธรรมชำติที่แยกจำกแม่น้ำแม่กลอง ปัจจุบันคือทำง
ทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษำ เมื่อขุดคลองดำเนินสะดวกสำเร็จ กลุ่มคนไทยได้เข้ำมำจับจองพื้นที่
เพื่ออยู่อำศัยและประกอบอำชีพตำมริมคลองดำเนินสะดวก
- กลุ่มคนจีน เริ่มเข้ำอพยพเข้ำมำครั้งแรกในกำรเป็นแรงงำนขุดคลองดำเนินสะดวก
จนเริ่มตั้งถิ่นฐำนเมื่อขุดคลองดำเนินสะดวกเสร็จ กลุ่มคนจีนแยกได้หลำยกลุ่ม มีทั้งกลุ่มจีนแต้จิ๋ว
จีนฮกเกี้ยน จีนแคระ และจีนไหหลำ แต่กลุ่มที่มีสัดส่วนมำกที่สุดในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
คือ จีนแต้จิ๋ว45 นอกจำกนี้ในช่วงพ.ศ. 2450 มีกลุ่มคนจีนจำกนครชัยศรีอพยพเพิ่มเข้ำมำ กลุ่มชำติ
พันธุ์จีนได้นำวัฒนธรรม ควำมเชื่อ และภูมิปัญญำต่ำงๆเข้ำมำในชุมชน ถือเป็นกลุ่มอิทธิพลหลั ก
ทำงด้ำนสังคมของชุมชน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มคนจีนสำมำรถผสำนเข้ำกับกลุ่มชำติพันธุ์อื่นได้ดี
- กลุ่มไทยทรงดำ กลุ่มชำติพันธุ์นี้อพยพเข้ำมำในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ภำยหลังกลุ่มคนไทยและจีน ต้นกำเนิดของไทยทรงดำในประเทศไทยนั้นเริ่ม
44
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สัมภำษณ์ สมศักดิ์ อภิวันทนกุล ตัวแทนวิสำหกิจชุมชนฟื้นฟูตลำดน้ำดำเนินสะดวก ปำกคลองลัดพลี, 14 กรกฎำคม 2555.
เรื่องเดียวกัน, 2555.

55
จำกถิ่น ฐำนเดิมคือเมืองแถน ดิ น แดนสิบสองจุไท ต่อมำถูกกวำดต้อนสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิ น
มหำรำชครำวไปตีเวียงจันทร์พ.ศ. 2322 โปรดให้อำศัยอยู่ที่เมืองเพชรบุรี ชำวไทยทรงดำยังถูก
กวำดต้อนมำอีกในสมัยรัชกำลที่ 1 พ.ศ. 2335 และรัชกำลที่ 3 พ.ศ. 2381 เมื่อตั้งถิ่นฐำนมำนำน
ไทยทรงดำส่วนหนึ่งต้องกำรอพยพกลับแผ่นดินแม่จึงมีกำรอพยพจำกเมืองเพชรบุรีไปทำงทิศเหนือ
ระหว่ำ งทำงมีกำรตั้ งถิ่ น ฐำนรำยทำงเรื่อยมำจึง เกิ ดชุ มชนไทยทรงดำกระจำยอยู่ เช่น นครปฐม
สุพรรณบุรี รำชบุรี(อำทิ ต.ดอนคลัง) สมุทรสำคร(ต.หนองสองห้อง ต.โรงเข้ และ ต.ยกกระบัตร)
ฯลฯ46 ในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มีชุมชนไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง
ต.โรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว โดยได้รับพระรำชทำนพื้นที่จำกรัชกำลที่ 5 47 แม้ว่ำไทยทรงดำเข้ำมำภำยหลัง
และมีอิทธิพลในสังคมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกไม่มำกนัก แต่ควำมเชื่อและประเพณีบำงอย่ำง
อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่ำยังคงหลงเหลือสืบทอดมำ
2) ประชำกร
ข้อมูลกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทยตั้งแต่พ.ศ.2545-2555 ในพื้นที่เทศบำล
ตำบลหลักห้ำและเทศบำลตำบลศรีดอนไผ่มีแนวโน้มทำงด้ำนประชำกรดังนี้

จานวนประชากร(คน)

15,000
10,000
5,000
0
พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 2553 2555

ต.ยกกระบัตร
ต.โรงเข้
ต.หนองสองห้อง

ต.หนองบัว
ต.ประสำทสิทธิ์
ต.ศรีสุรำษฎร์
ต.ดอนไผ่

ที่มำ: ปรับปรุงจำกสำนักบริหำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, รำยงำนสถิติจำนวนประชำกรและบ้ำน รำยจังหวัด
รำยอำเภอ และรำยตำบล[ออนไลน์], 2555. แหล่งที่มำhttp://stat.bora.dopa.go.th/xstat/popyear.html

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงจำนวนประชำกรแต่ละตำบลในเทศบำลตำบลหลักห้ำ จ. สมุทรสำครและ
เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ จ.รำชบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2545-2555
เมื่อพิจำรณำจำกแผนภูมิที่ 4.1สังเกตได้ว่ำ ประชำกรจำก ต.ประสำทสิทธิ์ ต.ดอนไผ่
และ ต.ศรี สุ ร ำษฎร์ ในเทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ นั้น ภำพรวมมีแ นวโน้ม จำนวนประชำกรลดลง
เล็กน้อย แม้ว่ำช่วงพ.ศ.2547 ต.ประสำทสิทธิ์มีประชำกรเพิ่มขึ้น แต่หลังจำกนั้นลดลงอย่ำงคงที่
46

มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย, หนังสือมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย(นครปฐม: มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย, 2548).
สมหมำย เรืองทิบ (แอนิหล), "ประวัติไทยดำบ้ำนโคกหลวง," in เอกสำรบันทึกของชมรมไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง (เอกสำรไม่ตีพิมพ์
เผยแพร่).
47
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แตกต่ำงกับประชำกรจำก ต.หนองบัว ต.หนองสองห้อง ต.โรงเข้ และ ต.ยกกระบัตร ในเทศบำลตำบล
หลักห้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สำหรับจำนวนประชำกรและครัวเรือนล่ำสุดพ.ศ. 2555 ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์จำก
เทศบำลตำบลศรี ดอนไผ่ และร่ ำงผั งเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว -หลั กห้ ำ -เกษตรพัฒ นำ อ.บ้ำนแพ้ ว
จ.สมุทรสำคร ระบุว่ำพื้นที่ศึกษำมีครัวเรือนทั้งหมด 3,139 ครัวเรือน เป็น 26.75%ของครัวเรือน
ในพื้น ที่ เทศบำลตำบลศรี ด อนไผ่ และเทศบำลต ำบลหลั ก ห้ ำ รวมกั น เนื่ อ งจำกพื้ นที่ ศึ กษำอยู่ ใ น
บำงส่วนของเทศบำลทั้งสอง จำนวนครัวเรือนจึงมีน้อยกว่ำที่ปรำกฏในข้อมูลของกรมกำรปกครอง
(ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนประชำกรและครัวเรือนในเทศบำลตำบลหลักห้ำ เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่
และจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษำ พ.ศ. 2555
เขตการปกครอง

ประชากร(คน)

ครัวเรือน

เทศบำลตำบลหลักห้ำ

39,885

8,762

ต.ยกกระบัตร

13,103

2,925

ต.โรงเข้

11,769

2,729

ต.หนองสองห้อง

8,376

1,727

ต.หนองบัว

6,637

1,381

11,670

2,972

ต.ประสำทสิทธิ์

2,899

839

ต.ศรีสุรำษฎร์

5,848

1,463

ต.ดอนไผ่

2,923

670

51,555

11,734

เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่

รวม

ครัวเรือน (เฉพาะ
*

พื้นที่ศึกษา)

1,847

1,292

3,139

*

หมำยเหตุ เนื่องจำกพื้นที่ศึกษำอยู่ในบำงส่วนเทศบำลตำบลหลักห้ำและเทศบำลตำบลศรีดอนไผ่

ที่มำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี และสำนักโยธำธิกำรและ
ผังเมิองจังหวัดสมุทรสำคร,
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4.2.2.2 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มีประเพณีและวัฒนธรรม
ที่สำคัญที่ปรำกฏในชุมชนมีดังนี้
1) กำรแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร เริ่มปรำกฏเมื่อ พ.ศ.2520 ประเพณีนี้
จัดขึ้นประมำณแรม 3 ค่ำ เดือน 4(ช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยนของทุกปี)
2)
กำรแห่หลวงพ่อวัดปรำสำทสิทธิ์ (หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์) จัดขึ้นในช่วง
เทศกำลตรุษจีน ประมำณวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 (เรียกว่ำวันชิวซำ) เริ่มครั้งแรกเมื่อพ.ศ.253948
3) กำรบวงสรวงอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) จะ
จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญำณในวันคล้ำยวันเกิดวันที่ 23 ธันวำคมทุกปี ที่อนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
4) กำรเสนเรือนบ้ำนโคกหลวง เป็นกำรเซ่นไหว้ผีเรือน(ผีบรรพบุรุษ) เนื่องจำกมี
ควำมเชื่อว่ำผีเรือนจะคุ้มครองครอบครัวให้แข็งแรงและทำมำหำกินรุ่งเรือง
5) งำนประเพณีและฟ้อนแคน อิ้นคอนชำวไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง ต.โรงเข้ อ.
บ้ำนแพ้ว จัดขึ้นวันที่ 3 เมษำยนทุกปี
6) ฉลองวั ด แม่ พ ระแห่ ง สำยประค ำศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สั ง กั ด สั ง ฆมณฑลรำชบุ รี จั ด ขึ้ น
ประมำณเดือนตุลำคม ที่โบสถ์วัดวัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ภำยในโรงเรียนวันทำมำรีอำ
7) ประเพณีทั่ ว ไป เช่น ประเพณี ไหว้บ รรพบุ รุ ษ(เทศกำลตรุ ษ จี น -สำรทจีน ) ใน
ตอนต้นปี ประเพณีสงกรำนต์เดือนเมษำยนของทุกปี ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำประมำณเดือน
กรกฎำคมของทุกปี ประเพณีตักบำตรวันออกพรรษำประมำณเดือนตุลำคมของทุกปี ประมำณเดือน
พฤศจิกำยนของทุกปีมีประเพณีกินเจและประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
4.2.2.3 กลุ่มคน กิจกรรม และการใช้พื้นที่
สำมำรถอธิบำยกลุ่มคน กิจกรรม และกำรใช้พื้นที่เบื้องต้นได้จำกกำรสังเกตกำรณ์
ในพื้นที่ศึกษำ อย่ำงไรก็ตำมจะอธิบำยอย่ำงละเอียดในบทที่ 6 ต่อไป
1) กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี กำรใช้พื้นที่ทำกิจกรรมมุ่งเน้นที่กำรอยู่
อำศัย กำรเรียน และนันทนำกำร เดิมบ้ำน โรงเรียน วัด และพื้นที่ริมคลองเป็นพื้นที่กิจกรรมหลักของ
กลุ่มนี้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ำมำ วิถีชีวิตกลุ่มวัยนี้จึงเริ่มไปร้ำนคอมพิวเตอร์มำกขึ้น ปฏิสัมพันธ์กลุ่ม
วัยนี้ต่อพื้นที่คลองรวมถึงพื้นที่สวนลดน้อยลง แต่ยังสำมำรถพบเห็นได้บ้ำง
2) กลุ่มวัยทำงำน ช่วงอำยุ 20-60 ปี พื้นที่ทำกิจกรรมคือ บ้ำน สวน ตลำด สถำบัน
รำชกำร พื้นที่ริมคลอง และวัด เนื่องจำกกลุ่มวัยทำงำนมีอำชีพที่หลำกหลำย ทำให้กิจกรรมและกำร
ใช้พื้นที่จึงมีควำมหลำกหลำยตำมไปด้วยเช่น ชำวสวน ข้ำรำชกำร เป็นต้น
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สัมภำษณ์ ยุทธนำ ชโยพงษ์ เจ้ำของกิจกำร และเจ้ำหน้ำที่วิทยุชุมชนคนดำเนินสะดวก, 15 เมษำยน 2556.
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3) กลุ่มผู้สูงอำยุ เกิน 60 ปี พื้นที่ทำกิจกรรมคือ บ้ำน วัด และริมคลอง เพรำะไม่มี
ภำระในกำรประกอบอำชีพจึงมีกิจกรรมน้อย แต่กลุ่มนี้เคยเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม
เพื่อดำรงชีพจนกลำยเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมในปัจจุบัน ถือได้ว่ำมีปฏิสัมพันธ์สูงต่อพื้นที่เช่นกัน
4.2.3 ลักษณะทางกายภาพ
4.2.3.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่ว งหลั กที่ 5 ถึงหลั กที่ 6
เป็นที่รำบลุ่มต่ำ มีควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลประมำณ 3 ฟุต49 คลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทำงน้ำ
สำยสำคัญของชุมชน โดยคลองจะเชื่อมระหว่ำงแม่น้ำท่ำจีนบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองระยะทำง
ประมำณ 32 กิโลเมตร มีประตูน้ ำบำงนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครำมกั้นทำงทิศตะวันตก และ
ประตูน้ ำบำงยำง จั งหวัด สมุท รสำครกั้น ทำงทิศ ตะวั นออก คลองดำเนิน สะดวกเป็น โครงข่ ำยที่
สำมำรถเชื่อมต่อกับคลองภำษีเจริญไปสู่ กรุงเทพมหำนครได้ ชำวดำเนินสะดวกตั้งถิ่นฐำนกระจำย
ตำมแนวคลองดำเนินสะดวกรวมถึงคลองสำยรองและสำยย่อยที่ขุดเข้ำสู่พื้นที่ชั้นใน จำกลักษณะ
ภูมิศำสตร์ถือได้ว่ำชุมชนริ มคลองดำเนินสะดวกช่ว งหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เป็นชุมชนฐำนน้ำ
(Water-based community)
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เป็นภูมิอำกำศแบบฝนเมือง
ร้อนเฉพำะฤดู โดยฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษำยนประมำณ 33 องศำเซลเซียส ฤดู
หนำวอำกำศจะแห้ง อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนธันวำคมประมำณ 20 องศำเซลเซียส แต่ในฤดูฝนมี
ฝนตกชุกและควำมชื้นสัมพัทธ์สูง เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม ปริมำณน้ำฝนจะ
สูงสุดในเดือนตุลำคม ค่ำปริมำณน้ำฝนที่อ่ำนได้สูงสุด 55 มิลลิเมตร ภำพรวมอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
29 องศำเซลเซี ย ส ส ำหรั บ ทิ ศ ทำงลมแต่ ล ะฤดู นั้ น ในฤดู ร้ อนเมื่ อ อิ ท ธิ พ ล จำกลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงและลมฝ่ำยใต้พัดมำปกคลุมพื้นที่ศึกษำแทน ทำให้อำกำศโดยทั่วไปของ
พื้นที่ศึกษำร้อนอบอ้ำว ควำมร้อนมีระดับร้อนถึงร้อนจัดในเดือนเมษำยน ในฤดูฝนได้รับอิทธิพลจำกที่
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่ศึกษำ ทำให้มีฝนตกในช่วงเวลำนี้ ซึ่งจะตกชุกมำกที่สุดใน
เดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคม ส่วนในฤดูหนำวได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่แผ่มำปกคลุมพื้นที่ศึกษำ ทำให้อำกำศ มีควำมหนำวเย็นและแห้ง
แล้ง50 จำกที่กล่ำวลักษณะภูมิอำกำศทั้งร้อนและฝนชุกทำให้ชุมชนต้องมีกำรปรับตัวในกำรดำรงชีวิต
ให้เหมำะสมทั้งด้ำนที่อยู่อำศัยกำรประกอบอำชีพ ฯลฯ จนกลำยเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน
49

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 21.
50
เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี, สภำพทั่วไป[ออนไลน์], 1 มีนำคม 2557. แหล่งที่มำ
http://www.sridonpai.com/about/about104.php
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ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ที่ ส ำคั ญ ของพื้ น ที่ ศึ ก ษำ ประกอบด้ ว ยทรั พ ยำกรดิ น และ
ทรัพยำกรน้ำ ในส่วนของทรัพยำกรดินนั้น ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ลุ่ม
คือ “กลุ่มชุดดินที่ 8” เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวแต่ไม่แข็งรำกพืชสำมำรถชอนไชได้ ดินชั้นบน
มี ลั ก ษณะทั บ ถมกั น เป็ น ชั้ น ๆอั น เกิ ด จำกคนปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ลุ่ ม ท ำนำเป็ น กำรปลู ก พื ช ผั ก หรื อ
ไม้ผลแทน ดินจึงถูกโกยขึ้นมำทั บกันเพื่อยกร่องสวนและทำคันสวนล้อมรอบป้องกันกำรถูกน้ำท่วม
ในฤดูฝน รวมถึงกำรขุดลอกท้องร่องแล้วนำดินถมที่ร่องสวนด้วย ส่วนดินชั้นล่ำงเป็นสีเทำ แร่ธำตุ
สำคัญที่พบในดินคือ ไนโตเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก และกำมะถัน ซึ่งเหมำะแก่
กำรเพำะปลูกพืช51
ทรัพยำกรน้ำของพื้นที่ศึกษำ หำกพิจำรณำควำมกว้ำง ควำมยำว และกำรใช้งำน
ตำมเกณฑ์ของเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 52สำมำรถแบ่งลำดับศักย์ของเส้นทำงน้ำในพื้นที่ศึกษำได้ดังนี้
(แผนที่ 4.1)
1) คลองสำยหลัก คือ คลองดำเนินสะดวก ซึ่งถูกขุดแตกแขนงออกมำจำกแม่น้ำท่ำ
จีนและแม่น้ำแม่กลอง มีควำมกว้ำงประมำณ 20-40 เมตร ยำว 32 กิโลเมตร ลึกประมำณ 30 เมตร
ถือเป็นเส้นทำงน้ำที่กว้ำงและยำวที่สุดในพื้นที่ศึกษำ ปริมำณกำรใช้งำนสูงทั้งกำรสัญจรทำงเรือ กำร
อุปโภคบริโภค และกำรเกษตรกรรม
2) คลองสำยรอง เป็นลำดับศักย์เส้นทำงน้ำรองลงมำ คลองจะเชื่อมต่อจำกคลอง
สำยหลัก ขนำดของคลองสำยรองแต่ละสำยในพื้นที่ศึกษำมีขนำดแตกต่ำงกัน เนื่องจำกบำงคลอง
ถูกขุดมำนำนจึงอำจแคบลง บำงคลองมีชุมชนหนำแน่นจึงคงสภำพควำมกว้ำงเดิมไว้ หรือบำงคลอง
ขุดใหม่ในช่วงหลังจึงมีขนำดกว้ำง อย่ำงไรก็ตำมขนำดของคลองสำยรองยังคงมี สัดส่วนเล็กกว่ำคลอง
ดำเนินสะดวก ปริมำณกำรใช้งำนเฉลี่ยกันไปในแต่ละคลองสำยรอง ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้งำนในระดับ
ครัวเรือน ทั้งกำรสัญจร ดำรงชีวิต และกำรเกษตร ลักษณะที่น่ำสนใจของคลองสำยรองในพื้นที่ศึกษำ
คือ ปำกคลองสำยรองที่เป็นจุดตัดคลองกับคลองสำยหลักมักเป็นพื้นที่ตลำด คลองสำยรองในพื้นที่
ศึกษำ เช่น คลองเจริญสุข คลองโพหัก คลองวัดหลักหก คลองชลประทำนD2 เป็นต้น
3) คลองสำยย่อย หรือคลองสวน เป็นคลองปลำยตันเชื่อมสู่พื้นที่ของชำวสวนชั้นใน
ขนำดของคลองสำยย่อยแคบแต่เรือสำมำรถเข้ำออกได้ มักเป็นทำงสัญจรเดียว(one-way) อีกทั้ง
มีบทบำทในกำรส่งน้ำเข้ำสวนและอุปโภคบริโภค
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สำนักสำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน, กำรจัดกำรดินในพื้นที่ลุ่ม[ออนไลน์] , 1 มีนำคม 2557. แหล่งที่มำ
http://osl101.ldd.go.th/soilgr_man/man_class/mancl_07.htm
52
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, "งำนศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของกำรพัฒนำสภำพสังคมชุมชนริมน้ำบริเวณเครือข่ำยลำน้ำคลอง
บำงกอกน้อย. สภำพแวดล้อมกลุ่มที่อยู่อำศัยริมน้ำในเครือข่ำยลำน้ำคลองบำงกอกน้อยตอนบน," in รำยงำนโครงกำรวิจัย (ภำควิชำ
สถำปัตยกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย2542).
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4) ลำประโดง เป็นลำดับศักย์เส้นทำงน้ำท้ำยสุดก่อนเข้ำสวน ใช้สำหรับชักน้ำเข้ำ
สวนหรือระบำยน้ำออกจำกสวน ทำให้สำมำรถควบคุมปริมำณน้ำที่เหมำะสมแก่พืชได้ นอกจำกนี้
ลำประโดงยังสำมำรถบ่งบอกอำณำเขตสวนได้ด้วย
5) ท้องร่อง เป็นปลำยทำงของเส้นโครงข่ำยน้ำ ท้ องร่องช่วยเก็บน้ำไว้ให้พืช อีกทั้ง
ช่วยให้ง่ำยต่อกำรรดน้ำพืชบนร่องสวน ลักษณะพิเศษของท้องร่องในพื้นที่ศึกษำ คือ เรือสำมำรถเข้ำ
ในท้องร่องได้ เนื่องจำกชำวสวนดำเนินสะดวกนิยมใส่ปุ๋ย พ่นยำ และเก็บผลผลิตด้วยกำรพำยหรือเข็น
เรือไปตำมท้องร่อง ควำมกว้ำงของท้องร่องจึงถูกสร้ำงขึ้นให้สำมำรถใช้เรือได้ ท้องร่องจึงแสดงชัดถึง
เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเฉพำะถิ่นได้อย่ำงดี

แผนที่ 4.1 แสดงโครงข่ำยน้ำของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำคร
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4.2.3.2 ระบบการบริการพื้นฐาน (แผนที่ 4.2)
1) ระบบสำธำรณูปโภค
- เส้นทำงคมนำคม ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 สำมำรถ
เข้ำถึงได้จำกกำรสัญจรทำงถนน ทำงน้ำ และทำงเท้ำ ดังนี้
ทางถนน 53 54 55 ในระดับทำงหลวงแผ่นดิน ทำงทิ ศตะวันตกของพื้นที่ศึกษำมีถนน
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 325 (สำยสมุทรสงครำม-บำงแพ) ซึ่งแยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
4 ผ่ำนอำเภอบำงแพเข้ำสู่อำเภอดำเนินสะดวก ทำงหลวงนี้ห่ำงออกไปจำกวัดหลักหกรัตนำรำม
ประมำณ 3 กิโลเมตร ส่วนทำงทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษำมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 375 (สำย
พระประโทน-บ้ำนแพ้ว) เดิมชื่อทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3097 เริ่มจำกแยกจำก
ทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4บริเวณสำมแยกพระประโทน ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผ่ำนมหำวิทยำลัยคริสเตียน บ้ำนดอนยำยหอม ผ่ำนเข้ำไปในตัวอำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
ทำหลวงนี้ห่ำงจำกวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรประมำณ 3 กิโลเมตร
ในระดับทำงหลวงชนบท ทำงหลวงชนบท สค.4010 (สมุทรสงครำม 4010) แยกจำก
ถนน 3097 เลียบตำมคลองดำเนินสะดวกทำงด้ำนทิศเหนื อแล้วตัดขึ้นไปตำมคลองโพหัก มีควำมยำว
ประมำณ 10.5 กิโลเมตร ผ่ำนบริเวณตำบลหนองบัวและหนองสองห้อง,ทำงหลวงชนบท สค.4015
(สมุทรสงครำม 4015) แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3236 มำบรรจบกับทำงหลวงชนบท สค.
4010 บริเวณใกล้โรงเรียนบ้ำนดอนไผ่(อุดม-สอำงค์ อุ่นสุวรรณ) ,ทำงหลวงชนบท รบ.5048 (รำชบุรี
5048) แยกจำกทำงหลวงชนบท สค.4010 บริเวณบ้ำนดอนคลัง ผ่ำนลงมำที่อบต.ดอนไผ่ และที่ทำ
กำรเทศบำลศรีดอนไผ่
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนระดับนี้เ ชื่อมโยงทั่วทั้งพื้นที่ศึกษำส่วนใหญ่
อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลศรีดอนไผ่ จ.รำชบุ รี และเทศบำลตำบลหลักห้ำ จ.สมุทรสำคร มี
ถนนสำยสำคัญคือ ถนนสำยดำเนินสะดวก-หลักห้ำตัดเชื่อมจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 325
เลียบคลองดำเนินสะดวกด้ำนทิศใต้จนถึงบริเวณถนนริมคลองชลประทำน D2 ควำมยำวประมำณ 9
กิโลเมตร

53

เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี, กำรบริกำรพื้นที่และทรัพยำกร[ออนไลน์], 1 มีนำคม 2557.
แหล่งที่มำ http://www.sridonpai.com/about/about104.php
54
สำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสำคร, แผนที่โครงข่ำย. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
55
สำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดรำชบุรี, แผนที่โครงข่ำยทำงหลวงชนบทจังหวัดรำชบุรี, 2554. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

แผนที่ 4.2 แสดงระบบบริกำรพื้นฐำนของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก
ที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำคร
63
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ทางน้า คลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทำงหลักในกำรสัญจรทำงน้ำ มีโครงข่ำยเชื่อมต่อสู่
คลองสำยรอง คลองย่อย ลำประโดง และท้องร่องสวนทั่วทั้งพื้นที่ วัตถุประสงค์ในกำรสัญจรตั้งแต่
อดีตคือ เพื่อขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรและเพื่อติดต่อกันทั้งใน-นอกชุมชน ปัจจุบันกำรสัญจรเพื่อ
ขนส่งผลผลิตเริ่มลดน้อยลง เพรำะกำรขนส่งผลผลิตด้วยถนนมีควำมสะดวกและใช้เวลำน้อย ส่วน
กำรสัญจรทำงน้ำเพื่อกำรติดต่อกันยังปรำกฏอยู่ทั้งประเภทเรือส่วนตัวและเรือโดยสำรรับจ้ำงสำย
ดำเนินสะดวก-บ้ำนแพ้ว56
ทางเท้า เส้นทำงกำรสัญจรทำงเท้ำมีทั้งบริเวณริมคลองและถนน ทำงเท้ำริมคลอง
ดำเนิ น สะดวกเป็ น สะพำนคอนกรี ต เชื่ อ มยำวเกื อ บตลอดคลอง เมื่อ ถึ ง จุ ด ตั ด กั บคลองสำยรอง
จะมีสะพำนข้ำมคลองเชื่อมต่อกับทำงเดินเท้ำอีกฝั่ง ทำให้ชำวดำเนินสะดวกสำมำรถเดินเชื่อมต่อกัน
ไปได้ สำหรับทำงเดินริมถนนปรำกฏเป็นระยะ เช่น หน้ำโรงเรียนประสำทรัฐกิจ บริเวณช่วงหลักที่ 5
เป็นต้น
- กำรประปำ
พื้นที่ศึกษำช่วงหลักที่ 5 ทำงฝั่ ง อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร เทศบำลตำบลหลั กห้ ำ
เป็ นผู้ รับ ผิดชอบบริ กำรน้ ำประปำ โดยใช้แหล่ งน้ำดิบจำกน้ำบำดำล แต่พื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำประปำ
จำกทำงเทศบำลเข้ำถึงนั้น จะใช้น้ำคลองหรือขุดน้ำใต้ดินมำใช้เองแต่ละครัวเรือน57 ส่วนพื้นที่ศึกษำ
ช่วงหลักที่ 6 ทำงฝั่ง อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนิน
กิจกำรบริกำรน้ำประปำ โดยใช้น้ำบำดำลผลิตน้ำประปำเช่นเดียวกัน มีบ่อน้ำประปำจำนวน 11 บ่อ
และระบบผลิตน้ำประปำดื่มได้ 1 แห่ง ชุมชนได้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง58 (ตารางที่ 4.3)

56

สัมภำษณ์ ธนำยุทร ยิ้มแย้ม ตัวแทนวิสำหกิจชุมชนฟื้นฟูตลำดน้ำดำเนินสะดวก ปำกคลองลัดพลี, 14 กรกฎำคม 2555.
สำนักโยธำธิกำรและผังเมิองจังหวัดสมุทรสำคร, ร่ำงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว-หลักห้ำ-เกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร. หน้ำ ภำคผนวก-2.
58
เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี, กำรบริกำรพื้นที่และทรัพยำกร[ออนไลน์], 1 มีนำคม 2557. แหล่งทีม่ ำ
http://www.sridonpai.com/about/about104.php
57
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลที่ตั้งและควำมจุหอถังน้ำประปำพื้นที่เทศบำลศรีดอนไผ่อ.ดำเนินสะดวก จ.
รำชบุรี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความจุ
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
20 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.
30 ลบ.ม.

สถานที่ตั้ง
หมู่ 2 ตำบลดอนไผ่ / สนง. ทต. ศรีดอนไผ่
หมู4่ ตำบลศรีสรุ ำษฎร์ / วัดหลักหก
หมู7่ ตำบลศรีสรุ ำษฎร์ / วิหำรหลวงพ่อบ้ำนแหลม
หมู7่ ตำบลดอนไผ่ / ศำลเจ้ำกิมเซี่ยงกง
หมู5่ ตำบลประสำทสิทธิ์ / วัดปรำสำทสิทธิ์
หมู2่ ตำบลศรีสรุ ำษฎร์ / บ้ำนนำยแกละ
หมู่ท5ี่ ตำบลประสำทสิทธิ์ / คลองบัวงำม
หมู่ท6ี่ ตำบลศรีสรุ ำษฎร์ / บ้ำนผู้ใหญ่กวง
หมู7่ ตำบลศรีสรุ ำษฎร์ / ซอยศำลพ่อเสือ
หมู7่ ตำบลศรีสรุ ำษฎร์ / บ้ำนนำยบัณฑิต เสรียุวรำษฎร์

ปีที่ก่อสร้าง
2535
2536
2536
2538
2538
2541
2545
2545
2545
2545

ที่มำ : เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุร,ี กำรบริกำรพื้นที่และทรัพยำกร[ออนไลน์], 1 มีนำคม
2557. แหล่งที่มำ http://www.sridonpai.com/about/about104.php

สำมำรถสรุปได้ว่ำปั จจุบันส่ วนใหญ่ชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกที่มีน้ำประปำ
เข้ำถึงจะใช้น้ำในคลองดำเนินสะดวกและคลองสำขำเพื่อกำรเกษตรเท่ำนั้น สำหรับกำรอุปโภคบริโภค
นั้นชุมชนใช้น้ำประปำซึ่งสะอำดและสะดวกมำกกว่ำ
- กำรไฟฟ้ำ
พื้ น ที่ ศึ ก ษำช่ ว งหลั ก ที่ 5 ทำงฝั่ ง อ.บ้ ำ นแพ้ ว จ.สมุ ท รสำคร
ได้ รั บ บริ ก ำร
จ่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ.บ้ำนแพ้ว สำมำรถจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงทั่วถึง
ด้วยกระแสไฟฟ้ำ 59.69 ล้ำนกิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง ต่อปี 59 สำหรับพื้นที่ศึกษำช่วงหลักที่ 6 ทำงฝั่ง
อ.ดำเนิ น สะดวก จ.รำชบุ รี ได้ รั บ บริ กำรจ่ำ ยกระแสไฟฟ้ ำจำก 2 หน่ว ยงำน คือ หน่ ว ยงำนแรก
กำร ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคต.ดอนไผ่ สำขำที่ 233 ให้บริกำรไฟฟ้ำแก่ชุมชนในพื้นที่ ต.ประสำทสิทธิ์
ต.ดอนไผ่ และ ต.ศรีสุรำษฎร์บำงส่วน หน่วยงำนที่สอง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ต.ดำเนินสะดวก
ให้บริกำรไฟฟ้ำแก่ชุมชนในเขต ต.ศรีสุรำษฎร์ โดยแบ่งเขตกำรให้บริกำรด้วยแนวคลองศำลเจ้ำหลัก
เมือง (หมู่ 6 ต.ศรีสุรำษฎร์) และคลองอภิบำลกุลบุตร (หมู่ 4 ต.ศรีสุรำษฎร์)60

59

สำนักโยธำธิกำรและผังเมิองจังหวัดสมุทรสำคร, ร่ำงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว -หลักห้ำ-เกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร. หน้ำ ภำคผนวก-2.
60
เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี, กำรบริกำรพื้นที่และทรัพยำกร, 2557.
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- กำรกำจัดขยะมูลฝอย
ขยะที่พบในพื้น ที่ศึกษำเป็นขยะจำกครัวเรือนและขยะจำกกำรเกษตร ซึ่งสำมำรถ
กำจัดง่ำยและไม่อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม จึงปรำกฏวิธีกำรกำจัดขยะแบบเผำและฝังกลบของชำวชุมชน
อยู่ อย่ำงไรก็ตำมพื้นที่ศึกษำมีกำรจัดเก็บขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพื้นที่ศึกษำช่วงหลัก
ที่ 6 ทำงฝั่ง อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี เทศบำลศรีดอนไผ่เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับพื้นที่ ศึกษำช่วง
หลั กที่ 5 ทำงฝั่ ง อ.บ้ ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร เทศบำลตำบลหลักห้ำ เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจำกนี้
ทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำครได้เตรียมพื้นที่ตั้งศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด
เพื่ อ รองรั บ ปริ ม ำณขยะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จำกกำรขยำยตั ว ของเมื อ งในอนำคตไว้ ที่ ต.นำโคก อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสำคร พื้นที่ 375 ไร่61
2) ระบบสำธำรณูปกำร
- สถำบันกำรศึกษำ
พื้นที่ศึกษำช่วงหลักที่ 5 ทำงฝั่ง อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร มีสถำบันกำรศึกษำได้แก่
โรงเรียนวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร ระดับอนุบำลถึงประถมศึกษำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สมุทรสำคร และโรงเรี ยนวัดหลั กสี่ พิพัฒ น์รำษฎร์อุปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษำ สั งกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.) เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ทั้งสองโรงเรียน
อยู่ในหมู่ที่ 2 ต.ยกกระบัตร อีกแห่งคือโรงเรียนบ้ำนดอนไผ่(อุดม-สอำงค์อุ่นสุวรรณ) ระดับอนุบำล
ถึงประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำครเขต 1 อยู่ในหมู่ที่ 2 ต.หนองสองห้อง62
พื้นที่ศึกษำช่วงหลักที่ 6 ทำงฝั่ง อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี สถำบันกำรศึกษำได้แก่
โรงเรียนประสำทรัฐกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ประสำทสิทธิ์ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 มีห้องเรียน
ทั้งหมด 27 ห้อง จำนวนข้ำรำชกำรครู 49 คน อัตรำจ้ำงครู 7 คน นักเรียนจำนวน 1,150 คน
อัตรำส่วนนักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน,
โรงเรี ยนชุมชนวัดประสำทสิ ทธิ์(ศรีพรหมมินทร์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ประสำทสิ ทธิ์
ระดับอนุบำลถึงประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำรำชบุรีเขต 2 มีห้องเรียนทั้งหมด 27 ห้อง จำนวนข้ำรำชกำรครู 39 คน อัตรำจ้ำงครู
4 คน นักเรียนจำนวน 942 คน อัตรำส่วนนักเรียน 22 คนต่อครู 1 คน,
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สำนักโยธำธิกำรและผังเมิองจังหวัดสมุทรสำคร, ร่ำงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว-หลักห้ำ-เกษตรพัฒนำ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร. หน้ำ ภำคผนวก-2.
62
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน [ออนไลน์], 1 มีนำคม 2557. แหล่งที่มำ http://www.obec.go.th/
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โรงเรี ย นวั น ทำมำรี อำ(รำชบุรี )ตั้ งอยู่ ห มู่ที่ 4 ต.ประสำทสิ ทธิ์ ระดั บอนุบำลถึ ง
ประถมศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีห้องเรียนทั้งหมด 45 ห้อง
จำนวนครู 75 คน อัตรำจ้ำงครู 2 คน นักเรียนจำนวน 1,792 คน อัตรำส่วนนักเรียน 23 คนต่อครู1 คน
โรงเรี ย นวัด หลั กหกรั ตนำรำม ตั้ง อยู่ ห มู่ ที่ 4 ต.ศรี สุ รำษฎร์ ระดับ อนุ บำลถึ ง
ประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
รำชบุรีเขต 2 มีห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง จำนวนครู 9 คน อัตรำจ้ำงครู 1 คน นักเรียนจำนวน
150 คน อัตรำส่วนนักเรียนต่อครู 15 ต่อ 1 คน63
- กำรสำธำรณสุข
พื้นที่ศึกษำมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลประสำทสิทธิ์ เป็นสถำนพยำบำลของรัฐ
ตั้งอยู่ ที่ ต.ประสำทสิ ทธิ์ และโรงพยำบำลบ้ ำนแพ้ว สำขำหลั ก ห้ ำ ซึ่ง เป็น สถำนพยำบำลเอกชน
ตั้งอยู่ที่ ต.หนองสองห้อง ให้บริกำรครอบคลุมทั่วถึงทำงด้ำนสำธำรณสุขทั้งพื้นที่ศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม
ประชำชนบำงส่วนในพื้นที่ศึกษำช่วงหลักที่ 6 เข้ำรับบริกำรจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ศรีสุรำษฎร์ ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีสุรำษฎร์
- ระบบควำมปลอดภัย
สถำนี ตำรวจภูธ รหลั กห้ ำให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยแก่พื้นที่ศึกษำช่ว งหลั กที่ 6
ทำงฝั่ง อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ปัจจุบันย้ำยมำตั้งชั่วครำวที่เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ขณะกำลัง
ก่ อ สร้ ำ งสถำนี ต ำรวจภู ธ รแห่ ง ใหม่ นอกจำกนี้ มี ห น่ ว ยป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย
ตั้งอยู่ที่สำนักงำนเทศบำลเช่นกัน มีอัตรำกำลังและอุปกรณ์เพียงพอบริกำร รวมถึง ดำเนินกำรติดตั้ง
ถังเคมีดับเพลิงกระจำยในชุมชนเป็นระยะรวมประมำณ 50 แห่ง 64 เพื่อป้องกันอัคคีภัยต่อชุมชน
ที่ส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้
พื้นที่ศึกษำช่วงหลักที่ 5 ทำงฝั่ง อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบ
ของสถำนีตำรวจภูธรบ้ ำนแพ้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่เ ทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จึงต้องสร้ำงที่ทำกำรสำยตรวจ
กระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆในชุมชนที่สำคัญ ในพื้นที่ศึกษำเพื่อให้ควำมคุ้มครองอย่ำงทั่วถึง เช่น ที่ทำกำร
สำยตรวจหนองสองห้ อง ที่ทำกำรสำยตรวจโรงเข้ เป็น ต้น ด้ำ นหน่ ว ยงำนป้องกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัยตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบำลตำบลหลักห้ำ
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เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี, สภำพทำงกำรศึกษำและศำสนำ[ออนไลน์], 1 มีนำคม 2557.
แหล่งที่มำ http://www.sridonpai.com/about/about104.php
64
เรื่องเดียวกัน, หน้ำเดียวกัน.
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- สถำบันศำสนำ
พื้นที่ศึกษำประกอบด้วย 2 ศำสนำคือ พุทธนิกำยมหำยำน พุทธนิกำยหินยำน และ
คริ ส ต์ โ รมั น คำทอลิ ก โดยมี วั ด 4
แห่ ง คื อ วั ด หลั ก หกรั ต นำรำม วั ด หลั ก สี่ ร ำษฎร์ ส โมสร
วัดปทุมทองรัตนำรำม และวัดปรำสำทสิทธิ์ โบสถ์ 1 แห่ง คือ วัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ ศำล
เจ้ำ 3 แห่ง คือ ศำลเจ้ำมูลนิธิตั้งสกุลกำรกุศล ศำลเจ้ำเม่งซวงเซี่ยงตั้ว และศำลเจ้ำฉุยปุยเนี้ย
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ภำพที่ 4.1 แสดงระบบสำธำรณูปกำรของพื้นที่
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4.2.3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้ อ มู ล จำกเทศบำลศรี ด อนไผ่ ส ำนั ก โยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และกำรสำรวจภำคสนำม แบ่งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวกได้ดังนี้ (แผนที่ 4.3)
1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย มีลักษณะกำรตั้งกระจำยตลอดตำมแนว
คลองดำเนินสะดวกซึ่งเป็นแกนหลักของเมือง รวมทั้งกระจำยสู่พื้นที่ชั้นในตำมคลองสำยรอง/สำยย่อย
และริมถนน โดยมีกำรกระจุกหนำแน่นอยู่รอบพื้นที่ที่เป็นวัดและตลำด คือ บริเวณวัดหลักสี่รำษฎร์
สโมสร บริเวณวัดปรำสำทสิทธิ์ บริเวณวัดหลักหกรัตนำรำม กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 มักปรำกฏร่วมกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม ลักษณะของอำคำรเป็นอำคำรเดี่ยวตั้งอยู่โดด และอำคำรเดี่ยวที่เรียงใกล้กัน
หลำยหลัง ปรำกฏทั้งรู ปแบบเรือนไทย เรือนไม้พื้นถิ่น และบ้ำนสมัยใหม่ รูป แบบเรือนไทยและ
เรือนไม้พื้นถิ่นจะมีกำรยกใต้ถุนขึ้นจำกพื้นดินและน้ำ
2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยกึ่งพำณิชยกรรม มักปรำกฏอยู่ในบริเวณ
ตลำด ลั กษณะอำคำรมี 2 ลั กษณะคือ เรือนแถวไม้ริมน้ำและอำคำรพำณิชย์สมัยใหม่ โดย
เรื อ นแถวไม้ริ ม น้ ำนั้ น จะเรี ย งทอดยำวตลอดแนวคลองดำเนิน สะดวก รวมถึ งปำกคลองสำยรอง
บำงแห่ง เช่น คลองโพหัก กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในรูปแบบเรือนแถวไม้ริมน้ำปรำกฏตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก เรือนแถวมีกำรแบ่งพื้นที่ส่วนค้ำขำยและที่อยู่อำศัยภำยใน
อำคำรเดี ย วกั น โดยแบ่ ง พื้ น ที่ ก ำรใช้ ส อยเป็ น ด้ ำ นหน้ ำ และด้ ำ นหลั ง หรื อ ชั้ น บนและชั้ น ล่ ำ ง
ส่วนรูปแบบอำคำรพำณิชย์เริ่มปรำกฏขึ้นมำในระยะหลัง เช่น บริเวณด้ำนหลังวัดปรำสำทสิทธิ์
3) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม ปรำกฏน้อยในพื้นที่ศึกษำเนื่องจำก
ส่ว นใหญ่เป็ นกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยกึ่งพำณิช ยกรรม อย่ำงไรก็ตำมพบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้แทรกอยู่กับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยกึ่งพำณิชยกรรมบริเวณ
ริมถนนดำเนินสะดวก-หลักห้ำ ด้ำนหลังวัดปรำสำทสิทธิ์ โดยเป็นพำณิชยกรรมขนำดเล็กในรู ปแบบ
ร้ำนสะดวกซื้อ
4) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศำสนำและควำมเชื่อ ศูนย์รวมทำงด้ำนจิตใจ ของ
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ทั้ง 2 ศำสนำ 3 นิกำย คือ พุทธนิกำยหินยำน
พุทธมหำยำน และคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก ตั้งกระจำยตำมแนวคลองดำเนินสะดวกเป็นหลัก โดย
มักปรำกฏอยู่ตำมใกล้เสำหลักหินบอกระยะทำงคลองดำเนินสะดวก เช่น ใกล้เสำหลักหินที่ 4 มีวัด
หลักสี่รำษฎร์สโมสร เสำหลักที่ 5 มีวัดปรำสำทสิทธิ์และวัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ และเสำ
หลักที่ 6 มีวัดหลักหกรัตนำรำม นอกจำกนี้ชำวจีนยังมีกำรสร้ำงศำลเจ้ำ เล็กๆกระจำยห่ำงกันตำมแนว
คลองตำมควำมเชื่อ รวมถึงยังให้ควำมเคำรพเสำหลักหิน จนกลำยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
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5) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร สถำบันรำชกำรตั้งอยู่ในบริเวณที่
สำมำรถเข้ำถึง ได้ง่ำย โดยอยู่ ริ มถนน ส่ ว นสถำบันกำรศึกษำตั้ งสั มพันธ์ กับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ น
ประเภทศำสนำและควำมเชื่อ เช่น โรงเรียนชุมชนวัดประสำทสิทธิ์ใกล้ วัดปรำสำทสิทธิ์ โรงเรียน
วันทำมำรีอำในวัดแม่พระสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น
6) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีสัดส่วนพื้นที่มำกที่สุดในชุมชนริม
คลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 โดยเป็นสวนผักและสวนผลไม้กระจำยอยู่ทั้งพื้นที่ริมน้ำ
และถนน มีรูปแบบกำรทำเกษตรที่เกิดจำกกำรปรับตัวของชำวสวนจนเป็นเอกลักษณ์ทำงภูมิปัญญำ
คือ ระบบสวนยกร่อง ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับโครงข่ำยน้ำ พืชที่ชำวสวนดำเนินสะดวกนิยมปลูกเช่น
องุ่น ส้ม ละมุด ชมพู่ มะม่วง แก้วมังกร ฯลฯ

แผนที่ 4.3 แสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและ
จังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ.2555
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4.2.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐำนชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 คนจีนและคนไทย
เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมำกที่สุด ทั้งสองกลุ่มนี้มีทักษะสูงในกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม
โดยเฉพำะคนจีนที่มีภูมิปัญญำในกำรทำสวนยกร่อง อีกทั้งสภำพภูมิประเทศและควำมอุดมสมบูรณ์
เหมำะแก่กำรเพำะปลูก ส่งผลเกษตรกรรมกลำยเป็นอำชีพหลักของชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 พืชที่ชำวสวนดำเนินสะดวกนิยมปลูกเช่น องุ่น ส้ม ละมุด ชมพู่ มะม่วง แก้ว
มังกร มะนำว มะพร้ำว โดยกำรขำยผลผลิตนั้นมี 2 ประเภทคือพ่อค้ำคนกลำงมำรับซื้อในสวน และ
เจ้ำของสวนนำไปส่ง-ขำยเอง ตลำดที่ทำกำรรับผลผลิตของชุมชน ได้แก่ ตลำดนครปฐม ตลำดศรี
เมือง จ.รำชบุรี ตลำดไทและตลำดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธำนี 65
อำชีพด้ำนกำรค้ำขำยเป็นอันดับรองลงมำ มีทั้งกำรค้ำริมน้ำและบนบก กำรค้ำริมน้ำเป็นเรือน
แถวไม้ ขำยสินค้ำประเภทของชำ อำหำร เสื้อผ้ำ และร้ำนขำยยำ ร้ำนค้ำทำงบริเวณวัดปรำสำทสิทธิ์
และวัดหลักหกรัตนำรำมรองรับเฉพำะคนในชุมชน เนื่องจำกมีขนำดเล็กและเริ่มลดน้อยลง ส่วน
ร้ำนค้ำริมน้ำวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรสำมำรถรองรับชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มำทำบุญได้ประมำณ
100 คน สำหรับกำรพำยเรือค้ำขำยในคลองดำเนินสะดวกนั้นยังเหลืออยู่ ผู้ค้ำมักเป็นคนชรำขำย
อำหำรและขนม แต่มีจำนวนน้อยลงมำกซึ่งมีสำเหตุมำจำก 2 เหตุผล คือผู้ค้ำย้ำยไปขำย ที่ตลำดน้ำ
ดำเนินสะดวก และกำรเปลี่ยนจำกกำรพำยเรือขำยไปเป็นกำรขำยประจำที่ โดยใช้รอกยกเรือขึ้น
เทียบ ด้ำนกำรค้ำขำยบนบกนั้นปรำกฏตำมริมถนน มีลักษณะเป็นพำณิชยกรรมขนำดเล็กประเภท
ร้ำนสะดวกซื้อ นอกจำกนี้มีอำชีพรับจ้ำงทำงกำรเกษตรและทั่วไป และข้ำรำชกำรตำมลำดับ รำยได้
เฉลี่ยของชุมชนคือ 32,791 บำท ต่อคนต่อปี
จำกข้อมูลสภำพทั่วไปของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นนั้น เห็น ได้ว่ำ กลุ่มคน 3 ชำติพันธุ์คือ ไทย จีน ไทยทรงดำ ซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพำะตัวเข้ำมำ
ตั้งถิ่น ฐำน ก่อให้ เกิดลั กษณะภูมิทัศน์วัฒ นธรรมขึ้น กลุ่ มคนมีกำรปรับตัว เข้ำกับสภำพแวดล้ อม
ธรรมชำติสอดคล้องระบบทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพอำกำศ จนกลำยเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนริมน้ำ
รูปแบบสถำปัตยกรรม กำรประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรมระบบสวนยกร่อง กำรสัญจรทำงน้ำ
รวมถึงสร้ำงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้น เหล่ำนี้ล้วนเป็นผลมำจำกกำรกำรสั่งสมตั้งแต่
อดีตแล้วแสดงออกมำเป็นภูมิทัศน์ที่เรำสัมผัสได้ในปัจจุ บัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีกำรศึกษำพัฒนำกำร
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อจะได้เข้ำใจภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนได้ชัดเจนขึ้น
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สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556..

บทที่ 5
พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
จำกบทที่ผ่ำนมำได้อธิบำยถึงบริบทภำพรวมของพื้นที่ศึกษำ ทั้งประวัติศำสตร์ และสภำพทั่วไป
ทั้งกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้ทรำบถึงลักษณะทำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเบื้องต้น ดังนั้นบทนี้
จึงนำข้อมูลดังกล่ำว ประกอบกับกำรสืบค้นทำงเอกสำร กำรสำรวจภำคสนำม กำรสัมภำษณ์ และ
ภำพถ่ ำ ยทำงอำกำศในอดี ต มำอธิ บ ำยพั ฒ นำกำรภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมในเชิ ง ลึ ก ของชุ ม ชน
ที่มีกำรเปลี่ ย นแปลงไปในแต่ล ะช่ว ง อันจะนำไปสู่ กำรวิเครำะห์ องค์ประกอบและคุณค่ ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในบทต่อไปได้
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
มี พั ฒ นำกำรของภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมมำยำวนำน จำกสมมติ ฐ ำน หลั ก ฐำน เอกสำรต ำรำ และ
กำรสัมภำษณ์ผู้รู้ในพื้นที่ ผู้วิจัยสำมำรถแบ่งพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น 3 ช่วง โดยพิจำรณำ
จำกลักษณะและเหตุกำรณ์สำคัญที่ปรำกฏในช่วงเวลำนั้นๆ ผสำนกับหลักแนวควำมคิดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรที่แบ่งพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมตำมระดับกำรเข้ำไปจัดกำรพื้นที่โดยมนุษย์และธรรมชำติ
อย่ำงไรก็ตำมช่วงเวลำก่อนกำรเกิดชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกนั้นมีควำมเกี่ยวโยงกับพื้นที่ศึกษำ
ในเวลำต่อมำอย่ ำงมำก จึ งมีควำมจ ำเป็นต้องศึ กษำช่ว งเวลำดังกล่ ำวเพิ่มเติม ดังนั้ นกำรอธิบำย
พัฒนกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จึงมี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก (สมัยอยุธยำถึงปลำยรัชกำลที่ 4 : พ.ศ. 2000-2408)
ส่วนที่ 2 ยุคหลังกำรขุดคลองดำเนินสะดวก(หลังรัชกำลที่ 4 : พ.ศ.2409 เป็นต้นไป) ซึ่งแบ่ง
พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละช่วงในส่วนที่ 2 ดังนี้
ช่วงที่ 1 ยุคเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวกและกำรตั้งถิ่นฐำน (สมัยปลำยรัชกำลที่ 4 ถึงปลำย
รัชกำลที่ 5 : พ.ศ. 2409-2449)
ช่วงที่ 2 ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก (สมัยปลำยรัชกำลที่ 5 ถึงปลำย
รัชกำลที่ 8 : พ.ศ. 2450-2489)
ช่วงที่ 3 ยุคกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน กำรเกษตร และกำรคมนำคม (ช่วงปลำยรัชกำลที่ 8 ถึง
ปัจจุบัน : พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน)
ทั้งนี้กำรศึกษำพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะศึกษำทั้งพื้นที่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงที่มี
ควำมเกี่ยวโยงกัน โดยกำรศึกษำพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละยุคจะเน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในเชิงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระทำของมนุษย์และธรรมชำติ มี 3 เรื่อง คือ
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ลั ก ษณะทำงกำยภำพ(กำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนของชุ ม ชน กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชน โครงสร้ ำ งของชุ ม ชน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงข่ำยกำรสัญจร) ลักษณะทำงเศรษฐกิ จ และลักษณะทำงสังคมและ
วัฒนธรรม(กลุ่มคนและวิถีชีวิต และควำมสัมพันธ์ของชุมชนต่อพื้นที่โดยรอบ) รำยละเอียดมีดังนี้
5.1 ยุคก่อนการขุดคลองดาเนินสะดวก (สมัยอยุธยาถึงปลายรัชกาลที่ 4 : พ.ศ. 2000-2408)
แม้ ว่ ำ ยั ง ไม่ มี ก ำรขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวก แต่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษำและพื้ น ที่ โ ดยรอบมี ร่ อ งรอย
กำรอยู่อำศัยและกำรใช้ประโยชน์พื้นที่บ้ำงแล้ว ซึ่งมนุษย์มี กำรพึ่งระบบธรรมชำติค่อนข้ำงสูง มีกำร
ปรับเปลี่ยนสิ่งต่ำงๆรอบตัวน้อย ลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงนี้มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
5.1.1.1 การตั้งถิ่นฐาน
จำกหลั ก ฐำนของเอกสำรทำงประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละพระครู สิ ริ ว รรณวิ วั ฒ น์ ร ะบุ ว่ ำ
สภำพทำงภู มิ ศ ำสตร์ บ ริ เ วณคลองด ำเนิ น สะดวกดั้ ง เดิ ม ก่ อ นกำรขุ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม ชุ่ ม น้ ำ
มีพืชจำพวกอ้อย ปรง เสือหมอบ ถัดออกมำเป็นทุ่งนำ ไร่ ที่มีไม้ยืนต้น เช่น ก้ำมปู สะแก นุ่น เป็น
ต้น66 ในพื้นที่มีลำน้ำธรรมชำติซึ่งแตกสำขำย่อยออกมำจำกแม่น้ำแม่กลอง เช่น คลองบำงนกแขวก
คลองบำงป่ำ คลองบำงพัง คลองสี่หมื่น คลองแพงพวย67 เป็นต้น
กำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนแรกเริ่ ม ก่ อ นกำรขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวกจะอยู่ ริ ม แม่ น้ ำแม่ ก ลอง
ซึ่งถัดจำกพื้นที่ศึกษำไปทำงตะวั นตกเฉียงเหนือประมำณ 8 กิโลเมตร คือ บริเวณคลองแพงพวยและ
คลองสี่หมื่น68 กลุ่มคนที่อำศัยเป็นกลุ่มใดยังไม่แน่ชัด แต่หำกพิจำรณำจำกประวัติศำสตร์สมัยอยุธยำ
ของลุ่มน้ำแม่กลอง สำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำอำจเป็นกลุ่มคนจำกอิทธิพลในกำรเป็นเมืองท่ำของเมือง
รำชบุรีและเมืองกำญจนบุรีช่วงสมัยพระบรมไตรโลกนำถเรื่อยมำ โดยต่ำงชำติล่องเรือขนสินค้ำผ่ำนมำ
ทำงแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปถึงเมืองรำชบุรีเพื่อตัดเข้ำแม่น้ำท่ำจีนผ่ำนแม่น้ำเจ้ำพระยำสู่กรุงศรีอยุธยำ 69
คลองแพงพวยและคลองสี่ ห มื่น เป็ นทำงผ่ ำนของเรือ สิ นค้ ำเข้ำออกในล ำน้ ำแม่ กลอง จึง เกิด กำร
ตั้งชุมชนบริเวณนี้ รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนของกลุ่มชุมชนนี้จะตั้งกระจำยตำมแนวคลองแพงพวยและ
คลองสี่หมื่น แต่จะกระจุกตรงบริเวณปำกคลองที่ติดแม่น้ำแม่กลองเป็นหลัก เนื่องจำกจำเป็นต้อง
อำศัยน้ำในกำรดำรงชีวิต กำรทำเกษตร และกำรคมนำคม อย่ำงไรก็ตำมบริเวณปลำยคลองและ
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ถัดเข้ำ ไปถึงพื้ น ที่ ศึก ษำนั้ น มีก ำรตั้ งถิ่ นฐำนเช่น กัน โดยมี ลั ก ษณะกระจำยตั ว ห่ ำงๆกัน เนื่ องจำก
เป็นพื้นที่ทำนำกว้ำงผสมกับพื้นที่อยู่อำศัยและพื้นที่ธรรมชำติ
นอกจำกนี้ อี ก บริ เ วณหนึ่ ง ที่ มี ก ำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนก่ อ นกำรขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวกคื อ
คลองหมู ท อดบริ เ วณด้ ำ นตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องพื้ น ที่ ศึ ก ษำ คลองหมู ท อดหรื อ คลองแพ้ ว
จังหวัดสมุทรสำครในปัจจุบัน เป็นคลองที่แตกสำขำจำกคลองสุนัขหอนผ่ำนคลองท่ำแร้ง เดิมบริเวณ
โดยรอบซึ่งรวมถึงบำงส่วนทำงตะวันออกของพื้นที่ศึกษำเป็นป่ำ เช่น ป่ำไม้เบญจพรรณ ป่ำหนำมแดง
ป่ำตำตุ่ม สันนิษฐำนว่ำชำวบ้ำนที่อำศัยริมคลองสุนัขหอนพำยเรือผ่ำนคลองท่ำแร้งเข้ำคลองหมูทอด
และเดินเท้ำมำบริเวณนี้เพื่อตัดฟืน หำของป่ำและล่ำสัตว์โดยเฉพำะหมูป่ำ แต่พื้นที่รกจึงมักหลงทำง
ชำวบ้ำนจึงทำเครื่องหมำยบอกทิศทำงด้วยเสำธงสูงที่ปลำยผูกผ้ำสีแดงหรือสีขำว บริเวณที่ปักเสำธง
สัญลักษณ์เป็นพื้นที่ที่มีหมูป่ำชุกชุม มักจะมำทอดตัวลงนอนโดยรอบตำแหน่งนี้ จึง เรียกว่ำหมูทอด
คลองใกล้พื้น ที่นั้น จึงถูกเรียกเป็น คลองหมูทอดด้ว ย ต่อมำเปลี่ยนเป็นคลองแพ้ว เพรำะเรียกจำก
ลักษณะกำรทำเสำธงเป็น สัญลักษณ์ว่ำ “กำรแพ้ว ธง” ภำยหลั งมีกำรตั้งถิ่นฐำนชุมชนเกิดขึ้นอยู่
บริเวณคลองแพ้วจึงเรียกว่ำ “บ้ำนแพ้ว” ซึ่งชุมชนนี้มีขนำดใหญ่ขึ้นเมื่อมีกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
ตัดผ่ำน70 รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนมีลักษณะคล้ำยบริเวณคลองแพงพวยและคลองสี่หมื่นคือกระจำย
ตำมเส้น คลองแพ้ว สันนิษฐำนว่ำบ้ำนเรือนกลุ่มๆแรกที่ตั้งถิ่นฐำนเป็นเพิงพักเพื่อล่ำสัตว์ หำฟืน และ
ของป่ำ71

70
71

ส.พลำยน้อย, ชื่อเสียงเรียงนำม ควำมรู้เรื่อง แม่น้ำลำคลอง, หน้ำ 146-148.
สัมภำษณ์ ทศพล นุชดอนไผ่, 15 เมษำยน พ.ศ. 2556.

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงเหตุกำรณ์สำคัญของชุมชนยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก

ที่มา : ผู้วิจยั ,2556
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5.1.1.2 การขยายตัวของชุมชน
ช่วงแรกกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจำกกำรขยำยตัวขึ้นอยู่กับชุมชนโดยรอบ ซึ่งศูนย์กลำงกำรขยำยตัว
มำจำกบริเวณฝั่งตะวันตกคือคลองแพงพวย คลองสี่หมื่น และฝั่งตะวันออกคือคลองแพ้วแผ่เข้ำมำสู่
พื้นที่ศึกษำ นอกจำกนี้ข้อจำกัดทำงด้ำนธรรมชำติ สภำพกำยภำพ แรงงำนประชำกร และเทคโนโลยี
เป็นอีกประกำรที่ทำให้กำรขยำยตัวชุมชนเข้ำมำด้ำนในพื้นที่ศึกษำได้ช้ำเพรำะกำรบุกเบิกพื้นที่ใหม่นั้น
จำเป็นต้องใช้เวลำ แรงงำน เทคโนโลยี คนจึงเลือกกระจุกอยู่ในพื้นที่เส้นทำงน้ำผ่ำนหรือถัดจำก
เส้นทำงน้ำในรัศมีสั้นๆเท่ำนั้น
ต่อมำด้วยกำรที่ภูมิภำคนี้เป็นสังคมชำวพุทธจึงมีกำรสร้ำงศำสนสถำนเพื่อเป็นศูนย์รวม
ทำงด้ ำ นจิ ต ใจท ำให้ ก ำรขยำยตั ว ของชุ ม ชนเริ่ ม เปลี่ ย นมำเป็ น กำรเกำะกลุ่ ม ที่ วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลำง
จำกหลักฐำนที่ปรำกฏพบว่ำมีวัดที่เกิดในช่วงก่อนกำรขุด คลองดำเนินสะดวกคือ วัดโคกหลวง และ
วัดใหม่สี่หมื่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ตำบลแพงพวยและตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก ตำมลำดับ พระครู
สิ ริ ว รรณวิวัฒ น์ ร ะบุ ว่ำ วัดโคกหลวงเป็นวัดแห่ ง แรกของอำเภอดำเนินสะดวก เดิมวัดโคกหลวง
มีบริเวณวัดกว้ำงขวำงมำก ถือเป็นวัดใหญ่ที่ มีควำมสำคัญของชุมชนในที่รำบลุ่มนี้ โดยกรมศิลปำกร
สัน นิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นช่วงสมัยอยุ ธยำตอนปลำยเนื่องจำกลั กษณะสถำปัตยกรรมของโบสถ์ที่เป็น
แบบเก่ำสมัยอยุธยำ72 ดังนั้นในช่วงหลังกำรขยำยตัวของชุมชนจึงมีปัจจัยทำงด้ำนศำสนสถำนเข้ำมำ
ประกอบด้วย

ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลกลำงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, วัดใหม่สี่หมื่น[ออนไลน์], 24 กรกฎำคม 2555. แหล่งที่มำ http://www.mculture.in.th/moc_new/album/147502 /

ภำพที่ 5.1 แสดงศำสนสถำนที่ตั้งขึ้นในสมัยก่อนมีกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
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พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 132-133.
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ที่มำ: ผู้วิจัย,2556 และแผนที่จำก ศรีศกั ดิ์ วัลลิโภดม, ทัศนะนอกรีต: ภูมิศำสตร์-ภูมิลักษณ์ ตั้งบ้ำนแปงเมือง(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เมืองโบรำณ,
2543), หน้ำ 45

ภำพที่ 5.2 แสดงกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของชุมชนยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
5.1.1.3 โครงสร้างของชุมชน
ในยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวกนั้น ควำมซับซ้อนทำงโครงสร้ำงชุมชนมีไม่มำก
เนื่องจำกชุมชนมีควำมเป็นสังคมชนบทสูง และมีควำมหนำแน่นประชำกรน้อย โครงสร้ำงของชุมชน
สมัย นั้ น ประกอบด้ว ย แหล่ งน้ า มีแม่น้ำแม่กลองพัดพำน้ำและแร่ธ ำตุสู่ พื้นที่ชั้นในผ่ ำนทำงคลอง
แพงพวย และคลองสี่หมื่น ส่วนทำงทิศตะวันออกมีคลองแพ้วเข้ำมำหล่อเลี้ยง บ้านเรือน ซึ่งบำงส่วน
เลื อ กตั้ ง ถิ่ น ฐำนตำมแนวล ำน้ ำเพื่ อ ควำมสะดวกในกำรคมนำคมออกสู่ แ ม่ น้ ำแม่ ก ลองของกลุ่ ม
ฝั่ ง ตะวั น ตกและคลองสุ นั ข หอนของกลุ่ ม ฝั่ ง ตะวั นออก บำงส่ ว นเลื อ กตั้ งถั ด เข้ ำ ไปยัง พื้ น ที่ ชั้ น ใน
เพื่อขยำยพื้นที่ทาการเกษตรทำให้ต้องเดินเท้ำ ขี่สัตว์ หรือเทียมเกวียนแทนกำรใช้เรือ โดยรอบนอก
ยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติรำยล้อมอยู่ ส่วนศาสนสถานที่เริ่มเกิดขึน้ ทำให้กลำยเป็นศูนย์กลำงของชุมชน
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5.1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดินยังไม่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกประชำกรยังมีน้อย มีกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัยและเพื่อกำรเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่
อำศัยจะกระจำยตัวตำมคลองแพงพวย คลองสี่ หมื่น และคลองแพ้ว แต่ควำมหนำแน่นประชำกร
บริเวณปำกคลองจะมีสัดส่วนมำกกว่ำปลำยคลอง ส่วนกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมนั้นจะอยู่ใกล้
กับที่อยู่อำศัย แต่มีบำงกลุ่มอยู่ถัดจำกปลำยคลองเล็กน้อยเพื่อขยำยพื้นที่ทำนำ พื้นที่โดยรอบชุมชน
ซึ่งรวมถึงบำงส่วนของพื้นที่ศึกษำเป็นพื้นที่ป่ำมีกำรใช้ประโยชน์ได้เพื่อกำรล่ำสัตว์ และหำของป่ำ
โดยมีทำงเกวียนและทำงเดินเท้ำเชื่อม พื้นที่สถำนบันศำสนำกลำยเป็นศูนย์กลำงชุมชนในเวลำต่อมำ
ด้ำนวัส ดุบ้ำนเรือนสัน นิ ษฐำนว่ำเป็นวัส ดุธ รรมชำติที่ห ำได้ในพื้นที่ ขนำดอำคำรไม่ใหญ่เนื่องจำก
เพิ่งเริ่มตั้งถิ่นฐำน คติควำมเชื่อในกำรวำงผังบ้ำนยังไม่ปรำกฏ ชำวบ้ำนคำนึงสภำพภูมิศำสตร์และ
ควำมสะดวกในกำรดำรงชีวิตเท่ำนั้น เช่น กำรยกพื้นบ้ำนสูงเพื่อรองรับช่วงน้ำหลำก แต่ช่วงปลำย
ยุคเริ่มมีกำรเลือกตั้งถิ่นฐำนใกล้วัด
5.1.1.5 โครงข่ายการสัญจร
โครงข่ำยกำรสั ญจรในสมัยนั้นสำมำรถแบ่งเป็น 2 ลั กษณะ คือโครงข่ำยกำรสัญจร
ภำยในพื้น ที่ศึกษำ และโครงข่ำยกำรสัญจรภำยนอกที่เกี่ยวโยงกับพื้นที่ศึกษำ สำหรับกำรสัญจร
ในพื้นที่ศึกษำนั้นเนื่องจำกคลองที่เชื่อมในพื้นที่ยังไม่มี แต่มีเพียงคลองแพงพวย คลองสี่หมื่น และ
คลองแพ้วซึ่งเป็นคลองธรรมชำติจำกภำยนอกเข้ำมำ ชำวบ้ำนที่อำศัยในพื้นที่ชั้นในห่ำงจำกคลอง
เหล่ ำนั้ น หรื อกลุ่ มคนที่ เข้ำมำเพื่อล่ ำ สั ตว์และหำของป่ำจึ ง จำเป็น ต้องใช้ กำรสั ญ จรทำงบก อำทิ
กำรเดินเท้ำ เทียมเกวียนด้วยม้ำ ลำ73 โครงข่ำยกำรสัญจรไม่ซับซ้อนและเป็นเส้นทำงที่คนในพื้นที่หรือ
คนนอกที่เข้ำมำใช้ประจำคุ้นเคย โดยจะมีรอยทำงเกวียนหรือสัญลักษณ์ธงในกำรบอกตำแหน่ง
ส่ ว นโครงข่ ำ ยกำรสั ญ จรภำยนอกที่ เ กี่ ย วโยงกั บ พื้ น ที่ ศึ ก ษำนั้ น จะเป็ น โครงข่ ำ ย
กำรสัญจรทำงเรือมี 2 โครงข่ำยที่สำคัญคือ โครงข่ำยกำรสัญจรทำงด้ำนฝั่งตะวันตกของพื้นที่ศึกษำ
ได้แก่ คลองแพงพวย คลองสี่ห มื่นเชื่อมออกสู่แม่น้ำแม่กลอง และโครงข่ำยกำรสั ญจรทำงด้ำนใต้
ของพื้นที่ศึกษำคือ โครงข่ำยกำรสัญจรระหว่ำงพระนคร(กรุงเทพมหำนครในปัจจุบัน)กับเมืองรำชบุรี
เมื อ งเพชรบุ รี และหั ว เมื อ งทำงใต้ จำกหลั ก ฐำนจำกนิ ร ำศเมื อ งเพชรของสุ น ทรภู่ อ ธิ บ ำยว่ ำ
ในสมัยธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์กำรเดินทำงจำกพระนครไปเมืองรำชบุรี หรือเมืองทำงใต้นั้น จะเริ่ม
จำกแม่น้ำเจ้ำพระยำ ผ่ำนคลองด่ ำน ไปยังคลองสุนัขหอน ล่องเข้ำเมืองสมุทรสงครำม แล้วแยกเป็น
2 สำย หำกขึ้นทิศเหนือจะผ่ำนแม่น้ำแม่กลองไปเมืองรำชบุรี แต่หำกลงทิศใต้จะผ่ำนแม่น้ำแม่กลอง
สู่คลองบำงตะบูนไปเมืองเพชรบุรีและหัวเมืองทำงใต้ ซึ่งโครงข่ำยกำรสัญจรนี้ใช้เวลำกำรเดินทำงนำน
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ชุติกำญจน์ บุญจือ, “กำรดำรงอยูข่ องวิถีกำรค้ำทำงน้ำภำยใต้กระแสทุนนิยม :กรณีศึกษำชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน
สะดวก จังหวัดรำชบุร”ี , หน้ำ 49.
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ต่อมำควำมไม่ส ะดวกในกำรใช้โครงข่ำยนี้จึงกลำยเป็นเหตุผ ลหนึ่งในกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
ในเวลำต่อมำ

ที่มำ: ปรับปรุงจำก ศรีศกั ดิ์ วัลลิโภดม, ทัศนะนอกรีต: ภูมิศำสตร์-ภูมิลักษณ์ ตั้งบ้ำนแปงเมือง, หน้ำ 45 และ ส.พลำยน้อย, ชือ่ เสียงเรียง
นำม ควำมรูเ้ รือ่ ง แม่น้ำลำคลอง . หน้ำที่ 70-71

ภำพที่ 5.3 แสดงเส้นทำงกำรเดินเรือจำกพระนครไปเมืองรำชบุรี เพชรบุรี และเมืองทำงใต้ ในยุคก่อน
กำรขุดคลองดำเนินสะดวก (ช่วงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น)
5.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
พื้น ที่ศึกษำและบริ เวณใกล้ เคียงในช่ว งก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวกนั้นมีควำม
อุดมสมบู ร ณ์สู งเนื่ องจำกเป็น พื้น ที่รำบลุ่ มต่ำน้ำท่ว มถึง มีควำมสู งจำกระดับน้ำทะเลเพียง 3 ฟุต
แร่ ธ ำตุ ต่ ำ งจึ ง ตกตะกอนทั บ ถมในช่ ว งน้ ำหลำกจนกลำยเป็ น พื้ น ที่ ที่ เ หมำะต่ อ กำรเพำะปลู ก 74
กำรประกอบอำชีพหลักของคนในพื้นที่จึงเป็นด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ กำรทำนำ ทำไร่ รูปแบบ
กำรผลิตเป็นแบบยังชีพเฉพำะภำยในครอบครัวและชุมชนเท่ำนั้น ใช้แรงงำนสมำชิกในครอบครัว
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พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ,หน้ำ 21
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และสัตว์เป็นหลัก ข้อสำคัญคือ ระดับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการทาเกษตรกรรมมีระดับต่าและมี
การพึ่งพิงระบบธรรมชาติในการผลิตสูง โดยชำวบ้ำนที่อยู่ห่ำงจำกคลองแพงพวยและคลองสี่หมื่น
จะรอน้ำฝนเพียงอย่ำงเดียว ปริมำณน้ำที่ได้ไม่แน่นอน อีกทั้งน้ำจำกแม่กลองไหลเอ่อท่วมนำในที่ลุ่ม
เกือบทุกปี75 ส่วนกำรทำสวนยกร่องในพื้นที่ศึกษำนั้นยังไม่ปรำกฏเอกสำรหลักฐำนว่ำมีกำรทำสวน
รูปแบบดังกล่ำวในยุคนี้ แม้มีกำรสันนิษฐำนว่ำภูมิปัญญำกำรทำสวนยกร่องของคนจีนมีมำตั้งแต่
สมัย กรุ งศรี อยุ ธ ยำตอนต้น 76แล้ ว ก็ตำม ผู้ ใหญ่บ้ ำนฐำปนพงศ์จึงสั นนิษฐำนว่ำเพรำะพื้นที่ศึกษำ
ก่ อ นกำรขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวกนั้ น ยั ง ไม่ มี ค นจี น เข้ ำ มำอำศั ย ภู มิ ปั ญ ญำทำงด้ ำ นกำรปลู ก พื ช
แบบยกร่องจึงยังไม่มี อีกทั้งในพื้นที่เน้นกำรทำนำเพรำะเป็นอำหำรหลัก 77 ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับพระครูสิริวรรณวิวัฒน์ 78และคณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุ 79ที่อ้ำงว่ำ
สวนดำเนินสะดวกเกิดจำกกำรเปลี่ยนที่นำให้เป็นสวนโดยคนจีนที่ มำขุดคลองดำเนินสะดวก เรียกว่ำ
“กำรเบิกสวน” จึงสรุปได้ว่ำในพื้นที่ศึกษำสมัยก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวกยังไม่มีกำรทำสวน
ยกร่อง
นอกจำกนี้มีกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำระหว่ำงกันบ้ำง จำกบันทึกทำงประวัติศำสตร์และ
คำบอกเล่ำระบุว่ำ ก่อนมีกำรขุดคลองดำเนินสะดวกมีตลำดน้ำปำกคลองหรือเรียกโดยย่อว่ำตลำด
“นั ดปำกคลอง” เป็ นตลำดทำงน้ำที่ตั้งอยู่ปำกคลองใกล้ แม่น้ำแม่กลอง ต่อมำเมื่อมีกำรขุดคลอง
ดำเนินสะดวกมีตลำดน้ำที่เกิดใหม่พร้อมกับกำรขุดคลองคือ ตลำดน้ำปำกคลองลัดรำชบุรี 80 โดยนัด
ปำกคลองจะกำหนดเอำวัน ขึ้น-แรม 1 ค่ำ 6 ค่ำ 11 ค่ำ รวม 6 วัน81 เป็นวันนัด สินค้ำเป็นข้ำว ของ
ป่ำ และสัตว์ที่ล่ำได้
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คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุในคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั , วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดรำชบุรี,หน้ำ 215.
76
วลัยลักษณ์ ทรงศรี, บทควำมมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์เรื่อง สวนผลไม้: เศรษฐกิจของชำวบำงกอก[ออนไลน์],ไม่ระบุปี. แหล่งที่มำ
http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=83 5 [สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2557] และ มติชนรำยวัน, สวนยกร่องที่บำงกอกยุค
อยุธยำ[ออนไลน์ ], 5 เมษำยน 2556. แหล่งที่มำhttp://www.sujitwongthes.com/2013/04/siam05042556/[สืบ ค้นเมื่อ 10
มกรำคม 2557]
77
สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556.
78
กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง, หน้ำ 159.
79
คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุในคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดรำชบุรี, หน้ำ 217.
80
เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 132-133.
81
กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง, หน้ำ 171.

83
5.1.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
5.1.3.1 กลุ่มคนและวิถีชีวิต
วิถีชีวิตในสมัยนี้ไม่สะดวกสบำย เมื่อถึงฤดูแล้งก็พื้นที่ปลำยคลองขำดแคลนน้ำกิน น้ำ
ใช้ เพำะปลูกได้ไม่ดีก็ปรับมำเป็นกำรล่ำสัตว์ เช่น หมูป่ำ ครั้นฤดูน้ำหลำกพื้นที่เกษตรกรรมถูกท่วม
เสีย หำย เข้ำป่ ำล่ ำสั ตว์ไม่ได้ จึ งมีกำรปรับตัว โดยจับสั ตว์น้ำแทน ยุคนี้มนุษย์ต้องอยู่ภำยใต้ระบบ
ธรรมชำติเกือบทุกด้ำนทั้งกำรเลือกที่ตั้งเพื่ออยู่อำศัย กำรทำเกษตรกรรม ปริ มำณน้ำ ดินที่มีตะกอน
แร่ธำตุจำกกำรพัดพำของลำน้ำ อำหำรและสมุนไพรรักษำโรค แม้ควำมเป็นอยู่จะมีควำมลำบำกบ้ำง
ชำวบ้ำนยั งมีศูนย์ ร วมจิ ตใจคือวัด หลั กธรรมทำงศำสนำช่ว ยชำระจิตใจ และเคำรพต่อธรรมชำติ
หลอมกลำยเป็นวิถีชีวิตตำมวิถีสังคมพุทธในบริบทเกษตรกรรมที่มีควำมสงบสุข
5.1.3.2 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพื้นที่โดยรอบ
พื้นที่ศึกษำก่อนขุดคลองดำเนินสะดวกนั้นมีควำมสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบอย่ำงมำก
ทั้งในระดับละแวกชุมชนและระดับเมือง ดังนี้
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ละแวกชุ ม ชน มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งพื้ น ที่ ค ลองแพงพวย
คลองสี่หมื่น และคลองแพ้วในด้ำนอิทธิพลกำรขยำยเข้ำมำของชุมชนต่อพื้นที่ศึกษำ ควำมสัมพันธ์
ด้ ำ นกำรแลกเปลี่ ย นทำงเศรษฐกิ จ ของนั ด ปำกคลองต่ อ พื้ น ที่ ศึ ก ษำ และควำมสั ม พั น ธ์ ด้ ำ น
กำรทำเกษตรกรรม ล่ำสัตว์ และหำของป่ำต่อพื้นที่ศึกษำ
ส่วนควำมสัมพันธ์ระดับเมือง มีควำมสัมพันธ์ด้ำนอิทธิพลกำรเป็นเมืองท่ำของรำชบุรี
และกำญจนบุรีที่นำมำสู่กำรตั้งถิ่นฐำน และควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรสัญจรระหว่ำงหัวเมืองใหญ่ที่นำมำ
สู่กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศึกษำอย่ำงมำกในอนำคตคือกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
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5.2 ช่วงที่ 1 ยุคเริ่มการขุดคลองดาเนินสะดวกและการตั้งถิ่นฐาน (สมัยปลายรัชกาลที่ 4 ถึง
ปลายรัชกาลที่ 5 : พ.ศ. 2409-2449)
จำกกำรล่ำอำณำนิคมของอังกฤษเพื่อแสวงหำทรัพยำกรในกำรสร้ำงควำมเป็นมหำอำนำจให้แก่
ประเทศตนเอง ไทยจึ งต้องทำสนธิสั ญญำเบำว์ริ่งกับอังกฤษช่วง พ.ศ. 2398-2453 เพื่อปกป้ อง
ประเทศเพรำะเห็ น ตั ว อย่ ำ งควำมเสี ย หำยของพม่ ำ จำกกำรขั ด ขื น ต่ อ อั ง กฤษ สนธิ สั ญ ญำนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีกำรค้ำระหว่ำงไทยกับอังกฤษ แต่เบื้องหลังคือเพื่อจัดหำสินค้ำหลักของไทย
ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของอังกฤษ คือ ข้ำว และน้ำตำล ส่งกลับไปประเทศของตนและหล่อเลี้ยงประเทศอื่น
ที่อยู่ในอำณำนิคม เช่น อินเดีย จีน แอฟริกำ โดยเฉพำะน้ำตำลเป็นสินค้ำที่มีควำมต้องกำรสูง กำรค้ำ
น้ำตำลมีควำมรุ่งเรืองมำกจำกหลักฐำนกำรมีโรงงำนน้ำตำลริมแม่น้ำนครชัยศรี 23 แห่งในพ.ศ. 2408
ส่งผลให้ไทยมุ่งส่งเสริมกำรค้ำน้ำตำลและสร้ำ งเส้นทำงคมนำคมที่สะดวกในกำรขนส่งน้ำตำลสู่ตลำด
ได้อย่ำงรวดเร็ว พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 จึงมีพระรำชดำริวำงแผนขุด
คลองภำษีเจริ ญ และคลองดำเนิ น สะดวกขึ้น 82 83 84เพรำะเส้ นทำงเดิมที่ผ่ ำนคลองสุ นัขหอนมี
ระยะเวลำกำรเดินทำงนำน สอดคล้องกับที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5
เมื่อเสด็จประพำสมณฑลรำชบุรี พ.ศ. 2452 กล่ำวว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรขุดคลองดำเนินสะดวกนั้น
นอกเหนื อจำกกำรคมนำคมสะดวกแล้ ว ยังเพื่อกำรขนส่ งน้ำตำล 85 อย่ำงไรก็ตำมวัตถุประสงค์
กำรขุดคลองดำเนินสะดวกอีกประกำรหนึ่งของรัชกำลที่ 4 คือ หำกให้มีกำรขุดคลองขึ้น พื้นที่สองฝั่ง
คลองจะสำมำรถให้รำษฎรเข้ำมำจับจองที่ดินอยู่อำศัยและทำกำรเกษตรได้86
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ไกรฤกษ์ นำนำ, "เบื้องหลังสนธิสัญญำเบำริ่ง ควำมล้มเหลวเชิงนโยบำยของอังกฤษ," ศิลปวัฒนธรรม 32, no. 5.หน้ำ 106-127.
วิกพิ ีเดีย, สนธิสัญญำเบำว์ริ่ง[ออนไลน์], 1 กันยำยน 2556. แหล่งที่มำ http://th.wikipedia.org/wiki/สนธิสัญญำเบำว์ริง [สืบค้น
เมื่อ 13 มกรำคม 2557]
84
เรไร ไพรวรรณ์, คลองภำษีเจริญ[ออนไลน์], ไม่ระบุปี. แหล่งที่มำ http://www.justythai.com/article?id=89454&lang=en
[สืบค้นเมื่อ 13 มกรำคม 2557]
85
บริษัท SANFAH television. คลองดำเนินสะดวก คลองใหญ่สำยประวัติศำสตร์แห่งรำชธำนี ชลวิถีโบรำณของชำวน้ำเมืองลำธำร
[รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส] .13 เมษำยน 2553.
86
ไม่ ร ะ บุ ชื่ อ , ป ระ วั ติ อ ำ เภ อ ต่ ำ งๆ ใน จ . รำ ช บุ รี [อ อ นไ ลน์ ],
3 พ ฤ ศจิ ก ำ ย น 2552. แ ห ล่ ง ที่ มำ http://rbhistory.blogspot.com/2009/11/blog-post_08.html [สืบค้นเมื่อ 14 มกรำคม 2557]
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แผนภูมิที่ 5.2 แสดงเหตุกำรณ์สำคัญของชุมชนช่วงที่ 1

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556
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คลองดำเนิ นสะดวกเริ่ มขุดเมื่อพ.ศ. 2409 มีเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนำค)
เป็นแม่กองขุดคลอง โดยขุดเชื่อมระหว่ำงแม่น้ำท่ำจีนและแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่ปำกคลองบำงยำง
ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร ขุดเป็นเส้นตรงถึงปำกคลองบำงนกแขวก ตำบล
บำงนกแขวก อำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม เพื่อลำเลียงอ้อยและน้ำตำลจำกแหล่งปลู ก
ทำงหัวเมืองตะวันตกเข้ำสู่ตลำดส่งออกในพระนคร ขุดเสร็จเมื่อพ.ศ. 2411 ระยะทำงคลองยำวทั้งสิ้น
32 กิโลเมตร ตลอดลำคลองมีหลักหินบอกระยะทุก 4 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 8 หลัก ต่อมำเนื่องจำก
เกิ ด ปั ญ หำกำรรุ ก ล้ ำของน้ ำเค็ ม จำกแม่ น้ ำแม่ ก ลองไหลเข้ ำคลองด ำเนิน สะดวกซึ่ งเป็ น อุ ป สรรค
ต่อกำรทำเกษตร และปัญหำกำรเก็บภำษีและปล้นสะดมเรือสินค้ำที่ผ่ำนเข้ำออกคลอง ในพ.ศ.2451
รัชกำลที่ 5 โปรดให้สร้ำงประตูน้ำขึ้น 2 แห่ง คือประตูน้ำบำงนกแขวก ที่บริเวณวัดเจริญสุขำรำม
อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม และประตูน้ำบำงยำง ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร ทำงด้ำนตะวันตก
และทำงตะวันออกของคลองดำเนินสะดวกตำมลำดับ 87 กำรสร้ำงประตูระบำยน้ำเป็นเหตุกำรณ์
ที่ปรำกฏในช่วงที่ 2 คือยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
หลังกำรขุดคลองและเริ่มตั้งชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่
และภูมิทัศน์วัฒนธรรมดังนี้
5.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
5.2.1.1 การตั้งถิ่นฐาน
จำกเอกสำรของพระครูสิริวรรณวิวัฒน์และคำบอกเล่ำ สำมำรถสันนิษฐำนลักษณะ
กำรตั้งถิ่นฐำนยุคนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือกำรตั้งถิ่นฐำนระหว่ำงขุดคลองและกำรตั้งถิ่นฐำนหลังกำร
ขุดคลอง ดังนี้
กำรตั้งถิ่น ฐำนระยะที่ 1 เมื่อเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวกนั้น แรงงำนที่รับจ้ำง
ขุ ด คลองทั้ ง ชำวจี น มอญ เขมร ไทย โดยส่ ว นมำกคื อ ชำวจี น จ ำเป็ น ต้ อ งสร้ ำ งที่ พั ก อย่ ำ งง่ ำ ย
เพื่อพำนักอำศัยตำมแนวทำงขุดไปเรื่อยๆ เนื่องจำกพื้นที่ขุดคลองเป็นพื้นที่ป่ำ นำ อีกทั้งแรงงำน
ขุดคลองโดยเฉพำะชำวจีน มีควำมทนอำกำศร้อนของไทยได้ต่ำ จึงเลือกขุดคลองเวลำกลำงคืนในคืน
เดือนหงำยแล้วจะนอนตอนกลำงวัน หำกพำนักไกลจำกแนวขุดคลองจะเสียเวลำในกำรเดินเท้ำ
และเกิดอันตรำยในกำรเดินทำง แต่เมื่อขุดคลองมำถึงใกล้บริเวณช่วงหลักที่ 5- 8 พระยำศรีสุริยวงศ์
ได้สร้ำงศำลำที่พักสำหรับคนงำนขุดคลองที่บริเวณปำกคลองลัดรำชบุรี ในปัจจุบัน ชำวบ้ำนเรียก
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สรำวุฒิ ศรีธนำนันท์. บำงนกแขวกตลำดน้ำแห่งแรกของแม่กลอง. ไทยโพสต์ (6 มิถุนำยน 2554): 20.
คลองลัดรำชบุรี ขุดขึ้นเมื่อ ในปี พ.ศ. 2442 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2444 เนื่องจำกกำรติดต่อระหว่ำงอำเภอดำเนินสะดวกกับจังหวัด
รำชบุรี มีควำมยำกลำบำกจำกระยะทำงที่ต้องอ้อมผ่ำนแม่น้ำแม่กลองใช้เวลำนำน ฤดูน้ำหลำกน้ำเชี่ยวเรือพำยไปมำไม่ได้
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ตำมลั ก ษณะอำคำรว่ำ ศำลำห้ ำห้ อง หรือ ศำลำแดง 88 ซึ่งปั จจุบัน เป็นอำคำรทำงประวัติ ศำสตร์
ที่ส ำคั ญ ของคลองด ำเนิ น สะดวก ดั ง นั้ น กำรตั้ งถิ่ น ฐำนระหว่ ำ งขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวกถื อ ได้ ว่ ำ
เป็นกำรตั้งถิ่นฐำนชั่วครำวและกึ่งถำวร
กำรตั้งถิ่นฐำนระยะที่ 2 เมื่อกำรขุดคลองดำเนินสะดวกเสร็จสิ้น รำษฎรชำวไทย
ได้เข้ำจับจองพื้น ที่ โดยเลือกพื้นที่ริมน้ำเป็นที่ตั้งถิ่นฐำนเพรำะต้องใช้น้ำในกำรบริโภค คมนำคม
และทำกำรเกษตร ส่วนชำวจีนที่เป็นแรงงำนขุดคลองนั้นได้ตั้งถิ่นฐำนเช่นกัน แต่ว่ำชำวจีนโพ้นทะเล
ที่เข้ำมำในประเทศไทยเหล่ ำนี้ ไม่มีสิ ทธิ์ในกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน จึงต้องเช่ำพื้นที่ช ำวไทยเพื่ออยู่อำศั ย
และทำกำรเกษตร หรื อบำงกลุ่ มเลื อกเช่ำที่ดินเพื่อกำรค้ำขำยและรับจ้ำงต่อเรือ เกิดเป็นชุมชน
ริมคลองดำเนินสะดวกขึ้น
นอกเหนื อจำกกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนชำวจีนและไทยแล้ ว พื้นที่ชุมชนริมคลอง
ด ำเนิ น สะดวกช่ ว งหลั ก ที่ 5 ถึ ง หลั ก ที่ 6 เป็ น แหล่ ง ที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐำนของ “ชุ ม ชนชำวไทยทรงด ำ
บ้ำนโคกหลวง” จำกเอกสำรกำรบันทึกประวัติไทยดำบ้ำนโคกหลวง 89 โดยผู้บันทึกมีบรรพบุรุษ
เป็ น มหำดเล็ ก ในพระองค์ แ ละผู้ น ำหมู่ บ้ ำ นสมั ย พระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
บันทึกบอกเล่ำควำมเป็นมำตั้งแต่กำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนโคกหลวงว่ำ ชำวลำวโซ่งหรือชำวไทยทรงดำ
ในพื้นที่คลองดำเนินสะดวกอพยพมำจำกบ้ำนสะพำนยี่หล เมืองเพชรบุรีตำมกำรนำของ “ผู้ต้ำวหรือ
ผู้ ท้ำว” เลื อกพื้น ที่ของหมู่บ้ ำ นเป็นเนินสู งส ำหรับตั้ง ถิ่นฐำน ชำวไทยทรงดำเรีย กเนินสู งว่ำโคก
โดยพระบำทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ำเจ้ำอยู่ทรงจัดสรรแบ่งปันให้อยู่อำศัย เรียกว่ำแผ่ นดินหลวง
ชำวไทยทรงดำจึงเรียกพื้นที่นี้ว่ำ “โคกหลวง” ต่อมำผู้ต้ำวได้อพยพไปที่อื่นเหลือเพียง “ผู้เพียะ”และ
“ผู้ซ่ำ” กำรอพยพย้ำยไปจำกบ้ำนโคกหลวงของผู้ต้ำวและผู้ซ่ำบำงส่วนนั้ นมีหลักฐำนจำกเอกสำร
มูล นิ ธิไทยทรงดำแห่งประเทศไทย 90ว่ำ หลั งจำกที่ช ำวไทยทรงดำนั้นถูกกวำดต้อนจำกเมืองแถน
ดินแดนสิบสองจุไทเมื่อสมัยพระเจ้ำตำกสินมหำรำชตีเวียงจันทน์ พ.ศ.2322 และโปรดให้ตั้งบ้ำนเรือน
ในเขตเมืองเพชรบุรีเป็นแห่งแรก ต่อมำบรรดำชำวไทยทรงดำรุ่นเก่ำนำโดยผู้ ต้ำวต้องกำรที่จะกลับ
ยังภูมิลำเนำเดิมที่เมืองแถง แคว้นสิบสองจุไท จึงเดินทำงจำกเพชรบุรีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ เมื่อถึงฤดูฝน
จะพักเพื่อทำนำหำเสบียงจนสิ้นฤดูฝนจึงออกเดินทำง บำงกลุ่มไม่สำมำรถเดินทำงต่อได้จึงตั้งหลัก
แหล่งไปตำมรำยทำงเป็นแห่งๆ หนึ่งในนั้นคือชุมชนไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวงริมคลองดำเนิน สะดวก
บริเวณหลักที่ 5 กลำยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกจนถึงปัจจุบัน
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พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 29 และ 35-37.
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สมหมำย เรืองทิบ (แอนิหล), “ประวัติไทยดำบ้ำนโคกหลวง,” เอกสำรบันทึกของชมรมไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง.

ผู้ต้าวหรือผู้ท้าว หมำยถึง พระมหำกษัตริย์ เจ้ำฟ้ำ พระองค์เจ้ำ, ผู้เพียะ หมำยถึง หม่องเจ้ำ หม่อมรำชวงศ์ ห่อมหลวง, ผู้ซ่า หมำยถึง
ประชำชน
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มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย, มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย(นครปฐม : มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย, 2548).
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5.2.1.2 การขยายตัวของชุมชน
จำกกำรสัมภำษณ์สมศักดิ์ อภิวันทนกุล วิสำหกิจชุมชนฟื้นฟูตลำดน้ำดำเนินสะดวก
ปำกคลองลั ดพลี ได้สั น นิ ษฐำนว่ำชุมชนตลอดแนวคลองดำเนินสะดวกรวมถึงบริเวณพื้นที่ศึกษำ
ด้วยนั้นมีกำรขยำยตัวของชุมชนน้อยเพรำะเป็นกำรบุกเบิกพื้นที่ใหม่ บ้ำนเรือนของชำวดำเนินสะดวก
ส่วนใหญ่เป็นคนจีนและไทยจะตั้งกระจำยห่ำงๆกันริมคลองดำเนินสะดวกทั้งสองฝั่งแต่มีกำรเกำะกลุ่ม
ใกล้วัด เช่น วัดปรำสำทสิทธิ์บริเวณเสำหลักที่ 5 ซึ่งสร้ำงตั้งแต่เริ่มขุดคลองดำเนินสะดวก เป็นต้น
พื้นที่บริเวณด้ำนข้ำงและด้ำนหลังบ้ำนมีกำร“เบิกสวน” ของคนจีน กำรเบิกสวนคือ กำรเปลี่ยนพื้นที่
นำหรือพื้นที่ทำงธรรมชำติให้เกิดเป็นพื้นที่ “สวนยกร่อง” กำรเบิกสวนเป็นสวนยกร่ องนั้นถือเป็น
ลั ก ษณะโดดเด่ น หนึ่ ง ของพื้ น ที่ ชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวก 91 อย่ ำ งไรก็ ต ำมพื้ น ที่ ก ำรเบิ ก สวน
ยังมีขนำดไม่กว้ำงมำก สอดคล้องกับข้อมูลประวัติบ้ำนเจ๊กฮวดที่บรรยำยถึงกำรเสด็จประพำสต้น
มณฑลรำชบุรีของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อพ.ศ.2447 ผ่ำนทำงคลองดำเนิน
สะดวก สรุปใจควำมที่เกี่ยวข้องได้ว่ำ ครั้งนั้นเป็นช่วงน้ำหลำก พื้นที่สวนถูกน้ำท่วม บ้ำนเรือนรำษฎร
ปรำกฏจ ำนวนไม่มำกตั้ง กระจำยอยู่ห่ ำ งๆกั นตำมแนวคลองดำเนินสะดวก เมื่อถึ งบ้ำ นเจ๊ กฮวด
มีกำรตำกหอม พริก และกระเทียมไว้ที่หลังคำบ้ำนเพื่อหนีน้ำหลำก จำกข้อมูลทั้งสองข้ำงต้นผู้วิจัย
สรุปลักษณะกำรขยำยตัวชุมชนได้ว่ำ เนื่องจำกควำมหนำแน่นประชำกรน้อย ส่งผลให้กำรขยำยตัว
ของชุมชนต่ำ ในบริเวณที่มีกำรขยำยตัวของชุมชนจะปรำกฏเฉพำะแถบริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อกำรอยู่
อำศัย กำรเกษตรด้วยกำรเบิกสวนยกร่องปลูก หอม พริ ก กระเทียมและผักต่ำงๆ และกำรค้ำขำย
ขนำดเล็ก

ที่มำ : กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวติ ของเกษตรกรภำคกลำง(กรุงเทพฯ: คุรุสภำลำดพร้ำว, 2543), หน้ำ 162.และผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 5.4 แสดงตัวอย่ำงกำรเบิกสวนทำสวนยกร่องในช่วงที่ 1
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กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง, หน้ำ 159.

แผนทื่ 5.1 แสดงกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของชุมชนช่วงที่ 1 ยุคเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวกและกำรตั้ง
ถิ่นฐำน(พ.ศ.2409-2449)
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5.2.1.3 โครงสร้างของชุมชน
ในช่ ว งเริ่ ม กำรขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวกและกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนของชุ ม ชนริ ม คลอง
ดำเนิ น สะดวก โครงสร้ ำงชุมชนไม่มีควำมหลำกหลำย แต่มีควำมจำเพำะมำกขึ้นจำกภูมิปัญญำ
ทำงกำรเกษตรที่ติดตัวมำของคนจีน โดยเส้นแกนหลักของชุมชนคือ คลองดาเนินสะดวก ซึ่งเป็น
ทั้งแหล่งอำหำร แหล่งทำกำรเกษตร และเส้นทำงสัญจร ชำวดำเนินสะดวกจึงเลือกตั้ง บ้านเรือน
ริมคลองดำเนินสะดวกทั้งสองฝั่งกระจำยห่ำงๆกัน ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังบ้ำนเป็นพี้นที่ เกษตรกรรม
แบบสวนยกร่องและเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยตำมวิถีชำวสวนจีน คนจีนบำงกลุ่มเช่ำบ้ำนเพื่อเป็นร้ำนค้ำ
ถั ดไปรอบนอกยั ง คงมี พื้น ที่ธ รรมชาติ เป็ นป่ ำสลั บเตีย นอยู่ ศาสนสถานส ำคัญ อัน เป็ นศูน ย์ก ลำง
ของชุมชนคือ วัดปรำสำทสิทธิ์ และศำลเจ้ำเล็กกระจำยริมคลองดำเนินสะดวก
5.2.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีประเภทกำรใช้ประโยชน์
ใกล้ เ คี ย งในยุ ค ก่ อ นกำรขุ ด คลอง คื อ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
กึ่งพำณิชยกรรม เพื่อสถำบันศำสนำ และเพื่อเกษตรกรรม แต่แตกต่ำงที่ยุคนี้มีระดับการเข้าไปจัดการ
พื้นที่ของมนุษย์สูงขึ้น และมีรูปแบบวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพำะกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเป็นเรียกได้ว่ำเป็นเมืองสำมน้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด
โดยทำงตอนบนของแม่กลองรวมถึงพื้นที่บริเวณคลองดำเนินสะดวกเป็นพื้นที่น้ำจืด ดินมีควำม
อุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรเพำะปลูกมำกเนื่องจำกมีกำรตกตะกอนแร่ธำตุไว้หลังจำกฤดูน้ำหลำกทุกปี
ชำวจี นที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนเห็น ควำมสมบูรณ์ของดิน และน้ำจึงบุกเบิกเปลี่ยนพื้นที่ทำนำและพื้นที่
ธรรมชำติดั้งเดิมให้กลำยเป็นพื้น ที่สวน เนื่องจำกสวนให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำกว่ำกำรทำนำ ทำให้
เกิดกำร“เบิกสวน”ขึ้น ต่ำงจำกคนไทยที่มักจะทำกำรเกษตรบนพื้นที่ที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่มีกำรบุกเบิก
หรื อเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ใหม่ นอกจำกนี้ช ำวจีนได้นำภูมิปัญญำกำรทำระบบสวนยกร่องเข้ำมำใช้
ในพื้นที่ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเป็นครั้งแรก จำกหลักฐำนกำรบันทึกของ เฮอร์เบิร์ท แวริงตัน
สมิท นักธรณีวิทยำที่เคยเป็ น เจ้ ำกรมรำชโลหกิจและภูมิวิทยำกล่ ำวถึงกำรเดินทำงไปกำญจนบุรี
ในสมัยรัชกำลที่ 5 ซึ่งต้องผ่ำนคลองดำเนินสะดวกระบุว่ำ เมื่อต้องผ่ำนเรือกสวนในช่วงเวลำนั้นพื้นที่
มีกำรปรับพื้นที่นำให้เป็นสวนยกร่องแบบจีน
สำเหตุหนึ่งที่ชำวจีนทำสวนยกร่องเพรำะคนจีน
ในสมัย ก่อนเห็ น ควำมส ำคัญของกำรมีน้ำไว้ใช้ใ นหน้ำแล้ ง เนื่ องจำกเดือนมีน ำคมถึงพฤษภำคม
ของพื้นที่คลองดำเนินสะดวกเป็นฤดูแล้งขำดแคลนน้ำจึงขุดท้องร่องในสวนของตนเพื่อกำรสำรองน้ำ
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ไว้ใช้ อีกทั้งกำรมีท้องร่องจะทำให้สำมำรถรดน้ำพืชได้ง่ำยขึ้น 92 93 94 95 96 ถือเป็นกำรปรับตัวให้เข้ำ
กับสภำพแวดล้อม กำรเบิกสวนในช่วงเริ่มแรกเป็นกำรทำ“สวนเตี้ย”คือ คันดินรอบสวนกับร่องสวน
มีควำมสูงเสมอกัน ทำให้เมื่อถึงฤดูน้ำหลำกประมำณเดือนกรกฎำคมน้ำจะท่วมสวนได้ แต่มีข้อดีคือ
ทำให้กำจัดแมลงศัตรูพืช พืชที่ปลูกสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นพริกบำงช้ำง หอมบำงช้ำง กระเทียมบำงช้ำง
หมำก พลู ค้ ำง ถั่ ว คุ ด (ถั่ ว ลิ ส ง) ถั่ ว อิเ ตำะ(ถั่ ว แดง) คะน้ ำ ลุ้ ย (ผั กกำดขำว) ตั้ว ไฉ่ ไช้ เ ท้ำ ฯลฯ 97 98
นอกเหนือจำกวิธีทำสวนด้วยระบบสวนยกร่องของชำวจีนที่ต่ำงจำกไทยแล้ว ชำวสวนจีนยังทำสวน
พร้อมกับกำรเลี้ยงสัตว์ โดยใช้มูลสัตว์และปลำเน่ำเป็นปุ๋ยอีกด้วย 99 ต่อมำลักษณะกำรใช้ประโยชน์
ที่เพื่อกำรเกษตรด้วยระบบสวนยกร่องของชำวจีนได้แพร่หลำยสู่ชำวไทยและไทยทรงดำ
ด้ ำ นกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย กระจำยตั ว อยู่ ริ ม น้ ำทั้ ง สองฝั่ ง คลอง
ดำเนินสะดวก แต่จะมีกำรแทรกตัวของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อำศัยกึ่งพำณิชยกรรมขนำดเล็ก
จำนวนไม่มำกใกล้ บริ เวณวัดปรำสำทสิทธิ์ ส่ ว นพื้นที่ด้ำนในถัดจำกที่อยู่อำศัยลึ กเข้ำไปเล็ กน้อย
เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในลักษณะของสวนยกร่อง ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อสถำบันศำสนำนั้น เนื่องจำกชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีกำรตั้งถิ่นฐำนร่วมกันของ 3 ชำติพันธุ์
คือ ไทย จีน และไทยทรงดำ ทำให้ควำมเชื่อมีลักษณะเฉพำะของชนชำติตนแต่ยังอยู่บนพื้นที่ฐำน
ของพุทธศำสนำ โดยชำวจี น จะมีศำลเจ้ำ ชำวไทยทรงดำมีศำลผี ประจำหมู่บ้ำน ส่ ว นคนไทยคื อ
วัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนำรำมซึ่งเกำะตำมเส้นคลองดำเนินสะดวก ใกล้เสำหลักที่ 5 และ 6
ตำมลำดับ
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5.2.1.5 โครงข่ายการสัญจร
ที่ตั้งชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 สำมำรถเชื่อมต่อกับ
แม่ น้ ำท่ ำ จี น และแม่ น้ ำแม่ ก ลอง เสมื อ นเป็ น เส้ น ทำงหลวงในกำรสั ญ จรทำงน้ ำระหว่ ำ ง
เมืองทำงตะวันตกและพระนคร ทำให้โครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำเป็นโครงข่ำยหลักของชุมชนริมคลอง
ด ำเนิ น สะดวกในกำรติ ด ต่ อ กั น ทั้ ง ภำยในและชุ ม ชนภำยนอก รวมถึ ง ในกำรล ำเลี ย งผลผลิ ต
ออกจำกสวนและกำรค้ำขำยอีกด้วย ทุกบ้ำนจะมีเรือไว้เป็นของตนเอง เช่น เรือสำปั้น เรืออีแปะ
เรือมำด เป็นต้น อย่ำงไรก็ ตำมหำกจะติดต่อละแวกใกล้เคียง ชำวดำเนินสะดวกจะเดินเท้ำไปตำม
คันสวนแต่ละแห่งสู่จุดหมำยปลำยทำง
5.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จำกกำรทำสนธิสั ญญำเบำร์ริ่ งทำให้ เกิด กำรสร้ำงคลองด ำเนิน สะดวกขึ้น นำมำสู่
กำรตั้งถิ่นฐำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องอันภูมิปัญญำจำกคนจีน
แต่ด้วยข้อจำกัดทำงเทคโนโลยีและแรงงำนที่มีน้อย รวมถึงสภำพอำกำศและฤดูกำลที่มีน้ำท่วมหลำก
ในเดือนกรกฎำคมทุกปี ชำวสวนคนจีนจึงปรับตัวด้วยกำรเลือกชนิดพืช พรรณที่เหมำะสมในกำร
เพำะปลูกคือ สวนผัก เช่น หอม พริก กระเทียม ผักกำดขำวฯลฯ เนื่องจำกได้ผลผลิตเร็ว ปลูกได้หลำย
ครั้ง และดูแลรักษำง่ำย อย่ำงไรก็ตำมผลผลิตที่ได้เพียงพอแก่กำรยังชีพและแลกเปลี่ยนซื้อขำยใน
ชุมชนเท่ำนั้น นอกจำกนี้คนจีนที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในชุมชนมีควำมถนัดทำงด้ำนกำรค้ำขำยและกำรต่อ
เรือ จึงปรำกฏรูปแบบเศรษฐกิจด้ำนพำณิชยกรรมขนำดเล็ก แต่มีจำนวนไม่มำกรองรับเฉพำะควำม
ต้องกำรคนในชุมชน สำมำรถสรุปได้ว่ำระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษำในช่วงนี้เป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบยังชีพที่ต้องอิงระบบธรรมชำติในกำรผลิต นี่คือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติที่
กลำยเป็นลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจของชุมชนขึ้นมำ
5.2.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
5.2.3.1 กลุ่มคนและวิถีชีวิต
กลุ่ มคนจี น และไทยเป็น กลุ่ มแรกที่เ ข้ำมำตั้งถิ่ นฐำนในพื้น ที่ชุมชนริมคลองด ำเนิ น
สะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเป็นแรงงำนขุดคลอง ต่อมำไทยทรงดำ
ซึ่งอพยพมำจำกเมืองเพชรบุรีเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่เนินสูงบริเวณช่วงหลักที่ 5 ทำงฝั่งทิศใต้ของคลอง
ดำเนิ น สะดวกตั้ ง ชื่ อ หมู่ บ้ ำ นว่ำ บ้ ำ นโคกหลวง คนจี น ในชุม ชนริ มคลองดำเนิ น สะดวกส่ ว นใหญ่
เป็นจีนแต้จิ๋ว มีบำงส่วนเป็นจีนไหหลำ จีนฮกเกี้ยน และจีนแคระ100
เมื่อกลุ่ มชำติพัน ธุ์ที่มีวิถีควำมเชื่อเฉพำะของตนเองมำตั้งถิ่นฐำนในพื้นที่ใหม่ จะมี
กำรเกิดพื้น ที่เพื่อกำรรวมกลุ่ มชำติพันธุ์ของตนนั่นคือศำสนสถำน คนจีนมีกำรนับถือพุทธนิกำย
100

สัมภำษณ์ สมศักดิ์ อภิวันทนกุล, 14 กรกฎำคม 2555.
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มหำยำนและเทพเจ้ำ แต่ด้วยคนจีนยังมีเงินไม่เพียงพอที่จะสร้ำงศำลเจ้ำขนำดใหญ่ จึงปรำกฏเพียง
ศำลเจ้ ำ ขนำดเล็ กตั้ งกระจำยห่ ำงๆตำมแนวคลองเพื่อ เป็น ที่ยึ ดเหนี่ยวจิต ใจเท่ำนั้ น ไทยทรงด ำ
จำกบันทึกประวัติไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวงมีกำรสร้ำงศำลพ่อปูโคกหลวงในหมู่บ้ำน สำหรับคนไทย
ภำยหลังขุดคลองและเริ่มตั้งถิ่นฐำนมีกำรสร้ำงวัดใหญ่ขึ้นในเขตพื้นที่ศึกษำ 2 วัด คือ วัดปรำสำทสิทธิ์
และวั ด หลั ก หกรั ต นำรำม ตำมล ำดั บ โดย 2 วั ด นี้ ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลำงชุ ม ชนและที่ ยึด เหนี่ ย วจิ ต ใจ
แก่กลุ่มชำติพันธ์อื่นด้วย
กำรตั้งถิ่นฐำนของทั้ง 3 กลุ่มที่มีวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและควำมเชื่อเฉพำะมำอยู่ร่วมกัน
ในช่วงเริ่มแรกนั้น จะเป็นช่วงที่เกิดกำรแลกเปลี่ยนภูมิควำมรู้ เรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อสภำพธรรมชำติ
ร่วมกัน เกิดเป็นวิถีชำวสวนและชำวคลองดำเนินสะดวกเช่น กำรจัดสรรน้ำเพื่อทำกำรเกษตรด้วย
ระบบสวนยกร่อง กำรสั ญจรทำงน้ำ เป็นต้น ลั กษณะควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย ผู กพันกันในระบบ
เครื อญำติ ชำติพัน ธุ์ มีควำมเอื้อเฟื้ อแก่กันทั้งคนภำยในชุมชนเองและคนภำยนอก เห็ นได้จำก
กำรบั น ทึ กกำรประพำสต้น ของรั ช กำลที่ 5 พ.ศ. 2447 ชำวบ้ำ นมี กำรเชื้อ เชิ ญคนต่ ำงถิ่ น
ให้ร่วมรับประทำนอำหำร ส่งผลให้ชุมชนเริ่มมีควำมเหนียวแน่น
5.2.3.2 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพื้นที่โดยรอบ
กำรตั้งถิ่นฐำนชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกในระยะแรกมีประชำกรไม่มำก บทบำท
ของพื้นที่ศึกษำต่อพื้นที่โดยรอบจึงมีน้อย อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจ
ควำมสัมพันธ์ต่อพื้นที่โดยรอบจะเป็นในรูปแบบของกำรเข้ำไปพึ่งกับชุมชนอื่นมำกกว่ำกำรรองรับ
ชุมชนเหล่ำนั้น กล่ำวคือในช่วงนี้ตลำดน้ำนัดปำกคลองลัดพลีของพื้นที่ช่วงหลักที่ 7และ 8 ถือเป็น
นั ด ใหญ่ ต ลอดแนวคลองด ำเนิ น สะดวก ชำวชุ ม ชนจึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ ซื้ อ ขำยสิ น ค้ ำ บำงชนิ ด
ที่ไม่สำมำรถหำได้ในพื้นที่ศึกษำ ส่วนควำมสัมพันธ์ในเชิงสังคม ชุมชนมีกำรติดต่อสัมพั นธ์กับชุมชน
ภำยนอกกันค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกกลุ่มคนจีน ไทย และไทยทรงดำแต่ละกลุ่มนั้นเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน
แถบคลองด ำเนิ น สะดวกในช่ว งใกล้ เ คีย งกั น แต่ กระจำยกัน ออกไปจับ จองแหล่ ง ทำกิน ดัง นั้ น
ในแต่ล ะกลุ่มชำติพัน ธุ์ของตนเองที่อยู่นอกเขตพื้นที่ศึกษำจึงยังมีควำมคุ้ นเคยและสนิทสนมกัน ดี
โดยเฉพำะคนจีน
5.2.4 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 1
เกิ ด จำกกำรขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวก ส่ ง ผลให้ มี ก ำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนตำมแนวคลองขึ้ น
แต่ด้วยเหตุที่แรกตั้งถิ่นฐำนมีจำนวนประชำกรน้อย อีกทั้งชำวชุมชนยังคงอยู่อำศัยภำยในบริบท
ดั้ ง เดิ ม ใกล้ ชิ ด ธรรมชำติ ใช้ ท รั พ ยำกรที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ แม้ มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นสภำพแวดล้ อ ม
ในกำรทำเกษตรกรรมเป็นระบบสวนยกร่องจำกภูมิปัญญำชำวสวนจีน แต่ยังปรำกฏในอำณำบริเวณ
แคบ เนื่ องจำกข้อจำกัดทำงด้ำนแรงงำนและเทคโนโลยี ระบบธรรมชำติเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิต
กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 1 จึงมีลักษณะเป็น “ภูมิทัศน์นาวัฒนธรรม”

แผนทื่ 5.2 แสดงพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนช่วงที่ 1 ยุคเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวก และกำรตั้งถิ่นฐำน
(พ.ศ.2409-2449)
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5.3 ช่วงที่ 2 ยุคการขยายตัวของชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก (สมัยปลายรัชกาลที่ 5 ถึง
ปลายรัชกาลที่ 8 : พ.ศ. 2450-2489)
ภำยหลังกำรประกำศเลิกทำสของรัชกำลที่ 5 ประมำณพ.ศ. 2448 ประชำชนต้องกำรที่ดิน
ทำกินเพิ่มมำกขึ้น ในระยะเวลำใกล้เคียงกันเริ่มมีกำรอพยพของคนจีนจำกนครไชยศรีเข้ำมำทำให้เกิด
กำรเข้ำมำจับจองพื้นที่ในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเพิ่มมำกขึ้น ผนวกกับประชำกรที่อยู่ดั้งเดิม
ขยำยพื้ น ที่ ทำงกำรเกษตร ส่ ง ผลให้ ชุมชนริ มคลองด ำเนินสะดวกช่ว งหลั ก ที่ 5 ถึง หลั ก ที่ 6
เริ่มขยำยตัว หลักฐำนยืนยันคือ พระรำชหัตถเลขำของรัชกำลที่ 5 ในกำรเสด็จประพำสต้นมณฑล
รำชบุ รีครั้ งที่ 2 พ.ศ.2452 ที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่อย่ำงมำกของชุมชน จำกพื้นที่ป่ำ
ธรรมชำติกลำยมำเป็นบ้ำนเรือนชุมชนตั้งแต่หลักที่ 1 เป็นต้นมำ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงที่ 2 มีดังนี้

แผนภูมิที่ 5.3 แสดงเหตุกำรณ์สำคัญของชุมชนช่วงที่ 2

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556
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5.3.1 ลักษณะทางกายภาพ
5.3.1.1 การตั้งถิ่นฐาน
กำรวิเ ครำะห์ กำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนในช่ว งนี้เมื่ อพิจำรณำระดับกว้ ำง รูปแบบ
กำรตั้งถิ่นฐำนหลังกำรขุดคลองเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนที่เริ่มมีขยำยตัวมำกขึ้น มีลักษณะกระจำยไปตำม
แนวคลองดำเนิ น สะดวกทั้ งสองฝั่ งและมีกำรขุ ดคลองเชื่ อมต่อ เพื่ อชัก น้ำสู่ พื้ นที่ ชั้นใน แม้มี กำร
กระจำยกำรตั้งถิ่นฐำนตลอดแนวคลองแต่เริ่มมีกำรกระจุกตัวอยู่ 3 แห่ง คือ วัดหลั กสี่รำษฎร์สโมสร
(บริเวณเสำหลักที่ 4) วัดปรำสำทสิทธิ์(บริเวณเสำหลักที่ 5) และวัดหลักหกรัตนำรำม(บริเวณเสำหลัก
ที่ 6) ทั้งหมดเป็ นวัดเก่ำแก่สร้ำงขึ้นหลังขุดคลองเสร็จได้ไม่นำน ทั้งนี้ผู้ วิจัยวิเครำะห์ลักษณะ
กำรกระจุกตัวของกำรตั้งถิ่นฐำนทั้ง 3 แห่งจำกแผนที่อ.บ้ำนแพ้วปี 2457101 ทั้ง 3 กลุ่มกำรตั้งถิ่นฐำน
นั้นมีลักษณะคือ 1. วัดเป็นศูนย์กลำงทัง้สองฝั่งคลองในรัศมีประมำณ 2 กิโลเมตร 2. อยู่ใกล้คลอง
สำยรองคือ ปำกคลองลำรำงหมูทอด(บริเวณเสำหลักที่ 4) ปำกคลองโพหัก(บริเวณเสำหลักที่ 5) และ
ปำกคลองขุดหรือคลองวัดหลักหกฯ(บริเ วณเสำหลักที่ 6) 3. มีพื้นที่เกษตรโดยรอบ จำกลักษณะ
ดั ง กล่ ำ วสำมำรถพิ จ ำรณำได้ ว่ ำ กำรกระจุ ก ตั ว ประชำกรในพื้ น ที่ ศึ ก ษำช่ ว งสมั ย นี้ จ ะอยู่ ใ นพื้ น ที่
ที่มีองค์ประกอบ 3 อย่ำงคือ วัด คลองที่มีจุดตัดกัน และพื้นที่ทาเกษตร เมื่อมีองค์ประกอบทั้งสำม
กำรรวมกลุ่มจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเกิดตลาดขึ้นในเวลำต่อมำ(แผนที5่ .3)
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กรมแผนที่ทหำร, "แผนที่อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร พ.ศ.2457 "(กองแผนที่โบรำณ: กรมแผนที่ทหำร, 2457).

แผนทื่ 5.3 แสดงกำรวิเครำะห์ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนช่วงที่ 2 ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวก ( พ.ศ. 2450-2489)
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เมื่อ พิจ ำรณำระดับ เล็ ก จำกหลั กฐำนภำพถ่ำยพื้น ที่คลองดำเนิน สะดวกในเดือ น
พฤษภำคม พ.ศ.2479 ของ Robert Larimore Pendleton นักปฐพีวิทยำชำวอเมริกำและอำจำรย์
ด้ำนปฐพีวิทยำแห่งมหำวิทยำลั ย John Hopkins ที่เข้ำมำทำกำรวิจัยประเทศไทยช่วงก่อน
สงครำมโลกครั้งที่ 2 ทำให้สำมำรถอธิบำยกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 ได้ว่ำในช่วงนี้ชุมชนมีตั้งถิ่นฐำนตำมแนวริมคลองดำเนินสะดวก โดยเริ่มปรำกฏกำรวำง
อำคำรที่ใกล้ชิดกันมำกขึ้น ลักษณะคล้ำยเรือนแถวทำจำกวัสดุไม้ สันนิษฐำนว่ำอำจเป็นเรือนแถว
ค้ำขำย เนื่องจำกด้ำนหน้ำมีเรือดจอดเทียบท่ำหลำยลำ(ภาพที่5.5) นอกจำกนี้ยังปรำกฏอีกรูปแบบ
คือบ้ำนเดี่ยวริมคลอง ด้ำนหลังเป็นสวนพริกไทย ชำวสวนมีกำรขุดคลองย่อยเพื่อชักน้ำเข้ำสู่สวน
และสร้ำงสะพำนเล็กข้ำมคลองย่อย (ภาพที่ 5.6) กำรปรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในเรื่องน้ำเข้ำไม่ถึงเพื่อให้
สำมำรถทำกำรเกษตรได้แสดงถึงกำรเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้อย่ำงดี

ภำพที่ 5.5 แสดงเรือนแถวริมคลองดำเนินสะดวก พ.ศ. 2479 (ซ้ำย)
ภำพที่ 5.6 แสดงบ้ำนคลองย่อยและสวนพริกไทย พ.ศ. 2479 (ขวำ)
ที่มำ: Robert Larimore Pendleton , 2479
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Robert Larimore Pendleton, "Rat Buri Changwat (Thailand), Village Along Damnoen Saduak Canal "(Milwaukee,
Wisconsin, United States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
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"Rat Buri Changwat (Thailand), Canal between Suphan Buri and Mae Nam Mae Klong Rivers,"(Milwaukee,
Wisconsin, United States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
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นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำกำรตั้งถิ่นฐำนในเชิงควำมเชื่อของคนจีนนั้น แม้ว่ำกำรเลือก
พื้นที่ตั้งถิ่นฐำนของคนจีนมีหลักคล้ำยคนไทยคือกำรตั้งถิ่นฐำนใกล้น้ำเพื่อควำมสะดวกในกำรคมนำคม
กำรทำกำรเกษตร และบริโภค แต่คนจีนมีรำยละเอียดของเหตุผลที่แฝงคติควำมเชื่อลัทธิเต๋ำและแบบ
พุ ท ธมหำยำนเพิ่ ม เข้ ำ มำคื อ คนจี น มี ค วำมพยำยำมที่ จ ะผสมผสำนระหว่ ำ งพลั ง ของธรรมชำติ
ที่ตั้ง และบริบทแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดพลังดีแก่ผู้อำศัย104 โดยเลือกพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่ำน เพรำะเชื่อว่ำ
น้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งทรัพย์สิน ควำมอุดมสมบูรณ์ หำกพื้นที่มีน้ำไหลเข้ำมำหำจะทำให้เจริญรุ่งเรือง
ฉะนั้ น คนจี น กลุ่ ม ที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐำนบริ เ วณพื้ น ที่ ด้ ำ นในถั ด จำกคลองด ำเนิ น สะดวกจึ ง มี ก ำรขุ ด คลอง
เชื่อมเพิ่มขึ้น ต่ำงจำกคนไทยที่จะตั้งถิ่นฐำนพื้นที่ดั้งเดิมไม่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่มำกนัก
5.3.1.2 การขยายตัวของชุมชน
จำกบั น ทึ ก พระรำชหั ต ถเลขำของพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
เมื่อครำวเสด็จ ประพำสมณฑลรำชบุรี พ.ศ.2452  กล่ ำวว่ำริมคลองดำเนินสะดวกมีกำรขยำยตัว
ของชุมชนที่ชัดเจนตั้งแต่หลักที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีกำรเปลี่ยนพื้นที่เดิมที่เป็นป่ำจำก ป่ำปรง ฯลฯ
ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ กำรใช้ป ระโยชน์ เ พื่อ เกษตรกรรม พำณิ ช ยกรรม สถำบัน ศำสนำ และที่ อยู่ อ ำศั ย 105
ใจควำมดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงกำรขยำยตัวอย่ำงมำกของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก โดยกำร
ขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกหลังจำกขุดคลองจะเริ่มขยำยจำกริมคลองดำเนินสะดวก
แต่จะเริ่มกระจุกที่วัดเป็นศูนย์กลำงคือ วัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนำรำม และวัดหลักสี่รำษฎร์
สโมสร เมื่อต้องขุดคลองสำยรอง คลองย่อย หรือลำประโดง เพื่อกำรคมนำคมและชักน้ำเข้ำสู่พื้นที่
ชั้นใน ช่วงแรกจะขุดคลองย่อยในรัศมีใกล้วัดเพื่อไปมำสะดวก เกิดจุดตัดคลองขึ้นซึ่งเป็นทำเลที่ดี
เพรำะมีผู้สัญจรผ่ำนมำก จึงเกิดกำรตั้งถิ่นฐำนหนำแน่นบริเวณนี้และเกิดตลำดขึ้น เช่น ตลำดปำก
คลองโพหัก บริเวณเสำหลักที่ 5 หน้ำวัดปรำสำทสิทธิ์ เป็นต้น ส่วนพื้นที่ชั้นในมีกำรขุดคลองสำยรอง
ทำให้เกิดกำรขยำยพื้นที่ทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้นโดยกำรเบิกสวน
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ฐิติวัฒน์ นงนุช , "สัญญะแห่งสถำนที่ กรณีศึกษำ: ชุมชนชำวจีนย่ำนตลำดน้อย กรุงเทพมหำนคร," in กำรประชุมวิชำกำร
มหำวิทยำลัยศรีปทุม ปีกำรศึกษำ 2550(มหำวิทยำลัยศรีปทุม 2550). หน้ำ 296-298.

"...ในลาคลองระยะหลัก 1 หลัก 2 จนกระทั่งหลัก 3 เดิมเป็นจากและปรง เดี๋ยวนี้มีจาก และปรงเข้าไปไม่ถึงหลัก 1 เป็นไร่นาไปหมด
ได้ความว่าดีมาก ตามลาคลองมีตลาดเกิดขึ้นใหม่ถึงสามระยะ นับว่าไม่ มีที่ว่าง ว่าคนราชบุรียกลงมาตั้งแถบคลองดาเนินสะดวกนี้มาก
..."
105
บริษัท SANFAH television, "เมืองดำเนินสะดวก เครือข่ำยสำยน้ำร้อยลำธำร ตลำดกำรค้ำ สวนผลำผล ชุมชนจีน "(รำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 20 เมษำยน 2553.).

แผนทื่ 5.4 แสดงกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของชุมชนช่วงที่ 2 ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวก( พ.ศ. 2450-2489)
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5.3.1.3 โครงสร้างของชุมชน
ในช่วงกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีโครงสร้ำงชุมชนเพิ่มขึ้น คือ
ตลำดน้ำและกลุ่มเรือนแถวไม้ที่อยู่อำศัยกึ่งพำณิชยกรรม เดิมในช่วงที่ 1 แม้ว่ำมีร้ำนค้ำอยู่ แต่เป็น
ลักษณะพำณิชยกรรมขนำดเล็กและมีจำนวนน้อย ชำวชุมชนในพื้นที่ศึกษำจำต้องไปนัดปำกคลอง
ลัดพลี ที่มีขนำดใหญ่เพื่อแลกเปลี่ ยนสินค้ำที่ไม่มีขำยในชุมชน แต่ในช่วงที่ 2 นี้ชุมชนมีประชำกร
มำกขึ้น ทำให้มีสินค้ำที่หลำกหลำยและเพียงพอกับควำมต้องกำรมำแลกเปลี่ยนซื้อขำยกัน เกิดนัด
ปำกคลองโพหักในชุมชน บริเวณใกล้วัดปรำสำทสิทธิ์ นอกเหนือจำกนี้โครงสร้ำงชุมชนยั งคงเดิม
แต่ อ ำจมี ก ำรเพิ่ ม และลดระดั บ ลง ได้ แ ก่ คลองด ำเนิ น สะดวก อั น เป็ น เส้ น แกนหลั ก ของชุ ม ชน
ได้ถูกเชื่อมต่อจำกกำรขุดคลองสำยรองและคลองย่อยของชำวสวนในพื้นที่ศึกษำ เพื่อวัตถุประสงค์
ทำงกำรเกษตรและกำรสัญจร บ้ำนเรือนจึงเริ่มปรำกฏที่บริเวณคลองสำยรองบ้ำง ส่วนพื้นที่ป่ำสูง
สลับเตียนรอบนอกของพื้นที่เริ่มลดลง เพรำะถูกชำวสวนดำเนินสะดวกทำกำรเบิกสวนให้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมระบบสวนยกร่อง ด้ำนศำสนสถำนยังคงเป็นศูนย์รวมของชุมชน ได้แก่ วัดหลักสี่รำษฎร์
สโมสร วัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนำรำม และศำลเจ้ำเล็กๆ ริมคลองดำเนินสะดวก
5.3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยกระจำยตัวอยู่ริมน้ำทั้งคลองดำเนินสะดวก
และสำยรอง แต่บริเวณจุดตัดคลองจะมีกำรแทรกตัวของกลุ่มกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อำศัยกึ่ง
พำณิชยกรรมที่มีลักษณะเป็นเรือนแถวไม้ริมน้ำร่วมกั บตลำดน้ำที่นัดกันมำขำยตั้งอยู่ คือ นัดปำก
คลองโพหัก พื้นที่ด้ำนในพบกำรตั้งถิ่นฐำนปลำยคลองสำยรองที่ถูกขุดขึ้นโดยชำวสวนในชุมชนเพื่อ
กำรเกษตรและสัญจรทำงน้ำ โดยเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนประเภทที่อยู่อำศัยในพื้นที่เกษตรกรรม รูปแบบ
สถำปัตยกรรมในชุมชนและพื้นที่ข้ำงเคียงที่ปรำกฏมีลักษณะสอดคล้องกับธรรมชำติ แต่เริ่มมีกำร
พัฒนำรูปแบบมำกขึ้น เช่น สร้ำง 2 ชั้น แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงยกพื้นสูงจำกระดับน้ำ
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ที่มา: Robert Larimore Pendleton , 2479106 107 108 109

ภำพที่ 5.7 แสดงลักษณะบ้ำนเรือนในชุมชน พ.ศ.2479
ในช่ ว งนี้ ร ะบบสวนยกร่ อ งได้ ถู ก ชำวสวนด ำเนิ น สะดวกพั ฒ นำให้ เ หมำะสมกั บ
สภำพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษำที่ปกติมักเกิดน้ำหลำกในช่วงเดือนกรกฎำคม ชำวสวนพัฒนำเป็นกำร
ทำ“สวนสู ง ” คือ สวนที่ย กคัน ดิ น รอบสวนให้ สู ง กว่ ำ ร่อ งสวนเพื่ อป้ อ งกั น น้ำท่ว มในฤดูน้ ำหลำก
โดยคันดินนี้จะต้องปลูกพืชที่มีรำกสำมำรถยึดคันสวนได้ดี เช่น มะม่วง มะพร้ำว กล้วยน้ำว้ำ ชมพู่
ฯลฯ ส่วนในร่องสวนสำมำรถปลูกได้ทั้งพืชล้มลุกและยืนต้น กำรทำสวนสูงเริ่มทำครั้งแรกในบริเวณ
106

Robert Larimore Pendleton , “Rat Buri Changwat (Thailand), canal between Suphan Buri and Mae Nam Mae
Klong rivers,”( Milwaukee, Wisconsin, United States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries,1936).
107
Robert Larimore Pendleton, "Rat Buri Changwat (Thailand), Chinese House on the River Front,"(Milwaukee,
Wisconsin, United States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
108
"Rat Buri Changwat (Thailand), Village from Mae Nam Mae Klong River,"(Milwaukee, Wisconsin, United States:
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
109
Robert Larimore Pendleton , “Rat Buri Changwat (Thailand), village along Damnoen Saduak canal,”(.
Milwaukee, Wisconsin, United States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries,1936)
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หลั กที่ 6110 อย่ ำงไรก็ตำมรำคำในกำรทำและดูแลคันสวนรูปแบบนี้มีรำคำแพงจึงปรำกฏอยู่น้อย
ส่วนใหญ่ชำวสวนยังทำระบบสวนยกร่องแบบสวนเตี้ยปลูกผัก111
5.3.1.5 โครงข่ายการสัญจร
เมื่อชุมชนเริ่มขยำยตัวคลองดำเนินสะดวกมี เรือสัญจรผ่ำนหนำแน่นมำกทั้งจำกคน
ในพื้นที่เองและเรือที่สัญจรผ่ำนระหว่ำงพระนครและเมืองฝั่งตะวันตกของไทย บำงครั้งสำมำรถเดิน
ข้ำมคลองได้ด้วยไม่ต้องสัมผัสน้ำ ในช่วงสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 (ระหว่ำงปี พ.ศ.2482 –พ.ศ. 2488) คลอง
ดำเนินสะดวกเป็นเส้นทำงในกำรเดินเรือของกองทัพญี่ปุ่นเพื่อลำเลียงอำหำรและอำวุธต่ำงๆไปสร้ำง
ทำงรถไฟสำยมรณะที่จังหวัดกำญจนบุรี ในช่วงนี้ เกิดเรือโยงบรรทุกของจำนวนมำก กำรที่คลอง
ดำเนินสะดวกเป็นเส้นทำงลำเลียงยุทธปัจจัยของกองทัพญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดกำรโจมตีจำกฝ่ำยพันธมิตร
เพื่อป้องกันและทำลำยเส้นทำงลำเลียงยุทธปัจจัยของญี่ปุ่นที่คลองดำเนินสะดวกด้วยกำร ทิ้งระเบิด
และกรำดยิงบ้ำนเรือนสองฝั่งตลอดแนวคลอง เมื่อ18 เมษำยน พ.ศ.2488 กำรระเบิด ในครั้งนั้นทำให้น้ำใน
ลำคลองแห้ง เนื่องจำกประตูกั้นน้ำได้รับควำมเสียหำย จึงไม่สำมำรถใช้สัญจรหรือทำกำรเกษตรได้
ระยะหนึ่ง โดยหลักฐำนกำรทิ้งระเบิดจำกฝ่ำยพันธมิตรคือ ลูกระเบิด 3 ลูกที่พบบริเวณประตูน้ำบำง
นกแขวก112 คลองดำเนินสะดวกจึงถือเป็นโครงข่ำยสำคัญระหว่ำงเมืองหลวงและพื้นที่ ฝั่งตะวันตกของ
ประเทศในยุคนี้ ส่วนโครงข่ำยกำรสัญจรทำงบกเป็นกำรสัญจรระยะสั้นโดยใช้กำรเดินเท้ำหรือเกวียน

110

กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง, หน้ำ 160-161. และคณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุ
ในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจั ดงำนเฉลิ มพระเกีย รติพ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว , วัฒนธรรม พั ฒนำกำรทำงประวัติ ศำสตร์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดรำชบุรี, หน้ำ 217.
111
สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, 15 เมษำยน 2556.
112
พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 89.
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ภำพที่ 5.8 แสดงกำรสัญจรของเรือประตูน้ำบำงยำง พ.ศ.2479
5.3.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
กำรเกษตรกรรมระบบสวนยกร่องของภูมิปัญญำคนจีนทำให้ มีผ ลผลิ ตเพิ่มมำกขึ้น
ด้ำนปริมำณแรงงำนมีมำกขึ้นจำกกำรขยำยตัวของชุมชน ประกอบกับในช่วงนี้ระบบเศรษฐกิจไทย
เริ่มเข้ำสู่เศรษฐกิจโลกแบบทุนนิยมมำกขึ้ น อีกทั้งคลองดำเนินสะดวกมีกำรสัญจรหนำแน่นเนื่องจำก
ตำแหน่ ง คลองดำเนิ น สะดวกเป็ น ทำงผ่ ำนระหว่ ำ งเมื องฝั่ ง ตะวั นตกสู่ พ ระนครเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์
กำรคมนำคมและลำเลียงขนส่งน้ำตำล จำนวนผู้ที่จะซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรของชุมชนจะมีมำกขึ้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลเหล่ ำ นี้ ส่ ง ผลให้ จ ำกเดิ ม ที่ มี ก ำรผลิ ต แบบยั ง ชี พ แก่ ต นเองและชุ ม ชนได้ เ ริ่ ม เปลี่ ย น
เป็นกำรผลิตจำนวนมำกเพื่อกำรค้ำ ผลผลิตที่ได้ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเป็นที่ขึ้นชื่อ เช่น
พริ ก หอม กระเทียมบำงช้ำง พลู ค้ำง ผั กต่ำงๆ และพืช ผลอื่น เช่น มะม่ว งพันธุ์ส ำมร้อยไม่ถึงผั ว
พันธุ์อกร่อง พันธุ์หนังกลำงวัน พันธุ์เขียวสวยฯลฯ ที่มีรสชำติดีของคลองดำเนินสะดวก 115ผลผลิตที่มี
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Robert Larimore Pendleton, "Rat Buri Changwat (Thailand), Boats at Canal Locks,"(Milwaukee, Wisconsin, United
States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
114
"Rat Buri Changwat (Thailand), Wood Poles on Boats Headed for Bangkok,"(Wisconsin, United States: University
of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
115
พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 67และ122.
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คุณภำพและหลำกหลำยจนกลำยเป็นที่กล่ำวขำน จึงถูกเรียกรวมกับสวนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองว่ำ ”
สวนนอกบำงช้ำง” ซึ่งคู่กับ”สวนในบำงกอก”116
กำรที่ชุมชนริ มคลองดำเนินสะดวกขยำยตัว ประกอบกับมีกำรสั ญจรระหว่ำงเมือง
ที่ต้องผ่ำนคลองดำเนินสะดวก รวมถึงกำรสร้ำงคลองสำยรองที่ทำให้เกิดจุดตัดคลอง ทำให้เกิดแหล่ง
ศูน ย์กลำงกำรแลกปลี่ย นสิ นค้ำของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ในช่ว งแรกของยุคนี้กำรค้ำขำย
เป็ น กำรนั ด กัน มำแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ ำโดยเรือ เพีย งอย่ำ งเดี ยว โดยนัด ส ำคัญที่ อยู่ ในพื้ นที่ ศึกษำคื อ
นัดปำกคลองโพหัก บริเวณเสำหลักที่ 5 หน้ำวัดปรำสำทสิทธิ์ ถือเป็น 1 ใน 3 นัดใหญ่ตลอดลำคลอง
ดำเนินสะดวกในยุคนี้ ส่วนอีก 2 นัดใหญ่ที่เหลือ คือนัดปำกคลองลัดพลี บริเวณช่วงหลักที่ 8 และ
นัดปำกคลองศรีสุรำษฎร์ บริเวณช่ วงหลักที่ 7117 ต่อมำเริ่มมีตลำดน้ำผสมกับอำคำรที่อยู่อำศัยกึ่ง
พำณิยกรรมเพื่อค้ำขำยโดยชำวจีน เช่น เรือนแถวค้ำขำยบริเวณวัดปรำสำทสิทธิ์

ที่มำ: Robert Larimore Pendleton , 2479
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ภำพที่ 5.9 แสดงลักษณะเศรษฐกิจ เมื่อพ.ศ. 2479



สวนในบำงกอก-สวนนอกบำงช้ำง สวนใน หมำยถึง สวนตำมลำน้ำเจ้ำพระยำตั้งแต่นนทบุรี ธนบุรีหรือบำงกอก ลงไปถึงพระประแดง
สวนนอก หมำยถึง สวนตำมลำน้ำแม่กลอง เช่น บำงช้ำง จ.สมุทรสงครำม ซึ่งสมัยอดีตหมำยรวมถึงพื้นที่คลองดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี
ด้วย
117
คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุในคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดรำชบุรี, หน้ำ 133.
118
Robert Larimore Pendleton, "Rat Buri Changwat (Thailand), Boat with Load of Onions,"(Milwaukee, Wisconsin,
United States: University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
119
"Rat Buri Changwat (Thailand), Boat with Load of Dried Red Peppers,"(Milwaukee, Wisconsin, United States:
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
120
"Rat Buri Changwat (Thailand), Vegetable and Fruit Peddler’s Boat,"(Milwaukee, Wisconsin, United States:
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1936).
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5.3.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
5.3.3.1 กลุ่มคนและวิถีชีวิต
กลุ่มคนจีน ไทย และไทยทรงดำเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมในพื้นที่ ต่อมำเมื่อเกิดกำรเลิกทำส
และกำรอพยพของคนจีนจำกนครไชยศรีเข้ำมำหำที่ประกอบอำชีพในชุมชน เกิดกำรรวมกลุ่มระหว่ำง
ชุมชนใหม่และเก่ำ เนื่องจำกมีชำติพันธุ์เหมือนกัน
กำรตั้งถิ่นฐำนมำนำนทำให้คนจีนมีควำมรักในพื้นที่ และต้องกำรสร้ำงศำสนำสถำนที่
เคำรพ เมื่ อ มี ร ำยได้ ม ำกพอจึ ง ร่ ว มกั น สร้ ำ งศำลเจ้ ำ ที่ เ คำรพขึ้ น เช่ น
ศำลเจ้ ำ ปอปุ่ ย เนี่ ย ะ
ต.หนองสองห้อง อ. บ้ำนแพ้ว
ทำงด้ำนวิถีชีวิต แม้คนไทย จีน และไทยทรงดำ มีควำมต่ำงในควำมเชื่อ แต่วิถีชีวิต
ชุมชนมีควำมคล้ำยคลึงกัน เนื่องจำกตั้งถิ่นฐำนอยู่บริบทแวดล้อมเดียวกัน กำรปรับตัวในดำรงชีวิต
จึงเหมือนกัน อำทิ เมื่อถึงฤดูน้ำหลำกประมำณเดือนกรกฎำคม-ตุลำคม น้ำท่วมสวนไม่สำมำรถทำกำร
เพำะปลูกได้ บำงคนไปรับจ้ำงในสวนสู งแทนแต่งำนมีน้อย จึงใช้เวลำว่ำงในกำรผลิตเครื่องมือไว้ใช้
ในสวนและในบ้ ำ นเช่ น กระบุ ง ขนำด เข่ ง เป็ น ต้ น หรื อ ชำวไทยบำงคนจะอุ ป สมบทในช่ ว งนี้
เพรำะเป็นช่วงเข้ำพรรษำ121 เห็นได้ว่ำวิถีชีวิตของชำวบ้ำนในยุคนี้แม้มีกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพิ่มขึ้น
แต่ยังคงพึ่งพิงและเคำรพระบบธรรมชำติอยู่
5.3.3.2 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพื้นที่โดยรอบ
ภำยหลังจำกกำรขุดคลองดำเนินสะดวก ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีควำมสัมพันธ์
กั บ พื้ น ที่ โ ดยรอบมำกขึ้ น เพรำะมี ก ำรสั ญ จรทำงน้ ำที่ ส ะดวก ควำมสั ม พั น ธ์ เ ป็ น เชิ ง เศรษฐกิ จ
มีกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยสินค้ำ 2 ระดับ คือระหว่ำงพื้นที่ศึกษำกับชุมชนอื่นตำมลำคลองดำเนินสะดวก
เช่น นัดปำกคลองลัดพลี เป็นต้น และระหว่ำงพื้นที่ศึกษำกับผู้ที่สัญจรผ่ำนระหว่ำงเมืองหลวงและ
เมืองทำงฝั่งตะวันตกของไทย บทบำทของพื้นที่ศึกษำจึงมีลักษณะเป็นผู้ผลิตและผู้ขำยพืชผล

121

กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง, หน้ำ 166-169.
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ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6

122

ที่มำ : ปรับปรุงจำก สุเนตร ชุตินธรำนนท์ และคณะ , เรือ : วัฒนธรรมชำวลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ(กรุงเทพฯ: อัม
รินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน), 2545), หน้ำ 78.

ภำพที่ 5.10 แสดงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ของพื้นที่ศึกษำกับชุมชนลุ่มน้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน้ำแม่กลอง
โดยรอบในช่วงที่ 2
5.3.4 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 2
ยุคนี้มีกำรเข้ำไปจัดกำรพื้นที่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะพื้นที่
กำรเกษตรและที่อยู่อำศัย แต่อย่ำงไรก็ตำมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกยังคงพึ่งพำ เคำรพ และรักษำ
คุณค่ำของระบบธรรมชำติอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒ นธรรมช่ว งที่ 2 จึงมีลักษณะเป็น
“ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นร่วมกัน”(แผนที่ 5.5)

122

สุเนตร ชุตินธรำนนท์ และคณะ, เรือ : วัฒนธรรมชำวลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ(กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด
(มหำชน), 2545).

แผนทื่ 5.5 แสดงพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนช่วงที่ 2 ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
( พ.ศ. 2450-2489)
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5.4 ช่วงที่ 3 ยุคการเปลี่ยนแปลงชุมชน การเกษตร และการคมนาคม (ช่วงปลายรัชกาลที่ 8ปัจจุบัน : พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน)
ระบบกำรขนส่งด้วยเรือเมล์หรือเรือเมล์แดงของบริษัทสุพรรณกำรขนส่ง ซึ่งให้บริกำรตั้งแต่
ประตูน้ำบำงยำงถึงประตูน้ำบำงนกแขวก กำรเดินทำงที่สะดวกขึ้นส่งผลให้วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย แต่เมื่อมีกำรสร้ำงถนนสำย 325 ดำเนินสะดวก-บำงแพ ประมำณพ.ศ.2493 ประกอบกับ
กำรท่ องเที่ ย วเริ่ ม เข้ำ มำในตลำดน้ ำด ำเนิน สะดวกในช่ ว งพ.ศ. 2510 โดยเป็น นัก ท่อ งเที่ย วจำก
กรุงเทพฯที่นั่งเรือผ่ำนคลองภำษีเจริญมำตลำดน้ำดำเนินสะดวก ทำให้นักท่องเที่ยวต้องนั่งเรือผ่ำน
บริเวณพื้นที่ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เกิดกำรแวะเที่ยวชมที่ตลำดน้ำนัด
ปำกคลองโพหัก ส่งผลให้ช่วงต้นยุคนั้นเกิดกำรท่องเที่ยวในชุมชนเฟื่องฟู ต่อมำเมื่อมีกำรตัดถนนสำย
ธนบุรี-ปำกท่อ(พ.ศ.25131-2516)ทำงด้ำนใต้ของคลองดำเนินสะดวก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทำง
มำท่องเที่ยวตลำดดำเนินสะดวกผ่ำนทำงถนนที่สะดวกกว่ำ อีกทั้งกำรเปิดตลำดบกวัดปรำสำทสิทธิ์ จึง
ทำให้ตลำดปำกคลองโพหักเริ่มหำยไป นอกจำกนี้กำรสร้ำงเขื่อนแม่กลองนอกจำกนี้กำรสร้ำงเขื่อนแม่
กลอง(เขื่อนวชิรำลงกรณ์)ในปี 2508 ซึ่งสำมำรถควบคุมปริมำณน้ำในแม่กลองได้ ทำให้พื้นที่ชุมชนริม
คลองดำเนินสะดวกน้ำไม่ท่วมเหมือนในอดีต ประกอบกับเทคโนโลยีกำรทำเกษตรที่พัฒนำ ด้วยปัจจัย
เหล่ำนี้ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 5.4 แสดงเหตุกำรณ์สำคัญของพื้นที่ศึกษำช่วงที่ 3
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5.4.1 ลักษณะทางกายภาพ
5.4.1.1 การตั้งถิ่นฐาน
จำกกำรสั ม ภำษณ์ แ ละเอกสำร สั น นิ ษ ฐำนได้ ว่ ำ ในช่ ว งนี้ เ ริ่ ม แรกกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำน
มีลักษณะคล้ำยยุคที่ผ่ำนมำคือกำรตั้งถิ่นฐำนตำมแนวริมคลองทั้ง สำยหลักและสำยรอง แต่มีควำม
หนำแน่นมำกขึ้นโดยเฉพำะบริเวณช่วงวัดปรำสำทสิทธิ์ รองลงมำคือวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร และ
บริเวณช่วงวัดหลักหกรัตนำรำม ตำมลำดับ และมีกำรขยำยพื้นที่ทำกำรเกษตรชั้นในเพิ่มขึ้น (ภำพที่
5.11 ) จนกระทั่งมีกำรสร้ำงเขื่อนแม่กลองเมื่อปี 2508 ทำให้ควบคุมปริมำณน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ได้
ส่งผลให้ชำวบ้ำนไม่กลัวน้ำท่วม รูปแบบและตำแหน่งกำรตั้งถิ่นฐำนจึงไม่คำนึงถึงกำรรองรับในฤดูน้ำ
หลำก อีกทั้งนโยบำยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 1
ทำให้เริ่มมีกำรสร้ำงถนนเข้ำมำสู่พื้นที่ ในบริเวณช่วงหลักที่ 6 ประมำณช่วงรำวๆปี 2500123 ซึ่งเป็น
ระยะเวลำใกล้เคียงกับกำรสร้ำงเขื่อน ส่งผลให้ทั้ง 2 อย่ำงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบ
กำรตั้งถิ่นฐำนมำเกำะตำมเส้นถนนที่มีควำมสะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วม พื้นที่ริมคลองดำเนิน
สะดวกจึงถูกลดบทบำทลงอย่ำงเห็นได้ชัด บ้ำนเรือนริมน้ำถูกปล่อยร้ำง ทรุดโทรม บำงแห่งมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบอำคำรเป็นแบบสมัยใหม่ ด้ำนตลำดค้ำขำยในปัจจุบันนิยมย้ำยมำตำมริมถนนที่
สัญจรสะดวก โดยจะเป็นห้องแถวพำณิชย์หลำยคูหำต่ำงจำกช่วงแรกของยุคประมำณปี 2510-2525
ที่กระจุกบริ เวณปำกคลองโพหั กเพรำะมีกำรท่องเที่ยวทำงน้ำเฟื่องฟู ก่อนจะซบเซำเพรำะภำวะ
เศรษฐกิจปี 2540 (ภำพที่ 5.12)

ที่มำ สมศักดิ์ อภิวันทนกุล กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตลำดน้ำปำกคลองลัดพลี,2555

ภำพที่ 5.11 แสดงกำรตั้งถิ่นฐำนริมคลองดำเนินสะดวกในช่วงที่ 3 ตอนต้น (พ.ศ. 2510) บริเวณปำก
คลองลัดพลี ซึ่งบริเวณข้ำงพื้นที่ช่วงหลักที่ 6 ของพื้นที่ศึกษำ

123

สัมภำษณ์ ดุสิต เจรจำศิลป, 14 กรกฎำคม 2555.
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ที่มำ : ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 5.12 แสดงบ้ำนถูกทิ้งร้ำงและอำคำรสมัยใหม่ริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
ในพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 3 ตอนปลำย-ปัจจจุบัน
5.4.1.2 การขยายตัวของชุมชน
หลังจำกชุมชนมีถนนตัดเข้ำมำ ชุมชนเริ่มขยำยตัวตำมแนวแกนถนนเข้ำสู่พื้นที่ชั้นใน
วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อกำรขยำยพื้น ที่ ทำกำรเกษตรเพรำะพื้ น ที่ริ ม คลองด ำเนิ นสะดวกบำงช่ว งมีก ำร
ปลู ก สร้ ำ งและใช้ ป ระโยชน์ อ ยู่ ก่ อ นแล้ ว อย่ ำ งไรก็ ต ำมแกนเดิ ม ที่ เ ป็ น คลองด ำเนิ น สะดวกและ
คลองสำยรองยังมีกำรขยำยตัวอยู่บ้ำง ในยุคนี้กำรทำกำรเกษตรเป็นไปเพื่อกำรค้ำอย่ำงสมบูรณ์แบบ
รวมทั้งเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรที่มีกำรพัฒ นำมำกขึ้น ทำให้จำกเดิมครอบครัวขนำด 7-8 คน
จะทำสวนบนพื้นที่เพียง 5-7 ไร่ แต่หลังจำกมีเทคโนโลยีและแรงงำน พื้นที่ทำกำรเกษตรขยำย
เป็น 15-40 ไร่ต่อครอบครัว ชุมชนจึงขยำยมำกขึ้น 124 ส่วนตลำดนั้นมีกำรขยำยตัวออกตำมชุมชน
ไปโดยจะวำงตัวเป็นจุดตำมแนวถนนที่เข้ำถึงได้สะดวกและมีผู้คนพลุกพล่ำน ปัจจุบันนตลำดดั้งเดิม
ไม่มีกำรขยำยตัวเพิ่มและเริ่มซบเซำลงบ้ำง
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สมพงษ์ วงศ์ รั ต น์ , วิ ถี ชี วิ ต ของชำวสวนในอ ำเภอด ำเนิ น สะดวก[ออนไลน์ ] , 29 ธั น วำคม 2554. แหล่ ง ที่ ม ำ
http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_content&view=article&id=627:2011-12-29-02-08-17&catid=38
[สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภำคม 2555 ]

แผนทื่ 5.6 แสดงกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรขยำยตัวของชุมชนช่วงที่ 3 ยุคกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน กำรเกษตร และกำร
คมนำคม (พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน)
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5.4.1.3 โครงสร้างของชุมชน
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ในยุคนี้มีโครงสร้ำงของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปบ้ำง จำกเดิมที่เป็น บ้านเรือนตั้งริมคลองดาเนินสะดวกและคลองสายรอง วัดใหญ่
3 วัดเป็นศูนย์กลำงของแต่ละหลัก บริเวณจุดตัดคลองเป็นที่ตั้งของตลาด พื้นที่ด้ำนในถัดจำกคลอง
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องแต่มีพื้นที่ธรรมชาติ สลับไปนั้น เริ่มมำสู่กำรลดลงของพื้นที่
ธรรมชำติ ถนนเข้ำมำเป็นโครงสร้ำงเพิ่มเติมซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีควำมสำคัญ บ้ำนเรือนและตลำด
บำงส่วนเริ่มมำเกำะตัวแนวถนน นอกจำกนี้มีสถานที่ราชการ โรงพยาบาล ธนาคาร
5.4.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น รูปแบบกำรทำสวนยังคงเป็นสวนยกร่อง
และมีขยำยพื้น ที่กำรเกษตรเพิ่มเรื่ อยๆ แต่ผ ลจำกกำรสร้ำงเขื่อนแม่กลองปี 2508 และคลอง
ชลประทำนในพื้นที่ช่วงหลักที่ 5 ของคลองดำเนินสะดวกในปี 2510 ทำให้ในฤดูน้ำหลำกน้ำไม่ท่วม
พื้นที่ศึกษำอันเป็นผลเสียต่อควำมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจำกน้ำท่วมจะทำกำรชะล้ำงมลพิษ แมลง
ศัตรูพืช และเพิ่มตะกอนแร่ธำตุสำคัญมำทับถมบนดิน ชำวบ้ำนต้องเสียเงินเพื่อซื้อปุ๋ยเคมี ยำฆ่ำแมลง
นอกจำกนี้ เทคโนโลยี กำรเพำะปลู กสมัย ใหม่ ส่ ง ผลต่อควำมสมบูร ณ์ข องดินเช่น กัน เดิ มที ในกำร
สวน ยกร่องจะใช้แรงงำนคนโดยใช้พลั่วแทงดินสร้ำงเป็นร่องสวนขึ้นมำ ลักษณะดินจึงมีโพรงอำกำศ
สูงทำให้น้ำ อำกำศ และแร่ธำตุเข้ำสู่รำกพืชง่ำย แต่ในยุคนี้เริ่มมีรถเทรคเตอร์ปรับพื้นที่ ส่งผลให้
เกิดกำรอัดดินให้ แน่ นไม่มีช่องโพรงอำกำศ ควำมอุดมสมบูรณ์จึงลดลงไป 125 ด้ำนกำรรดน้ำพืช
ที่จำกเดิมจะตักน้ำจำกลำประโดง เริ่มมีกำรใช้ระบบสปริงเกอร์แทน ส่วนพืชเศรษฐกิจเดิมที่มีชื่อเสียง
พริ ก หอม กระเที ย มบำงช้ ำ ง มะม่ ว งอกร่ อ ง ได้ ถู ก เปลี่ ย นไปเป็ น องุ่ น เพื่ อ ผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น
ทำให้พืชพรรณดั้งเดิมเริ่มสูญหำยไป นอกจำกนี้ในระยะต่อมำเริ่มมีกำรทำนำกุ้ง โดยเริ่มแรกมีกำร
ทดลองเลี้ยงที่ชุมชนโพหัก อ.บำงแพ ทำงตอนเหนือของพื้นที่ศึกษำจนผู้เลี้ ยงประสบควำมสำเร็จ
ประมำณปี 2527 เรื่อยมำ จึงมีกำรทำนำกุ้งในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก126บริเวณต.โรงเข้ และ
ต.ยกกระบัตร อ.บ้ำนแพ้ว กำรสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพื่อเอำชนะธรรมชำติหรืออำนวยควำมสะดวก
กำรเปลี่ ย นแปลงทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ก ำรเกษตรและพื ช พรรณที่ เ พำะปลู ก ตลอดจนหั น ไป
ทำเกษตรกรรมด้ำนอื่น มีอิทธิพลต่อเปลี่ยนแปลงระบบสวนยกร่องซึ่งถื อเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ทั้งสิ้น
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สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, , 15 เมษำยน 2556.
คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลเอกสำรและจดหมำยเหตุในคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั , วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดรำชบุรี, หน้ำ 225.
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ส่ ว นกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ด้ ำ นอื่ น นั้ น มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยยุ ค ที่ ผ่ ำ นมำคื อ อยู่ ริ ม คลอง
ดำเนินสะดวก แต่เริ่มมีกำรเปลี่ยนมำเกำะตำมเส้นถนน เช่น กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อำศัยกึ่งพำณิชยกรรมจะแทรกอยู่ตำมแหล่งชุมชนหนำแน่น อำทิ บริเวณ
รัศมีด้ำนหลังวัดปรำสำทสิทธิ์ ส่วนพื้นที่ด้ำนในลึกเข้ำไปเป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
ผสมกับพื้นที่เกษตรกรรม ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อสถำบันศำสนำนั้นยังคงเดิมเพียงแต่มีกำร
ตัดถนนให้เข้ำถึงวัดได้สะดวก

ที่มำ : ผู้วิจยั , 2556

ภำพที่ 5.13 แสดงเทคโนโลยีกำรเกษตรและกำรเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมทำให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เปลี่ยนแปลง
5.4.1.5 โครงข่ายการสัญจร
ในช่ ว งต้ น ของยุ ค ยั ง เป็ น กำรสั ญ จรทำงน้ ำอยู่ แต่ เ ริ่ ม มี เ รื อ ยนต์ เ ข้ ำ มำในพื้ น ที่
เมื่อประมำณหลังปี 2490127ส่งผลให้เกิดกำรทรุดตัวของคันสวนจำกแรงคลื่นกระแทกจึงเริ่มมีกำร
ทำแนวเขื่อนคอนกรีตเพื่อลดแรงปะทะ ต่อมำเมื่อมีกำรตัดถนนเข้ำสู่พื้นที่ศึกษำ กำรสัญจรจึงเปลี่ยน
มำเป็นกำรสัญจรทำงบกเป็นหลักเนื่องจำกสะดวก รวดเร็ว และบรรทุกได้มำก ควำมนิยมในกำรสัญจร
ทำงบกจึ ง ท ำให้ ต้ อ งสร้ ำ งสะพำนข้ ำ มคลองเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ สองฝั่ ง คลอง และสร้ ำ งทำงเท้ ำ ทำงจักรยำนยนต์คอนกรีตเชื่อมหน้ำบ้ำน ถือเป็นกำรลดบทบำทคลองดำเนินสะดวกยิ่งขึ้น โดยจำก
กำรสั มภำษณ์และวิเครำะห์ พบว่ำ ถนนที่มีอิทธิพลต่อกำรซบเซำของกำรสั ญจรทำงน้ำเส้ นหนึ่ง
ในพื้นที่ศึกษำคือ ถนนดำเนินสะดวก-หลักห้ำ เนื่องจำกมีระยะห่ำงจำกคลองดำเนิ นสะดวกเพียง
127

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 37และ58.
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100 เมตร ทำให้คนริมคลองดำเนินสะดวกเปลี่ยนมำใช้กำรสัญจรทำงถนนเส้นนี้แทน กำรเปลี่ยนผ่ำน
กำรสัญจรทำงน้ำทำให้ละเลยโครงข่ำยน้ำ สภำพโครงข่ำยน้ำหลังจำกที่มีกำรตัดถนน คลองสำยรอง
และสำยย่อยบำงคลองกลำยมำเป็นลำคลองที่ตื้นเขิน บำงคลองถูกปิดทำงเข้ำออกระบำยออกไม่ได้
มีขยะและผั กตบชวำเน่ ำเสีย อยู่ ภ ำยใน สิ่ งที่ปรำกฏดังกล่ ำวอธิบำยได้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรพัฒ นำ
โครงข่ำยคมนำคมทำงบกส่งผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษำอย่ำงมำก

ที่มำ สมศักดิ์ อภิวันทนกุล,วิสำหกิจชุมชนฟื้นฟูตลำดน้ำดำเนินสะดวก ปำกคลองลัดพลี,14 กรกฎำคม2555

ภำพที่ 5.14 แสดงกำรสัญจร พ.ศ.2510

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 5.15 แสดงผลจำกำรเปลี่ยนมำสัญจรทำงบกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วง
หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ในช่วงที่ 3
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5.4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมน้ำของเขื่อน ทำให้เกษตรกรมีทำงเลือกในกำรปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สร้ำงรำยได้ โดยเกษตรกรชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเริ่มเปลี่ยนมำปลูกองุ่นในปี 2503
พันธุ์แรกที่ทดลองปลูกคือ พันธุ์คำดินำล ต่อมำเปลี่ยนเป็นพันธุ์ไวท์มะละกำจนถึงปัจจุบัน 128ลักษณะ
ดั ง กล่ ำ วส่ ง ผลให้ พื ช พรรณเฉพำะถิ่ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งแต่ เ พำะปลู ก ยำกเริ่ ม สู ญ หำย เช่ น พริ ก หอม
กระเทียมบำงช้ำง มะม่วงอกร่อง เป็นต้น ในระยะต่อมำนำกุ้งเริ่มเข้ำมำเพำะเลี้ ยงในพื้นที่ศึกษำ
เนื่ อ งจำกพื ช ผลรำคำไม่ ดี เ มื่ อ เที ย บกั บ กำรเลี้ ย งกุ้ ง แต่ เ ข้ ำ มำของนำกุ้ ง ท ำให้ ส วนยกร่ อ งเดิ ม
ถูกเปลี่ยนแปลงไป
ด้ำนกำรค้ำทำงน้ ำนั้นจำกวรรณกรรมองของชุติกำญจน์ บุญจืออธิบำยว่ำ กำรค้ำ
ทำงน้ำในคลองดำเนินสะดวกเดิมทีมีควำมเจริญ เมื่อกำรตัดถนนตลำดน้ำเริ่มลดบทบำทลง ต่อมำ
พ.ศ. 2503 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ เกิ ด องค์ ก ำรส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย ว เริ่ ม ที่ ต ลำดน้ ำวั ด ไทร
กรุงเทพมหำนคร แต่ประมำณปี 2510 ตลำดน้ำวัดไทรซบเซำจึงค้นหำตลำดวิถีดั้งเดิมแห่งใหม่
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว ตลำดน้ำดำเนินสะดวกได้กลำยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับกำรส่งเสริม
จนเป็นที่นิยมจำกนักท่องเที่ยว ตลำดน้ำปำกคลองโพหักบริเวณหลักที่ 5 ได้รับกระแสควำมเจริญ
นี้ ด้ ว ย วิ ถี ก ำรค้ ำ ทำงน้ ำเปลี่ ย นไปจำกกำรเอำพื ช ผั ก มำขำยจำกสวนเป็ น เพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย ว
สิ น ค้ ำ เปลี่ ย นมำเป็ น ของที่ ร ะลึ ก ตำมควำมต้ อ งกำรของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ตลำดน้ ำในแถบคลอง
ด ำเนิ น สะดวกเจริ ญ อยู่ ช่ ว งปี 2510-2525 แต่ เ มื่ อ เกิ ด ฟองสบู่ แ ตกปี 2540 ตลำดน้ ำในคลอง
ดำเนินสะดวกรวมถึงตลำดน้ำปำกคลองโพหักได้ซบเซำลงอย่ำงมำก จนปัจจุบันตลำดน้ำปำกคลอง
โพหักมีกำรเปลี่ยนมำเป็นตลำดบกแทนเนื่องจำกมีกำรตัดถนนมำสู่ชุมชนเพิ่มและอิทธิพลของตลำดน้ำ
ดำเนินสะดกวแห่งใหม่(คลองต้นเข็ม) ตลำดปำกคลองโพหักจึงมีกำรค้ำขำยแต่เฉพำะคนในชุมชน
และนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำไว้พระที่วัดปรำสำทสิทธิ์
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สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, 15 เมษำยน 2556.
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ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 5.16 แสดงลักษณะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 ในช่วงที่ 3
5.4.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
5.4.3.1 กลุ่มคนและวิถีชีวิต
กำรพั ฒ นำเข้ ำ สู่ ยุ ค สมั ย ใหม่ ท ำให้ ชุ ม ชนไทยทรงด ำบ้ ำ นโคกหลวง เริ่ ม มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมบำงอย่ำงมีกำรสูญหำยไปไม่มีกำรสืบต่อ เช่น หมอเสนเรือน ทำให้ต้องมี
กำรเชิญหมอเสนจำกที่อื่นเข้ำมำทำกำรเสนเรือนให้ ปัจจุบันครัวเรือนชำวไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง
เหลือประมำณ 50-60 ครัวเรือน129
นอกจำกนี้ก่อนปี 2510 จะทำกำรเกษตรเป็นแบบทำ 8 เดือน พัก 4 เดือน เนื่องจำก
หลั ง เดื อ นกรกฎำคมน้ ำจะหลำกท่ ว มพื้ น ที่ ส องฝั่ ง คลองด ำเนิ น สะดวกจนถึ ง เดื อ นตุ ล ำคมน้ ำลด
จึงเริ่มทำกำรปลูกพืชต่อไป แต่หลังจำกกำรสร้ำงเขื่อนแม่กลองในปัจจุบันน้ำจึงไม่ท่วมพื้น ที่คลอง
ดำเนินสะดวกอีก130 ส่งให้วิถีชีวิตชำวสวนในช่วงหน้ำน้ำของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกเปลี่ยนไป
ไม่มีกำรพักสวน ส่ งผลให้ ดิน ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ และเกิดกำรสู ญหำยของภูมิปัญญำกำรสำน
เครื่องทำงกำรเกษตร เช่น ขนำด เป็นต้น
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สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, 15 เมษำยน 2556.
สมพงษ์ วงศ์ รั ต น์ , วิ ถี ชี วิ ต ของชำวสวนในอ ำเภอด ำเนิ น สะดวก[ออนไลน์ ] , 29 ธั น วำคม 2554. แหล่ ง ที่ ม ำ
http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_content&view=article&id=627:2011-12-29-02-08-17&catid=38
[สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภำคม 2555 ]
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ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556 และ Robert Larimore Pendleton July 12, 1935.

ภำพที่ 5.17 แสดงภูมิปัญญำกำรจักสำนเครื่องเกษตร “ขนำด” ที่หำยไปจำกคำบอกเล่ำของ
ผู้ใหญ่ฐำปนพงศ์ เปรียบเทียบกับภำพเก่ำของสวนแถบธนบุรี พ.ศ.2478
5.4.3.2 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพื้นที่โดยรอบ
กำรคมนำคมทำงถนนท ำให้ ค วำมสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนกั บ พื้ น ที่ โ ดยรอบติ ด ต่ อ กั น
ได้สะดวกมำกขึ้น โดยเป็นควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ นอกจำกนียังมีควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรศึกษำ
กำรรักษำพยำบำล กำรติดต่อรำชกำร และกำรท่องเที่ยว
5.4.4 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 3
มนุ ษย์ เข้ำเปลี่ ย นแปลงพื้นที่และสำมำรถควบคุมธรรมชำติได้ จำกกำรสร้ำงเขื่อน
คลองชลประทำน กำรตัดถนน และเทคโนโลยีต่ำงๆทำงกำรเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหำและตอบสนอง
ควำมต้องกำรกำรเปลี่ย นแปลงของภูมิทัศน์วัฒ นธรรมช่ว งที่ 3 จึงมีลั ก ษณะเป็น “วัฒนธรรมน า
ภูมิทัศน์”
5.4.5 การเปรียบภาพถ่ายทางกาศของกรมแผนที่ทหารพ.ศ. 2510 พ.ศ.2538 และ
พ.ศ.2555
กำรวิ เ ครำะห์ พั ฒ นำกำรภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมในช่ ว งที่ 3 สำมำรถน ำข้ อ มู ล จำกภำพถ่ ำ ย
ทำงอำกำศของพื้นที่ศึกษำจำกกรมแผนที่ทหำรพ.ศ.2510 พ.ศ.2538 และพ.ศ.2555 มำใช้ได้
จำกที่กล่ำวว่ำไว้ข้ำงต้นว่ำช่วงที่ 3 เป็นช่วงของกำรที่มนุษย์กระทำต่อธรรมชำติสูง หลักฐำนคือ
กำรเปรี ย บเที ย บภำพถ่ ำ ยของพ.ศ.2510 กั บ พ.ศ.2555 ซึ่ ง พบว่ ำ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่
เกษตรกรรมอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด บริ เ วณทำงด้ ำ นใต้ ข องคลองด ำเนิ น สะดวก ในพื้ น ที่ ต .โรงเข้ และ
ต.ยกกระบั ตร อ.บ้ ำ นแพ้ว โดยภำพถ่ำยในพ.ศ.2510 ยังไม่ปรำกฏแปลงสวนยกร่องมำกนั ก

121
แต่ภำพถ่ำยในพ.ศ.2538 ปรำกฏพื้นที่สวนอย่ำงชัดเจน สำเหตุเนื่องจำกเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่
ป่ำเตี้ย ในพ.ศ.2510 กรมชลประทำนได้เริ่ มขุดคลองชลประทำน D2 D3และD4 เพื่อระบำยน้ำ
สู่คลองสุนัขหอน ทำให้ มีน้ำเข้ำถึงชำวสวนดำเนินสะดวกจึงขยำยพื้นที่ทำงกำรเกษตรได้มำกขึ้น
(ภำพที่ 5.18 และ ภำพที่ 5.19)
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ที่มำ : กรมแผนที่ทหำร

ภำพที่ 5.18 แสดงภำพถ่ำยทำงกำศของกรมแผนที่ทหำรพ.ศ. 2510

ที่มำ : กรมแผนที่ทหำร

ภำพที่ 5.19 แสดงภำพถ่ำยทำงกำศของกรมแผนที่ทหำรพ.ศ. 2538
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5.5 สรุปพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่
6 จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
จำกกำรศึกษำทำงเอกสำรต่ำงๆ แผนที่เก่ำ และกำรสัมภำษณ์ผู้รู้ในท้องถิ่นนั้น พัฒนำกำรภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 สำมำรถแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก (สมัยอยุธยำถึงปลำยรัชกำลที่ 4 : พ.ศ. 20002408) เป็นยุคที่พื้นที่ศึกษำถูกใช้ประโยชน์จำกชุมชนโดยรอบ ได้แก่ ชุมชนบริเวณคลองสี่หมื่น ชุมชน
บริเวณคลองแพงพวย และชุมชนคลองหมูทอด โดยใช้เป็นพื้นที่ล่ำสัตว์ พื้นที่ทำนำ หรือเส้นทำงสัญจร
ผ่ำน ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ส่วนที่ 2 ยุค
หลังกำรขุดคลองดำเนินสะดวก(หลังรัชกำลที่ 4 : พ.ศ.2409 เป็นต้นไป) ซึ่งแบ่งพัฒนำกำรภูมิทัศน์
วัฒนธรรมแต่ละช่วงในส่วนที่ 2 ดังนี้
ช่วงที่ 1 ยุคเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวกและกำรตั้งถิ่นฐำน (พ.ศ. 2409-2449) : กำร
ทำสนฺธิสัญญำเบำวร์ริ่งกับประเทศอังกฤษ ส่งผลให้จำเป็นต้องมีเส้นทำงคมนำคมที่สะดวกเพื่อขนส่ง
อ้อยและน้ำตำลจำกหัวเมืองตะวันตกไปกรุงเทพฯ แต่เส้นทำงเดิมที่ผ่ำนคลองสุนัขหอนใช้เวลำนำน
รัชกำลที่ 4 จึงโปรดให้ขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้น เกิดกำรตั้งถิ่นฐำนกลุ่มแรกคือแรงงำนขุดคลองคน
ไทย จีน และมอญ กระจำยห่ำงๆกันบริเวณตำมแนวยำวริมคลองดำเนินสะดวก กลุ่มคนจีนที่เข้ำมำ
ตั้งถิ่นฐำนเริ่มมีกำรเบิกสวนเพื่อปรับพื้นที่นำหรือป่ำทำเป็นสวนระบบยกร่องตำมแบบภูมิปัญญำคน
จีน บ้ำนเรือนสร้ำงเป็นรูปแบบอย่ำงง่ำยกลมกลืนกับสภำพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ต้องสัญจรทำงเรือ
เป็นหลัก เช่น บันไดเชื่อมต่อบ้ำนสู่คลอง เสำผูกจอดเรือ เป็นต้น นอกนี้มีกำรก่อตั้งวัดปรำสำทสิทธิ์
บริเวณหลักที่ 5 เป็นศำสนสถำนสำคัญ ชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกมีควำมเรียบง่ำยใกล้ชิดและ
พึ่ ง พิ ง ระบบธรรมชำติ เ ป็ น หลั ก แม้ มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ บ้ ำ งแต่ ไ ม่ ม ำก เพรำะมี แ รงงำนและ
เทคโนโลยีน้อย ช่วงนี้จึงจัดเป็นช่วง “ภูมิทัศน์นาวัฒนธรรม”
ช่วงที่ 2 ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก (พ.ศ. 2450-2489) : กำรเลิกทำส
กำรอพยพของคนจีนจำกนครไชยศรี และกำรขยำยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มของชำวริมคลองดำเนิน
สะดวกเอง จึงเกิดกำรขยำยตัวของชุมชนมำกขึ้น เกิดกำรเบิกสวนเข้ำสู่พื้นที่ชั้นในถัดจำกคลอง
นำไปสู่กำรขุดคลองย่อยจำนวนมำกเพื่อชักน้ำเข้ำพื้นที่เกษตรและเพื่อกำรสัญจร เกิดจุดตัดคลองและ
แหล่งตลำดขึ้นคือนัดปำกคลองโพหัก บริเวณวัดปรำสำทสิทธิ์ บ้ำนเรือนเริ่มมีกำรปรับเปลี่ยนที่ถำวร
ขึ้นและแสดงเอกลักษณ์ คนจีนคือ ประตู -หน้ำต่ำงบำนเฟี้ยม ด้ำนอำชีพนั้น ระบบสวนยกร่องมีกำร
ถ่ำยทอดสู่กลุ่มชำติพันธุ์อื่น และเริ่มมีกำรพัฒนำเพื่อควบคุมระดับน้ำ เช่น กำรทำคันสวนสูงเพื่อกันน้ำ
ท่ว มสวน แต่เป็น กำรวิธีกำรควบคุมระดับที่อยู่ในบริบทของธรรมชำติและระบบนิเวศน์ของพื้นที่
ไม่ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ธรรมชำติ เห็ น ได้ ว่ ำ มนุ ษ ย์ มี ก ำรปรั บ สภำพแวดล้ อ มมำกขึ้ น เพื่ อ ท ำกำร
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เกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย แต่ยังคงคุณค่ำระบบธรรมชำติเดิมอยู่ ช่วงนี้จึงจัดเป็นช่วง“ภูมิทัศน์และ
วัฒนธรรมมีลักษณะเด่นร่วมกัน”
ช่วงที่ 3 ยุคกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน กำรเกษตร และกำรคมนำคม (พ.ศ. 2490-ปัจจุบัน) :
ปัจจัยทำงด้ำนคมนำคม กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด
พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒ นธรรม ในช่วงต้นยุค เมื่อมีกำรสร้ำงถนนสำย 325 ดำเนินสะดวก-บำงแพ
ประมำณพ.ศ.2493 ประกอบกับกำรท่องเที่ยวเริ่มเข้ำมำในตลำดน้ำดำเนินสะดวกในช่วงพ.ศ. 2510
ทำให้เกิดกำรเฟื่องฟูของตลำดน้ำปำกคลองโพหักที่เป็นทำงผ่ำนของนักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีกำรตัด
ถนนสำยธนบุรี-ปำกท่อ(ประมำณพ.ศ.2513-พ.ศ.2516)ทำงด้ำนใต้ของคลองดำเนินสะดวก ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทำงมำท่องเที่ยวตลำดดำเนินสะดวกผ่ำนทำงถนนที่สะดวกกว่ำ ตลำดจึงซบเซำไป
นอกจำกนี้กำรสร้ำงเขื่อนวชิรำลงกรณ์(เขื่อนแม่กลอง) พ.ศ. 2510 ทำให้สำมำรถควบคุมระดับน้ำได้
กำรสร้ำงบ้ำนเรือนและกำรทำสวนจึงไม่คำนึงเรื่องน้ำท่วม รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนจึงเริ่มเปลี่ยนมำเกำะ
ตำมแนวถนน เห็นได้ว่ำมนุษย์สำมำรถเอำชนะธรรมชำติได้ และปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะแก่กำร
ดำรงชีวิตของตนเองระดับสูง ด้วยกำรนำเทคโนโลยีต่ำงๆเข้ำมำแก้ปัญหำ เกิดกำรเปลี่ยนรูปแบบวิถี
ชีวิตที่มำตั้งแต่อดีตที่ผูกพันกับธรรมชำติ ช่วงนี้จึงเป็นช่วง “วัฒนธรรมนาภูมิทัศน์”
พัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำมำรถสรุปเป็นตำรำงได้ดังต่อไปนี้(ตารางที่ 5.1)
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ตารางที่ 5.1 สรุปพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึง
หลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำคร
ประเด็น

ช่วงที่ 1: ยุคเริ่มการขุดคลอง
ดาเนินสะดวกและการตั้งถิ่น
ฐาน
(พ.ศ.2409-2449)

ช่วงที่ 2 : ยุคการขยายตัว
ของชุมชนริมคลองดาเนิน
สะดวก
(พ.ศ.2450-2487)

ช่วงที่ 3 : ยุคการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน
การเกษตรและการ
คมนาคม
(พ.ศ.2488-ปัจจุบัน)

1.ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ เ กิ ด -กำรทำสนธิสัญญำเบำว์ริ่ง
กำรเปลี่ ย นแปลงของ -กำรสั ญ จรพระนคร-หั ว
ภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรม
เมืองตะวันตกไม่สะดวก
-ขยำยกำรใช้ที่ดินใหม่

-มีกำรอพยพของคนจีนมำ
จำกนครไชยศรี
-ประชำชนดั้ ง เดิ ม ขยำย
พื้นที่ทำงกำรเกษตร

-หลังสงครำมโลกครั้ง
ที่ 2 ควำมต้ อ งกำร
อำหำรเพิ่มมำกขึ้น จึง
เกิ ด กำรพั ฒ นำระบบ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ มี
ประสิทธิภำพ
-จ ำ ก ก ำ ร ท ำ
แผนพัฒ นำเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชำติ
ฉบับที่1 เกิดกำรสร้ำง
ถนนและเขื่อน
-ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ำ ร
ท่ อ งเที่ ย วตลำดน้ ำ
ในช่วงปี 2510

2.พั ฒ นำ ก ำรทำ งด้ ำ น -กำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนแบบชั่ ว ครำว
กำยภำพ
และแบบถำวร
-กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชนต่ ำ
ควำมหนำแน่นของประชำกร
น้อ ย กำรขยำยตั ว จะปรำกฏ
แถบริม คลอง 2 ฝั่ง เพื่อ ที่อ ยู่
อำศัยและกำรเกษตร
-โครงสร้ำงของชุมชนไม่มีควำม
หลำกหลำย แต่มีควำมจำเพำะ
มำกขึ้ น จำกภู มิ ปั ญ ญำทำง
กำรเกษตรที่ ติด ตัว มำของคน
จีน
-กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อ ที่
อยู่อำศัย เพื่อ กำรอยู่อำศัย กึ่ง
พำณิ ช ยกรรม เพื่ อ สถำบั น
ศำสนำ และเพื่อเกษตรกรรม

-มีกำรขุดคลองเชื่อมต่อเพื่อชัก
น้ำสู่พื้นที่ชั้นใน
-มีกำรตั้งถิ่นฐำนกระจุกตัวใกล้
วัด 3 แห่ง มีกำรขุดคลองสำย
รอง เกิดจุดตัดคลองขึ้น ผู้คน
สั ญ จรมำกจนเกิ ด เป็ น ตลำด
นอกจำกนี้เกิดกำรขยำยพื้นที่
กำรเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเบิกสวน
-มีกำรกระจุกตัวมีองค์ประกอบ
3 องค์ประกอบ คือ วัด คลอง
ที่ มี จุ ด ตั ด กั น และพื้ น ที่ ท ำ
เกษตร
-มีกำรขยำยตัวโครงสร้ำงชุมชน
คือ ตลำดน้ำและกลุ่มเรือนแถว
ไม้ที่อ ยู่อ ำศัยกึ่งพำณิชยกรรม
พื้น ที่ป่ ำ ถู ก เบิ ก สวนเป็ นพื้ น ที่
เกษตรกรรม

-มี ก ำ ร ข ย ำ ย พื้ น ที่
กำรเกษตรชั้ นในเพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อรองรับควำมต้องกำร
อำหำรจำนวนมำกในช่วง
หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2
-มีกำรสร้ำงเขื่อนแม่กลอง
ท ำ ใ ห้ น้ ำ ไ ม่ ท่ ว ม พื้ น ที
รูปแบบและตำแหน่งกำร
ตั้งถิ่นฐำนไม่ต้องคำนึงถึง
ฤดูน้ำหลำก
-จ ำ ก น โ ย บ ำ ย พั ฒ น ำ
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฯ
ฉบั บ ที่ 1 เริ่ ม มี ก ำรสร้ ำ ง
ถนนเข้ำสู่พื้นที่ กำรตั้งถิ่น
ฐำนจะเกำะตำมเส้นถนน
คลองดำเนินสะดวกถูกลด
บทบำทอย่ ำ งมำก ถู ก
ปล่ อ ยร้ ำ งหรื อ ปรั บ เป็ น
อำคำรสมัยใหม่
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) สรุปพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำคร

ประเด็นต่อ

ช่วงที่ 1: ยุคเริ่มการขุด
คลองดาเนินสะดวกและ
การตั้งถิ่นฐาน
(พ.ศ.2409-2449)

ช่วงที่ 2 : ยุคการขยายตัวของ
ชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก
(พ.ศ.2450-2487)

-โครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำ
เป็ น เส้ น ทำงหลวงในกำร
สัญจรระหว่ำงเมืองตะวันตก
กั บ พระนคร รวมถึ ง กำร
สัญ จรภำยในและภำยนอก
ชุมชน

-กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำร
อยู่อำศัย กำรเกษตรและสัญจร
ทำงน้ำ บริเวณจุดตัดคลองเป็น
ที่ อ ยู่ อ ำศั ย กึ่ ง พำณิ ช ยกรรม
ชำวสวนพัฒนำจำกระบบสวน
ยกร่องมำเป็นสวนสูง แต่มีรำคำ
แพง จึงปรำกฏอยู่น้อย
-โ ค ร ง ข่ ำ ย สั ญ จ ร ท ำ ง น้ ำ
หนำแน่ น มำก เป็ น เส้ น ทำง
หลวงในกำรสัญจรระหว่ำงเมือง
ตะวัน ตกกั บ พระนคร ในสมั ย
สงครำมโลกครั้ ง ที่ 2 เป็ น
เส้ น ทำงล ำเลี ย งอำหำรและ
อำวุธต่ำงๆของกองทัพญี่ปุ่น

3 . พั ฒ น ำ ก ำ ร ท ำ ง ด้ ำ น -ชำวสวนคนจี น จึ ง ปรั บ ตั ว
เศรษฐกิจ
ด้วยกำรเลือกชนิดพืชพรรณ
ที่เหมำะสมในกำรเพำะปลูก
แบบให้ผลผลิตเร็ว
-ผลผลิตบำงส่วนนำมำปลก
เปลี่ยนซื้อขำย เกิดเศรษฐกิจ
ด้ำนพำณิชยกรรมขนำดเล็ก

-ระบบเศรษฐกิ จ ไทยเริ่มเข้ ำ สู่
เศรษฐกิ จ โลกแบบทุ น นิ ย ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพิ่มมำก
ขึ้ น จึ ง เปลี่ย นกำรผลิ ตเพื่อ ยั ง
ชีพมำเป็นผลิตเพื่อกำรค้ำ ซึ่งมี
ผลผลิตที่มีชื่อเสีย งหลำยอย่ำ ง
ส่งผลให้ มีผู้ซื้อผลผลิตทำงกำร
เกษตรในชุมชนมีมำกขึ้น

ช่วงที่ 3 : ยุคการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน
การเกษตรและการ
คมนาคม
(พ.ศ.2488-ปัจจุบัน)
ป รั บ เ ป็ น อ ำ ค ำ ร แ บ บ
สมัยใหม่
-มีกำรขยำยตัวตำมแนวแกน
ถนนเข้ ำ สู่ พื้ น ที่ ชั้ น ใน เพื่ อ
ขยำยพื้นที่ก ำรเกษตร โดย
เป็ น กำรท ำกำรเกษตรเพื่ อ
กำรค้ำ แต่ละครอบครัวจึงใช้
พื้น ที่จ ำนวนมำก ชุม ชนจึ ง
ขยำยตัวมำกขึ้น
-ถนนเข้ ำ มำเป็ น โครงสร้ ำ ง
เพิ่ ม เติ ม ที่ ค วำมส ำคั ญ มำก
ขึ้ น ตำมล ำดั บ บ้ ำ นเรื อ น
ตลำด โรงพยำบำลสถำนที่
รำชกำรต่ำ งๆ เกำะตัว ตำม
แนวถนน
-กำรใช้ป ระโยชน์ทีดิน เพื่อ
ก ำ รเก ษ ตรในรู ป แ บ บ ที่
เปลี่ยนไป เพื่อที่อยู่อำศัยกึ่ง
พำณิ ช ยกรรม เพื่ อ สถำบั น
ศำสนำ โดยยึดตำมแนวถนน
-โครงข่ำยกำรสัญจรเปลี่ย น
จำกทำงน้ำเป็ นทำงบกเป็ น
หลัก เพรำะสะดวกรวดเร็ว
บรรทุกได้มำก คลองดำเนิน
สะดวกจึ งถู ก ลดบทบำทลง
ไ ป ส่ ง ผ ล ต่ อ ภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมอย่ำงมำก
-เขื่อนทำให้สำมำรถควบคุม
น้ ำได้ เกษตรจึ ง เลื อ กปลู ก
เศรษฐกิจที่สร้ำ งรำยได้ คือ
กำรปลู ก องุ่ น และท ำนำกุ้ ง
แทนกำรปลูก พืชเฉพำะถิ่ น
ซึ่งรำคำไม่ดี ส่งผลให้ พื ช
เฉพำะถิ่นเริ่มสูญหำยไปจำก
พื้นที่
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) สรุปพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5
ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำคร

ประเด็นต่อ

ช่วงที่ 1: ยุคเริ่มการขุดคลอง
ดาเนินสะดวกและการตั้งถิ่น
ฐาน
(พ.ศ.2409-2449)

4.พั ฒ นำกำรด้ ำ นสั ง คม -ชำติพันธุ์มีวิถีควำมเชื่อเฉพำะ
และวัฒนธรรม
ของตนเองทั้ง 3 กลุ่ม คือ จี น
ไทยทรงดำ และไทย เกิดกำร
แลกเปลี่ยนภูมิควำมรู้ เรียนรู้ที่
จะปรับ ตัวต่อ สภำพธรรมชำติ
ร่วมกัน

ช่วงที่ 2 : ยุคการขยายตัว
ของชุมชนริมคลองดาเนิน
สะดวก
(พ.ศ.2450-2487)

-กลุ่มคนจีน ไทย และไทยทรง
ดำเป็นกลุ่มคนดั้งเดิม แต่มีกำร
อพยพของคนจี นจำกนครไชย
ศรี เ ข้ ำ มำในชุ ม ชน เกิ ด กำร
รวมกลุ่ ม ระหว่ ำ งชุ ม ชนใหม่
และเก่ำ
-มี ก ำรสร้ ำ งศำสนสถำนเพื่ อ
เป็นที่รวมใจคนในชุมชน
-ในช่วงฤดูน้ำหลำกไม่สำมำรถ
เพำะปลูกได้ บำงคนไปรับจ้ำง
ในสวนสูง บำงคนผลิดเครื่องไว้
ใช้ ใ นสวนและในบ้ ำ น หรื อ
อุ ป ส ม บ ท ยุ ค นี้ มี ก ำ ร
ปรับ เปลี่ย นพื้นที่ แต่ยังพึ่งพิง
และเคำรพระบบธรรมชำติอยู่
5.พัฒนำกำรของภูมิทัศน์ -ระบบธรรมชำติเป็นตัวกำหนด -มีกำรเข้ำไปจัดกำรพื้นที่ เพื่อ
วัฒนธรรม
วิถีชีวิต จึงมีลักษณะเป็น “ภูมิ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรเพิ่ ม
ทัศน์นำวัฒนธรรม”
ม ำ ก ขึ้ น โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ พื้ น ที่
กำรเกษตรและที่ อ ยู่ อ ำศั ย
เ ค ำ ร พ แ ล ะ รั ก ษ ำ คุ ณ ค่ ำ
ธรรมชำติ อ ยู่ จึ ง มี ลั ก ษณะ
เป็น”ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมมี
ลักษณะเด่นร่วมกัน”

ช่วงที่ 3 : ยุคการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน
การเกษตรและการ
คมนาคม
(พ.ศ.2488-ปัจจุบัน)
-กำรพัฒนำของยุคสมัยทำให้
ชุ ม ช นไ ท ย ทร ง ด ำ มี ก ำ ร
เปลี่ย นแปลงไป วัฒนธรรม
บำงอย่ำงมีกำรสูญหำย
-หลังจำกกำรสร้ำ งเขื่ อ นวิ ถี
ชีวิตของชำวสวนก็เปลี่ยนไป
ทำกำรเกษตรต่อ เนื่อ ง ไม่มี
กำรพั ก สวนในช่ ว งฤดู น้ ำ
หลำก เกิดกำรสูญ หำยของ
ภูมิปัญญำกำรสำนเครื่องมือ
ทำงกำรเกษตร

-มนุษย์เข้ำเปลี่ยนแปลงพื้นที่
แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ค ว บ คุ ม
ธรรมชำติ ได้ จำกกำรสร้ ำ ง
เ ขื่ อ น ก ำ ร ตั ด ถ น น
เทคโนโลยี ท ำงกำรเกษตร
ต่ ำ ง ๆ จึ ง เ กิ ด ก ำ ร
เปลี่ย นแปลงลั ก ษณะเป็ น ”
วัฒนธรรมนำภูมิทัศน์”

จำกกำรสรุปประเด็นหลักเห็นได้ว่ำ ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำครมีพัฒนำกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมมำยำวนำน เรำสำมำรถเห็นกำร
เปลี่ยนเชิงพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจจนกลำยเป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลอง
ดำเนินสะดวกที่โดดเด่นและมีคุณค่ำในปัจจุบัน ซึ่งองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่ำงๆที่ผ่ำนกำรสั่ง
สมจนเกิดคุณค่ำมำนี้จะกล่ำวในบทต่อไป

บทที่ 6
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
กำรศึ ก ษำพั ฒ นำกำรภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวกในบทที่ ผ่ ำ นมำ
ท ำให้ ท รำบถึ ง ปั จ จั ย กำรเกิ ด และเปลี่ ย นแปลงไปของภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมในชุ ม ชนริ ม คลอง
ดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสมุทรสำครตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
กำรเข้ ำ มำตั้ ง ถิ่ น ฐำนของคนจี น ไทย และไทยทรงด ำมี ก ำรประสำนและปรั บ ตั ว ระหว่ ำ งมนุ ษ ย์
กับธรรมชำติหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งปรำกฏออกมำในรูปแบบของกำร
ตั้งถิ่นฐำนริมน้ำ สถำปัตยกรรมริมน้ำ ระบบเกษตรกรรม โครงข่ำยน้ำ ประเพณี วัฒนธรรม ควำมเชื่อ
ตลำดน้ ำ และหลั กฐำนทำงประวัติศำสตร์ แม้ปัจจุบันภูมิทัศน์วัฒ นธรรมริมคลองดำเนินสะดวก
มีควำมเปลี่ยนแปลงตำมกำลเวลำ แต่ยังคงหลงเหลือร่องรอยเอกลักษณ์ที่ปรำกฏอยู่
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่โดดเด่นดังกล่ำวจึงนำมำสู่กำรวิเครำะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
และประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ในบทนี้ โดยส่วนแรกคือกำรวิเครำะห์องค์ประกอบภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม ผู้วิจัยจะลงสำรวจเบื้องต้นและใช้แบบสอบถำม(แบบสอบถำมบุคคลทั่วไป) เพื่อระบุ
องค์ประกอบที่มีในพื้ นที่ศึกษำ จำกนั้นจึงเข้ำไปเก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจภำคสนำม แล้วจำแนก
ประเภทลงในแต่ละองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ประยุกต์มำจำกแนวคิดของแนวคิดของ
อุทยำนแห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ, Amanatidou, เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ, หญิง ผโลปกรณ์ และ
Mohammed Abdullah Eben Saleh สุดท้ำยจะทำกำรซ้อนทับแต่ละองค์ประกอบเพื่อแสดงภำพ
กลุ่มขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแล้วประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป
ส่วนกำรประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัยจะสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินโดยประยุกต์ใช้
แนวควำมคิดของกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอุทยำนแห่งชำติแอลป์(Australian Alps
national parks)ด้วยกฎบัตรเบอร์ร่ำโดย Jane Lennon and Steve Mathews และกำรประเมิน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองThorold รัฐOntario ประเทศแคนำดำ ด้วยเกณฑ์กำรจำแนกคุณค่ำ
มรดกทำงวัฒนธรรมและควำมแท้มรดกวัฒนธรรมของUNESCOโดย Saundra Neale ผู้ วิจัย
เป็นผู้ประเมินคุณค่ำโดยมีผู้รู้ให้คำแนะนำ เมื่อสำมำรถระบุพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้แล้ว
จะทำให้วิเครำะห์ควำมเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงของคุณค่ำภูมิทัศ น์วัฒนธรรม
นั้นๆได้ต่อไป
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6.1 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
องค์ ป ระกอบภู มิทั ศ น์ วั ฒ นธรรมแต่ ล ะพื้ นที่ จ ะมี ลั ก ษณะเฉพำะในตนเอง ชุ ม ชนริ ม คลอง
ดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุ ทรสำคร อยู่ในพื้นที่รำบลุ่มน้ำ
ท่ว มถึ ง องค์ป ระกอบภูมิ ทัศ น์ วัฒ นธรรมจึ ง ข้อ งเกี่ย วกั บ สำยน้ ำเป็น หลั ก ทั้ งวิ ถีชี วิ ต สิ่ ง ก่อ สร้ ำ ง
กำรประกอบอำชี พ ศำสนำ ประเพณี และประวั ติ ศ ำสตร์ กำรปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องสภำพแวดล้ อ ม
ทำงธรรมชำติกับกลุ่มคนไทย จีน และไทยทรงดำที่เ ข้ำมำตั้งถิ่นฐำนทำให้เกิดองค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 3 ประเภท คือ องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพ ได้แก่ รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
รู ป แบบอำคำรและสถำปั ต ยกรรม พื้ น ที่ เกษตรกรรมและโครงข่ ำ ยน้ำ และโครงข่ ำ ยกำรสั ญ จร
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนประวัติศำสตร์ ได้แก่ เหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ และ
ควำมเชื่ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ศำสนสถำนที่ ส ำคั ญ และองค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมด้ ำ นสั ง คม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มคน กิจกรรม และกำรใช้พื้นที่ ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชน
จำกแบบสอบถำมบุ ค คลทั่ ว ไปประกอบกั บ กำรลงส ำรวจภำคสนำม สำมำรถวิ เ ครำะห์
รำยละเอียดองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละด้ำนได้ดังนี้
6.1.1 องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ
องค์ ป ระกอบนี้ ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ แ สดงออกทำงควำมสั ม พั น ธ์ ใ นกำรปรั บ ตั ว
ร่ ว มกั น ระหว่ ำ งคนและธรรมชำติ ใ ห้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนมำกกว่ ำ อี ก 2 องค์ ป ระกอบ
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
6.1.1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ยุ ค ก่อ นกำรตั้ง ถิ่น ฐำนชุ ม ชนริ มคลองด ำเนิ นสะดวก พบว่ ำพื้ นที่ โ ดยรอบมีก ำรตั้ ง
ถิ่นฐำนอยู่บ้ำงแล้ วในบริเวณคลองแพงพวยและคลองสี่ห มื่นทำงด้ำนทิศตะวันตก และคลองแพ้ว
(คลองหมู ท อด) ทำงตะวั น ออกของคลองด ำเนิ น สะดวกในปั จ จุ บั น จำกกำรสื บ ค้ น เอกสำร
ทำงประวัติศำสตร์สมัยอยุธยำของลุ่มน้ำแม่กลอง สำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำกลุ่มคนที่มำตั้งบริเวณ
คลองแพงพวยและคลองสี่ ห มื่น อำจเป็นกลุ่ มคนจำกอิทธิ พลในกำรเป็น เมืองท่ำของเมื องรำชบุ รี
และเมืองกำญจนบุ รี ช่ว งสมัย พระบรมไตรโลกนำถเรื่อยมำ โดยต่ำงชำติล่ องเรือขนสิ นค้ำผ่ ำนมำ
ทำงแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปถึงเมืองรำชบุรีเพื่อตัดเข้ำแม่น้ำท่ำจีนผ่ำนแม่น้ำเจ้ำพระยำสู่กรุงศรีอยุธยำ
คลองแพงพวยและคลองสี่ ห มื่น เป็ นทำงผ่ ำนของเรือ สิ นค้ ำเข้ำออกในล ำน้ ำแม่ กลอง จึง เกิด กำร
ตั้งชุมชนบริเวณนี้ ส่วนกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐำนบริเวณคลองแพ้วสันนิษฐำนว่ำเป็นกลุ่มล่ำสัตว์ที่มำจำกชุมชน
บริ เ วณคลองสุ นั ข หอนทำงด้ ำ นใต้ ข องคลองด ำเนิ น สะดวกในปั จ จุ บั น ต่ อ มำเมื่ อ ขุ ด คลอง
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ด ำเนิ น สะดวกเสร็ จ จึ ง เกิ ด กำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนของกลุ่ ม คนจี น ไทย และไทยทรงด ำขึ้ น ภำยใต้ ก รอบ
ทำงธรรมชำติ แล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบมำจนถึงปัจจุบัน
จำกกำรส ำรวจภำคสนำม และภำพจำกแผนที่ ผู้ วิ จั ย สำมำรถแบ่ ง รู ป แบบ
กำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ที่พบออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
กำรตั้งถิ่นฐำนริมคลองผสมพื้นที่เกษตร กำรตั้งถิ่นฐำนริมคลองที่วัดเป็นศูนย์กลำงและแหล่งตลำด
และกำรตั้งถิ่นฐำนริมถนน (แผนที่ 6.1)
(1)
การตั้งถิ่นฐานแบบริมคลองผสมพื้นที่เกษตร เป็นรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
ดั้งเดิมของพื้น ที่ศึกษำ คือ “บ้ ำน พื้นที่เกษตร และคลอง(สำยหลั ก/รอง/ย่อย)” จำกพัฒ นำกำร
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของบทที่ผ่ำนมำอธิบำยแล้วว่ำ หลังจำกกำรขุดคลองมีกำรตั้งถิ่นฐำนโดยกลุ่มแรก
คือแรงงำนชำวจีน ชำวไทย ที่มำขุดคลอง และชำวไทยทรงดำที่อพยพเข้ำมำ ช่วงแรกกำรวำงตัว
ชุมชนจะเป็นบ้ำนเดี่ยวกระจำยห่ำงๆกันริมคลองดำเนินสะดวก ด้ำนหลังบ้ำนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ต่อมำเริ่มมีกำรสร้ำงวัดคนจึงเลือกตั้งถิ่นฐำนในพื้นที่รัศมีใกล้วัดแต่ยังมีพื้นที่เกษตรอยู่ใกล้เคียง เมื่อ
คนเพิ่มขึ้นกำรวำงตัวตำมแนวคลองดำเนินสะดวกอันเป็นแนวแกนหลักของชุมชนจะแน่นขึ้น จึงมีกำร
ขยำยพื้ น ที่เข้ ำสู่ ชั้น ในโดยกำรขุด คลองสำยรอง กำรวำงตัว บ้ำ นในคลองสำยรองและย่อ ยยังคง
เป็น ลักษณะเดิมคือ บ้ ำนหั นหน้ำเข้ำคลองและมีพื้นที่เกษตรอยู่ข้ำงเคียง ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน
ดังกล่ำวถือเป็นแบบแนวยำว(Linear Pattern)ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์คนกับธรรมชำติในกำร
ปรับตัวร่วมกันมำอย่ำงยำวนำน อีกทั้งสะท้อนถึงควำมเป็นชุมชนเกษตรกรรมของพื้นที่ได้อย่ำงดี
ในปัจจุบันสำมำรถพบได้ทั้งริมคลองสำยหลักและสำยรอง เช่น ชุมชนริมคลองโพหักด้ำนใน ชุมชน
บ้ำนโคกหลวง

131

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2555และ 2556

ภำพที่ 6.1 กำรตั้งถิ่นฐำนแบบริมคลองผสมพื้นที่เกษตรของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่
5 ถึงหลักที่ 6
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(2) การตั้งถิ่นฐานแบบริมคลองที่วัดเป็นศูนย์กลางและแหล่งตลาด กำรตั้งถิ่น
ฐำนลักษณะนี้มักจะอยู่ในบริเวณที่มีวัดและจุดตัดคลองสำยหลักกับสำยรอง โดยมีองค์ประกอบคือ
“วัด จุดตัดคลอง ตลำดหรือเรือนแถวไม้ริมน้ำ บ้ำน และสวน” เนื่องจำกวัดถือเป็นศูนย์รวมทำงจิตใจ
กำรเลื อกที่ตั้งจึ งกระจุ กอยู่ ร วมกันใกล้ วัด แต่เมื่อมีควำมหนำแน่ นตำมแนวคลองดำเนินสะดวก
เพิ่ ม มำกขึ้ น จึ ง มี ก ำรขุ ด คลองสำยรอง/ย่ อ ย กำรขุ ด คลองสำยรอง/ย่ อ ยจะเกิ ด จุ ด ตั ด คลองที่ มี
กำรสัญจรผ่ำนของเรือมำกขึ้น ส่งผลให้เกิดแหล่งตลำดที่มีกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำกัน โดยเริ่มแรก
จะเป็นตลำดทำงน้ำ มีเรือนแถวไม้ริมน้ำเป็นร้ำนค้ำ ด้ำนหลังอำจเป็นพื้นที่เกษตรหรือกลุ่มที่อยู่อำศัย
ปั จ จุ บั น ไม่พ บตลำดน้ ำในพื้ น ที่ กำรตั้ งถิ่น ฐำนดัง กล่ ำวมี ลั ก ษณะแบบกลุ่ ม(Cluster Pattern)
บริเวณที่พบ เช่น ชุมชนบริเวณหน้ำวัดปรำสำทสิทธิ์(หรือปำกคลองโพหัก) ชุมชนบริเวณวัดหลักสี่
รำษฎร์สโมสร ชุมชนบริเวณวัดปทุมทองรัตนำรำม

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 6.2 กำรตั้งถิ่นฐำนแบบริมคลองที่วัดเป็นศูนย์กลำงและแหล่งตลำดของชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
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(3) การตั้งถิ่น ฐานแบบริ มถนน อิทธิพลของกำรพัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม
ทำงถนนส่งผลให้เกิดกำรตั้งถิ่นฐำนริมถนนเพื่ อควำมสะดวกในกำรคมนำคมทำงรถยนต์ จำกลักษณะ
ดั้งเดิมของกำรตั้งบ้ำนเรือนที่อิงแนวริมน้ำเป็นหลักเปลี่ยนเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนรูปแบบ“บ้ำน สวน และ
ถนน” แม้ว่ำครัวเรือนนั้นจะทำเกษตร แต่ บ้ำนวำงตัวหันหลังให้กับคลอง หรือครัวเรือนที่ทำกำรค้ำ
จะเปลี่ยนเป็น“อำคำรพำณิชย์ ถนน” จำกเดิมที่เป็น “เรือนแถวไม้ริมน้ำ ตลำดน้ำ และคลอง” ทำให้
ชุมชนเริ่มมีกำรเปลี่ ยนแปลง เกิดควำมไม่สอดคล้องกับลักษณะดั้งเดิม ในอนำคตกำรตั้งถิ่นฐำน
ลักษณะนี้อำจส่งผลต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ได้

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2555 และ2556

ภำพที่ 6.3 แสดงกำรตั้งถิ่นฐำนริมถนนของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6

แผนที่ 6.1 แสดงรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
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6.1.1.2 รูปแบบอาคารและสถาปัตยกรรม
กลุ่ มชำวจี น ไทย และไทยทรงดำเป็นกลุ่ มที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อรูปแบบอำคำร
และสถำปัตยกรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 กำรปรับตัวภำยใต้
สภำพแวดล้ อ มทำงธรรมชำติ ตั้ งแต่อ ดี ตก่ อให้ เ กิ ดสถำปัต ยกรรมอั นโดดเด่ น ที่ส ะท้ อนถึ งวิ ถีชี วิ ต
ควำมเชื่อ วัฒนธรรม และกำรเป็นชุมชนค้ำขำยและเกษตรกรรมได้อย่ำงชัดเจน แม้ว่ำในปัจจุบั น
รูปแบบอำคำรเริ่มมีกำรเปลี่ยนตำมยุคสมัย บำงรูปแบบได้สูญหำยไปแล้วก็ตำม จำกกำรลงสำรวจ
ภำคสนำมและแบบสอบถำมบุคคลทั่วไป. สำมำรถจำแนกรูปแบบอำคำรและสถำปัตยกรรมได้ดังนี้
(1) สถาปัตยกรรมประเภทศาสนา
ผลกำรส ำรวจพื้ น ที่ ชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวกช่ ว งหลั ก ที่ 5 ถึ ง หลั ก ที่
6
มี ส ถำปั ต ยกรรมทำงศำสนำ 3 แบบ คื อ แบบพุ ท ธเถรวำท ได้ แ ก่ วั ด หลั ก หกรั ต นำรำม
วั ด ปรำสำทสิ ท ธิ์ วั ด หลั ก สี่ ร ำษฎร์ ส โมสร วั ด ปทุ ม ทองรั ต นำรำม โดยลั ก ษณะสถำปั ต ยกรรม
เป็ น รู ป แบบสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ เ นื่ อ งจำกกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนชุ ม ชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษำเริ่ ม สมั ย รั ช กำลที่ 5
แบบพุทธมหำยำน เป็นสถำปัตยกรรมแบบจีน ได้แก่ ศำลเจ้ำฉื่อปุยเนี้ยะ ศำลเจ้ำเม่งซวงเซี่ยงตั้ว
ศำลเจ้ำมูลนิธิตั้งสกุลกำรกุศล และแบบคริสต์ ได้แก่ วัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ เป็นโบสถ์
นิกำยโรมันคำทอลิก รูปแบบสถำปัตยกรรมแบบโกธิค

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555 และ 2556

ภำพที่ 6.4 แสดงสถำปัตยกรรมประเภทศำสนำ
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(2) สถาปัตยกรรมประเภทบ้านเรือน
- เรือนแถวไม้ริมน้า
อำคำรรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะปรำกฏในกำรตั้งถิ่นฐำนแบบริมคลองที่วัด เป็นศูนย์กลำง
และแหล่งตลำดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนหนำแน่น เรือนแถวไม้จะถูกแบ่งใช้ประโยชน์เป็นส่วนหน้ำและ
หลัง โดยพื้นที่ส่วนหน้ำจะเป็นร้ำนค้ำขำยริมน้ำ มีกำรเปิดหน้ำร้ำนให้เห็นกิจกรรมกำรค้ำ ส่วนพื้ นที่
ด้ำนหลังจะเป็นที่อยู่อำศัย ด้ำนหน้ำเรือนแถวมีทำงเดินเชื่อมต่อกันกับเรือนอื่นเพื่อง่ำยต่อเข้ำถึง
ของผู้ที่มำซื้อ ทำงเดินนี้ มีห ลังคำจำกร้ำนค้ำยื่นมำคลุ มป้องกันแดดฝนทำให้ สำมำรถทำกิจกรรม
กำรค้ำได้ตลอดเวลำ ถัดไปจำกทำงเดินเชื่อมนั้นบำงแห่งเป็นระเบียงนั่งเล่นหรืออำจเป็นบันไดทอดลง
สู่คลองเพื่อเป็นทำงขึ้นลงและซื้อขำยสินค้ำจำกเรือที่พำยในสมัยก่อน จำกลักษณะเรือนแถวที่กล่ำว
มำเห็นได้ว่ำทำงเดินเชื่อมนี้ถือเป็นผลจำกกำรปรับตัวของมนุษย์ต่อสภำพแวดล้อมที่ปรำกฏออกมำใน
รูปของสถำปัตยกรรมทำให้เกิดกำรทอดยำวของเรือนแถวริมน้ำอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555 และ 2556

ภำพที่ 6.5 แสดงเรือนแถวไม้ริมน้ำ
- เรือนพื้นถิ่น
เรื อนพื้น ถิ่ น ของพื้น ที่ ศึกษำปรำกฏทั้งแบบริมน้ำและบนบก แต่ล ะเรือ นมีรูปแบบ
แตกต่ำงกัน โดยลักษณะเรือนพื้นถิ่นริมน้ำมีรูปแบบเรียบง่ำยแต่ปรับให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
ทำงธรรมชำติอย่ำงดี เรือนเป็นเรือนเดี่ยว ยกพื้นสูง ในอดีตส่วนใหญ่ประตูเป็นบำนเฟี้ยมเนื่องจำก
สภำพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษำร้อนและฝนตกชุก เมื่อเปิดประตูบำนเฟี้ยมออกหมดจะทำให้แสงสว่ำง
และอำกำศเย็นที่พัดจำกคลองเข้ำมำในตัวบ้ำนมำกขึ้น ในกรณีฝนตกประตูบำนเฟี้ยมจะช่วยป้องกัน
น้ ำฝนที่ส ำดเข้ำมำ ส่ ว นด้ ำนบนของบำนเฟี้ ยมจะมีช่ องระบำยอำกำศช่ว ยระบำยควำมร้อนได้ ดี
ถื อ เป็ น กำรเลื อ กรู ป แบบที่ เ หมำะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ปั จ จุ บั น บ้ ำ นที่ มี ป ระตู บ ำนเฟี้ ย มไม้
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เหลือน้อยลง บำงส่วนเปลี่ยนเป็นลูกกรงเหล็กเพื่อควำมแข็งแรง ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งด้ำนหน้ำมีชำน
หรือระเบียงต่อยื่นจำกตัวบ้ำน นอกตัวบ้ำนมีพื้นที่เพื่อเข้ำ -ออกและจอดเรือ และบันไดทำงขึ้นลง
คลอง ปัจจุบันมีกำรทำทำงเดินคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่ำงบ้ำน จำกทำงเทศบำลแต่ละแห่งทำให้
บันไดขึ้นลงคลองถูกสร้ำงห่ำงออกมำจำกตัวบ้ำน สำหรับเรือนพื้นถิ่นที่ตั้งบนบกสันนิษฐำนว่ำเกิดขึ้น
ในช่วงหลังด้วยอิทธิพลของโครงข่ำยกำรคมนำคมทำงถนน จำกกำรสำรวจมั กเป็นบ้ำนที่อยู่พื้นที่
ชั้นในหรือปลำยคลองสำยย่อยหรือใกล้ถนน ตัวบ้ำนยังคงยกพื้นสูง ใต้ถุนใช้เป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์
ทำงกำรเกษตรและพักผ่อน กำรวำงตัวบ้ำนเข้ำหำถนน และพื้นที่จอดเรือหำยไป

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555 และ 2556

ภำพที่ 6.6 แสดงเรือนพื้นถิ่นริมน้ำและบนบก
- เรือนไทยภาคกลาง
เรื อ นไทยภำคกลำงริ ม น้ ำมี ป รำกฏในพื้ น ที่ ไ ม่ ม ำกนั ก ลั ก ษณะเป็ น เรื อ นไทยหมู่
กำรกระจำยตัวมีร ะยะห่ำงจำกศูนย์กลำงของชุมชน บริเวณรอบตัว เรือนมีกำรปลู กต้นไม้เพื่อกั้น
อำณำเขตพื้นที่กับบ้ำนข้ำงเคียง กำรวำงตัว เรือนจะหันหน้ำจั่วออกสู่คลองเพื่อรับลมเย็นที่พัดจำก
คลองเข้ ำ สู่ ตั ว เรื อ น หลั ง คำทรงสู ง ของเรื อ นช่ ว ยถ่ ำ ยเทน้ ำฝนได้ เ ร็ ว ขึ้ น และระบำยควำมร้ อ น
ในตัวเรือน มีศำลำท่ำน้ำลงสู่คลองเพื่อขึ้นลงเรือและนั่งพักผ่อน รูปแบบเรือนดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์
กับสภำพแวดล้อมอย่ ำงชัดเจนในแง่ของกำรปรับตัวเพื่อกำรอยู่อำศัยที่เหมำะสมของมนุษย์ ถือเป็น
ลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ปรำกฏออกมำ
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ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 6.7 แสดงเรือนไทยภำคกลำง
- อาคารสมัยใหม่
อำคำรสมั ย ใหม่ ป รำกฏทั้ ง บริ เ วณริ ม น้ ำและถนน ส่ ว นใหญ่ แ ทรกตั ว อยู่ ร ะหว่ ำ ง
เรื อ นรู ป แบบอื่ น ลั ก ษณะกำรสร้ ำ งเป็นกำรสร้ ำงขึ้ นใหม่บ นพื้ นที่ ส วน เช่น อำคำรโรงพยำบำล
บ้ ำ นแพ้ ว (สำขำหลั ก ห้ ำ ) และอำคำรเทศบำลต ำบลหลั ก ห้ ำ ริ ม คลองด ำเนิ น สะดวก เป็ น ต้ น
หรือกำรสร้ำงขยำย-ทดแทนบ้ ำนเดิมที่ทรุดโทรมและต้องกำรเปลี่ ยนกำรใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น
เรื อนพื้น ถิ่น เป็ น ห้ องเช่ำ เป็ น ต้น รูปแบบอำคำรเป็นสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ โครงสร้ำงคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1-2 ชั้น กำรออกแบบไม่มีควำมสัมพันธ์และควำมเชื่อมต่อกับสภำพแวดล้อมโดยรอบ

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555และ 2556

ภำพที่ 6.8 แสดงอำคำรสมัยใหม่
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(3) สถาปัตยกรรมอื่นๆ
- โรงเก็บมะพร้าว
โรงเรือนสำหรับกำรเก็บผลิตทำงกำรเกษตรประเภทมะพร้ำว ลักษณะที่ปรำกฏคือ
ตั้ ง อยู่ ใ นอำณำเขตบริ เ วณบ้ ำ นใกล้ ริ ม น้ ำในขณะเดี ย วกั น สำมำรถขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ จำกทำงถนนได้
สร้ำงเป็นหลังคำต่อออกมำจำกบ้ำนหรือแยกออกมำเฉพำะ มีรั้วไม้กั้นคล้ำยเป็นคอกสัตว์

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555และ 2556

ภำพที่ 6.9 แสดงโรงเก็บมะพร้ำว
- โรงเก็บเรือ
บ้ ำ นริ ม คลองด ำเนิ น สะดวกและคลองสำยรอง/ย่ อ ยแต่ ล ะหลั ง จะมี โ รงเก็ บ เรื อ
ซึ่งเป็นยำนพำหนะสำคัญในกำรสัญจรทำงน้ำ รูปแบบโรงเก็บเรือมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ปรำกฏ
ทั้ ง โรงเก็ บ เรื อ ที่ ส ร้ ำ งบริ เ วณล ำคลองหน้ ำ บ้ ำ น และโรงเก็ บ เรื อ ที่ มี ช่ อ งเข้ ำ -ออกเพื่ อ จอดเรื อ ไว้
ใต้ถุนบ้ำน โดยทั้งสองแบบมีชักรอกหมุนยกขึ้นสูงจำกพื้นน้ำเพื่ อป้องกันกำรผุกร่อนจำกน้ำ และมี
หลังคำกันฝน รูปแบบโรงเก็บเรือของพื้นที่ศึกษำเกิดจำกกำรสั่งสมควำมรู้และประสบกำรณ์ตั้งแต่
ในอดีตเพื่อออกแบบให้สะดวกต่อกำรใช้งำนและรักษำสภำพยำนพำหนะให้ได้นำนที่สุด

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 6.10 แสดงโรงเก็บเรือ
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- สะพานข้ามคลองและทางเดินริมคลอง
ควำมนิ ย มกำรสัญจรทำงบกเป็นสำเหตุหนึ่งในกำรเกิดสะพำนข้ำมคลองของพื้นที่
ศึกษำ กำรสร้ำงสะพำนข้ำมคลองทำให้สำมำรถเชื่อมต่อโครงข่ำยกำรสัญจรทั้งสองฝั่งคลองได้ง่ำยขึ้น
ด้วยรถยนต์ จักรยำนยนต์ กำรเดิน ฯลฯ รูปแบบสะพำนข้ำมคลองปรำกฏทั้งแบบคอนกรีตและไม้
โดยสร้ำงเพื่อข้ำมทั้งคลองสำยหลักและสำยรอง เช่น สะพำนดำเนินสะดวก บริเวณเทศบำลศรีดอนไผ่
สะพำนข้ำมคลองวัดหลัก บริเวณข้ำงวัดหลักหกรัตนำรำม เป็นต้น ลักษณะเฉพำะของโครงสร้ำง
สะพำนคือ ควำมโค้งและสูงเพื่อให้เรือสำมำรถลอดผ่ำนได้ นอกจำกนี้ชำวสวนยังทำสะพำนอย่ำงง่ำย
ด้วยไม้ไผ่หรื อต้นมะพร้ำวเพื่อข้ำมท้องร่องในสวนของตนเอง โดยสะพำนดังกล่ ำวเป็นโครงสร้ำง
ไม่ ถ ำวรเนื่ อ งจำกกำรชำวสวนด ำเนิ น สะดวกนิ ย มรดน้ ำ และพ่ น ยำฆ่ ำ แมลงด้ ว ยเรื อ ขนำดเล็ ก
ลอยไปตำมท้องร่อง หำกสร้ำงสะพำนเชื่อมถำวรอำจเป็นกำรกีดขวำงได้
ส่ ว นทำงเดิ น ริ ม คลองถู ก สร้ ำ งเพื่ อ กำรเชื่ อ มต่ อ ระหว่ ำ งบ้ ำ นริ ม คลองแต่ ล ะหลั ง
ลักษณะเดิมในอดีตทำจำกไม้แต่ไม่มีควำมคงทน ต่อมำทำงเทศบำลที่รับผิดชอบจึงเปลี่ยนมำเป็น
ทำงเดินคอนกรีตแทน ทำงเดินริมน้ำจะทอดยำวทั้งสองฝั่งคลอง แต่มีกำรยกโค้งบำงตำแหน่งสำหรับ
บ้ ำนที่ต้องใช้ช่องทำงเข้ำ -ออกเรื อจำกโรงเก็บเรือใต้ถุนบ้ ำน อีกทั้งมีกำรเชื่ อมทำงเดินริมคลอง
กับสะพำนข้ำมคลองสำยรองอีกด้วย แม้ว่ำทำงเดิมริมคลองคอนกรีตจะสร้ำงควำมสะดวกแก่คน
ในชุมชน แต่ส่งผลให้เกิดควำมแปลกแยกในหลำยมิติ อำทิ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติ
ถูกแยกห่ำงกัน เพรำะในอดีตคนสำมำรถออกจำกบ้ำนลงคลองได้ทันที ปัจจุบันบันไดถูกขยับออกไป
ที่ริ มทำงเดิน แทน หรื อวัส ดุที่เดิมเป็นไม้ซึ่งมีควำมกลมกลื นกับบ้ำนเรือนมำกกว่ำคอนกรีต เป็นต้น
นอกจำกนี้กำรสร้ำงทำงเดินริมคลองเป็นหนึ่งในสำเหตุที่กำรสัญจรทำงน้ำลดลง

ภำพที่ 6.11 แสดงสะพำนข้ำมคลองและทำงเดินริมคลอง
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6.1.1.3 พื้นที่เกษตรกรรม และโครงข่ายน้า
1) พื้นที่เกษตรกรรม
หลั ง จำกขุ ด คลองด ำเนิ น สะดวกคนจี น ได้ เ ข้ ำ มำตั้ ง ถิ่ น ฐำนร่ ว มกั บ คนไทยและ
ไทยทรงด ำ จำกปั จ จั ย ทำงด้ ำ นควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง ของพื้ น ที่ ชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวก
ช่ว งหลั กที่ 5 ถึงหลั กที่ 6 ที่มีแหล่ งน้ำบริบูรณ์ ดินมีแร่ธ ำตุสู ง และสภำพอำกำศเหมำะสมกับ
กำรเพำะปลูก จึงเป็นอำชีพหลักที่ถูกเลือก คนจีนได้นำระบบกำรเพำะปลูกที่เป็นเอกลักษณ์เข้ำมำใช้
และถู ก สื บ ทอดมำจนถึ ง ปั จ จุ บั น คื อ “ระบบสวนยกร่ อ ง” ระบบสวนยกร่ อ งชุ ม ชนริ ม คลอง
ดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เป็นระบบกำรเพำะปลูกที่สะท้อนภูมิปัญญำในกำรปรับตัว
ต่อสภำพแวดล้อมเพื่อกำรประกอบอำชีพได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรสำรวจภำคสนำม กำรสัมภำษณ์ และ
เอกสำร สำมำรถอธิบำยรูปแบบของสวนยกร่องของพื้นที่ศึกษำได้ดังนี้
- ระดับสวน
จำกข้อจำกัดทำงด้ำนพื้นที่ของบริเวณด้ำนในถัดจำกคลองดำเนินสะดวกทั้งสองฝั่ง
ซึ่งน้ำเข้ำไม่ถึงนั้น ก่อให้เกิดกำรขุดคลองเชื่อมต่อขึ้น โดยชำวสวนดำเนินสะดวกจะขุด “คลองสาย
รอง/ย่อย” จำกคลองดำเนินสะดวกเข้ำสู่พื้นที่สวนชั้นใน ในสวนแต่ละบ้ำนมีกำรแบ่งเป็น “ขนัดสวน”
หลำยขนัดสวน ผู้ใหญ่ฐำปนพงษ์กล่ำวว่ำ กำรที่สวนแต่ละบ้ำนนั้นมีหลำยขนัดสวน เพรำะในสมัยก่อน
ยังเกิดน้ำท่วม กำรมีขนัดสวนหลำยขนัดจะลดควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียผลผลิตทั้งสวนได้ เสมือนเป็น
แก้มลิงรับน้ำให้ชั่วเวลำหนึ่งอันจะเพียงพอต่อกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และหำวิธีป้องกันขนัดสวน
ส่วนที่เหลือ นอกจำกนี้ดูแลรักษำง่ำยและสำมำรถปลูกแยกชนิดพืชแต่ละขนัดได้131
ในแต่ละสวนมีกำรสร้ำง“คันสวน” โดยเป็นคันดินแนวยำวล้อมรอบสวนและคันดินคั่น
ระหว่ำงขนัดสวนที่เรียกว่ำ ขวำง ช่วงแรกกำรสร้ำงคันสวนมีวัตถุประสงค์คือกั้นขอบเขตพื้นที่สวน
ของตนเองและกั้นน้ำจำกคลอง ชำวสวนดำเนินสะดวกจะทำคันสวนจำกดินในระดับควำมสูงเสมอ
กับร่องสวนที่ปลูกผักและผลไม้ ร่องสวนที่ปลูกผักและผลไม้นั้นมีระดับต่ำ ส่งผลให้ระดับของคันสวน
จึงต่ำไปด้วยเรียกสวนลักษณะนี้ว่ำ สวนเตี้ย แต่ต่อมำเมื่อเกิดน้ำท่วมทำให้ชำวสวนดำเนินสะดวก
ปรับตัวเพื่อหำทำงแก้ไข ชำวสวนดำเนินสะดวกจึงปรับควำมสูงของคันสวนให้สูงกว่ำร่องสวนเพื่อให้มี
หน้ำที่เพิ่มขึ้นคือป้องกันน้ำท่วม สวนที่มีคันสวนระดับควำมสูงกว่ำร่องสวนเรียกว่ำ สวนสูง สมัยก่อน
กำรวัดควำมมั่งมีจะวัดจำกระดับของคันสวน เนื่องจำกสมัยก่อนเทคโนโลยีต่ำ กำรจะทำคันสวนให้สูง
ต้องใช้แรงงำนคนและเงินมำก ซึ่งมีเฉพำะคนรวยที่สำมำรถทำได้ ดังนั้นสวนสูงในดำเนินสะดวก

131

สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556.
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เมื่อก่อนมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่มักเป็นสวนเตี้ย 132 คันสวนมีควำมสำคัญต่อสวนมำก หำกไม่มีคัน
สวนหรือไม่แข็งแรงเพียงพอจะทำให้สวนล่มได้จำกน้ำที่ทะลักเข้ำมำ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ใหญ่ฐำปน
พงษ์กล่ำวว่ำ กำรปลูกพืชที่คันสวนนั้น เรำไม่สำมำรถเลือกพื ชชนิดใดก็ได้มำปลูกแต่ควรเป็นพืชที่มี
ลักษณะเหมำะสม133 โดยสำมำรถสรุปคุณสมบัติได้ดังนี้
ประกำรที่ 1. เป็นพืชโตง่ำย หรือไม่ต้องดูแลรักษำมำก เช่น กล้วย มะรุม เป็นต้น
ประกำรที่ 2. เป็นพืชที่มีรำกจำนวนมำก ทำให้ยึดเกำะดินของคันสวนได้ดี เช่น มะม่วง
มะพร้ำว มะรุม เป็นต้น
ประกำรที่ 3. เป็นพืชที่ใช้น้ำมำกหรือทนต่อน้ำมำกได้ดี เนื่องจำกคันสวนมักอยู่ติดกับ
เส้นทำงน้ำและคันสวนเป็นตัวกันน้ำเข้ำสวน โดยเฉพำะสมัยก่อนคันสวนจะต้องป้องกันเมื่อเกิดน้ำ
ท่วมได้ กำรใช้พืชที่ใช้น้ำมำกหรือทนต่อน้ำมำกได้ดีจะทำให้คันสวนแข็งแรงไม่หักง่ำยเช่น มะม่วง
มะพร้ำว มะกอก เป็นต้น
จำกกำรอธิบำยรูปแบบสวนยกร่องในระดับสวนซึ่งเป็นภำพกว้ำงข้ำงต้นนั้น พบว่ำ
ลักษณะสวนที่ปรำกฏให้เห็นมีเหตุมีผลในกำรเกิดขึ้น โดยเหตุและผลต่ำงๆอิงอยู่กับควำมสัมพันธ์
ระหว่ ำงคนกับ ธรรมชำติ เป็ น หลั ก เช่ น กำรแบ่ง ขนัด สวน หรื อกำรสร้ ำงคั นสวน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
กำรปรับตัวต่อธรรมชำติของชำวสวนดำเนินสะดวกได้อย่ำงดี
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พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี (รำชบุรี: เลี่ยงเซียงจงเจริญ และรุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์, 2544),
หน้ำ 31-33
133
สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556.
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ที่มำ: ปรับปรุงจำก www.google.com และผู้วจิ ัย, 2556

ภำพที่ 6.12 แสดงตัวอย่ำงรูปแบบสวนยกร่องระดับสวน
- ระดับขนัดสวน
เมื่อสร้ำงคันสวนชำวสวนดำเนินสะดวกขุดร่องน้ำเรียกว่ำ “ท้องร่อง”เพื่อนำน้ำเข้ำมำ
หล่อเลี้ยงพืช และทำ“ร่องสวน”สำหรับปลูกพืชด้วยดินที่ขุดจำกกำรทำร่องน้ำ โดยขนำดร่องสวน
กว้ำงประมำณ 3-4 วำ มีช่องระบำยน้ำเข้ำออกบริเวณหัวขวำงฝั่งกว้ำงซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสำยรอง/
ย่อย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ระบบสวนยกร่องสำมำรถควบคุมและจัดกำรระดับน้ำในพื้นที่ได้ตำมต้องกำร
จำกกำรส ำรวจพื้ น ที่ ศึ ก ษำพบว่ ำ รู ป แบบขนั ด สวนในสวนยกร่ อ งนั้ น มี เ อกลั ก ษณ์
โดดเด่ น โดยสำมำรถแบ่ ง เป็ น ขนั ด สวนที่ ป ลู ก ผั ก และผลไม้ ทั่ ว ไป เช่ น ชมพู่ มะม่ ว ง มะพร้ ำ ว
แก้วมังกร มะนำว ฯลฯ และขนั ดสวนที่ปลู กองุ่น ขนั ดสวนแบบแรกจะมีลั กษณะขนัดสวนคล้ ำย
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น แต่สำหรับขนั ดสวนองุ่นนั้นมีควำมแตกต่ำง โดยชำวสวนดำเนินสะดวกจะทำ
“ค้ำง” คร่อมท้องร่องเพื่อให้องุ่นเลื้อยขึ้น เสำที่ค้ำยันของค้ำงจะปักริมร่องสวน บริเวณตรงกลำง
ร่องสวนจะปลูกต้นองุ่น 2 แถวยำวตลอดร่องสวน (ภาพที่ 6.13 และ 6.14)
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ที่มำ: จำกกำรวิเครำะห์และสำรวจ, 2556

ภำพที่ 6.13 แสดงตัวอย่ำงรูปแบบสวนยกร่องระดับขนัดสวน

145

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2556 และGoogle map

ภำพที่ 6.14 แสดงกำรเปรียบเทียบสวนองุ่นปกติกับสวนองุ่นในพื้นที่ศึกษำ
นอกจำกนี้จำกกำรสำรวจภำคสนำมและเอกสำรพบว่ำ หำกเปรียบเทียบสวนยกร่อง
ของพื้นที่ศึกษำกับสวนฝั่งธนบุรีนั้น สวนยกร่องสำหรับปลูกผักของพื้นที่ศึกษำมีลักษณะกำรปลูก
เต็ ม ร่ อ งสวนต่ ำ งจำกสวนยกร่ อ งส ำหรั บปลู ก ผั ก ของสวนฝั่ ง ธนบุ รี ที่ เว้ น ทำงเดิ น ไว้ ร อบร่ อ งสวน
(ภาพที่ 6.15)

ที่มำ: google.co.th และผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 6.15 แสดงกำรเปรียบเทียบร่องสวนสำหรับปลูกผักของสวนฝั่งธนบุรี(เขตตลิ่งชัน)กับสวน
ดำเนินสะดวก
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เอกลั กษณ์โ ดดเด่น อี กประกำรของขนัด สวนในชุ มชนริม คลองดำเนิ นสะดวกที่สื่ อ
ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกระทำต่อพื้นที่แล้วกลำยเป็นวิถีทำงกำรเกษตรสืบต่อมำจนถึงปัจจุบัน
คือ ขนำดของท้องร่อง เนื่องจำกวิถีกำรสัญจรของชำวสวนตั้งแต่อดีตที่ใช้เรือเป็นหลัก โครงข่ำ ยน้ำ
แต่ล ะสวนสำมำรถเชื่อมต่อสู่ คลองสำยหลั ก ได้ ระบบสวนยกร่องจึงถู กปรั บให้ ส อดคล้ องกับวิ ถี
กำรสั ญจรนี้ โดยชำวสวนจะขุดท้องร่องสวนให้ มีขนำดกว้ำงเพียงพอที่เรือสำมำรถพำยเข้ำไปได้
ชำวสวนจึงสำมำรถเก็บและขนส่งผลผลิต รวมถึงกำรดูแลรักษำพืชผักได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้ น หลังจำก
เสร็จงำนชำวสวนจะพำยเรือมำเก็บที่ที่จอดเรือด้ำนข้ำงติดกับบ้ำน (ภาพที่ 6.16)

ที่มำ: ผู้วิจัย,2556

ภำพที่ 6.16 แสดงกำรใช้เรือในระบบสวนยกร่องและที่จอดเรือ
(2) โครงข่ายน้า
เมื่อพิจำรณำโครงข่ำยน้ำในระดับกว้ำงจะเห็นว่ำคลองดำเนินสะดวกมีกำรเชื่อมต่อกับ
โครงข่ำยอื่นภำยในลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่ำจีนคือ แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่ำจีน ตำมลำดับ
ไหลออกสู่อ่ำวไทย เช่นเดียวกับคลองชลประทำน D2 D3 และD4 ที่แยกออกจำกคลองดำเนินสะดวก
ถูกขุดเชื่อมต่อลงไปด้ำนทิศใต้บรรจบกับคลองสุนัขหอน บริเวณส่วนกลำงของพื้นที่ศึกษำมีคลอง
โพหักเชื่อมกับคลองตำไฝไหลสู่คลองสุนัขหอนเช่นเดียวกัน คลองลุ่มน้ำแม่กลอง ถูกควบคุมจำกเขื่อน
แม่กลอง จ. กำญจนบุรี ซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกค่อนข้ำงมำก(แผนที่ 6.2)

แผนที่ 6. 2 แสดงโครงข่ำยน้ำที่สำคัญระดับมหภำคของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
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โครงข่ำยน้ำส่วนโครงข่ำยน้ำระดับพื้นที่ศึกษำมีกำรเชื่อมต่อจำกคลองดำเนินสะดวก
ไปคลองสำยรองเพื่ อ ชั ก น้ ำท ำกำรเกษตรและกำรสั ญ จรเข้ ำ สู่ พื้ น ที่ ชั้ น ใน เช่ น คลองโพหั ก
คลองเจริญสุข จำกนั้นแตกแขนงไปตำมคลองย่อยเพื่อเข้ำไปในแต่ละสวน สุดท้ำยสิ้นที่ลำประโดง
และท้องร่อง ตำมลำดับ (ภาพที่ 6.17 )

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555 และ 2556

ภำพที่ 6.17 แสดงลำดับศักย์โครงข่ำยน้ำระดับพื้นที่ศึกษำ
พื้นที่เกษตรกรรมและโครงข่ำยน้ำมีควำมสัมพันธ์มำตั้งเริ่มขุดคลองดำเนินสะดวก
จนถึงปัจจุบัน สำมำรถแบ่งควำมสัมพันธ์ได้ดังนี้
- ควำมสัมพันธ์โครงข่ำคลองสายรอง
ยน้ำในเชิงกำรกำหนดรูปแบบกำรเพำะปลูก
เดิมพื้นที่นี้ก่อนมีกำรขุดคลองดำเนินสะดวกนั้น ในบริเวณที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนำ ส่วนที่เหลือเป็นป่ำ แต่หลังจำกกำรขุดคลองส่งผลพื้นที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์
ชำวดำเนินสะดวกจึงเปลี่ยนมำทำสวนแทน เนื่องจำกได้ผลคุ้มค่ำมำกกว่ำ 134 ส่งผลให้ยึดกำรทำสวน
จนถึง ปั จ จุ บั น แต่มี กำรปรั บ ชนิ ดของพืช พรรณไปบ้ ำง อำทิ สมั ยก่ อนนิย มปลู ก พริก หอมแดง
กระเทีย ม ในพ.ศ. 2503 เริ่มมีกำรปลูกองุ่น จำกนั้นหลังปี 2519 จึงเริ่มนิยมปลูก ส้ม ชมพู่
แก้ว มังกร มะนำว เป็ น ต้ น เพิ่มขึ้น มำ จำกที่กล่ ำวมำแล้ ว ว่ ำลั กษณะสวนดำเนินสะดวกสำมำรถ
แบ่งเป็นสวนเตี้ยและสวนสูง โดยเริ่มแรกชำวสวนใช้กำรปลูกสวนเตี้ยก่อน แต่กำรปลูกสวนเตี้ยนั้น
จะได้ รั บ ควำมเสี ย หำยจำกน้ ำหลำกได้ จึ ง เริ่ม มี ก ำรปลู ก สวนสู ง ซึ่ ง เก็ บเกี่ ย วได้ ต ลอดแต่ ต้ น ทุ น
ค่อนข้ำงสู ง กำรเปลี่ ย นรู ป แบบเพำะปลู กด้ว ยปัจจัยเรื่องระดับน้ำ แสดงให้เห็ นว่ำโครงข่ำยน้ำ
มีควำมสัมพันธ์กับกำรกำรกำหนดรูปแบบกำรเพำะปลูกของพื้นที่
134

กรมศิลปำกร, ตลำดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภำคกลำง(กรุงเทพฯ: คุรุสภำลำดพร้ำว, 2543), หน้ำ 158
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- ควำมสัมพันธ์โครงข่ำยน้ำในเชิงกำหนดระยะเวลำกำรเพำะปลูก
พื้นที่ศึกษำช่วงก่อนพ.ศ. 2510 ยังไม่มีกำรสร้ำงเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกำญจนบุรี
น้ำเหนือจะหลำกมำในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงตุลำคม ส่งผลให้ระยะเวลำกำรเพำะปลูกสำมำรถทำได้
เพียง 8 เดือน แต่หลังจำกกำรสร้ำงเขื่อนแล้วลักษณะควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวได้เปลี่ยนแปลงไป
น้ำไม่ท่วมพื้นที่จึงสำมำรถปลูกพืชได้ตลอดปี นี่แสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับระบบธรรมชำติ
ในกำรทำกำรเกษตรได้ขำดหำยไป
โครงข่ำยน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ในชุมชน แต่เนื่ องจำกโครงข่ำยน้ ำเริ่มเปลี่ ยนแปลงเพรำะชุมชนฐำนน้ำกลำยเป็นชุมชนฐำนบก
มำกขึ้น มีกำรถมลำประโดงเพื่อเพิ่มพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น กำรระบำยน้ำซึ่งมีควำมจำเป็นต่อ
ระบบสวนยกร่องจึงลดประสิทธิภำพลง ผู้ใหญ่ฐำปนพงศ์กล่ำวว่ำ กำรระบำยน้ำที่ลดลงทำให้คุณภำพ
น้ำของชุมชนลดลงตำมไปด้วย พืชพรรณจึงเจริญเติบโตได้ไม่ดีเหมือนในอดีต ชำวสวนจำเป็นต้องใช้
ปุ๋ยและยำเร่งกำรเจริญเติบโตมำกขึ้น สำรเหล่ำนี้เมื่อฝนตกจะชะล้ำงลงคลองทำให้คุณภำพน้ำต่ำลง
อีก กลำยเป็นวัฏจักรปัญหำน้ำของชุมชนไปเรื่อยๆ135
6.1.1.4 โครงข่ายการสัญจร
ตั้งแต่อดีตกำรสัญจรทำงน้ำเป็นกำรสัญจรหลักของพื้นที่ทั้งกำรขนส่งผลผลิต ค้ำขำย
และติดต่อระหว่ำงกลุ่ม ต่อมำเมื่อเกิดถนน กำรสัญจรทำงน้ำในชุมชนเริ่มลดบทบำทลง แต่ยังปรำกฏ
กำรใช้ อ ยู่ โดยเป็ น เรื อ ส่ ว นบุ ค คล เรื อ พ่ อ ค้ ำ แม่ ค้ ำ ที่ ค้ ำ ขำยเร่ ไ ปตำมคลอง และเรื อ รั บ จ้ ำ ง
(ดำเนิ น สะดวก-บ้ ำนแพ้ว) จำกกำรสอบถำมผู้ ขับเรือจ้ำงในคลองดำเนินสะดวกบริเวณ หน้ำวัด
ปรำสำทสิทธิ์ กล่ำวว่ำอำชีพนี้เมื่อก่อนพออยู่ได้ แต่ปัจจุบันชำวบ้ำนที่ใช้บริกำรมีน้อยหันไปใช้รถ
กันหมด ต้องพยำยำมปรับตัวโดยรับจ้ำงส่งนักเรียนหลังเลิกเรียนและรอรับนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยว
วัดปรำสำทสิทธิ์แล้วต้องกำรไปตลำดน้ำดำเนินสะดวกหรือไหว้พระที่วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร เส้นทำง
สัญจรหลักทำงน้ำคือ คลองดำเนินสะดวก สำหรับคลองสำยรอง เช่น คลองโพหัก ซึ่งเดิมเคยเป็น
นัดปำกคลองที่รุ่งเรืองของชุมชน
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สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556.

150
สำหรับโครงข่ำยกำรสัญจรทำงบกนั้นถนนสำยสำคัญของชุ มชนคือ ถนนสำยดำเนิน
สะดวก-หลักห้ำตัดเชื่อมจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 325 เลียบคลองดำเนินสะดวกด้ำนทิศใต้
จนถึงบริเวณถนนริมคลองชลประทำนD2 มีสะพำนข้ำนคลองนี้ไปเชื่อมกับถนน สค. 4012 ฝั่งต.โรงเข้
อ.บ้ ำ นแพ้ ว เมื่ อ พิ จ ำรณำลั ก ษณะของกำรตั ด ถนนเส้ น นี้ ซึ่ ง มี ร ะยะใกล้ ค ลองด ำเนิ น สะดวกมำก
ประมำณ 100 เมตร ชุมชนริมคลองเข้ำถึงได้ง่ำยทำงด้ำนหลังบ้ำน จึงสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำอำจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ให้คนหันมำใช้ถนนสัญจรกันมำกขึ้น นอกจำกนี้ทำงเดินเท้ำริมคลองดำเนินสะดวกซึ่งเป็น
สะพำนคอนกรีตเชื่ อมหน้ำบ้ำนของแต่ละบ้ำนริมน้ำ มีควำมแข็งแรง บำงช่ วงของสะพำนสำมำรถ
ขี่จักรยำนหรือจักรยำนยนต์ได้อำจเป็นอีกปัจจัยเสริมให้มีกำรสัญจรทำงน้ำลดลง

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 6.18 ตัวอย่ำงกำรสัญจรทำงน้ำ
6.1.2 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
6.1.2.1 เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
- กำรเสด็จประพำสต้น ร.ศ. 123 ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
จำกพระรำชนิ พ นธ์ จ ดหมำยเหตุ ป ระพำสต้ น ของสมเด็ จ พระเจ้ ำ บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยำด ำรงรำชำนุ ภ ำพ เรี ย กว่ ำ จดหมำยนำยทรงอำนุ ภ ำพ ในฉบั บ ที่
2 กล่ ำ วถึ ง
กำรประพำสต้นของรัชกำลที่ 5 ที่วัดโชติยกำรำม คลองดำเนินสะดวก เมื่อ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2447
(ร.ศ.123) บรรยำยกำรเดิ น ทำงส่ ว นพระองค์ กั บ เหล่ ำ ประยู ร ญำติ จำกพระรำชวั ง บำงปะอิ น
ผ่ำนนนทบุรี กรุงเทพมหำนคร ธนบุรี เข้ำมำถึงคลองดำเนินสะดวก โดยกรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ
บรรยำยว่ ำ “..ครั้ น รุ่ ง เช้ ำ วั น ที่ 16 ออกเรื อ ล่ ว งหน้ ำ มำคอยเสด็ จ อยู่ ที่ ป ำกคลองด ำเนิ น สะดวก
พอประมำณ 4 โมงเช้ำ กระบวนเสด็จมำถึงเลยเข้ำคลองต่อมำ น้ำกำลังท่วมทุ่ง ท่วมคันคลองเจิ่งทั้ง
สองข้ ำ งแล่ น เรื อ ได้ ส ะดวก พอบ่ ำ ย 3 โมง ก็ ม ำถึ ง หลั ก หก หยุ ด พั ก ที่ วั ด โชติ ท ำยกำรำม... ”136
ในจดหมำยเหตุ นี้ แ สดงร่ อ งรอยหลั ก ฐำนควำมสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวกกั บ
พระมหำกษัตริย์บุคคลสำคัญระดับประเทศอันถือว่ำมีคุณค่ำต่อชุมชน นอกจำกนี้ยังทำให้สำมำรถ
จินตนำกำรถึงภำพชุมชนในยุคสมัยนั้นได้อย่ำงดี
136

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, ประวัติดำเนินสะดวก : ที่ระลึก งำนทำบุญอำยุครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ พระครูสิริวรรณวิวฒ
ั น์ (วรรณะ
วณโณ) วัดหลักหกรัตนำรำม ต.ศรีสุรำษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.รำชบุรี , หน้ำ 45.
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- คลองดำเนินสะดวกถูกทิ้งระเบิดในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2
คลองด ำเนิ น สะดวกเป็ น เส้ น ทำงคมนำคมหลั ก ระหว่ ำ งเมื อ งหลวงและเมื อ ง
ทำงตะวันตก ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 ทหำรญี่ปุ่นต้องกำรสร้ำงทำงรถไฟสำยมรณะในจังหวัด
กำญจนบุรีเพื่อเคลื่อนพลไปยังพม่ำ จึงจำเป็นต้องลำเลียงเครื่องมือ น้ำมัน อำหำร และอำวุธต่ำงๆ
ผ่ำนคลองดำเนินสะดวกนี้ไปยังแม่น้ำแม่กลองสู่เมืองกำญจนบุรี คลองดำเนินสะดวกจึงกลำยเป็น
เป้ำหมำยกำรโจมตีของฝ่ำยพันธมิตรที่ต้องกำรขัดขวำงกำรสร้ำงทำงรถไฟสำยนี้ ในวันที่ 18 เมษำยน
พ.ศ. 2488 ฝ่ำยพันธมิตรทิ้งระเบิดที่คลองดำเนินสะดวกและกรำดยิงบ้ำนริมคลองทั้งสองฝั่งตลอด
แนวคลอง เหตุกำรณ์ครั้งนั้นทำให้น้ำในคลองดำเนินสะดวกแห้งขอดเนื่องจำกประตูน้ำบำงยำงและ
ประตู น้ ำบำงนกแขวกถูก ทำลำย ชุม ชนริม คลองด ำเนิน สะดวกช่ว งหลั ก ที่ 5 ถึ ง หลั กที่ 6 ได้ รั บ
ผลกระทบอย่ำงมำกทั้งด้ำนอุป โภค บริโภค กำรทำเกษตรกรรม และกำรสั ญจรทำงน้ำ ร่องรอย
หลักฐำนของเหตุกำรณ์ครั้งนี้คือ กำรพบลูกระเบิดสมัยสงครำมโลกทั้ง 3 ลูกที่ประตูน้ำบำงนกแขวก
เมื่ อ ครั้ ง ท ำกำรซ่ อ มในพ.ศ. 2489 ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด เจริ ญ สุ ข ำรำม จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม 137
เหตุกำรณ์กำรระเบิดครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำควำมสำคัญของคลองดำเนินสะดวกที่มีต่อชุมชน
ริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 และพื้นที่ข้ำงเคียงในแนวคลองอย่ำงมำก กล่ำวได้ว่ำ
หำกขำดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยหนึ่งไปสำมำรถสูญเสียควำมเป็นเอกลักษณ์และกำรดำรงอยู่ของอีก
ฝ่ำยได้
6.1.2.2 ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนสถานที่สาคัญ
ชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวกช่ ว งหลั ก ที่ 5 ถึ ง หลั ก ที่ 6 มี ก ลุ่ ม คนทั้ ง จี น ไทย
ไทยทรงดำ ส่งผลให้ควำมเชื่อของแต่ละกลุ่มคนปรำกฏออกมำดังนี้
- วัดปรำสำทสิทธิ์ เป็นวัดแรกในชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่ว งหลั กที่ 5 ถึง
หลักที่ 6 สร้ำงขึ้นพร้อมกำรขุดคลองดำเนินสะดวก เนื่องจำกเมื่อเจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนำค)
ผู้เป็นแม่กองขุดคลองดำเนินสะดวกได้ควบคุมกำรขุดมำถึงหลักที่ 5 พบพื้นที่ดอนใน ต.ดอนไผ่ จึงเกิด
ควำมระลึกถึงเจ้ำพระยำบรมมหำประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนำค)ผู้เป็นบิดำที่เคยกล่ำวต้องกำรสร้ำงวัดขึ้น
ณ คลองดำเนินสะดวก เจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์จึงสร้ำงวัดขึ้นแล้วตั้งชื่อว่ำ วัดสมเด็จพระปรำสำทสิทธิ ดำรำม ต่อมำเปลี่ยนเป็นชื่อ วัดปรำสำทสิทธิ์ มีหลวงพ่อไตรโรจนฤทธิ์
- วัดหลักหกรัตนำรำม ตั้งขึ้นจำกกำรชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกต้องกำรมีวัด
ใกล้ชุมชนของตนเอง พระยำจำตุรงสงครำมจึงได้ยกที่ดินให้ พระอำจำรย์สิงห์ สิริปญโญ สร้ำงเป็น
ส ำนั ก สงฆ์ ในปี พ.ศ. 2430 เดิ ม ชื่ อ “วั ด รำษฎร์ ป รี ด ำรำม” และได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ส ร้ ำ งวั ด เมื่ อ
พ.ศ. 2434 ต่อมำเปลี่ยนเป็นวัดหลักหกรัตนำรำม ตำมเสำหลักหินที่ตั้งอีกฝั่งคลองใกล้วัด
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เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 89.
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- วัดหลักสี่รำษฎร์สโมรสร เป็นวัดที่เกิดจำกควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำของ
นำงแจ่ม เดิมเป็นชำวอำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม ได้ยกที่ดินให้เป็นที่สร้ำงวัด ชำวบ้ำน
ได้ช่วยกันสร้ำงวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ในตอนแรกสร้ำงเป็นหลังคำมุงจำก ต่อมำชำวบ้ำนได้ถวำยบ้ำน
ฝำกระดำนและบ้ำนฝำขัดแตะ แล้วมีกำรพัฒนำตำมมำ จนหลวงตำแฟงจำกวัดดอนมโนรำห์มำเป็น
เจ้ำอำวำสได้อัญเชิญหลวงพ่อโตมำประดิษฐำนจนปัจจุบัน หลวงพ่อโตวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรเป็น
พระพุทธรูปหินทรำยแดงปำงมำรวิชัย สันนิษฐำนว่ำอยู่ในสมัยอู่ทอง ประดิษฐำนในวิหำรหน้ำวัด
ติดกับคลองดำเนินสะดวก
- วัดแม่พระสำยประคำศักดิ์สิ ทธิ์ เป็นศำสนสถำนประกอบพิธีกรรมที่ชำวคริส ต์
ซึ่งอำศัยอยู่ในเขต ต.ประสำทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้ คุณพ่อริตรำโน้ ได้รับ
เงินทุนมำจำกต่ำงประเทศและชำวประสำทสิทธิ์(เดิมเรียกว่ำชำวหลักห้ำ) ได้ร่ วมก่อสร้ำงและได้ยก
ถวำยแด่แม่พระสำยประคำ และทำพิธีเสก เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ.2497 ทั้งนี้โบสถ์ที่สร้ำงได้สร้ำง
จำกกระจกประเทศอิตำลี
- เสำหลักหินที่ 4 5 และ 6 สร้ำงขึ้นเป็นเสำหินบอกระยะคลอง มีขนำด
10 x 10 นิ้ว สูงจำกพื้นดินประมำณ 1 วำ ปักริมคลองดำเนินสะดวกทั้งหมดจำนวน 8 หลัก ตั้งแต่
เสำหินหลักที่ 0 เริ่มจำกประตูน้ำบำงยำง ถึงหลักที่ 8 ประตูน้ำบำงนกแขวก เสำหลักหินห่ำงกัน
หลักละ 100 เส้น หรือ 4 กิโลเมตร มีกำรสลักตัวอักษรแสดงตัวเลขทั้งสำมภำษำคือ ตัวเลขไทย จีน
และโรมัน อิฐ หิ นที่ผ่ ำนระยะกำลเวลำ มีกำรสร้ำงคุณค่ำให้ แก่สิ่งบอกตำแหน่งนี้จนกลำยเป็นที่
สักกำระของชุมชน

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 6.19 แสดงสภำพเสำหลักหินที่ 4 5 และ 6 ตำมลำดับ ในพื้นที่ศึกษำ
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6.1.3 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ
6.1.3.1 กลุ่มคน กิจกรรม และการใช้พื้นที่
สำมำรถอธิบำยกลุ่มคน กิจกรรม และกำรใช้พื้นที่ได้จำกกำรสังเกตกำรณ์และพูดคุย
สอบถำมคนในพื้นที่ศึกษำ ดังนี้
(1)
กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี กำรใช้พื้นที่ทำกิจกรรมมุ่งเน้นที่
กำรอยู่อำศัย กำรเรียน และนันทนำกำร เดิมบ้ำน โรงเรียน วัด และพื้นที่ริมคลองเป็นพื้นที่กิจกรรม
หลั ก ของกลุ่ ม นี้ แต่ เ มื่ อ เทคโนโลยี เ ข้ ำ มำ วิ ถี ชี วิ ต กลุ่ ม วั ย นี้ จึ ง เริ่ ม ไปร้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ ม ำกขึ้ น
ปฏิสัมพันธ์กลุ่มวัยนี้ต่อพื้นที่คลองรวมถึงพื้นที่สวนลดน้อยลง แต่ยังสำมำรถพบเห็นได้บ้ำง
(2)
กลุ่มวัยทำงำน ช่วงอำยุ 20-60 ปี พื้นที่ทำกิจกรรมคือ บ้ำน สวน ตลำด
สถำบันรำชกำร พื้นที่ริมคลอง และวัด เนื่องจำกกลุ่มวัยทำงำนมีอำชีพที่หลำกหลำย ทำให้กิจกรรม
และกำรใช้พื้น ที่จึงมีควำมหลำกหลำยตำมไปด้ว ยเช่น เกษตรกร/ชำวสวน พ่อค้ำแม่ค้ำ รับจ้ำง
ข้ำรำชกำร เป็นต้น
(3) กลุ่มผู้สูงอำยุ เกิน 60 ปี พื้นที่ทำกิจกรรมคือ บ้ำน วัด และริมคลอง เพรำะไม่มี
ภำระในกำรประกอบอำชีพจึงมีกิจกรรมน้อย แต่กลุ่มนี้เคยเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมเพื่อ
ดำรงชีพจนกลำยเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมในปัจจุบัน ถือได้ว่ำมีปฏิสัมพันธ์สูงต่อพื้นที่เช่นกัน

ที่มำ: ผู้วิจัย, 2555

ภำพที่ 6.20 กลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอำยุ
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6.1.3.2 ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
ชำวชุ มชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวกช่ ว งหลั กที่ 5 ถึ งหลั ก ที่ 6 ส่ ว นใหญ่ สื บ เชื้ อ สำย
จำกบรรพบุ รุ ษคนจี น ไทย และไทยทรงดำ ซึ่ง มีควำมเหนียวแน่นทำงด้ ำนศำสนำและควำมเชื่ อ
ประกอบกับ ลักษณะภูมิศำสตร์ ในกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับสำยน้ำ ส่ งผลให้
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมีควำมเชื่อมโยงทั้งศำสนำและสำยน้ำ โดยประเพณีและวัฒนธรรม
ที่สำคัญที่ปรำกฏในชุมชนมีดังนี้
1) กำรแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร เริ่มปรำกฏเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นกำรแห่
หลวงพ่อโตไปตำมคลองดำเนิน สะดวก ตั้งแต่เสำหลักที่ 1 ถึงหลั กที่ 8 ระหว่ำงทำงของขบวนแห่
ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมคลองและที่อื่นๆจะตั้งโต๊ะบูชำเพื่อสักกำระ ประเพณีนี้จัดขึ้นประมำณแรม
3 ค่ำ เดือน 4(ช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยนของทุกปี) โดยเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ ประเพณี
กำรแห่นี้แสดงควำมให้ถึงวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสำยน้ำของชำวชุมชนได้เป็นอย่ำงดี
2) กำรแห่หลวงพ่อวัดปรำสำทสิทธิ์ (หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์) มีควำมคล้ำยคลึง
กับประเพณีกำรแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร คือ อัญเชิญองค์จำลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์
ฤทธิ์ประดิษฐำนบนเรือแห่ไปตำมคลองดำเนินสะดวกตั้งแต่เสำหลักที่ห้ำ วัดปรำสำทสิทธิ์ถึงประตูน้ำ
บำงยำง จังหวัดสมุทรสำคร ย้อนมำจนถึงประตูน้ำบำงนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครำม จัดขึ้นในช่วง
เทศกำลตรุษจีน ประมำณวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 (เรียกว่ำวันชิวซำ) เริ่มครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2539138

aที่มำ : ผู้วิจัย,2555 และยุทธนำ ชโยพงษ์, 2556

ภำพที่ 6.21 แสดงประเพณีกำรแห่หลวงพ่อวัดปรำสำทสิทธิ์
3) กำรบวงสรวงอนุสำวรีย์ส มเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนรัชกำลที่ 5 เพื่อดำเนินกำรขุดคลองดำเนินสะดวกและผู้สร้ำงวัดปรำสำทสิทธิ์
ชุมชนบริเวณวัดปรำสำทสิทธิ์จึงจัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญำณในวันคล้ำยวันเกิดวันที่ 23 ธันวำคมทุกปี
ที่อนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ริมน้ำหน้ำวัดปรำสำทสิทธิ์

138

สัมภำษณ์ ยุทธนำ ชโยพงษ์, 15 เมษำยน 2556.
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ที่มำ : ผู้วิจัย,2555 และยุทธนำ ชโยพงษ์, 2556

ภำพที่ 6.22 แสดงประเพณีกำรบวงสรวงอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนำค)
4) กำรเสนเรือนบ้ำนโคกหลวง เป็นกำรเซ่นไหว้ผีเรือน(ผีบรรพบุรุษ) เนื่องจำกมี
ควำมเชื่ อ ว่ ำ ผี เ รื อ นจะคุ้ ม ครองครอบครั ว ให้ แ ข็ ง แรงและท ำมำหำกิ น รุ่ ง เรื อ ง หำกบ้ ำ นใดไม่ มี
กำรเสนเรือน พิธีจะจัดที่บ้ำนต้นตระกูล(ผู้สืบทอดผี)คือลูกชำยคนโต หมอเสนเป็นผู้ทำพิธีจะป้อ น
เครื่องเซ่นแก่ผีเรือนโดยเรียกชื่อที่บันทึกในปับผีเฮือน(สมุดรำยชื่อบรรพบุรุษ) ในช่วง10 ปีหลังนี้
กำรเสนเรือนบ้ำนโคกหลวงได้เริ่มสูญหำยเนื่องจำกหมอเสนเสียชีวิตและย้ำยออกไป139
5) งำนประเพณีและฟ้อนแคน อิ้นคอนชำวไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง ต.โรงเข้ อ.
บ้ำนแพ้ว จัดขึ้นวันที่ 3 เมษำยนทุกปี กำรอิ้นคอนคือกำรเยี่ยมเยียนกันของชำวไทยทรงดำ กิจกรรมมี
กำรเลี้ยงอำหำร กำรแสดง กำรฟ้อนแคน และพบปะพูดคุย โดยชำวไทยทรงดำจะสวมชุดพิธีกำร
แบบธรรมดำเรียกว่ำ เสื้อก้อม แต่หำกเป็นพิธีเฉพำะเช่น กำรเสนเรือน จะใช้เสื้อฮี พื้นที่ทำกิจกรรม
คือลำนกว้ำงวัดปรำสำทสิทธิ์ ต.ประสำทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก

ที่มำ : ผู้วิจัย,2556

ภำพที่ 6.23 แสดงงำนประเพณีและฟ้อนแคน อิ้นคอนชำวไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง
6) ฉลองวั ด แม่ พระแห่ ง สำยประค ำศั ก ดิ์สิ ทธิ์ สั งกั ด สั ง ฆมณฑลรำชบุ รี เป็ นงำน
ประเพณีของคนจีนที่นับถือศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก จัดขึ้นประมำณเดือนตุลำคม ที่โบสถ์

139

สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556.
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วัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ภำยในโรงเรียนวันทำมำรีอำ ต.ประสำทสิทธิ์ ผู้เข้ำร่วมพิธีเป็น
สัตบุรุษผู้นับถือศำสนำคริสต์โรมันคำทอลิกทั้งในพื้นที่ศึกษำและนอกพื้นที่
7) ประเพณีทั่วไป เช่น ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ(เทศกำลตรุษจีน-สำรทจีน)
ใน
ตอนต้นปี ประเพณีสงกรำนต์เดือนเมษำยนของทุกปี ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำประมำณเดือน
กรกฎำคมของทุกปี ประเพณีตักบำตรวันออกพรรษำประมำณเดือนตุลำคมของทุกปี ประมำณเดือน
พฤศจิกำยนของทุกปีมีประเพณีกินเจและประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมีควำมหลำกหลำย แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่
ละกลุ่มชำติพันธุ์ไทย จีน และไทยทรงดำ อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำประเพณีมีควำมแตกต่ำงกัน แต่ชำว
ชุม ชนมี กำรผสำนและเข้ำ ร่ ว มวั ฒ นธรรมโดยไม่ แบ่ ง แยก เช่ น กำรแห่ ห ลวงพ่อ วั ดปรำสำทสิ ท ธิ์
นอกจำกนี้สังเกตได้ว่ำพื้นที่แสดงออกทำงกิจกรรมจะปรำกฏอยู่ที่ศำสนสถำนอันเป็นศูนย์รวมทำง
จิตใจและควำมเชื่อ ทั้งศำสนำพุทธ คริสต์ หรือไทยทรงดำ
ตารางที่ 6.1 สรุปช่วงเวลำและพื้นที่ในกำรจัดประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
ประเพณี

ช่วงเวลา

พื้นที่

กำรแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร

ประมำณแรม

3 ค่ำ เดือน 4
(ช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยนของทุกปี)

วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรและคลองดำเนิน
สะดวก

กำรแห่หลวงพ่อวัดปรำสำทสิทธิ์ (หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์
ฤทธิ์)

ในช่วงเทศกำลตรุษจีน ประมำณวันขึ้น 3 ค่ำ
เดือน 3

วัดปรำสำทสิทธิ์และคลองดำเนินสะดวก

งำนประเพณีและฟ้อนแคน อิ้นคอนชำวไทยทรงดำบ้ำน
โคกหลวง

จัดขึ้นวันที่ 3 เมษำยนทุกปี

วัดปรำสำทสิทธิ์

ประมำณเดือนตุลำคม

วัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์

ยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)

วันที่ 23 ธันวำคมทุกปี

วัดปรำสำทสิทธิ์

กำรเสนเรือนบ้ำนโคกหลวง

**ไม่มีผู้สืบทอด

ชุมชนบ้ำนโคกหลวง

ฉลองวัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์
กำรบวงสรวงอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริ

6.1.3.3 เศรษฐกิจชุมชน
กำรเกษตรกรรมเป็ นอำชีพหลั กของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่ว งหลั กที่ 5 ถึง
หลักที่ 6 ภูมิปัญญำระบบสวนยกร่องของชำวสวนจีนที่มีระบบน้ำหล่อเลี้ ยงตลอดเวลำผสำนกับ
ทรั พยำกรดิน และสภำพอำกำศที่เ หมำะสม ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตรของชำวสวนด ำเนิ นสะดวก
จึงมีคุณภำพ พืชพรรณมีกำรปลูกที่หลำกหลำยแต่ที่นิยมปลูกกัน เช่น ชมพู่ มะม่วง แก้วมังกร มะนำว
มะพร้ำว องุ่น แหล่งตลำดที่รับผลผลิตจำกชำวสวนดำเนินสะดวก คือ ตลำดนครปฐม ตลำดศรีเมือง
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จ.รำชบุ รี ตลำดไทและตลำดสี่ มุมเมือง จ.ปทุมธำนี 140 อย่ำงไรก็ตำมยังมีเกษตรกรรมชนิดอื่น
นอกเหนือจำกกำรทำสวนผักและผลไม้ คือกำรทำนำกุ้ง ซึ่งจะพบฝั่งใต้คลองดำเนินสะดวกใกล้กับ
คลองชลประทำน เช่น คลองชลประทำนD3 เนื่องจำกต้องใช้น้ำมำก โดยในเขตพื้นที่ศึกษำพบอยู่
1-2 แห่ง
ทำงด้ำนกำรค้ำขำยกำรค้ำริมน้ำเป็นเรือนแถวไม้ ขำยสินค้ำประเภทของชำ อำหำร
เสื้ อผ้ำ และร้ ำนขำยยำ บริ เวณวัดปรำสำทสิ ทธิ์รองรับเฉพำะคนในชุมชน เนื่องจำกมีขนำดเล็ ก
สำหรับกำรพำยเรือค้ำขำยในคลองดำเนินสะดวกนั้นยังเหลืออยู่ ผู้ค้ำมักเป็นคนสูงอำยุขำยอำหำรและ
ขนม แต่มีจำนวนน้อยลงเพรำะผู้ค้ำย้ำยไปขำยที่ตลำดน้ำดำเนินสะดวก และกำรเปลี่ยนจำกกำรพำย
เรือขำยไปเป็นกำรขำยประจำที่ โดยแม่ค้ำจะพำยเรือมำตั้งแต่เช้ำมำเทียบเรือท่ำที่สร้ำงไว้ แล้วใช้
รอกยกเรือขึ้นให้เสมอกับพื้นร้ำนค้ำ เมื่อขำยเสร็จก็ยกเรือลงพำยเรือกลับบ้ำน

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 6.24 แสดงลักษณะเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำรค้ำขำย
จำกกำรวิ เ ครำะห์ อ งค์ ป ระกอบภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนริ ม คลองด ำเนิ น สะดวก
ทั้ง 3 องค์ประกอบนั้น พบว่ำ มีควำมเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจำกกำรที่คนจีน และไทยเข้ำมำจับ
จองพื้นที่เพื่อกำรตั้งถิ่นฐำน กลุ่มคนเลือกพื้นที่ริมน้ำจึงเกิดรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนริมน้ำขึ้น ส่งผลให้
เกิดกำรสร้ ำงรู ป แบบสถำปั ตยกรรมที่สอดคล้ องกับบริบทของพื้นที่ ชำวชุมชนยึดอำชีพทำงกำร
เกษตรด้วยภูมิปัญญำด้ำนระบบสวนยกร่องที่มีควำมสัมพันธ์กับโครงข่ำยน้ำของคนจีนรวมถึงควำม
ชำนำญในกำรค้ำขำยของคนจีน เกิดระบบเศรษฐกิจในชุมชน เมื่อเวลำผ่ ำนไปชุมชนเติบโตขึ้น
มีควำมเกี่ย วเนื่ องสั มพัน ธ์กับ ประวัติศำสตร์ต่ำงๆ อี กทั้งกลุ่ มชำติพันธุ์ที่ห ลำกหลำยแตกต่ำงกั น
ในระบบควำมเชื่ อ แต่ มี ส ภำพแวดล้ อ มกำรอยู่ อ ำศั ย เดี ย วกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมประเพณี
ควำมเป็ น อยู่ กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สำยน้ ำ ทุ ก องค์ ป ระกอบหล่ อ หลอมเป็ น ลั ก ษณะภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมเฉพำะตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกอันมีคุณค่ำ
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สัมภำษณ์ ฐำปนพงศ์ จิตรสำคร, ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 ตำบลโรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว และเจ้ำของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำที่ดินตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554, 15 เมษำยน 2556.

158
เมื่อได้นำข้อมูลองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 3 องค์ประกอบที่วิเครำะห์แล้วมำระบุ
ลงแผนที่จะได้แผนที่สรุปแต่ละองค์ประกอบภูมิทัศน์ วัฒนธรรมคือ แผนที่ 6.3 6.4 และ 6.5 โดยจะ
นำไปประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป

แผนที่ 6.3 แสดงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
159

แผนที่ 6.4 แสดงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
160

แผนที่ 6.5 แสดงองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนริมคลองดำเนิน
สะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
161
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6.2 การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดาเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อได้แผนที่แสดงภำพรวมขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒ นธรรมด้ำนกำยภำพ(แผนที่ 6.3)
แผนที่แสดงภำพรวมขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนประวัติศำสตร์(แผนที่ 6.4) และแผนที่
แสดงภำพรวมขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ(แผนที่ 6.5)
ผู้วิจัยจะนำแผนที่เหล่ำนั้นมำทำกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยเกณฑ์กำรประเมินคุณค่ำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 ได้ประยุกต์ใช้แนวควำมคิด
ของกำรประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอุทยำนแห่งชำติแอลป์( Australian Alps national
parks)ด้วยกฎบัตรเบอร์ร่ำโดย Jane Lennon and Steve Mathews และกำรประเมินภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของเมืองThorold รัฐOntario ประเทศแคนำดำ ด้วยเกณฑ์กำรจำแนกคุณค่ำมรดกทำง
วัฒนธรรมและควำมแท้มรดกวัฒนธรรมของUNESCOโดย Saundra Neale ผสำนเข้ำกับวิธีกำรของ
ระบบเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System)
ที่มีกำรประเมินจำกสภำพปัจจุบัน ระบุที่ตั้ง ข้อมูลคุณลักษณะ และวิเครำะห์คุณค่ำขององค์ประกอบ
ภูมิทัศน์วัฒ นธรรมว่ำพื้นที่ใดมีคุณค่ำด้วยกำรแบ่งเป็นระดับสูง ปำนกลำง และน้อย แล้วทำกำร
ซ้ อ นทั บ (Overlay)คุ ณ ค่ ำ ควำมส ำคั ญ แต่ ล ะด้ ำ นเพื่ อ แสดงคุ ณ ค่ ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมโดยรวม
ทั้งนี้เกณฑ์กำรประเมินมีกำรปรับให้ให้เหมำะสมเข้ำกับบริบทของพื้นที่ศึกษำดังตำรำงที่ 3.2 และ3.3
โดยกำรประเมินคุณค่ำมีรำยละเอียดดังนี้
6.2.1 พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ
เมื่ อ ประเมิ น คุ ณ ค่ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมแล้ ว พื้ น ที่ ที่ แ สดงออกถึ ง คุ ณ ค่ ำภู มิ ทั ศ น์ วัฒ นธรรม
ทำงด้ำนกำยภำพ จะปรำกฏมำในลักษณะกลุ่มบ้ำนเรือนริมน้ำที่ทอดยำวตำมแนวคลองดำเนินสะดวก
สถำปัตยกรรมที่พบสะท้อนถึงกำรเป็นชุมชนริมน้ำได้อย่ำงดี ทั้งบ้ำนเดี่ยวริมน้ำเรียงต่อกัน หรือเรือน
แถวไม้ริมน้ำที่มีบำนเฟี้ยมตำมอัตลักษณ์ของคนจีน ตลอดจนเรือนทรงไทยเป็นฉำกหน้ำ แทรกด้วย
ศำสนำสถำนอันเป็นที่เคำรพของแต่ละศำสนำทั้งพุทธ คริสต์ และศำลเจ้ำจีน ในพื้นที่แต่ละช่วงหลัก
โดยมีวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสรประจำเสำหลักที่ 4 วัดปรำสำทสิทธิ์ประจำเสำหลักที่ 5 และวัดหลักหก
รัตนำรำมประจำเสำหลักที่ 6 ด้ำนศำลเจ้ำจีนมีตั้งกระจำยห่ำงๆกันตำมแนวคลอง ศำสนสถำนเหล่ำนี้
ทวีคุณค่ ำภูมิทัศ น์ วัฒ นธรรมทำงด้ำนกำยภำพมำกขึ้ น พื้น ที่ด้ำนหลั งบ้ำนเรือนเป็นสวนผั กหรื อ
สวนผลไม้ในรูป แบบระบบสวนยกร่องที่สื บทอดภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษจีน รวมถึ งโครงข่ำยน้ำ
ที่เชื่อมโยงกัน ทั่ว ทั้งพื้ น ที่อัน เป็ น ประโยชน์ ต่อระบบสวนยกร่องและกำรสั ญจรทำงน้ ำของชุมชน
สะท้อนถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติที่ปรับตัวร่วมกันมำเป็นเวลำยำวนำน โดยพื้นที่
ปรำกฏคุ ณ ค่ ำ ในลั ก ษณะดั ง กล่ ำ วในระดั บ สู ง คื อ กลุ่ ม บ้ ำ นเรื อ นตำมแนวคลองด ำเนิ น สะดวก
โดยเฉพำะบริเวณวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร วัดปรำสำทสิทธิ์ และวัดหลักหกรัตนำรำม รวมถึงชุมชนไทย
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ทรงดำบ้ ำ นโคกหลวง ที่มี รู ป แบบกำรตั้ งบ้ำ นเรือ นอั นเป็ นเอกลั ก ษณ์ สถำปัต ยกรรมที่ส วยงำม
สอดคล้องกับพื้นที่ มีพื้นที่เกษตรกรรมระบบสวนยกร่องที่สัมพันธ์กับโครงข่ำยน้ำ ส่วนรองลงมำคือ
กลุ่ ม บ้ ำ นที่ ก ระจำยอยู่ ใ นพื้ น ที่ ชั้ น ใน มี ก ำรตั้ ง ถิ่ น ฐำนริ ม คลองสำยรอง บำงส่ ว นตั้ ง ริ ม ถนน
แต่ บ้ ำ นเรื อ นยั ง เป็ น บ้ ำ นพื้ น ถิ่ น แบบริ มน้ ำหรือ แบบบนบก และมี พื้น ที่เ กษตรกรรมที่ยั งสมบู ร ณ์
(แผนที่ 6.6)
6.2.2 พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
พื้นที่ที่แสดงออกถึงคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำงด้ำนประวัติศำสตร์ จะปรำกฏมำในลักษณะ
พื้นที่ที่มีควำมเกี่ยวพันทำงประวัติศำสตร์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่ำแก่ โดยมีเอกสำรบันทึกหรือร่องรอย
หลักฐำนเหลืออยู่ พื้นที่ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เป็นชุมชนเก่ำแก่ที่ถูก
จับจองหลังกำรขุดคลอง กำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรสัญจรผ่ำนคลองดำเนินสะดวกจึงมีมำตั้งแต่อดีต
ทำให้เกี่ยวพันกับเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ระดับชำติและระดับโลก คือ กำรเสด็จประพำสต้นของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพ.ศ. 2447 และพ.ศ. 2452 ซึ่งปรำกฏเอกสำรบันทึก
พระรำชหัตเลขำ จำกบันทึกกำรเสด็จประพำสต้น ทำให้สำมำรถจินตนำกำร และลักษณะของชุมชน
ในสมัยนั้นได้อย่ำงดี และกำรเป็นเส้นทำงลำเลียงของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 เพรำะ
คลองดำเนินสะดวกเป็นคลองเชื่อมต่อที่สำคัญในกำรเดินทำงจำกพระนครไปหัวเมืองทำงตะวันตก
จำกกำรเป็นเส้นทำงลำเลียงทำให้ถูกระเบิดจำกฝ่ำยพันมิตร ซึ่งปรำกฏหลักฐำนคือลูกระเบิดที่เก็บกู้ได้
จำกประตูน้ำบำงนกแขวก ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเจริญสุขำรำม ในช่วงหลักที่ 8 นอกจำกนี้ ศำสนสถำนเก่ำแก่
และควำมเชื่อที่ปรำกฏอยู่ริมคลอง ช่วยเพิ่มคุณค่ำภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมทำงด้ำนประวัติศำสตร์ของ
ชุมชน คือ วัด ศำลเจ้ำ โบสถ์คริตส์ และเสำหลักหินที่มีตั้งแต่ขุดคลองเพื่อบอกระยะทำง แต่ปัจจุบัน
กลำยเป็นสิ่งเคำรพบูชำของชำวคลอง สำหรับพื้นที่ปรำกฏคุณค่ำในลักษณะดังกล่ำวในระดับสูงคือ
บริเวณวัดหลักสี่ รำษฎร์ สโมสร วัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนำรำม และวัดปทุมทองรัตนำรำม
รวมถึงเสำหลักหิน เพรำะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก่ำแก่ และยังเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเสด็จประพำสต้น
และกำรลำเลียงผ่ำนคลองดำเนินสะดวกของกองทัพญี่ปุ่นอีกด้วย (แผนที่ 6.7)
6.2.3 พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
พื้ น ที่ ที่ แ สดงออกถึ ง คุ ณ ค่ ำ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมทำงด้ ำ นสั ง คม วั ฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ
จะปรำกฏมำในลักษณะชุมชนริมน้ำแบบสังคมเกษตรกรรมและค้ำขำย รูปแบบประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นมีกำรผสมผสำนระหว่ำงคนจีน ไทย และไทยทรงดำ โดยมีกำรใช้พื้นที่ประกอบประเพณีคือ
ในและริ ม คลองด ำเนิ น สะดวก ตลอดจนพื้ น ที่ วั ด ปรำสำทสิ ท ธิ์ แ ละวั ด หลั ก สี่ ร ำษฎร์ ส โมสร
ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนมีรำยได้หลั กจำกกำรกำรทำเกษตรกรรมระบบสวนยกร่อง ซึ่งเป็นภูมิปัญญำ
บรรพบุรุษคนจีนที่สั่งสมจำกกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม และรำยได้กำรค้ำขำยที่เคยรุ่งเรือง
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ในอดีต เห็น ได้จำกเรือนค้ำขำยริมคลองและกำรพำยเรือค้ำขำยไปตำมคลองที่ยังคงหลงเหลื ออยู่
ส ำหรั บ พื้ น ที่ ป รำกฏคุ ณ ค่ ำ ในลั ก ษณะดั ง กล่ ำ วในระดั บ สู ง จะกระจำยอยู่ เ กื อ บทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ ศึ ก ษำ
เนื่องจำกคุณค่ำนี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และสภำพแวดล้อมได้ปรำกฏออกมำ
ให้เห็นในรูปแบบกำรใช้พื้นที่ริมน้ำทั้งริมคลองดำเนินสะดวกและคลองสำยรองต่ำงๆ (แผนที่ 6.8)
6.2.4 พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรวม
เมื่อประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒ นธรรมด้ว ยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตำมบทที่ 3 จะทรำบถึงคุณค่ำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพ ประวัติศำสตร์ และสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งคุณค่ำภูมิทัศน์
วัฒนธรรมโดยรวมของพื้ นที่จะมำจำกกำรซ้อนทับคุณค่ำทั้ง 3 ด้ำนเหล่ำนั้น แบ่งเป็นค่ำระดับสู ง
ปำนกลำง และน้ อย ปรำกฏคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒ นธรรมสูงบริเวณคลองดำเนินสะดวก เพรำะเป็น
องค์ประกอบทำงกำยภำพหลักของพื้นที่ที่มีเกี่ยวโยงในทุกด้ำนของชุมชนทั้งด้ำนที่ก่อให้เกิดรูปแบบ
เฉพำะในกำรตั้งถิ่นฐำน สถำปัตยกรรมริมน้ำ วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศำสตร์ กำรดำรงชีวิตและ
กำรประกอบอำชีพต่ำงๆด้วย บริเวณที่มีคุณค่ำสูงยังรวมถึงพื้นวัดปรำสำทสิ ทธิ์ วัดหลั กสี่รำษฎร์
สโมสร และวัดหลักหกรัตนำรำม อันเป็นศูนย์กลำงของชุมชนในแต่ละช่วงหลัก ส่วนพื้นที่ที่คุณค่ำ
รองลงมำคือ พื้นที่กลุ่มบ้ำนริมคลองดำเนินสะดวก และกลุ่มชุมชนบ้ำนโคกหลวง เนื่องจำกมีพื้นที่
ตั้งถิ่นฐำนและสถำปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับธรรมชำติ สื่อให้เห็นถึงควำมเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น
อย่ำงดี มีระบบเกษตรกรรมสวนยกร่องที่ยังสมบูรณ์ อีกทั้งวัฒนธรรมและประเพณีที่น่ำสนใจปรำกฏ
อยู่ มีพื้นที่กำรค้ำเก่ำแก่ ส่งเสริมให้มีคุณค่ำเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ที่มีคุณค่ำน้อย คือ พื้นที่ถัดจำกคลอง
เข้ำไปชั้นใน ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อำศัยริมคลองสำยรองหรือริมถนน และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีควำม
เกี่ยวโยงประวัติศำสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมน้อย(แผนที่ 6.9)

แผนที่ 6.6 แสดงพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพ
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แผนที่ 6.7 แสดงพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนรรมด้ำนประวัติศำสตร์
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แผนที่ 6.8 แสดงพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
167

แผนที่ 6.9 แสดงพื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรวม
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6.3 สภาพปัญหาและแนวโน้มของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา
6.3.1 ลักษณะปัญหาที่เกี่ยวกับคุณค่าภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
6.3.1.1 ปัญหาทางด้านกายภาพ
- การสูญเสียคุณค่าด้านอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนริมน้า
จำกกำรสำรวจภำคสนำม ปัจจัยที่ทำให้เกิดกำรสูญเสีย ควำมคุณค่ำด้ำนอัตลักษณ์
เฉพำะตั ว ของชุ ม ชนริ ม น้ ำ คื อ กำรคมนำคมทำงถนน ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น เกิ ด กำรเปลี่ ย นแปลง
กำรตั้งถิ่นฐำนจำกริมน้ำมำสู่ ริมถนน อำคำรริมน้ำเดิมจึงถูกปล่อยร้ำง หรือบำงหลังเปิดให้คนงำน
ที่เข้ำมำรับจ้ำงทำสวนเช่ำอำศัย โดยผู้เช่ำเหล่ำนั้นขำดควำมตระหนักถึงควำมเป็นเจ้ำของ บ้ำนเรือน
ที่สวยงำมและมีคุณค่ำจึงมีควำมทรุดโทรมไม่ได้รับกำรดูแล หรือบำงหลังมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
อำคำรเป็ น แบบสมั ย ใหม่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ บริ บ ทข้ ำ งเคี ย ง กำรเปลี่ ย นรู ป แบบอำคำร
องค์ประกอบของอำคำรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ำหำยไป คือ บันไดและท่ำน้ำหำยไป แสดงถึง
กำรลดปฏิสั มพันธ์ระหว่ำงคนกับธรรมชำติที่เป็นลั กษณะสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ส่งผลให้
อัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ำเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต โดยพื้นทีที่พบปัญหำดังกล่ำว เช่น บริเวณด้ำนหลัง
วัดปรำสำทสิทธิ์ ริมถนนดำเนินสะดวก-หลักห้ำ ที่มีกำรตั้งถิ่นฐำนริมถนนในแบบอำคำรสมัยใหม่

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 6.25 แสดงอำคำรริมน้ำที่ไม่กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ
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- ระบบน้าที่เสื่อมโทรมและถูกกีดขวาง
จำกกำรส ำรวจภำคสนำมและสั ม ภำษณ์ กำรขยำยตั ว ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ชั้ น ใน
ก่อให้เกิดควำมต้องกำรพื้นที่อยู่อำศัย อีกทั้งควำมต้องกำรคมนำคมที่สะดวกและรวดเร็วจึงตัดถนน
เชื่อมเข้ำออกแทนเส้นทำงคลอง “ขวำง”หรือถนนที่เสมือนคันดินในขนัดสวนที่มีอยู่เดิมไม่สำมำรถ
ตอบสนองเพียงพอ ชำวสวนจึงต้องถมที่ดินเพิ่มเพื่อสร้ำงถนน หรือควำมต้องกำรขยำยพื้นที่ทำงกำร
เกษตรกรรม ชำวสวนจึงถมที่ดินเพิ่ม ปัจจัยเหล่ำนี้ทำให้โครงข่ำยระบบน้ำเดิมจึงถูกปิดกั้นไม่มีทำง
ระบำยออก เกิดปัญหำสภำพน้ำเน่ำเสีย อย่ำงไรก็ตำมสภำพปัญหำน้ำเน่ำเสียนั้นมีสำเหตุจำกปัจจัย
อื่น อีก เช่น กำรชะล้ ำงยำฆ่ำแมลงของน้ำฝนที่ไหลลงสู่ ระบบน้ำในชุมชน หรือกำรปล่ อยน้ำเสี ย
จำกต้นน้ำในพื้นที่ช่วงหลักที่ 8

ที่มำ : ผู้วิจัย, 2556

ภำพที่ 6.26 แสดงสภำพน้ำที่สกปรกในพื้นที่ศึกษำ
- การสัญจรทางน้าที่ลดลง
ปัจจัยที่ทำให้ระบบกำรสัญจรทำงน้ำของชุมชนที่มีมำตั้งแต่สมัยอดีตถูกลดบทบำทลง
คือ กำรสัญจรทำงบกที่สะดวกและรวดเร็ว ทั้งกำรสัญจรทำงบกในพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ถัดจำก
คลองเข้ำมำด้ำนใน ชำวชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกจะสัญจรริมคลองด้วยทำงเดินริมน้ำ ซึ่งเป็น
คอนกรีตสร้ำงทอดยำวไปสองฝั่งคลอง มีกำรเชื่อมต่อกันด้วยสะพำนข้ำมคลองสำยรอง ส่วนกำร
สั ญ จรทำงบกพื้ น ที่ ชั้ น ในใช้ ถ นน โดยถนนที่ มี ผ ลต่ อ กำรลดบทบำทของกำรสั ญ จรทำงน้ ำ คื อ
กำรตัดถนนดำเนินสะดวก-หลักห้ำขนำนคลองดำเนินสะดวก ถนนนี้ห่ำงจำกคลองดำเนินสะดวกมำ
ทำงทิศใต้ประมำณ 100 เมตร ทำให้ชำวริมคลองเลือกที่จะเชื่อมกำรสัญจรออกทำงด้ำนหลังบ้ำน
สู่ถนนเส้นนี้ ทำให้เกิดกำรสัญจรที่สะดวกมำกขึ้นในทำงบก ผู้ทำอำชีพเรือจ้ำงจำเป็นต้องมีกำร
ปรับตัวโดยเปลี่ยนเป็นรับส่งนักท่องเที่ยวแทน
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6.3.1.2 ปัญหาทางด้านสังคม
- การสูญสลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพำะไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง เดิมมี
ควำมเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละรั ก ษำควำมเชื่ อ ของตนเองสู ง แต่ เ มื่ อ เวลำผ่ ำ นไปเกิ ด กำรสู ญ หำย
ทำงวัฒนธรรมและไม่มีผู้สืบทอด เช่น กำรเสนเรือน ปัจจุบันมีกำรพยำมสืบสำนโดยจัดงำนพบปะ
ของชำวไทยทรงดำทุกปี ในเดือนเมษำยน
6.3.1.3 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
- ตลาดเก่าแก่ซบเซาและการลดลงของการค้าขายทางน้า
กลุ่ ม กำรค้ ำ เก่ ำ แก่ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ต ลำดปำกคลองโพหั ก มี ภ ำวะซบเซำอย่ ำ งมำก
เนื่องจำกกำรตัดถนนดำเนินสะดวก-หลักห้ำด้ำนหลังวัดปรำสำทสิทธิ์ ทำให้เกิดย่ำนพำณิชยกรรมใหม่
เกำะตำมเส้นถนนด้ำนหลังวัดปรำสำทสิทธิ์ มีกำรตั้งร้ำนสะดวกซื้อที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
คนรุ่นใหม่มำกกว่ำ กลุ่มกำรค้ำเก่ำแก่จึงลดบทบำทลงแต่ยังหลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ประเภทสินค้ำ
จะเป็นของชำ เสื้อผ้ำ และอำหำร รองรับกำรซื้อขำยเฉพำะคนในชุมชนเท่ำนั้น ส่วนทำงด้ำนกำรค้ำ
ขำยทำงน้ำที่เคยมีมำตั้งแต่สมัยอดีตนั้น มีจำนวนลดลงมำก พบเพียงกลุ่มแม่ค้ำพ่อค้ำสูงอำยุพำยเรือ
ขำยอำหำรไปตำมคลอง และพบลักษณะกำรค้ำขำยกึ่งทำงน้ำเข้ำมำแทน คือ กำรยกเรือขึ้นเทียบด้วย
รอกเพื่อทำกำรค้ำขำยประจำที่แทนกำรลอ่งเรื อขำยตำมคลอง อนำคตกำรค้ำขำยทำงน้ำของชุมชน
เสี่ยงต่อกำรสูญสลำยอย่ำงมำก หำกเป็นเช่นนั้นลักษณะกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับน้ำซึ่งถือเป็น
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำคัญของชุมชนจะไม่หลงเหลืออยู่
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6.3.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณค่าความสาคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
6.3.2.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ
- เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อระบบสวนยกร่องมีความ
เสี่ยงที่จะสูญหายได้ในอนาคต
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ใหญ่ฐำปนพงศ์ ระบบสวนยกร่องในอดีตจะใช้พลั่วแทงทำเป็นร่อง
สวน แต่เมื่อมีรถแทรคเตอร์เข้ำมำ ชำวสวนดำเนินสะดวกเปลี่ยนจำกระบบเดิมมำใช้เทคโนโลยีนี้
ส่งผลให้เกิดกำรอัดแน่นของดินในร่องสวนจำกน้ำหนักที่กดทับของรถ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อกำรเติบโต
ของพื ช ที่ ต้ อ งกำรรู พ รุ น ในดิ น ในอนำคตอำจเกิ ด ควำมเสี่ ย งที่ ร ะบบสวนยกร่ อ งจะเกิ ด ปั ญ หำ
ได้ในอนำคต
- รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไม้พื้นถิ่นริมน้าและบนบกมีแนวโน้มลดลงและมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เมื่อเปรีย บเทีย บควำมคงทนของสถำปัตยกรรมเรือนไม้พื้นถิ่นริมน้ำและบนบกกับ
อำคำรสมัยใหม่แล้ว อำคำรสมัยใหม่มีควำมคงทนและอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ วัสดุในกำรซ่อมแซมหำ
ได้ง่ำยกว่ำ ในอนำคตจึงมีแนวโน้มที่จะมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบอำคำรมำกขึ้น
6.3.2.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
- การย้ายถิ่นออกสู่นอกพื้นที่เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันคนในชุมชนเปลี่ยนควำมคิดปลูกฝังลูกหลำนมุ่งเน้นกำรศึกษำ เพื่อให้ทำงำน
ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ รงงำนซึ่ ง มี ร ำยได้ สู ง ต่ ำ งจำกในอดี ต ที่ เ น้ น กำรท ำมำหำกิ น ใช้ แ รงงำนครั ว เรื อ นเพื่ อ
กำรเกษตร จึงเกิดแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคมของชุมชนในอนำคตเป็นครอบครัวเดี่ยว
ขนำดใหญ่ มีเพียงผู้สูงอำยุและกลุ่มวัย ผู้ใหญ่ที่ประกอบอำชีพกำรเกษตรอยู่บ้ำน กำรพึ่งพำอำศัย
เพื่อนบ้ำนด้วยกำรแลกเปลี่ยนผลผลิตเปลี่ยนเป็นกำรซื้อขำยและกำรจ้ำงแรงงำนเพื่อกำรเกษตร ทำให้
กำรพึ่งพำแบบระบบเครือญำติเริ่มสูญสลำยไป
6.3.2.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
- การสูญสลายของกลุ่มร้านค้าเก่าแก่และการค้าขายทางน้า
จำกกำรสำรวจภำคสนำม พบว่ำกลุ่มร้ำนค้ำเก่ำแก่และกำรค้ำขำยทำงน้ำหลงเหลือ
อยู่ น้อ ย เนื่ อ งจำกกำรเปลี่ ย นวิถีชี วิตของชำวชุม ชนรุ่ นใหม่ที่นิ ยมซื้ อตำมร้ำ นค้ำ สะดวกซื้ อหรื อ
ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดเล็กที่มีอยู่ในพื้นที่แทนกำรซื้อของในตลำดและเรือที่พำยมำขำยในชุมชนเหมือน
ชำวชุมชนครั้งอดีต ส่งผลให้กลุ่มร้ำนค้ำเก่ำแก่และกำรค้ำขำยทำงน้ำมีแนวโน้มลดลงจนสูญหำยได้
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ที่มำ : ผู้วิจัย, 2557

ภำพที่ 6.27 แสดงกลุ่มร้ำนค้ำที่ซบเซำและปิดตัวลง
จำกกำรสรุปปัญหำและแนวโน้มของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
ที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมทำให้ทรำบสถำนกำรณ์อันจะเป็นผลดีต่อกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย
ในกำรดำรงรักษำภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป

แผนที่ 6.10 แสดงสภำพปัญหำและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บทนี้จะกล่ำวบทสรุปเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึง
หลัก 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำครที่ได้ทำกำรศึกษำมำ ประกอบด้วยกำรพัฒนำกำรภูมิ
ทัศน์ วัฒ นธรรมตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบัน กำรวิ เครำะห์ องค์ประกอบภู มิทัศน์วัฒ นธรรมและกำร
ประเมินคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรม สภำพปัญหำและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุ ณค่ำภูมิ
ทัศน์ทำงวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
7.1 สรุปผลการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากคาถามการวิจัย
“พัฒนำกำรของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมำถึงปัจจุบันของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 เป็นอย่ำงไร ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่มีองค์ประกอบใดบ้ำง และมีคุณค่ำ
อย่ำงไร “
7.1.1 สรุปพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชน
ส่วนที่ 1 ยุคก่อนการขุดคลองดาเนินสะดวก(พ.ศ. 2000-2408)
ยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก เป็นยุคที่พื้นที่ศึกษำถูกใช้ประโยชน์จำกชุมชน
โดยรอบ ได้แก่ ชุมชนบริเวณคลองสี่ หมื่น ชุมชนบริเวณคลองแพงพวย และชุมชนคลองหมูทอด
ชุมชนเหล่ำนี้เกิดจำกอิทธิพลกำรเป็นเมืองหน้ำด่ำนของเมืองรำชบุรีและกำญจนบุรี โดยชำวชุมชนทั้ง
3 แห่ง จะเข้ำมำในพื้นที่ศึกษำพื้นที่ล่ำสัตว์ ขยำยพื้นที่ทำนำ หรือเส้นทำงสัญจรผ่ำน ซึ่งก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น (แผนภูมิที่ 7.1)
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แผนภูมิที่ 7.1 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมยุคก่อนกำรขุดคลองดำเนินสะดวก
(พ.ศ. 2000-2408)
ส่วนที่ 2 ยุคหลังการขุดคลองดาเนินสะดวก(พ.ศ. 2000-2408)
- ช่วงที่ 1: ยุคเริ่มกำรขุดคลองดำเนินสะดวกและกำรตั้งถิ่นฐำน (พ.ศ.2409-2449)
กำรทำสนธิสัญญำเบำว์ริ่ง และกำรสัญจรพระนคร-หัวเมืองตะวันตกไม่สะดวก เป็น
ปัจจัยหนึ่งในกำรขุดคลองดำเนินสะดวก เกิดกำรตั้งถิ่นฐำนของคนจีน และไทยที่เป็นแรงงำนขุดคลอง
ภำยในพื้นที่ศึกษำ คนจีนและไทยกำรประกอบอำชีพ ทำงเกษตรกรรมด้วยระบบสวนยกร่อง กำร
ขยำยตัวจะปรำกฏแถบริมคลอง 2 ฝั่ง เพื่อที่อยู่อำศัยและกำรเกษตร แต่ กระจำยห่ำงๆกัน ระบบ
ธรรมชำติเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิต จึงมีลักษณะเป็น “ภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม” (แผนภูมิที่ 7.2)
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แผนภูมิที่ 7.2 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 1
- ช่วงที่ 2 : ยุคกำรขยำยตัวของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก(พ.ศ.2409 เป็นต้นไป)
กำรอพยพของคนจีนมำจำกนครไชยศรีและประชำชนดั้งเดิมขยำยพื้นที่ทำงกำรเกษตร
เกิดประชำกรมำกขึ้น จึงมีกำรเบิกสวนและกำรขุดคลองเชื่อมต่อเพื่อชักน้ำสู่พื้นที่ชั้นใน เกิดจุดตัด
คลองที่มีกำรสัญจรมำก ทำให้เกิด ตลำด ชำวสวนพัฒนำจำกระบบสวนยกร่องมำเป็นสวนสูง แต่มี
รำคำแพง จึงปรำกฏอยู่น้อย วิถีชีวิตในช่วงฤดูน้ำหลำกไม่สำมำรถเพำะปลูกได้ บำงคนรับจ้ำงในสวน
สู ง บำงคนผลิ ดเครื่ องไว้ใช้ในสวนและในบ้ำน หรืออุปสมบท ยุ คนี้มีกำรเข้ำไปจัดกำรพื้นที่ เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้ น โดยเฉพำะพื้นที่กำรเกษตรและที่อยู่อำศัย เคำรพและรักษำ
คุณค่ำธรรมชำติอยู่ จึงมีลักษณะเป็น”ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นร่วมกัน” (แผนภูมิที่ 7.3)
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แผนภูมิที่ 7.3 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 2
- ช่วงที่ 3 : ยุคกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน กำรเกษตรและกำรคมนำคม (พ.ศ.2490ปัจจุบัน)
ในช่วงต้นยุคเมื่อมีกำรสร้ำงถนนสำย 325 ดำเนินสะดวก-บำงแพ ประมำณพ.ศ.2493
ประกอบกับกำรท่องเที่ยวเริ่มเข้ำมำในตลำดน้ำดำเนินสะดวกในช่วงพ.ศ. 2510ทำให้เกิดกำรเฟื่องฟู
ของตลำดน้ำปำกคลองโพหักที่เป็นทำงผ่ำนของนักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีกำรตัด ถนนสำยธนบุรี-ปำกท่อ
(ประมำณพ.ศ.2513-พ.ศ.2516)ทำงด้ำนใต้ของคลองดำเนินสะดวก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวตลำดดำเนิน สะดวกผ่ำนทำงถนนที่สะดวกกว่ำ ตลำดจึงซบเซำไป นอกจำกนี้กำรสร้ำง
เขื่อนวชิรำลงกรณ์(เขื่อนแม่กลอง) พ.ศ. 2510 ทำให้สำมำรถควบคุมระดับน้ำได้ กำรสร้ำงบ้ำนเรือน
และกำรทำสวนจึงไม่คำนึงเรื่องน้ำท่วม รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนจึงเริ่มเปลี่ยนมำเกำะตำมแนวถนน เห็น
ได้ว่ำมนุษย์สำมำรถเอำชนะธรรมชำติได้ และปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะแก่กำรดำรงชีวิตของตนเอง
ระดับสูง ด้วยกำรนำเทคโนโลยีต่ำงๆเข้ำมำแก้ปัญหำ เกิดกำรเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตที่มำตั้งแต่อดีตที่
ผูกพันกับธรรมชำติ ช่วงนี้จึงเป็นช่วง “วัฒนธรรมนาภูมิทัศน์” (แผนภูมิที่ 7.4)
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แผนภูมิที่ 7.4 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมช่วงที่ 3
7.1.2 สรุปองค์ประกอบภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในชุมชน
องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงข้องเกี่ยวกับสำยน้ำเป็นหลัก ทั้งวิถีชีวิต สิ่งก่อสร้ำง กำร
ประกอบอำชี พ ศำสนำ ประเพณี และประวั ติ ศ ำสตร์ กำรปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องสภำพแวดล้ อ มทำง
ธรรมชำติกั บ กลุ่ มคนไทย จี น และไทยทรงดำที่ เข้ ำมำตั้ง ถิ่นฐำนทำให้ เ กิดองค์ ประกอบภูมิ ทัศ น์
วัฒนธรรม 3 ประเภท คือ
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนกำยภำพ ได้แก่ รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
รูปแบบอำคำรและสถำปัตยกรรม พื้นที่เกษตรกรรมและโครงข่ำยน้ำ และโครงข่ำยกำรสัญจร โดยเริ่ม
จำกรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนจำแนกเป็น กำรตั้งถิ่นฐำนแบบริมคลองผสมพื้นที่เกษตร กำรตั้งถิ่นฐำน
แบบริมคลองที่วัดเป็นศูนย์กลำงและแหล่งตลำด และกำรตั้งถิ่นฐำนริมถนน ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม
และโครงข่ำยน้ำ ในพื้นที่ปรำกฏรูปแบบพื้นที่เกษตรกรรมแบบสวนยกร่องที่มี 2 ลักษณะคือ สวนยก
ร่องแบบธรรม และสวนยกร่องแบบมีค้ำงสำหรับปลูกองุ่น ส่วนรูปแบบสถำปั ตยกรรมประกอบด้วย
สถำปัตยกรรมประเภทศำสนำ ได้แก่ วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร วัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนำรำม
วัดปทุมทองรั ตนำรำม วัดแม่พระประคำศักดิ์สิ ทธิ์ และศำลเจ้ำ 3 แห่ ง สถำปัตยกรรมประเภท
บ้ำนเรือน ปรำกฏบ้ำนเรือนพื้นถิ่นริมน้ำ เรือนพื้นถิ่นบนบก เรือนทรงไทยริมน้ำ เรือแถวไม้ริมน้ำ และ
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อำคำรสมัยใหม่ ด้ำนโครงข่ำยกำรสัญจรในพื้นที่ประกอบด้วยโครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำ โครงข่ำย
กำรสัญจรทำงถนน และโครงข่ำยกำรสัญจรทำงเดินเท้ำริมคลอง
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนประวัติศำสตร์ ได้แก่ เหตุกำรณ์สำคัญ
ทำงประวัติศำสตร์ คือ กำรเสด็จประพำสต้นของรัชกำลที่ 5 และกำรถูกระเบิดสมัยสงครำมโลกครั้งที่
2 ของคลองดำเนินสะดวกจนแห้งขอด ส่วนองค์ประกอบด้ำนควำมเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศำสนสถำนที่
สำคัญ ได้แก่ วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร วัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนำรำม วัดปทุมทองรัตนำรำม
และเสำหลักหินบอกระยะทั้ง 3 หลัก
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ได้แก่
กลุ่มคน กิจกรรม และกำรใช้พื้นที่ มีกำรใช้พื้นที่ทุกกลุ่มวัยบริเวณริมคลอง บ้ำนเรือน ด้ำนประเพณี
และวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนในประเพณีสำคัญ 5 ประเพณี คือกำรแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่รำษฎร์
สโมสร กำรแห่หลวงพ่อวัดปรำสำทสิทธิ์ (หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์) งำนประเพณีและฟ้อนแคน
อิ้นคอนชำวไทยทรงดำบ้ำนโคกหลวง ฉลองวัดแม่พระแห่งสำยประคำศักดิ์สิทธิ์ และกำรบวงสรวง
อนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ส่วนเศรษฐกิจชุมชน ที่สร้ำงรำยได้
และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้น ที่คือกำรทำกำรเกษตรระบบสวยยกร่อง โดยพืชที่ส ำคั ญ เช่น องุ่น
มะม่วง ชมพู่ แก้วมังกร มะนำว เป็นต้น และกำรค้ำขำยโดยมีกลุ่มร้ำนค้ำเก่ำแก่ 2 แห่ง คือ ตลำดปำก
คลองโพหัก และตลำดบริเวณวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร
7.1.3 สรุปคุณค่าความสาคัญของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในชุมชน
- พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ
พื้นที่มีคุณค่ำทำงกำยภำพสูงจะกระจำยตัวอยู่ที่ทั่วพื้นที่โดยเฉพำะแนวคลองดำเนินสะดวก มี
ลักษณะพิเศษเฉพำะตัว คือ บ้ำนริมน้ำเรียงต่อทอดยำวตำมแนวคลอง สถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนที่
สะท้อนกำรปรับตัวของบรรพบุรษมำตั้งแต่อดีต เช่น เรือนแถวไม้มริน้ำที่มีบำนเฟี้ยมเอกลักษณ์ของ
คนจีน มีวัด 3 วัดใหญ่ คือวัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร วัดปรำสำทสิทธิ์ และวัดหลักหกรัตนำรำม เป็น
ศูน ย์ร วมจิตใจของชุมชนแต่ละช่ว งหลัก มีพื้นที่ส วนระบบยกร่องอยู่ใกล้ กันที่มีควำมสั มพันธ์กับ
โครงข่ำยน้ำ
- พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
พื้นที่ทมี่ ีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์สูงจะเกำะกลุ่มอยู่ที่แนวคลองดำเนินสะดวก เนื่องจำกคลอง
ดำเนินสะดวกเป็นคลองขุด ทำให้พื้นที่ริมคลองเป็นบริเวณที่เกิดกำรตั้งถิ่นฐำนครั้งแรกเมื่อขุดคลอง
เสร็จ กำรสัญจรผ่ำนที่มำกเพรำะเป็นคลองเชื่อมต่อที่สำคัญในกำรเดินทำงจำกพระนครไปหัวเมื อง
ทำงตะวันตก ทำให้เกิดเรื่องรำวประวัติศำสตร์แก่พื้นที่ นั่นคือ กำรเสด็จประพำสต้นและกำรแห้งขอด
ของคลองดำเนินสะดวกในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 จำกบันทึกกำรเสด็จประพำสต้น ทำให้สำมำรถ
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จินตำนำกำร และลักษณะของชุมชนในสมัยนั้นได้อย่ำงดี นอกจำกนี้ศำสนสถำนเก่ำแก่และควำมเชื่อ
ที่ปรำกฏอยู่ริมคลอง ช่วยเพิ่มคุณค่ำภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมทำงด้ำนประวัติศำตร์ของชุมชน
- พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
พื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กระจำยอยู่ทั่วทั้งพื้นที่
ศึกษำ เนื่องจำกคุณค่ำนี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และสภำพแวดล้อมได้ปรำกฏ
ออกมำให้เห็นในรูปแบบกำรใช้พื้นที่ริมน้ำ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสำยน้ำ ตลอดจนกำรประกอบ
อำชีพที่ใช้ทรัพยำกรทำงน้ำเป็นหลัก เหล่ำนี้ก่อให้เกิดคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ำนสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไปตำมแนวคลองดำเนินสะดวกและคลองย่อย
- พื้นที่มีคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรวม
พื้นที่ที่มีคุณค่ำภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรวมสูงอยู่ตำมแนวคลองดำเนินสะดวกซึ่งเป็นศูนย์กลำง
ของชุมชนตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐำน จึงมีควำมเกี่ยวโยงในทุกด้ำน ตั้งแต่ ด้ำนประวัติศำสตร์ ด้ำนสังคม
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และด้ ำ นกำยภำพ แสดงออกให้ เ ห็ น ในรู ป แบบเฉพำะของกำรตั้ ง ถิ่ น ฐำน
สถำปัตยกรรมริมน้ำ กำรดำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพต่ำงๆ วัฒนธรรมประเพณี นอกจำกนี้พื้นที่
บริเวณวัดปรำสำทสิทธิ์ วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร และวัดหลักหกรัตนำรำม ยั งเป็นบริเวณที่มีคุณค่ำสูง
อีกด้วย ส่วนพื้นที่ที่คุณค่ำรองลงมำคือ พื้นที่กลุ่มบ้ำนริมคลองดำเนินสะดวก และกลุ่มชุมชนบ้ำนโคก
หลวง เนื่องจำกมีพื้นที่ตั้งถิ่นฐำนและสถำปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับธรรมชำติ สื่อให้เห็นถึงควำมเป็นภูมิ
ทัศ น์ วั ฒ นธรรมเป็ น อย่ ำงดี มีร ะบบเกษตรกรรมสวนยกร่ องที่ยั ง สมบูร ณ์ อี กทั้ ง วัฒ นธรรมและ
ประเพณีที่น่ำสนใจปรำกฏอยู่ มีพื้นที่กำรค้ำเก่ำแก่ส่งเสริมให้มีคุณค่ำเพิ่มขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
นโยบำยของรัฐที่พัฒนำระดับเมือง เช่น กำรพัฒนำคมนำคม หรือโครงกำรระดับชำติ เช่น
เขื่อน ที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้ำงภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลอง
ดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร อันมีคุณค่ำและต้องเก็บ
รักษำไว้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทำงในกำรอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก
ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร ดังนี้
7.2.1 กำรจัดทำมำตรกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมในชุมชนพร้อมกับกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้กับทุกฝ่ำย ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำรจูงใจ
มำตรกำรสนับสนุน และมำตรกำรควบคุม ที่นำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำควบคุมจัดกำรและส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมอย่ำงตรงตำมทิศทำงควำมต้องกำรของคนในชุมชนและสภำพแวดล้อม
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ของพื้นที่ชุมชน ซึ่งโครงกำรหรือแผนปฏิบัติกำรในระดับเบื้องต้นของกำรอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลัก 6 จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร สำมำรถ
จำแนกเป็นแนวทำงต่ำงๆ ได้ดังนี้
- แนวทำงกำรอนุรักษ์รูปแบบสถำปัตยกรรมและองค์ประกอบภูมิทัศน์ทำงวัฒนธรรมอื่นๆ
ในชุมชน
- แนวทำงกำรรักษำและดูแลสภำพแวดล้อมของชุมชน
- แนวทำงกำรจัดกำรและส่งเสริมทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวในชุมชนมำตรกำรเชิงควบคุม
- กำรควบคุมรูปแบบอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง
- มำตรกำรเชิงจูงใจ เป็นลักษณะกำรให้รำงวัล ชมเชย ยกย่องจำกประชำชนในพื้นที่ด้วยกัน
เพื่อสร้ำงแรงจู.ใจในกำรอนุรักษ์เช่น กำรประกวดบ้ำนอนุรักษ์ดีเด่น
- มำตรกำรเชิงสนับสนุน กำรสนับสนุนส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเรื่องกำรอนุรักษ์
ชุมชน เริ่มจำกกำรให้เด็กได้เข้ำใจและสำนึกรักชุมชน เช่น กำรเข้ำกลุ่มอำสำในชุมชน กำรจัดอบรม
ให้ควำมรู้โดยแทรกกิจกรรมเพื่อดึงดูควำมสนใจ กำรส่งเสริมมีวิชำเกี่ยวกับเอกลักษณ์ชุมชน เป็นต้น
เยำวชนเหล่ำนี้จะเป็นกำลังหลักในกำรอนุรักษ์และพัฒนำชุมชนต่อไป
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วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
โดย นำงสำว วำริกำ มังกะลัง รหัส 5374131425
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คำชี้แจง
แบบสอบถำมฉบับนี้สำหรับคนทั่วไปในพื้นที่ศึกษำ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถำมสถำนที่ และวัฒนธรรมประเพณีสำคัญที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อ
นำไประบุ จำแนก และอธิบำยองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในวิทยำนิพนธ์เรื่อง ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดรำชบุรี
และจังหวัดสมุทรสำคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1.1 อำยุ ...................................ปี
1.2 ระดับกำรศึกษำ
(1) ต่ำกว่ำประถมศึกษำ
(2) ประถมศึกษำ
(3) มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ/ ปวช.
(4) อนุปริญญำ / ปวส .
(5) ปริญญำตรีขึ้นไป
1.3 อำชีพ
(1) นักเรียน/นักศึกษำ
(2) เกษตรกร (.............................................)
(3) ธุรกิจสวนตัว/ค้ำขำย(................)
(4) รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ (.............................)
(5) อื่นๆ (....................................)
1.4 ศำสนำ
(1) พุทธ
(2) คริสต์
(3) อิสลำม (4) อื่นๆ................
1.5 ระยะเวลำที่ท่ำนอำศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน.......................ปี
ส่วนที่ 1 การระบุสถานที่และวัฒนธรรมประเพณีสาคัญที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม
“ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม”คือ สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันเป็น
ผลลัพธ์จากการกระทาต่อกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ผ่านกาลเวลาระยะหนึ่ง แล้วสื่อ
ออกมาให้รับรู้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมแสดงออกถึงพัฒนาการของพื้นที่ ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การทาสวนยกร่อง การตั้งถิ่นฐานของสังคมมนุษย์ที่มี
การปรับตัวเพื่อให้เกิดความอยู่รอดจากข้อจากัดจากทางธรรมชาติ เช่น การตั้งบ้านเรือนริมน้า
รวมถึงอิทธิพลจากวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม หรือแสดงออกเชิงนามธรรม เช่น วิถีชีวิต
ศาสนา ความเชื่อ เป็นต้น เอกลักษณ์เฉพาะเหล่านี้ส่งผลให้พื้นที่มีคุณค่าและความโดดเด่นขึ้นมา
อีกทั้งท้ายที่สุดจะเกิดกระบวนการผลิตซ้าจนเป็นรูปแบบและมีการสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง”
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1. โปรดระบุสถานที่และวัฒนธรรมประเพณีสาคัญที่เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม เช่น สถำปัตยกรรม
ริมน้ำ สวนยกร่อง โครงข่ำยน้ำ กำรค้ำขำยริมน้ำ ศำสนสถำน ประเพณี กลุ่มคนชำติพันธุ์ เหตุกำรณ์
หรือหลักฐำนสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ฯลฯ ในตารางด้านล่าง พร้อมระบุตาแหน่งในแผนที่หน้า
ถัดไป โดยหมายเลขในตารางต้องตรงกับหมายเลขที่ท่านจะกาหนดสัญลักษณ์บนแผนที่
หมายเลข
สถานที่
ที่ตั้ง
รายละเอียด
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ชุดที่.........บริเวณ........................................
วันที่........./.........../.............. เวลำ.............................
แบบสำรวจสำหรับกำรท ำวิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต เรื่อง ภู มิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริ ม

คลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสาคร
โดย นำงสำว วำริกำ มังกะลัง รหัส 5374131425
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

_____________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลในสถำนที่จริงที่ได้จำกแบบสอบถำมผู้รู้ ก. และสำรวจเองเพิ่มเติม อัน
จะนำไประบุ จำแนก และอธิบำยองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในวิทยำนิพนธ์เรื่อง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัด
รำชบุรี และจังหวัดสมุทรสำคร
สิ่งที่สารวจ
ตาแหน่ง
องค์ประกอบทำงด้ำนกำยภำพ
รูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำน
รูปแบบสถำปัตยกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม
โครงข่ำยน้ำ
โครงข่ำยกำรสัญจร
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท ำ ง ด้ ำ น สั ง ค ม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน
กลุ่มคน กิจกรรม กำรใช้พื้นที่
องค์ประกอบทำงด้ำนประวัติศำสตร์
เ ห ตุ ก ำ ร ณ์ ห รื อ ห ลั ก ฐ ำ น
ประวัติศำสตร์
ควำมเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศำสนสถำน

ผลการสารวจ
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......

คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
คุณลักษณะ..........กำรเปลี่ยนแปลง.......
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แบบสัมภำษณ์ผู้รู้สำหรับกำรทำวิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิตเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริม

คลองดาเนินสะดวกช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสาคร
โดย นำงสำว วำริกำ มังกะลัง รหัส 5374131425
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

_____________________________________________________________________
ประเด็นในกำรสัมภำษณ์
ผู้ใหญ่บ้ำน ต.โรงเข้ อ.บ้ำนแพ้ว
ระบบกำรทำเกษตรสวนยกร่องแถบคลองดำเนินสะดวกตั้งแต่อดีตเป็นอย่ำงไร
ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ผลผลิตทำงกำรเกษตร เรื่องรำวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงประวัติไทย
ทรงดำบ้ำนโคกหลวง และประวัติควำมเป็นมำของพื้นที่ศึกษำ
ผู้ใหญ่บ้ำนต.ประสำทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก
กำรเปลี่ย นแปลงชุมชน กำรคมนำคม และทำงเศรษฐกิจ รวมถึงด้ำนอื่นเป็น
อย่ำงไร
พระสมุห์สุชำติ อภิชำตโต พระครูสอนพระปริยัติธรรม วัดปรำสำทสิทธ์
ประวัติเกี่ย วกับ วัดปรำสำทสิ ทธิ์และพื้นที่โ ดยรอบ รวมถึง กำรเปลี่ ยนแปลง
ชุมชน กำรคมนำคม และทำงเศรษฐกิจ รวมถึงด้ำนอื่นเป็นอย่ำงไร
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตลำดน้ำปำกคลองลัดพลี
ประวัติ เกี่ย วกั บ คลองดำเนิ นสะดวก กำรตั้ งถิ่น ฐำนของชำวชุม ชนริ มคลอง
ดำเนินสะดวกและชุมชนใกล้เคียง มีลักษณะอย่ำงไร
เจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลศรีดอนไผ่
สภำพทั่วไปของพื้นที่ช่วงหลักที่ 6 อ.ดำเนินสะดวก รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มอนำคต
เจ้ำหน้ำที่เทศบำลตำบลหลักห้ำ
สภำพทั่วไปของพื้นที่ช่วงหลักที่ 5 อ.บ้ำนแพ้ว รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มอนำคต
เจ้ำของกิจกำร และเจ้ำหน้ำที่วิทยุชุมชนคนดำนินสะดวก ต.ประสำทสิทธิ์
ประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆในชุมชน
-
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นำงสำววำริ ก ำ มั ง กะลั ง เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยำยน พ.ศ.2530 ภู มิ ล ำเนำที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยำ จบกำรศึกษำจำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง สำขำวิชำกำรผัง
เมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อปีกำรศึกษำ 2552 และเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท
ในหลักสูตรกำรวำงแผนภำคและเมือง สำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง ภำควิชำกำรวำงแผนภำค
และเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อปีกำรศึกษำ 2553

