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The main objectives of this research were to study relevant theories,
concepts and research related to cultural environment of town and city, as well as to
study and evaluate values and significance of Chet Samian cultural environment
identities, in order to propose recommendations for future management planning of
Chet Samian cultural environment. The researcher employed structured interview and
questionnaires for collecting data from 30 samples during 16-28 February 2015. Then,
a statistical analysis was performed using frequency, percentage, means and standard
deviation.

The research findings revealed that significant and relevance theories and
concepts comprise of Human Settlement, Identity and Uniqueness of City, Good
Environment of City and Community, and Conservation of Urban Areas.  From the
evaluation and analysis of value and significant of Chet Samian cultural
environments, all samples gave high scores in overall. Elements that were considered
to be“identity”of the community were as follows: In man-made environment category
was Wat Chet Samian. In natural environment category was Mae Klong River. While
in intangible environment category was a flower festival procession at the end of
Songkran Day, respectively.

For cultural environment planning and management of Chet Samian
Community, the researcher recommended integrated planning and designing of all
elements together in three areas such as: (1) Center of Cultural Environment at Wat
Chet Samian, Community School, Train Station, Old Market, Mae Klong Riverfront
and the vicinity should be established. Public spaces and plazas should be provided for

flexibility to accommodate various activities, celebrations and festivals now and in the
future. (2) Cultural Street should be also formulated along Nong Bang Ngu–Wat Chet
Samian corridor. Gateway construction and street right–of-way improvement were
advised as well as building facades should be controlled in term of height, bulk, color,
material, decoration, and signage. Street furniture should be well designed for overall
pleasant appearance of the corridor. (3) Last but not least, agricultural land use
planning designation especially for growing Hua Pak Kad, a vegetable for domestic
product, was also recommended.
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1

บทนํา

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

100

ความเจริ ชุมชนเจ็ดเสมียน มาก่อน โดยชุมชน

เจ็ดเสมียนเป็น ๆ

ส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินคา้ต่างๆเขา้สู่กรุงเทพ จากการเป็นยา่นการคา้

เก่าแก่ มีวฒันธรรม

มี เรือนแถวไม้เก่า มีรูปแบบ

ในดา้นต่าง ๆ ดา้นสังคม ยงัคงรักษารูปแบบ ในการดาํเนินวิถี

ชีวิตแบบชนบท ปัจจุบนัชุมชนเจ็ดเสมียนได้รับการส่งเสริมโดยการจดัให้มีโครงการพฒันาเป็น

มีการจดังานแสดงศิลปวฒันธรรม

ทุกวนัศุกร์ วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ (สัปดาห์สุดทา้ยของทุกเดือน)เ ดา้นศิลปะและ

การแสดง ศิลปะการแสดง ให้คงอยูสื่บต่อไป ตลอดจน

ไดร่้วมกนัสืบสานงานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ จากการ

มีโครงการดงักล่าว ส่งผลทาํใหมี้ผูค้นรู้จกัชุมชนเจด็เสมียน และมี เดินทางเขา้มา

ทาํให้ชุมชนเจ็ดเสมียน คืน

ช่วยส่งเสริมดา้นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ของชุมชนใหส้ามารถขายและสร้างรายได ้ทาํ

การ

ดา้นกายภาพและดา้นสังคม ของชุมชน โดยผลกระทบดงักล่าวอาจจะมีส่วนในการ

ทาํลายอตัลกัษณ์ของ ใจ จนอาจก่อให้เกิด

ปัญหาสภาพแวดลอ้มและเกิดการสูญเสียรากเหงา้ทางวฒันธรรมเดิมของชุมชนไปไดอี้กดว้ย

ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบ

ชุมชนเจ็ดเสมียน ว่าโครงสร้างของชุมชนมีลกัษณะอยา่งไร ประกอบดว้ย
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อะไรบา้ง คุณค่าและความสําคญัในทางดา้นใด มากน้อยแค่ไหน นาํไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในการวางแผน การจดัการภูมิ

ทศัน์วฒันธรรม โดยสามารถดาํรง

วฒันธรรมให้อยู่คู่กบัชุมชนเจ็ดเสมียนได้ มีความสมดุลและพอเพียง ทาํให้ชุมชน

เกิดความเขม้แข็งและมีความพร้อมในทุกๆดา้น ทางดา้นกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ

ประชาชน อาศยัอยู่ในชุมชนสามารถดาํเนินวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุข มี

มีการสืบสานมรดกทางวฒันธรรมให้สืบทอดต่อไปยงัคนรุ่นต่อ ๆ ไป และสามารถนาํตน้ทุน

ของ ชุมชน ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเคียงคู่ไปกบั

สังคมร่วมสมยัไดด้ว้ยความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของตน

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย

2.1 ความมุ่งหมาย

ชุมชนเจ็ดเสมียน เสนอแนะแนวทางในการวางแผนจดัการ

การอนุรักษแ์ละการ

2.2 วตัถุประสงค์

2.2.1 เ อศึกษาทฤษฏี แนวคิด เอกสารและ

วฒันธรรมของชุมชนและเมือง

2.2.2 และค้น

งแวดลอ้มวฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน

2.2.3 ในการ วฒันธรรมชุมชน

เจด็เสมียนในอนาคต

3. ขอบเขตของการวจัิย

3.1

ชุมชนเจ็ดเสมียน ในเขตเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน ตาํบลเจ็ดเสมียน อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี ติดกบัริ ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร

3.2

3.2.1 การศึกษา วดลอ้มวฒันธรรม และการ

จดัการชุมชน
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3.2.2 การศึกษาลกัษณะทางดา้นกายภาพ ดา้นสังคมและดา้นเศรษฐกิจของชุมชน

3.2.3 การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ คุณค่าความสําคัญของ

วฒันธรรม

3.2.4 การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณค่าความสําคญั

ของอตัลกัษณ์ วฒันธรรมชุมชน

3.2.5

ชุมชนเจด็เสมียน

4. กระบวนการวจัิย

กระบวนการวจิยั ประกอบดว้ยการทาํงาน 6

1 การร่างเคา้โครงและเสนอโครงการวจิยั

2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงาน

3 การออกแบบการวิจยั โดยการกาํหนดกระบวนการวิจยั กรอบทฤษฏีและ

แนวคิด วธีิการวจิยั วจิยั ช่วงระยะเวลาดาํเนินการ กลุ่มตวัอยา่ง และรายละเอียด ๆ

4 3

5 การสรุปผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ

6 การจดัทาํรายงานสรุปผลการวจิยั

5. วธีิการวจัิย

5.1 การศึกษาและคน้ควา้

ชุมชนใชว้ธีิการศึกษาจากเอกสาร

5.2 การศึกษาลกัษณะทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมของชุมชนใชว้ิธีการ

สํารวจ จากการ

สภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ของชุมชน

5.3 การศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบ วฒันธรรมใช้วิธีการศึกษาจาก

เอกสารและการสํารวจ การประเมินคุณค่าความสําคญัของ วฒันธรรม

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจงและมีโครงสร้าง ขา้ราชการและพนักงาน

ส่วนทอ้ง ผูน้าํชุมชนและประชาชนใน ผูท้รงคุณวฒิุ และนกัวชิาการ

5.4 การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณค่าความสําคญัของเอกลกัษณ์ /

อตัลกัษณ์ วฒันธรรมชุมชน ใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis)

และการวเิคราะห์แบบ Likert Weighting Scale และ Rating Methods

   ส
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6. การวจัิย

6.1

(Cultural Environment

Conservation System : CECS) และวิธีการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม โดยไดป้รับปรุงให้เหมาะสม

6.2 โครงสร้างและองค์ประกอบในการ

จดัการ ชุมชนเจ็ดเสมียน

ในอนาคต

แผนพฒันาของ

7.

“โครงสร้าง” (Structures) หมายถึง ภาพรวม

ส่วนต่าง ๆ และเกิดความสัมพนัธ์

“องค์ประกอบ” (Elements) หมายถึง หน่วย

เป็นโครงสร้างของ จนทาํใหป้รา

“ ” (Cultural Environment) หมายถึง เ

จึงสามารถสะทอ้นวถีิชีวิ

“ชุมชน” (Community) หมายถึง

ทางภูมิศาสตร์และมีความรู้สึกร่วมกนัถึงความเป็นสมาชิกของชุมชน

“อตัลกัษณ์” (Identity) หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะตวั หรือ

เหมือนกบัคุณลกัษณะ

ๆ ได้

“การอนุรักษ”์ (Conservation) หมายถึง การสงวนรักษา

หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

เช่น การอนุรักษ์ป่าไม ้หมายถึง การใช้ประโยชน์จากป่าไมใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างป่า

อใหมี้ป่า
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“การพฒันาอย่าง ” (Sustainable Development) ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของคนในปัจจุบนั โดยไม่ทาํให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอม

การใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรต่าง ะโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบนัจะตอ้งไม่ใช้

ศไปพร้อม ๆ กนั

8.

8.1 แนวคิด ทฤษฏี วฒันธรรมของชุมชนและเมือง

8.2

วฒันธรรมของชุมชนเจด็เสมียน

8.3 แนวทางในการ วฒันธรรมของชุมชนเจ็ดเสมียนใน

อนาคต

9. การนําเสนอผลการวจัิย

9.1 การนาํเสนอผลการวจิยั

แผนภูมิ แผนผงับริเวณ รูปภาพ

7 บ 1 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด

เอกสาร 3 4 5

6 สรุปการวเิคราะห์ อภิปรายผล และขอ้ 7 บทสรุป

9.2 การนาํเสนอสรุปผลการวจิยัในรูปแบบบทความทางวชิาการ และโปรแกรม Power

Point

9.3 การนาํเสนอในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD) การคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์
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2

การศึกษา ทฤษฏี แนวคิด

การศึกษาทฤษฏี แนวคิด

ในการสร้างกรอบแนว โครงสร้างและองค์ประกอบของ

วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน 3 ส่วน คือ

และสรุป โดยการศึกษา

และชุมชน การกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินคุณค่าความสาํคญัของ

1. ทฤษฏีและแนวคิด

1.1

เล็งเห็น โดยผสมผสานกบัแนวคิดความ

ๆ ๆ ในเมือง จาก

คือ

ธรรมชาติ ยวกบั

มหรือกดัเซาะ โดย

(ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, 2542: 118 - 140)

ทฤษฎี (Ekistic Model) ของคอนสแตนติโนส

เอ ด๊อกซิเอดิส (Constantinos A. Doxiadis) ฐาน

ของมนุษย์

โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์อยา่งเป็น

   ส
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ระบบ (systematic way)

มนุษย์ 5 ประการ (human settlements) (ดารณี ถวลิพิพฒัน์กุล, 2541: 37 - 38) คือ

1. ธรรมชาติ (nature) ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ กายภาพ พืชพนัธ์ุ ชีวติสัตว์ และภูมิอากาศ

2. มนุษย์ (human / anthropos) ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นชีวภาพและการสนองตอบ

ด้านอารมณ์ ความรู้สึกสัมผสั และการรับรู้ ความนิยมทางจริยธรรม รูปแบบทางสังคม

แบบแผนการดาํรงชีวิต แบบแผนครอบครัวและวฏัจกัรของชีวิตครอบครัว และโครงสร้างชีวิต

ของมนุษย์

3. สังคม (social) ไดแ้ก่ ประชากรและความหนาแน่น การปะทะสังสรรค์กนั

แบบแผนทางวฒันธรรม การพฒันาทางเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพและสวสัดิการ กฎหมายและ

การบริหาร

4.โครงสร้างทางกายภาพ (shells) ได้แก่ เคหะสถาน สถานบริการชุมชน

ศูนยก์ารค้าและตลาด ศูนย์ราชการและธุรกิจ การอุตสาหกรรม

ๆ

5. โครงข่าย (network)

และการวางผงั

ทางกายภาพ

1 (human settlements)

: ดารณี ถวิลพิพฒัน์กุล, ระเทศกาลัง

พฒันา (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), 38.
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และเกิดการกลายเป็นเมืองเช่นเดียวกนั แต่แตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

การเกิดกิจกรรมของชุมชน ได้ 4 รูปแบบ

(กิติ , 2545: 9 - 14) คือ

1. (linear settlement)

แนวยาวตามเส้นทางคมนาคม เช่น (river linear settlement) และอาจมีเป็นกลุ่ม

ตามแหล่งการคา้หรือทางแยก

ใชส้อย และสัญจร

ติดต่อกบัแหล่งอารยธรรม เผยแพร่วฒันธรรมต่าง ๆ ได้

ต่อมาได้

(road linear settlement)

ๆ

1 (river linear settlement)

: , สู่เมืองบกใน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บณัฑิตวิทยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 9.
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2 (road linear settlement)

: , สู่เมืองบกใน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บณัฑิตวิทยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 10.

3 รูปแบบใหม่ต่าง ๆ

: , สู่เมืองบกใน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บณัฑิตวิทยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 11.

2. (cluster settlement)

จุดตดัของเส้นทางคมนาคม โดยมีการรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นรอบศูนยก์ลางชุมชน เช่น วดั และ

และปัจจยัการประกอบอาชีพ

กสิกรรม
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4 (cluster linear settlement)

: , สู่เมืองบกใน

งธนบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บณัฑิตวิทยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 12.

3. (uniform settlement)

ายตัวของทรัพยากรธรรมชาติ

ทาํใหมี้ความสะดวกในการสัญจรไดไ้ม่แตกต่างกนัมาก จึงสามารถวางแผนจดัสรรชุมชนเองได้

5 (uniform settlement)

: , ชนน้าสู่เมืองบกใน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บณัฑิตวิทยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 13.
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4. (scatter settlement)

เป็นการก

6 ก (scatter settlement)

: , สู่เมืองบกใน

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค บณัฑิตวิทยาลยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 14.

1.2

ยะทางไปยงัแหล่งงานและราคา

งบประมาณและรายไดข้องผูอ้ยูอ่าศยั (Alonso, 1960; Goodai,l 1972, อา้งถึงใน อมร กฤษณพนัธ์,

2547: 18 - 21) กล่าววา่รายไดก้บัความพึงพอใจจะมีอิทธิ สอดคลอ้งกบั

Park, Burgess และ Mc Kenzie (Park, 1975; Kenzie, 1975, อา้งถึงโดย อมร กฤษณพนัธ์, 2547: 18 - 21)

ไดเ้ป็น

2
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1.2.1 ลกัษณะทางกายภาพ

1.2.1.1 (Goodail 1972, อา้งถึงใน

อมร กฤษณพนัธ์ 2547: 18 - 21) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบา้นเก่า ดูจากความใหม่เก่าของบา้น

ส่วนประกอบภายในและความเหมาะสมกบัขนาดของบา้นกบัครอบครัว โดย William H Claure

(Claure 1973, อา้งถึงใน อมร กฤษณพนัธ์ 2547: 18 - 21)

-

คลองมากกว่า การก่อสร้

-

ไม่มีบา้น

หนาแน่นนกั และตอ้งมีความเป็นส่วนตวั เงียบสงบ ใหมี้แสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทไดดี้

-

1.2.1.2

Alonzo (1960) Jay Siegal (1970) และ Brain Goodail (1972)

อา้งถึงใน อมร กฤษณพนัธ์ 2547: 18 - 21) ไดก้ล่าววา่การเขา้ถึงแหล่งงาน การกระจายตวัของแหล่ง

งาน มีอิทธิพลต่

เ

มีรายไดสู้ง

กิจกรรมต่าง ๆ ทาํให้ผูอ้ยู่อาศยัเลือกอยู่ในบริเวณสองข้างทางคมนาคมและกระจายอยู่รอบ ๆ

ศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ ศูนยก์ลางการทาํงานและการศึกษา

   ส
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1.2.2 ลกัษณะทางสังคม

Harold Cater (1975) และ Brain Goodail (1972) อา้งถึงใน อมร กฤษณพนัธ์

(2547: 18 - 21) มีความเห็นว่

ตอ้งการและความพอใจของประชาชน โดยจะสัมพนัธ์กบั

Alonzo (1960) เห็นว่า วยัของสมาชิกในครอบครัวก็เป็นปัจจยัสําคญั คือ

เขตชานเมือง

ก็จะมีผลให้ไดรั้บความสนใจในการเลือกเป็น

างมากนกั บริเวณศูนยก์ลางเมือง

กบั Harold Cater

อายุเป็นส่วนใหญ่ ความเงียบสงบ เป็นตน้

Alonso ยงักล่าว

เช่นกัน

ก็จะมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่ง

(Cater, 1975; Goodail, 1972, Alonzo, 1960, อา้งถึงใน

อมร กฤษณพนัธ์, 2547: 18 - 21) Steinberg (Steinberg, 1960: 463 – 464, อา้งถึงใน อมร กฤษณพนัธ์,

2547: 18-21) ให้ความเห็

ทางวฒันธรรม

ตามมา เช่น ดา้นสังคม ดา้นกายภาพ

ในการเลื

ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นสาํคญั

1.3

เมืองและชุมชนต่าง

แหล่ง การดํารงชีวิตของชุมชน กล่าวคือ เป็นแหล่งอุปโภค บริโภค

ของครัวเรือนใชใ้นการปรุงอาหาร การซกัลา้ง การชาํระลา้งร่างกาย การเกษตรกรรม การคมนาคม

กนั

และลาํคลองสายหลกั

   ส
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ามแออดั

ส่วน

ใหญ่ ศเหนือ

หรือ

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

, 2548: 9)

ในช่วง 40 1

(พ.ศ.2506 -2509) เป็นตน้มา ประเทศไทยมีการพฒันาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกอย่าง

มี

ชุมชนใหม่ตามเส้นทางถนน าคมหลกั

ของชุมชนและสร้างหอ้งแถว คา้ขาย จุ นและสินคา้ เช่น

บริเวณท่าเรือ ยงัมีการสร้างเรือนแถวคา้ขายคู่กบัตลาดสดดว้ย

แผงคา้ขาย

มีการก่อสร้างเรือนแถวอยู่ลอ้มรอบตลาด (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551: 64) เป็นพฒันาการของ

มีความจาํเป็นตอ้ง

การ ผลกระทบถึงองคป์ระกอบ

1.4 ลกัษณะเฉพาะ และเอกลกัษณ์ของเมือง

แนวคิดของลกัษณะเฉพาะของเมือง (identity) เกิดจากภาพรวม (image) ของ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ (ปัฐมา ชูประเสริฐ, 2550: 10)

1.4.1 การรวมตวัของลกัษณะทางกายภาพ เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ กลุ่มอาคาร

ๆ

1.4.2
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1.4.3

ต่างๆ รูปแบบเฉพาะของเมืองหรือลกัษณะทางผงัเมืองโครงข่ายถนน

1.4.4 ขนาดของเมืองและประชากร

1.4.5

ชุมชน

1.4.6 ลกัษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง

โดยมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเอกลกัษณ์เมืองของประสงค์ อนนัต์ (อา้งถึงใน

ปัฐมา ชูประเสริฐ, 2550: 10) ไดแ้ก่ ธรรมชาติ มนุษย์ สังคม

ปลูกสร้าง วฒันธรรมชุมชน ขนาดและลกัษณะประชากร ขนาด

และลกัษณะทางกายภาพของเมือง ฐานเศรษฐกิจของเมือง องคป์ระกอบเมืองในอดีต และลกัษณะ

ๆ ได้

อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ (identity)

ต่าง ๆ

ลกัษณะทางกายภาพและรูปลกัษณ์ ได้แก่ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ (topography)

ลกัษณะทางภูมิทศัน์ (urban landscape feature) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม (architectural style

richness & color) สภาพของอาคาร (building condition) ช่วงอายุของอาคาร (age range of building)

(building materials & textures)

และปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างสถาบนัทางวฒันธรรม ไดแ้ก่

จินตภาพของประเภทของกิจกรรม (the image of area perceived by activity) ระดบัของกิจกรรม

(level of activity) ปรากฏชดั (transparency) ลาํดบัและสัดส่วนของการใชง้าน (range of

uses & scale of uses) การรับรู้เสียง (sound & smells)

เป็นการพิจารณาถึงความมุ่งหมายและ

ประสบการณ์ของมนุษย์ ไดแ้ก่ (pattern of ownership)

(area rule) ระดบัของการปิดลอ้ม (levels of encloses) (open space)

ของเมือง เขา้มาภายในหรือรอบ ๆ เมือง

(network of spaces) ในแต่ละระดบั เช่น ชุมชนยอ่ย (neighborhood)

อง

   ส
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ยงัมีแนวคิดลกัษณะเฉพาะของเมือง (character of town / identity)

อนัเกิดจากภาพรวม (image) ของลกัษณะทางกายภาพ

การทาํกิจกรรมเมือง รูปแบบและความสูงของกลุ่มอาคาร รูปแบบเฉพาะเมือง

หรื

(characteristics of good cities) ป้องกนัและแกปั้ญหาชุมชน

คุณสมบติัข ประกอบด้วย ความสะดวกสบาย (comfort)

ความหลากหลาย (variety) (healthy) (safety)

การให้โอกาสในการพฒันาตนเอง (self-development) สวสัดิภาพทางสังคม (public welfare)

เงิน (fiscal health) และโดยเฉพาะความมีอตัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

(identity / sense of place) หรือสัญลกัษณ์

ของเมือง (urban symbol) อนัก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพฒันาเมือง จนเกิดเป็นคุณค่าร่วมกนั

ทาํใหเ้กิดเป็นตราเมือง (city branding) หรือจินตภาพของเมือง (city image / imageability)

(metal map)

1.5

“ ”

พ.ศ.2535 ๆ

น (กรมส่งเสริม

, 2537)

1.5.1 (natural environment)

1.5.1.1 (biotic environment) เช่น พืช

สัตว์ ต่าง ๆ เป็นตน้

1.5.1.2 (physical environment) เช่น

เช่น ดิน อากาศ แร่ธาตุ เป็นตน้

1.5.2 (man-made environment)

1.5.2.1 (matter environment)

เป็นรูปธรรม (tangible environment) ไดแ้ก่ วตัถุต่าง ๆ

สะดวก และใชส้อย เช่น อาคาร บา้นเรือน ศาสนสถาน เป็นตน้

   ส
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1.5.2.2 (social environment)

เป็นนามธรรม (intangible environment) หนดให้คนในสังคมปฏิบติั

ตาม ไดแ้ก่ ศิลปกรรม วฒันธรรม วถีิประชาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ มีคุณค่า

คุณค่า

1.6

สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน

ดา้นประโยชน์ใช้สอยและสุนทรียภาพของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วสภาพแวดล้อมเมืองหรือ

คือ

ปัจจยัทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (biogenic factor) พฤติกรรมหรือกิจกรรมในสังคม

(social ogenic factor) ๆ (functional

specialization) จึงทาํให้เกิดการศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงโครงสร้างต่าง ๆ

( ,

2541: 176)

1.6.1 เกณฑ์ (criteria)

ไดแ้ก่

1.6.1.1 ความเป็นเอกภาพกลมกลืน

1.6.1.2 มีความขดัแยง้ของเส้นทางยานพาหนะ และการสัญจรทางเทา้นอ้ย

1.6.1.3 การป้องกนัผูค้นจากแดด ฝน ลม เสียง ฯลฯ

1.6.1.4 ลกัษณะของเมืองมีทิศทาง (orientation)

1.6.1.5 หรือลกัษณะทางกายภาพมีความสอดคลอ้ง

ๆ ภายในชุมชน (compatibility)

1.6.1.6 และการ

ปะทะสังสรรค์

1.6.1.7 (safety)

(amenity)

   ส
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1.6.2 เกณฑ์ในการพิ (A Theory of Good City

Form) จาก Kevin Lynch (1981) ประกอบดว้ย

1.6.2.1

ปลอดภยั (vitality)

1.6.2.2 การ

จดจาํและสร้างความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม ความรู้สึกของคนและโครงสร้างทางวฒันธรรม

1.6.2.3 การตอบสนองความตอ้งการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์

เหมาะสม โดยสามารถสังเกตไดจ้ากการเฝ้ามองดูผูค้นและการสอบถาม (fit)

1.6.2.4 ความสามารถในการเขา้ถึงเมือง ๆ (access)

1.6.2.5 โดยมีการดูแล

(control)

1.6.3 เกณฑก์ารพิจารณาในการออกแบบชุมชนเมือง ประกอบดว้ย (วิชยั บุญวาศ,

2545: 219)

1.6.3.1

(compatibility)

1.6.3.2

ลกัษณะทางสังคม วฒันธรรม (identity)

1.6.3.3 มชดัเจน (clarity)

1.6.3.4 (view) ไดแ้ก่ คุณค่าของธรรมชาติ คุณ

ค่า

1.6.3.5 (human

scale)

1.6.3.6 โล่ง (open space)

1.6.3.7

1.6.4 (สิทธิพร ภิรมย์ ,

2547: 40 -50) ไดแ้ก่

1.6.4.1 บริเวณธรรมชาติ (natural area) ดา้น

ประวติัศาสตร์
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1.6.4.2 เมืองหรือหมู่บา้น (town and villages)

1.6.4.3 เส้นขอบฟ้าหรือช่องมองทิวทศัน์ (skylines and view corridors) อนั

เป็นสัญลกัษณ์ในการจดจาํ

1.6.4.4 ย่านและชุมชน(districts and neighborhoods) ด้าน

ประวติัศาสตร์หรือมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารหรือภูมิทศัน์ของชุมชน

งคม วฒันธรรม จ

ๆ

1.6.4.5 ภูมิทศัน์ถนน (streetscape)

สาํคญั

1.6.4.6 รูปดา้นหน้าอาคาร (façade) เป็นส่วนประกอบของภูมิทศัน์ถนน

1.6.4.7 อาคาร (building)

1.6.4.8 (objects and fragments)

หลงเหลือ

1.6.4.9 มรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) ปรากฏเป็นรูปร่าง

ชดัเจน ไดแ้ก่ อาคาร เช่น ประเพณี พิธีกรรม

วถีิชีวติ

1.6.4.10 (setting)

น่าสนใจทางดา้นกายภาพและทศันียภาพ

ทางธรรมชาติ

1.7 การจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม

คณะทาํงานภูมิทศัน์ โดยกระทรวงวฒันธรรมได้จดัแบ่งภูมิทศัน์วฒันธรรม ออก

3 ประเภท คือ (สํานกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมและคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปกร, 2549)

1.7.1

1.7.2

1.7.3
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ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบภูมิทศัน์นาํวฒันธรรม

ยงัประกอบ

ฐานมีการแทรกตวัอยู่ในระบบนิเวศ

ทางธรรมชาติดว้ยการปรับตวัใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีคุณภาพ อาทิ การ

ๆ

จากภายนอกหรือจะมีก็เป็นแค่เพียงส่วนนอ้ย ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งรุนแรง

สภาพแวดล้อมอย่างอ่อน

ขอ้จาํกดัดา้นต่าง ๆ ของคน

หาสินคา้จากภายนอกชุมชนก็

ใ

การคาํนึงถึงความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ

มกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม

มีแนว

ทางการจดัการภูมิทศัน์วฒัน ๆ

ทรัพยากรธรรม

ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบวฒันธรรมนาํภูมิทศัน์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ

1. ภูมิทศัน์ ใน

ความชาํนาญของคณะทาํงานเป็นสาํคญั สาํหรับการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้

ในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมของ

ชุมชนลั

และมี

   ส
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งไม่เกินกาํลงัของ

เนินการไดเ้อง

2.

ดเล็กก็ได ้หากแต่

บริหารจดัการหรือสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณี

ควรมีการประเมินผลของการจดัการหลงัจากดาํเนินการจดัการไปแลว้

รูปแบบและวิธีการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม

1. การศึกษาและการวิจยั (study and research) การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของแต่

2. การดูแลรักษา (maintenance) คือ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ให้คง

ากนกั

3. การรักษาให้คงสภาพ (preservation)

ประวติัศาสตร์

โดยในส่วนของบ

4. การบูรณะ (restoration) โดยซ่อมแซมปรับปรุงให้มรดกทางวฒันธรรม หรือภูมิ

โดยเฉพาะในแง่คุณค่าดา้นจิต

วญิญาณและคุณค่าดา้นการศึกษา
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5. การปฏิสังขรณ์ หรือก (reconstruction) โดยทาํให้

เคยเป็นโดยใช้จากหลกัฐานภาพถ่าย

ของ

6. (rehabilitation) เป็นการส่งเส

แต่ได้

7. การปรับประโยชน์ใชส้อย (adaptation)

หรือภูมิทศัน์ แมแ้ต่

เพราะว่ากิจกรรมใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือลดทอนคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของมรดกทาง

วฒันธรรมลงได ้สําหรับกิ

สีและ

8. การพฒันาและสร้างสรรคใ์หม่ (development and new creation) การพฒันาและ

แนวความคิดดงักล่าวไม่ไดป้ฏิเสธหรือเป็นปรปักษ์ต่อการพฒันาหรือการสร้างสรรค์ใหม่แต่อยา่ง

มีประโยชน์ใชส้อยสูงสุดต่อ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม

1.8 การอนุรักษ์

1.8.1 การอนุรักษศิ์ลปกรรมในแนวคิดตะวนัตก

แบบวเิคราะห์วสิัย หรือเรียกวา่ analytic ไดแ้ก่กา ๆ ก็ตาม ในการอธิบาย

ปรากฏกา

ธรรมยุคโบราณ

ของตะวนัตก คือ อารยธรรมกรีก ตามประวติัศาสตร์ตะวนัตกจะมีการกล่าวถึงนกัปราชญก์รีก
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ษณะ

ภายนอก แต่จะมองลึกลงไปอีกวา่ ตร

แลว้พยายามพิสูจน์ทาํตามใหไ้ด ้นบัเป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (ภาสกร คาํภูแสน, 2552: 10)

งานศิลปกรร

ลบัไปศึกษาได้อีก เพราะเป็นการสืบทอดทางความรู้

(ภาสกร คาํภูแสน, 2552: 10)

1.8.2 การอนุรักษศิ์ลปกรรมในแนวคิดไทย (ตะวนัออก)

ตามแนวคิดของไทย เดิมเป็นการคิดในแนวปรัชญาตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่

นกัคิดตะวนัออกไม่ใชว้ธีิการวเิคราะห์แบบตะวนัตก แต่อาจไดค้าํตอบเดียวกนั เช่น การคิดในใจกบั

แบบเบด็เสร็จหรือการคิดดว้ยญาณ (ญาณวสิัย intuitive) เป็นการคิด

นตกยอมรับไม่ได้

ส่วนในดา้นศิลปะ ศิลปะตะวนัออก เช่น ศิลปะจีนจะไม่ใชก้ารเลียนแบบธรรมชาติ แต่ผลงานศิลปะ

เก็บเอามาสร้างงานไม่ใช่นาํผนืผา้ใบไปวางแลว้ลอกธรรมชาติของจริงลงไป หรือมีแบบร่างก่อน

ไทยเราจะเนน้ทางดา้นบุญกริยา โดยถือ

แต่ใน 4

งเขา้มาในประเทศ

ไทย ทาํให้ปัจจุบนัการอนุรักษ์ศิลปกรรม ในประเทศไทยส่วนใหญ่ จึงใช้กระบวนการคิดแบบ

ตะวนัตก (ภาสกร คาํภูแสน, 2552: 10 - 11)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.9

คาํจาํกัดความของ “ ”

(The Bruntland  Report หรือ Our Common Future)

The World Commission on Environment and Development ใน ปี พ.ศ.

2530 (ค.ศ. 1987)

รุ่นต่อไปในอนาคต

ของเขาเอง (ภาสกร คาํภูแสน, 2552: 26 - 27)

การพฒันาจะตอ้งถูกจาํกดัโดยความสามารถทางเทคโนโลยีและองคก์รทางสังคม

และขีดความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ทางสังคมอาจถูกใชเ้ป็นเ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมอย่างยุติธรรม พลเมืองทุกคนของประเทศจะตอ้งมีส่วนร่วมอย่างมี

บริโภคลง ขนาด

ไม่ให้เกินความสามารถใน

ะชากรให้อยู่ดีกินดีและไม่อดตาย

ษยส์อดคลอ้งกบัความจาํเป็นในปัจจุบนัและ

อนาคต

1.9.1

1.9.1.1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร

จากธรรมชาติแ ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังาน แก๊ส

ชีวภาพ และพลงังานแสงอาทิตยแ์ละมีการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.9.1.2

1.9.1.3 คุณภาพชี

1.9.2 อยา่ง

1.9.2.1

ด้านเศรษฐกิจ ทางดา้นสังคม และทางดา้นการเมือง มนุษยจึ์ง

หรือ

1.9.2.2

และเวลาในอนาคตเขา้ไวใ้นกระบวนการตดัสินใจ

1.9.2.3

สังคม วฒันธรรม และ

2. เอกสาร และ

และ

การคน้หาโครงสร้างและองคป์ระก

2.1

UNESCO ได้กําหนดไว้ว่ามรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) รวมถึง

ร

2 กลุ่ม คือ คุณค่าทางวฒันธรรม คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ คุณค่

กลายเป็น

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

, 2548: 2)

   ส
ำนกัหอ
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1.1 คุณค่าทางวฒันธรรม

1.1.1 คุณค่าดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (identity value)

ของเอกลกัษณ์

1.1.2 คุณค่าดา้นศิลปะ ดา้นเทคนิค (relative artistic or tech value) เป็นคุณค่า

ๆ

งานฝีมือ เป็นตน้

1.1.3 (rarity value)

อา

1.2 คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ

1.2.1 คุณค่าด้านเศรษฐกิจ (economic value) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี

การจดัการแหล่งมรดก มี 4

หากขาดการวางแผนหรือว ๆ

อาจนาํไปสู่การทาํลาย

1.2.2 คุณค่าทางด้านการใช้สอย (functional value)

1.2.3 คุณค่าทางด้านข้อมูลและการศึกษาหาความรู้ (educational value)

รวมถึงการให้ข้อมู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2.4 คุณค่าทางดา้นสังคม (social value)คุณค่าทางดา้นสังคมของแหล่งมรดก

ๆ

1.2.5 คุณค่าทางดา้นการเมือง (political value) มกัพบไดใ้นวาระสําคญัหรือ

งการสร้าง

อนุสรณ์สถาน เป็นตน้

2.2 (Cultural Environment

Conservation System : CECS)

ะบบการสํารวจคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมในสภาพแวดลอ้ม SAVE (Survey of Architectural Value Environment) และ

สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 2 ระยะสาํคญั คือ การศึกษาระดบักวา้ง และการศึกษาระดบัรายละเอียด (สํานกังานนโยบาย

, 2550)

2.2.1 การศึกษาระดบักวา้ง

2.2.1.1 การสรุปคุณลกัษณะสาํคญั ไดแ้ก่ การสรุปภาพรวมและคุณลกัษณะ

คุณลกัษณะความสาํคญัในดา้นต่าง 3

1)

2)

3)

(built environment) ครอบคลุม

ชุมชน โครงสร้างเมืองแหล่งโบราณคดี เป็นตน้

(natural environment) ครอบคลุม

กลุ่มสาระสําคัญด้านประวัติศาสตร์ว ัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม

(intangible environment)

ผลิต แหล่งเกษตรกรรม และภูมิทศัน์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การศึกษาระดับกว้าง

การศึกษาระดับรายละเอยีด การศึกษายอ้นกลบั

การศึกษา

ยอ้นกลบั

2 กระบวน

: ภาสกร คาํภูแสน, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม :

จังหวัดจันทรบุรี (การคน้ควา้อิสระ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 17.

2.2.1.2

2.2.1.3 การสํารวจจดัทาํเอกสารข้อมูล ได้แก่ การดาํเนินการเก็บข้อมูล

2

2) อมศิลปกรรม

3) การสาํรวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล

4) การประเมินคุณค่าและการวเิคราะห์

5) การจดัความสาํคญัเร่งด่วน

6) การบูรณาการสู่แผนระดบักวา้ง

7) การกาํหนดวตัถุประสงค์

8)

9) การนาํไปสู่การปฏิบติั

1) การสรุปคุณลกัษณะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทางประวติัศาสตร์ เช่น แนวกาํแพงเมืองเก่า เขตการปกครองในอดีต สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น คู

คลอ

จะไดรั้บการดาํเนินการสํารวจ โดย

(walk - through survey) วชนหรือ

เห็นถึงตาํแหน่งองคป์ระกอบสาํคญัและสภาพทางกายภาพโดยรวม

2.2.1.4

ทางวฒันธรรม ากภาคสนาม จะไดน้าํมาประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ใน 3 ดา้นหลกั

อนัประกอบดว้ย การประเมินคุณค่าความสําคญั (significance) การประเมินคุณค่าความสําคญัจะ

อา้งถึง 2 (value)

(authenticity)

(1) คุณค่า (value) คือ

โดย

2 กลุ่ม คือ คุณค่าทางวฒันธรรม (cultural value) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ คุณค่าทางดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (identity value) คุณค่าดา้นศิลปะหรือ

ดา้นเทคนิค (relative artistic or tech value) หายาก (rarity value) และคุณค่า

ทางสังคม เศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 (economic value)

คุณค่าทางด้านการใช้สอย (functional value) คุณค่าทางด้านข้อมูลและการศึกษาหาความรู้

(educational value) คุณค่าทางดา้นสังคม (social value) และคุณค่าทางดา้นการเมือง (political

value)

(2) สภาพความแทด้งัเดิม (authenticity) คือ การคงอยู่ของคุณค่า

โดยแบ่งออกเป็น 5 (location) บริเวณโดยรอบ (setting) ยงัคงใช้

วสัดุเหมือนเดิม (material) ยงัคงรูปแบบเดิม (style) /เทคนิคการก่อสร้าง

(craftsmanship)

(threat and trend) การวิเคราะห์ใน

ป็นการมองแนวโนม้ และปัจจยัถึงการสูญเสียไปของคุณค่าความสําคญั และสภาพความแท้

   ส
ำนกัหอ
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ด้

ฐานขอ้มูล ( )

ภูมิศาสตร์ (GIS)

2.2.2 การศึกษาระดบัรายละเอียด

การดาํเนินการของการศึกษาระดบัรายละเอียด สามารถแบ่งย่อย

ออกไดเ้ป็น 3

การนาํไปสู่การปฏิบติั โดยเป้าหมายหลกัของการศึกษาในระดบัรายละเอียด คือ แผนบูรณาการ และ

2.2.2.1

ทาํงานใหมี้คว

รูปแบบการกาํหนดวตัถุประสงค์ (problem identification) การ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)

อใหเ้ป็นวตัถุประสงคย์อ่ย หรือวตัถุประสงค์ (immediate objective)

อาจมีการกําหนดวตัถุประสงค์ระยะยาว (development objective)

วสิัยทศัน์ร่วมกนัข

   ส
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1

การประชุมกลุ่มยอ่ย 1) กาํหนดวตัถุประสงค์ บทสรุปประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์

กบัเทศบาล การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ                                       แนวทางการดาํเนินการและวิสยัทศัน์

สาํรวจโดย 2) ขอ้มูลเชิงลึกทางกายภาพ

สถาบนัการศึกษา การสาํรวจทางสถาปัตยกรรมในระดบั                             ขอ้มูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจและสงัคม

การจดัสมัมนา 3) การนําไปสู่การปฏิบัติ

3 กระบวน

การดาํเนินการศึกษาระดบัรายละเอียด

: ภาสกร คาํภูแสน, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม :

จังหวัดจันทรบุรี (การคน้ควา้อิสระ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 21.

2.2.2.2

รวจสอบกบัคนใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรมและการเก็บขอ้มูลทาง

เศรษฐกิจสังคม

(1) การเก็บขอ้มูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ การเก็บบนัทึก

จะ

ครอบคลุมตวัแปรหลกั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ประเภทอาคาร การใช้สอยในปัจจุบนั ยุคสมยั รูปแบบ วสัดุ

อาคาร รูปทรงหลงัคา

(2) การเก็บขอ้มูลทางเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลเชิงลึก

ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ

เป็นการถ่ายทอดการ

งแต่ในวยัเด็กจนถึงปัจจุบนัและ

การบอกเล่า

จะ

ยวขอ้งกบัราชวงศแ์ละศาสนา

2.2.2.3

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่

(1) การสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก มจากทางกายภาพ

และทางเศรษฐกิจสังคม

แบบการ

ดาํเนินการบางส่วนจะไดมี้การนาํไปแปลงให้อยู่ในรูปแ เช่น 3

   ส
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ดเป็นมาตรการ

(2)

2 รูปแบบ

มาตรการเชิงจูงใจ (enabling measure) และมาตรการเชิงควบคุม (controlling measure)

- มาตรการจูงใจ (Enabling Measure) ไดแ้ก่การการยกเวน้ภาษี

บางประเภทให้กบัอาคา

(FAR or BCR) การมอบรางวลัเผยแพร่สู่

นุรักษไ์ดดี้ การจดัทาํกิจกรรมสร้างการรับรู้สาธารณะ (public awareness)

(matching

fund) ร่วมกบัเจา้ของบา้นในการปรับปรุงอาคาร

- มาตรการควบคุม (Controlling Measure) เช่น การกาํหนด

โบราณสถานกบัอาคารอนุรักษ์

(3)

ะวตัถุประสงค์จะ

สงค์

วางแผนเขา้ร่วมดาํเนินการ

   ส
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2.3

วางแผนพฒันาชุมชนตลาดคลองสวน จังหวดัฉะเชิงเทรา

สุทธิพร ปรีชา (2551) ไดศึ้กษาองค์ประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์

โดยไดส้รุปวา่

นิยามของภูมิทศัน์วฒันธรรม (cultural landscape) ล้อมวฒันธรรม (cultural

environment)

วฒันธรรม จาก UNESCO (Cultural

Environment Conservation System : CECS) จากสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม (built environment) กลุ่ม

(natural environment) กลุ่ม สาระสําคญั

ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม (intangible environment)

โดยได้ศึกษาแนวคิดการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรม แนวคิดของสภาการ

โบราณสถานระหว่างประเทศ และการศึกษาโครงการ

พฒันาตลาดคลองสวนในเชิงอนุรักษ์

50

2 ท่าน

แบบไม่เจาะจ

3.1 กลุ่ม (built environment)

คือ

3.1.1 ศาสนสถานไดแ้ก่ วดัคลองสวน มสัยิ เป็นตน้

3.1.2 และการคา้โดยมีการวางตวัไป

และสะพานไมข้า้มคลอง

3.2 กลุ่ม (natural environment)

ไดแ้ก่ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระยานาคราช และนาขา้ว

3.3

ทางนามธรรม (intangible environment) ไดแ้ก่

มีศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจมีพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่าง ๆ
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ด้านสุนทรียศาสตร์

ดา้นจิตวิญญาณของชุมชน ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์

ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอรรถประโยชน์ใชส้อยในปัจจุบนั ดา้นการศึกษา

เด่นทางภูมิทศัน์ไดแ้ก่

และลกัษณะเด่นทาง

วฒันธรรม ไดแ้ก่ วิถีชีวิตชุมชน

หลากหลายและหล่อหลอมรวมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี

ทางวฒันธรรมในแต่ละดา้นระหวา่งชุมชนตลาดคลองสวน ชุมชนอมัพวา ชุมชนคลองออ้มนนท์

และเมืองหลวงพระบาง

เหมือนกนั จึงทาํให้วฒันธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกนัในแต่ละองค์ประกอบ

องค์ประกอบต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนจะเป็นตัวกาํหนดกระบวนการจัดการให้เหมาะสมกับ

กนั คือ

กิจกรรมการคา้ในตลา

สูงสุด และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติของลาํคลอง องคป์ระกอบภูมิทศัน์ชุมชน

ด้านนามธรรมจะมีความโดดเด่นมากว่าองค์ประกอบทางด้านรูปธรรม

ศิลปะและประเพณีต่างๆ และ

ชุมชน แต่ไม่ยึดติดอยูเ่ฉ หรือการรักษารูปร่างภายนอก

2.4 แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม : จังหวัด

จันทบุรี

ภาสกร คาํภูแสน (2552) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม :

จนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี
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ทฤษฎี แนวคิด ไดแ้ก่

เก่า นุรักษ์ แนวคิดการพฒันา

ผลสรุปสาระสําคญัของการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัแนวทางการจดัการ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม มี

2.4.1 แนวคิด

กนัต่อการอนุรักษชุ์มชนอยา่งมีระเบียบ

นๆต่อไปในอนาคต

2.4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม

“ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบชุมชนเมือง” หรือ “วฒันธรรม

นําภูมิทัศน์”

2.4.2.1 องคป์ระกอบทางดา้นรูปธรรม คือ

(1) ศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดัโบสถ์เมือง วดัเขตร์นาบุญญาราม วดั

จนัทนารา

และศาลเจา้    ปึงกงมา

(2)

ข้

(3)

ถนนสุขาภิบาล ตรอก ซอย ทางเดินเทา้ และบริเวณท่าเรือเก่า

(4) ผลผลิตจากชุมชน ศิลปกรรมลวดลายฉลุ

ขนมโบราณต่าง ๆ การประกอบอาชีพพอ่คา้แม่คา้

2.4.2.2

ชุมชน วถีิชีวติ ความสัมพนัธ์ใ
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บรรพบุรุษ (เซ็งเมง้)

2.4.3 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดาํรงยา่น

ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมของย่านชุมชนและตอ้งไดรั้บการแกไ้ข คื อ

กดั มี

องคป์ระกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมลง

2.4.4 แนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วฒัน

อแนวทางในการจดัการพฒันา

อย่างบูรณาการใน 3 ของ

แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม โดยมีแนวทางวิธีการอนุรักษแ์ละ

ๆ จาํแนกออกเป็น 8 วิธี คือ การศึกษาและการวิจยั การ

ดูแลรักษา การรักษาให้คงสภาพ

ดา้นต่าง ๆ

2.5 าน

ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ (2554) ไดศึ้กษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลกัษณ์

จงัหวดัเลย

ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีและแนวคิด

ทฤษฎีวา่ดว้ยการรับรู้และการจาํสภาพแวดลอ้ม และ
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ระบบมโนทศัน์ แนวคิดของโครงสร้างและองคป์ระกอบของเมือง แนวคิดของลกัษณะเฉพาะ และ

เอกลกัษณ์ของเมือง แนวคิดข และแนวคิดของ

ทางวฒันธรรมริมคลองออ้มนนท์ ไดแ้ก่ วทิยานิพนธ์หวัขอ้ การศึกษาคุณค่า

การคน้ควา้อิสระหัวขอ้ การศึกษา

องค์ประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม

คลองสวน จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ชุมชนอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ชุมชน

จงัหวดัพงังา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองหลวงพระ

บาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลสรุปสาระสําคญัของการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัคน้หาโครงสร้างและ

อมวฒันธรรมของเมืองเชียงคาน จงัหวดัเลย มี

2.5.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด

าน

ผลจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ

คุณค่าของ

ฐานและแหล่ สามารถสรุป

ไดเ้ป็นกลุ่ม

เชียงคาน

1 แบ่งเป็นกลุ่ม สาระสําคญัดา้น

ไดแ้ก่ สภาพทางธรรมชาติ สภาพทางกายภาพ และสภาพภูมิอากาศ และ

กลุ่มสาระสําคญั ลกัษณะทางภูมิทศัน์ ลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรม

2 คือ กลุ่ม สาระสําคญัดา้น

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม

ทางสังคม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39

จากการศึกษาทฤษฎี และแนวคิดพบวา่ โครงสร้าง

Ekistic Model คือ ธรรมชาติ และ

ใน

5 ประการ คือธรรมชาติ มนุษย์ สังคม โครงสร้างทางกายภาพ และ

คลา้ยคลึงกนั

2.5.2 การศึกษา วิเคราะห์ รม

ผลการศึกษา วเิคราะห์

ไดจ้าก

2.5.2.1 ความเป็นเอกภาพกลมกลืนในองคร์วม

2.5.2.2

2.5.2.3 ภายในชุมชน

2.5.2.4

2.5.2.5

2.5.2.6 สร้างความสะดวกสบาย

2.5.2.7 ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหก้บัเมืองหรือชุมชนได้

2.5.2.8 ทางธรรมชาติ

2.5.2.9 แสดงมิติทางวฒันธรรม

2.5.2.10 สร้างประสบการณ์ความรู้สึกของเมืองประวติัศาสตร์โดยสามารถ

1 ไดแ้ก่

1) รมชาติ ประกอบดว้ย

- สภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ ภูทอก ภูควายเงิน และผาแบ่น

- สภาพภูมิอากาศ
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2) ประกอบดว้ย

- ลกัษณะทางภูมิทศัน์ ไดแ้ก่ ทศันียภาพความงามบา้นเรือนไมเ้ก่า

เกษตรกรรม

- ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมบา้นเรือนไมเ้ก่า

โรงแรมเก่า และโรงภาพยนตร์เก่า

3)

- วดัสาํคญั ไดแ้ก่ วดัมหาธาตุ วดัท่าคก วดัป่าใต้ วดัโพนชยั วดัศรีคุณเมือง

-

2 คือ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และ

มรดกวฒันธรรมทางนามธรรม ประกอบดว้ย

1) คือ การผสมผสานหลากหลาย

สังคมและพฤติกรรมของมนุษ คือ ภาษาพูดเชียงคาน และ

2) แบ่งเป็น

- แบบแผนในการดาํรงชีวิต คือ การตกับาตรขา้วเหนียว ลกัษณะนิสัย

ชีวิตชีวา การดาํเนินชีวิตดว้ยวิถี

- แบบแผนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประเพณี วฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม

ต่างๆ การละเล่น ดน

เพลงประจาํเมืองต่าง ๆ

- แบบแผนทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ หรือผลิตภณัฑ์

ชุมชน

2.5.3

ผลของการวิเคราะห์ค้นหาโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์

มีโครงสร้างและองคป์ระกอบ
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เมืองเชียงคาน – มาก ตามลาํดบั คือ

2.5.3.1

เก่าแก่คู่บา้นตามกรอบวฒันธรรม

2.5.3.2 สงบงดงาม

ดาํเนินชีวติอยา่ง เรียบง่ายในวถีิแบบชา้ ๆ

1 ประกอบดว้ย

1) คือ

-

-

- ทิวทศัน์โดยรวม

-

2) คือ

- ทศันียภาพความงามเมืองเชียงคานโดยรวม

- วดัศรีคุณเมือง

- สถาปัตยกรรมบา้นเรือนไมเ้ก่าทรงคุณค่า

- เกษตรกรรม การประมงในลุ่ม

2 คือกลุ่มสาระสําคญัดา้นประวติัศาสตร์

วฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม ประกอบดว้ย

1) –

คือ

- การตกับาตรขา้วเหนียว

- เช่น ผา้นวม มะพร้าวแกว้ ขา้วหลามยาว

-

มีชีวติชีวา การดาํเนินชีวติอยา่งชา้ๆ

- ตาํนาน ประเพณี นต่างๆ
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- 100 ปี

วฒันธรรมเมืองเชียงคานในภาพเชิงกว้างด้

ส่วนองค์ประกอบย่อย

ทางธรรมชาติ คือ “ ” คือ “ทศันียภาพความงาม

” และดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ชุมชนและ

มรดกวฒันธรรมทางนามธรรม คือ “การตกับาตรขา้วเหนียว”

อมวฒันธรรมเมืองเชียงคานดังกล่าว จึงสามารถนําไปใช้เป็นกรอบ

3. สรุป

โครงสร้างและองคป์ระกอบของเมืองและชุมชน มาจากก โดย

โดยผสมผสานกบั

คือ ธรรมชาติ

โดยพิจารณา ถึงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ

องคป์ระกอบในการ มี 5 ประการ คือ ธรรมชาติ มนุษย์ สังคม โครงสร้างทาง

กายภาพ และโครงข่าย

เกณฑใ์นการประเมินคุณค่าความสาํคญัของเมืองและชุมชน ไดม้าจาก

ลกัษณะเฉพาะเอกลกัษณ์ของเมือง และ ลกัษณะเฉพาะของเมือง

อนัเกิดจากภาพรวมของลกัษณะทางกายภาพ การทาํ

กิจกรรมเมือง รูปแบบและความสูงของกลุ่มอาคาร รูปแบบเฉพาะเมืองหรือ

ประสบการณ์ในความรู้สึก ประกอบดว้ย ความ

สะดวกสบาย ความหลากหลาย การให้โอกาสในการ

พฒันาตนเอง สวสัดิภาพทางสังคม และโดยเฉพาะความมีอตัลกัษณ์หรือ
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เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มาเยือนไดรั้บรู้ถึงความเป็นเมืองหรือสัญลกัษณ์ของเมือง

อนัก่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละพฒันาเมือง จนเกิดเป็นคุณค่าร่วมกนั ทาํให้เกิดเป็นตราเมือง หรือจินต

ภาพของเมือง

สภาพแวดลอ้มเมืองหรือชุมชน

และสุนทรียภาพของมนุษย์ คือ ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ พฤติกรรมหรือกิจกรรมในสังคม ๆ

การจาํแนกประเภทของ

ของเดนมาร์ก

ต่างๆ

วฒันธรรมเมืองและชุมชน จาํแนก

ไดเ้ป็น 2

1 รมชาติ ไดแ้ก่ สภาพทาง

ธรรมชาติ สภาพทางกายภาพ และสภาพภูมิอากาศ

ลกัษณะทางภูมิทศัน์ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

ของเมือง

2 ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมรดก

วฒันธรรมทางนามธรรม

ภูมิใจ ประกอบดว้ย

จากการศึกษาทฤษฏี แนวคิด ป

คุณลกัษณะสําคญั

ความเป็นเอกภาพกลมกลืนในองคร์วม ความ

สอดคลอ้งและเขา้ ๆ ภายในชุมชน ส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์

สร้างความ

สะดวกสบาย ส่งเสริมกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจให้กบัเมือง

สร้างประสบการณ์ความรู้สึกของเมือง

ประวติัศาสตร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์ดงักล่าวจะนาํไปใช้ในการประเมินคุณค่าความสําคญั

เจด็เสมียน จาํแนกตามโครงสร้างและ

องคป์ระกอบของเมืองและชุมชน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3

การออกแบบการวจัิย

การออกแบบการวิจยั เป็นการกาํหนดกรอบในการวิจยั คือ การออกแบบ

กระบวนการวิจยักรอบทฤษฎีและแนวคิด การ

กาํหนดประชากรและการเลือก

วจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเกณฑก์ารแปลผล และสรุป

1. การออกแบบกระบวนการวจัิย

จงัหวดัราชบุรี

1

1.

2. กาํหนดประชากรในการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มขา้ราชการ

และพนักง ทรงคุณวุฒิ

3.

เก็บรวบรวมได้

2

1.

2. การทดสอบแบบสอบถาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3การดาํเนินการวจิยัภาคสนาม

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประเมินคุณค่าความสําคัญของ

เสมียน โดยการใช้แบบสอบถาม

ดว้ยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

2.

4การวเิคราะห์ขอ้มูล

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็น โดยการใชแ้บบสอบถามดว้ย

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล

2. การสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงผลในรูปแบบตารางสถิติ

5การสรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและเสนอแนะ

1การกาํหนดกรอบการวิจยั

2

3 การดาํเนินการวิจยัภาคสนาม

4 การวิเคราะห์ข้อมูล

5 การสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและเสนอแนะ

4 การออกแบบกระบวนการวจิยั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. กรอบทฤษฎีและแนวคิด นํามาใช้ในงานวจัิย

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด 2 ทฤษฎีและแนวคิด

ลกัษณะเฉพาะและเอกลกัษณ์ของเมือง และ

การอนุรักษผ์ูว้จิยัสามารถสรุปประเด็น

1. จาก

มนุษย์

ความ

าง

อยู่ 5 ประการคือ ธรรมชาติมนุษยส์ังคม

โครงสร้างทางกายภาพและโครงข่าย

2. กรอบการศึกษาลกัษณะเฉพาะและเอกลกัษณ์ของเมือง และสภาพแวดล้อมเมือง

กิจกรรมเมือง

การแบ่ มอาคารรูปแบบเฉพาะเมืองหรือบรรยากาศโดยรวม

ในความรู้

มีการพิจารณาควบคู่ เ กิดคุณสมบัติของเมือง คุณภาพของเมืองประกอบด้วยความ

โอกาสในการ

หรือ

เอกลกัษณ์ ผูอ้าศยัและผูม้าเยือนไดรั้บรู้ถึงความเป็นเมืองหรือสัญลกัษณ์ของเมืองอนั

ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพฒันาเมืองจนเกิดเป็นคุณค่าร่วมกนัทาํให้เกิดเป็นตราเมืองหรือจินต

สาํคญัในการนาํไปสู่การรับรู้จดจาํและคุน้เคยได้ถึงอตัลกัษณ์

หรือ

ของมนุษยโ์ดย

พฤติกรรมหรือ

การศึกษาและทาํ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การออกแบบชุมชนเมืองและเกณฑ์

การสร้างสภาพแวดลอ้มเมืองและ

3. ารอนุรักษ์

เ การจาํแนกประเภท

จาก

ระบบดงักล่าว แบ่งออกไดเ้ป็น 2กลุ่ม คือ กลุ่ม

1 ประกอบด้วย กลุ่ม ทาง

ธรรมชาติได้แก่สภาพทางธรรมชาติสภาพทางกายภาพและสภาพภูมิอากาศและกลุ่ม

และโครงสร้างของเมือง

2 รวมถึงประวติัศาสตร์วฒันธรรมและ

งกบัคนหรือกลุ่มคนและกิจกรรมทาง

สังคม

3.

คดัเลือก ประเมินคุณค่าความสําคญัของ

เสมียน

วั ประเมินคุณค่าความสําคญัของโครงสร้าง

ประกอบดว้ย

1 เจ็ดเสมียน จงัหวดัราชบุรี โดย

คือ เพศอายอุาชีพ ระดบัการศึกษา และภูมิลาํเนา

2 การประเมินคุณค่าและความสําคัญของโครงสร้างและองค์ประกอบ

วฒันธรรมของชุมชนเจ็ดเสมียนในแต่ละด้านคือ -มนุษย์

-ธรรมชาติสร้างสรรค์ และ -นามธรรม

คิดเห็นไว้ 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความสําคญัมาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ

ๆ

วิธีการใช้แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น จะใช้วิธีอธิบายคาํถามแต่ละขอ้ให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์ตอบคาํถาม โดยผูส้ัมภาษณ์เป็นผูบ้นัทึกผลลงในแบบสอบถาม

1กาํหนดวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม

2

3กาํหนดรูปแบบคาํถาม

4 กาํหนดระดับค่าคะแนน

5

4. การกาํหนดประชากร และการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจยั คือ

ชุมชน แต่เป็นผูป้ฏิบติังานในชุมชนจนมีความคุน้เคย และรู้จกัชุมชนเป็นอยา่งดี หรือเป็นผูมี้ความรู้

วจิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง

(purposive sampling) ไดก้าํหนดเกณฑ์ในการ

1. เป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่นชุมชนเจ็ดเสมียน

และอาศยัอยูใ่นชุมชน

2. เจ็ดเสมียน

เจด็เสมียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. กลุ่มผู ้

ของชุมชนเจด็เสมียน

จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทาํให้ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการและ

จาํนวน 10คน จาํนวน 10 คน และ

กลุ่มผู ้ จาํนวน 10 30 คน

ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกบักลุ่มตวัอย่าง

ตวัอยา่ง นดีใหค้วามร่วมมือดว้ยความเตม็ใจ

5.

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชากร ศึกษาโครงสร้างและ

นธรรมชุมชนเจด็เสมียน

1. โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการตกแต่งภาพและการปรับขนาดภาพ

2. โปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูล

3. โปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับใชใ้นการนาํเสนอทางจอภาพ

4.

สมบูรณ์

5. น

6. การ

ตวัอยา่ง 3 2 ใน 3 เห็น

สอดคลอ้งกนัถือว่าใช้ได ้ผลการทดสอบพบว่

บางข้อ จึงได้ปรับปรุงโดยการจดัเตรียมภาพ และใช้ประกอบการถามคาํถาม และผูว้ิจยัอธิบาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินคุณค่าและความสําคญัของโครงสร้าง

เก็บรวบรวมขอ้มูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจ ัยได้แจกแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างในชุมชนเจ็ด

เสมียน จาํนวน 3 กลุ่ม คือ 10 คนกลุ่มผูน้าํชุมชน

10 คน และกลุ่มผู ้

10 30คน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง

ดาํเนินการ 16กุมภาพนัธ์2558 28กุมภาพนัธ์ 2558จนครบจาํนวน 30 คน

2. ตามลาํดบั

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

8. การวเิคราะห์ข้อมูล

ผูว้ิจยัได้

ขอ้มูล

1 การ วย เพศ อายุอาชีพ การศึกษา และ

ภูมิลาํเนา (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)

2 การวเิคราะห์การประเมินระดบัคุณค่าความสําคญัโครงสร้างและองคป์ระกอบ

ของ วฒันธรรมของชุมชนเจ็ดเสมียน (frequency) ค่าร้อยละ

(percentage) ( X ) (S.D.) คุณค่าความสําคญั

ของ ชุมชนเจด็เสมียน

9. เกณฑ์การแปลผล

คุณค่าความสําคญัโครงสร้างและ

จงัหวดัราชบุรี

= คะแนนสูงสุด -

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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=
5

1-5

= 0.80

สําคัญ

4.21 - 5.00 หมายถึง มีความสาํคญั

3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสาํคญัระดบัมาก

2.61 - 3.40 หมายถึง มีความสาํคญัระดบัปานกลาง

1.81 - 2.60 หมายถึง มีความสาํคญัระดบันอ้ย

1.00 - 1.80 หมายถึง มีความสาํคญั

10. สรุป

ทาํการออกแบบกระบวนการวิจยัและนาํกรอบแนวคิด

2 มาสรุปเป็นกรอบของการวิจยั กระบวนการวิจยัไดอ้อกแบบ

1. 5

การ

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและเสนอแนะ

2. กรอบทฤษฎีและแนวคิดของการวิจัย ประกอบด้วย การ

ลั และการอนุรักษ์

3.

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 1 ขอ้มูล ของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ

อายุอาชีพ การศึกษา และภูมิลาํเนา 2 สอบถามความคิดเห็นต่อคุณค่าและความสําคญัของ

ทางวฒันธรรมของชุมชนเจ็ดเสมียนเป็นการให้เลือกตอบโดยแบ่งให้เลือก 5 ระดบั

จากความสําคญั 3 สอบถามขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะ

4. การกาํหนดกลุ่มต ัวอย่างในการวิจ ัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง

จาก 3กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขา้ราชการและพนกังาน

10 10 คน และกลุ่ม

ผู ้ 10 30 คน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.

คอมพิวเตอร์ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกบักลุ่มตวัอย่าง

16กุมภาพนัธ์2558 28กุมภาพนัธ์ 2558จนครบจาํนวน 30 คน

7. การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้ใช้เกณฑ์วดัค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

(Likert Scall)โดยสําคญั 1 และสําคญั 5 ส่วนการวดัระดบั

มี 5 1.00 - 1.80 และ

ระหวา่ง 4.21 - 5.00

4 5 ต่อไป   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4

ชุมชนเจ็ดเสมียน

ชุมชนเจ็ดเสมียน เป็นชุมชนเก่า ในตาํบล

เจด็เสมียน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

ในชุ เป็นผลทาํให้เกิด

คติ ชุมชน

เจด็เสมียนมีคุณค่าและความสาํคญั

ชุ

งองค์ประกอบในแต่ละด้านของ

เจด็เสมียน และสรุป

1.

ชุมชนเจด็เสมียน (เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, 2553: 14 - 17) มีมา

สุโขทยั ในปีพุทธศกัราช 1800-1963 พระยาพานเป็น

บพระยาพาน

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” 2

เมษายน พุทธศกัราช 2310 กองทพัทาํลายปราสาทราชวงั วดัวาอาราม บา้นเ

ยงักรุงองัวะ

พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตากสิน ได้รวบรวมไพร่พลออกจากกรุงศรีอยุธยา

ทพัช้าง

( ) พระองค์มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“หมู่บา้นพงหวาย”

“หมู่บา้น

วงัลึก”

สมคัรเป็นทหาร ปรากฏวา่ มีชายไทยรับสมคัรเป็นเสมียนถึงเจ็ดคน การจด

วา่ “หมู่บา้นเจด็เสมียน”

สมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจา้อยู่หัว ( 5) ทรงเสด็จประพาส

รงเรียบเรียงลงพิมพ์

2431 การเสด็จไปไทรโยค

15 1 ออกจากกรุงเทพฯ แต่ล่าเชา้ เขา้

คลองบางหลวง คลองภาษีเจริญ และคลองดาํเนินสะดวก ไปพกัแรมอยูศ่าลา 5 ห้ 2 เวลาเชา้

ออกจากศาลา 5 ห้อง เวลา 5

พระองคท์รงตรัสวา่ “

3

”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“

กข์ฉุกใจมาหลายวนั จนบรรลุเจ็ดเสมียนตาํบลมา

จวนสายณัห์”

4 กลุ่มชาติพนัธ์ุ ประกอบไปดว้ย

จา้แผ่นดินสุโขทยัตอ้งการแผ่อาํนาจขยายดินแดนรวบเอาเมืองนครไชยศรี

สุโขทยัแลว้

สมยัธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรียกวา่ “ลาวเวยีง”

อาศยัอยูท่างทิศตะวนัออกของสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน เรียกกนัวา่ “ลาวบา้นท่า”

100 กว่าปีแลว้ คืองานประเพณีแห่ดอกไม้

ทา้ยสงกรานต์

ราชบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียง นอกจากคาํบอกเล่าว่าถูกกวาดตอ้นมาจากทางเหนือ ชาวเขมรเดิมมี

ภาษาพดูสาํเนียงคลา้ยภาษาอีสานศพัทส์ํานวนบางคาํคลา้ยกบัภาษาไทยเหนือและอีสาน มีขอ้ความ

ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ไดก้ล่าวถึงการกวาดตอ้นเขมรมาจากเมืองโพธิสัตว์

เสียมราฐ และพระตะบอง

าดต้อนมาจากเมืองโพธิสัตว์ เสียมราฐ และ

าน ไม่วา่จะเป็นคนแก่ลูกเล็กเด็กแดง มีผูน้าํเป็นนายก

   ส
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(อุเทน)

ไดจ้บชีวติลง

(บา้นเกาะสมบูรณ์) ใชน้ามสกุลวงศ์

ชยั เพราะบรรพบุรุษคือพระ

ราชบุรีอย่างมากในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่ 5

5 กลุ่ม ตาม

กระจายกันอยู่ในอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอดําเนินสะดวก อําเ ภอบ้านโป่ง อาํเภอโพธาราม

เมืองจีน บางครอบครัวก็มาจากราชบุรี บางครอบครัวมาจากโพธาราม ทาํมาคา้ขายกนัอยูใ่นตลาด

เหนือจะเป็นเพิงไวส้าํหรับขายของอยูข่า้ง ๆ อุโบสถ

ตลาดเจด็เสมียนในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

รัชกา 5 2431

ๆ 3 8 13

การเดินทางเรือและทางรถไฟ สินคา้บางชนิดก็ส่งเขา้กรุงเทพฯ โดย

ตน้จามจุรี (ขา้งบา้นนางแปลก จนัทร์ฉิม) “บ่อเจ๊ก”

ทําให้ตลาดเจ็ดเสมียนมีความ

   ส
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ในปี พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว (รั 6) ได้เสด็จทรง

นาํพลเสือป่าเดินทางไกลจากพระรามราชนิเวศน์ (วงับา้นปืน) จงัหวดัเพชรบุรี เสด็จประทบัแรม

ด กองเสือป่าของพระองค์

ทุ่งเจด็เสมียน และวดัเจด็เสมียน (เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 3)

2. อาณาเขต และขนาด

นอ มีอาณาเขตครอบคลุม

รวม จาํนวน 6 หมู่บา้น อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน อาํเภอ

โพธาราม จังหวดัราชบุรี อยู่บริเวณตอนล่างของอาํเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอาํเภอโพธาราม

ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวดัราชบุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 90 กิโลเมตร 12 ตาราง

กิโลเมตร

ดา้นเหนือ ติดต่อเขตตาํบลคลองข่อย อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

ด้านตะวนัออก ติดต่อเขตตาํบลดอนทราย อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี และเขต

ตาํบลสามเรือน อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี

ดา้นใต้ ติดต่อเขตตาํบลท่าราบ อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี

ดา้นตะวนัตก

3. เส้นทางการคมนาคม

3.1 เส้นทางรถยนต ์ไปตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) เป็น

ตน้จากกรุงเทพมหานครผ่านจงัหวดันครปฐม รวมระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร

ขวาเข้าไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3238 (เพชรเกษมสายเก่า) เป็นระยะทางประมาณ

1 กิโลเมตร จน 3644 เป็น

ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบริเวณหนา้วดัเจ็ดเสมียน งของศูนยก์ลางชุมชนและ

ตลาดเก่าเจด็เสมียน

3.2

รวมระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร ถึงสถานีเจด็เสมียน (อยูบ่ริเวณหนา้ตลาดเก่าเจด็เสมียน)

   ส
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4.

4.1 ลกัษณะทางกายภาพ

4.1.1 สภาพภูมิประเทศ

ชุมชนเจ็ดเสมียน

สภาพ

ในบริเวณใกลก้บั

การคา้และการประกอบอาชีพทาํการเกษตร เป็นหลกั

7 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงสภาพภูมิประเทศของชุมชนเจด็เสมียน

: , แสดงภาพจากดาวเทียม, 20 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.google.co.th/maps/place

4.1.2 สภาพภูมิอากาศ

โซนร้อนอุณหภูมิสูงสุด 30 20

25 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน

ฤดูหนาว

   ส
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4.1.3

8

มา: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 33.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1) การใชป้ร

ชุมชนเจ็ดเสมียน

กระจุก และกระจายตวั

ไปตามเส้นเส้นทางคมนาคมทางบก ไดแ้ก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3644 (ถนนสายหนองบางงู -

เจ็ดเสมียน) 1 - 2

(เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 22)

9

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 22.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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10 อาคารพกัอาศยับริเวณริมถนนสายหนองบางงู – วดัเจ็ดเสมียน

11 อาคารพกัอาศยับริเวณริมถนนสายเลียบทางรถไฟ

   ส
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สมุดกลาง
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2)

ชุมชน

เจ็ดเสมียนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม อาคารมีความสูงประมาณ 2 มีลั

และทาํการคา้ประกอบธุรกิจคา้ขายปลีกเป็นส่วนใหญ่ โ

เวณตามริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3644 (ถนนสาย

หนองบางงู - เจด็เสมียน) และถนนสายเลียบทางรถไฟ (เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 23)

12

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 23.
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13 เรือนแถวไมบ้ริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน

14 โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้วแม่ฮุน้)

15 โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้วแม่ตงักวย)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3) รม

มีตลาดอยู่ 1

การอุปโภค-บริโภค และมีตลาดนดั 2

ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3644 (ถนนสายหนองบางงู - เจ็ดเสมียน) (เทศบาลตาํบลเจ็ด

เสมียน, 2553: 24)

16

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 24.
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17 ร้านคา้ บริเวณริมถนนสายหนองบางงู – วดัเจ็ดเสมียน

18 ร้านขายยาบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน

19 ร้านคา้อาคารพาณิชย ์บริเวณถนนเพชรเกษม(สายเก่า)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4)

(หัวไชโป้ว) ห้ง และมีนิคมอุตสาหกรรม

(เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 25)

20

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 25.
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56

21 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี บริเวณถนนสายเพชรเกษม

22 โรงงาน บริษทั เจ.พี.ยไูนเตด็ จาํกดั

23
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5)

มชนเจ็ดเสมียน มีคลงัสินคา้

.1123 และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3644 (ถนนสายหนองบางงู - เจด็เสมียน) (เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 26)

24 งสินคา้

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 26.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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25 คลงัสินคา้ (ดา้นการอุปโภค- บริโภค) บริเวณถนนเพชรเกษม(สายเก่า)

26 คลงัสินคา้ (ดา้นการเกษตร) บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6) ก

มีสถาบนัราชการหลายแห่ง ไดแ้ก่

หมายเลข 3238

หมายเลข 3644 (ถนนสายหนองบางงู - เจ็ดเสมียน)

(เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน,

2553: 27)

27

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 27.

1. สาํนกังานเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน 4.

2. สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน 5. โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

3. สหกรณ์การประปาตาํบลเจ็ดเสมียน 6. ชุมสายโทรศพัท์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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28 สาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน บริเวณถนนเพชรเกษม(สายเก่า)

29 สถานีรถไฟเจด็เสมียน บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

30 สหกรณ์การประปาตาํบลเจด็เสมียน บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

1

2

3

   ส
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31

32 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน บริเวณถนนสายหนองบางงู – เจด็เสมียน

33 ชุมสายโทรศพัท ์บริเวณถนนสายหนองบางงู – เจด็เสมียน

6

5

4

   ส
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สมุดกลาง
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7)

มีสถาบนัการศึกษา จาํนวน 4

โรงเรียนวดัสนามชยั โรงเรียนอนุบาลวดัสนามชยั ชุมชน

1 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันา

(เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, 2553: 28)

34

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 28.

1. โรงเรียนวดัตึกหิรัญราษฎร์ 4. โรงเรียนชุมชนวดัเจ็ดเสมียน

2. โรงเรียนวดัสนามชยั 5.

3. โรงเรียนอนุบาลวดัสนามชยั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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35 โรงเรียนวดัตึกหิรัญราษฎร์ บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

36 โรงเรียนวดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

37 โรงเรียนอนุบาลวดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

3
6

2
6

1
6

75

35 โรงเรียนวดัตึกหิรัญราษฎร์ บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

36 โรงเรียนวดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

37 โรงเรียนอนุบาลวดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

3
6

2
6

1
6

75

35 โรงเรียนวดัตึกหิรัญราษฎร์ บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

36 โรงเรียนวดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

37 โรงเรียนอนุบาลวดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

3
6

2
6

1
6
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สมุดกลาง
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38 โรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

39 – เจด็เสมียน

4
6

5
6

76

38 โรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

39 – เจด็เสมียน

4
6

5
6

76

38 โรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

39 – เจด็เสมียน

4
6

5
6

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8)

มีสถาบนัศาสนา 4 3 (ชุมชน

เจ็ดเสมียนใน) 1 (ชุมชนเจ็ดเสมียน

นอก) วดัสนามชยั 4 (ชุมชนสมเด็จเจา้พระยาตาประกาํ)

5 (ชุมชนศาลตาราม)

3 (ชุมชนพงสวาย) และศาลเจา้ปุ้นเถ่า

กงม่ 3 (ชุมชนเจด็เสมียนใน) (เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 29)

40

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 29.

1. วดัตึกหิรัญราษฎร์ 4. ศาลเจา้ปุ้นเถ่า กงม่า

2. วดัสนามชยั 5. วดัใหม่ชาํนาญ

3. วดัเจ็ดเสมียน 6. มูลนิธิดวงธรรม (เจา้แม่กวนอิม)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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41 วดัตึกหิรัญราษฎร์ บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

42 วดัสนามชยั บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

43 วดัเจ็ดเสมียน บริเวณถนนสายเลียบทางรถไฟ

3

2

1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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44 ศาลเจา้ปุ้นเถ่า กงม่า บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน

45 วดัใหม่ชาํนาญ บริเวณถนนสายเลียบริม

46 มูลนิธิดวงธรรม (เจา้แม่กวนอิม) บริเวณถนนเพชรเกษม(สายเก่า)

6

4

5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9)

(เทศบาลตาํบลเจ็ด

เสมียน, 2553: 30)

47

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 30.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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48 การทาํนาขา้ว

49 การทาํไร่ออ้ย

50 การทาํไร่มะขามเทศ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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51

52

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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10)

แผ่นดินหมายเลข 3238

สนามชยั (เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 31)

53

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 31.

1. 4. สวนสาธารณะหนองบางงู

2. 5. สวนศิลป์บา้นดิน

3. ลานแสดงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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54

55 ปี บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน

56 ลานแสดงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

3

1

2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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57 สวนสาธารณะหนองบางงู

58 สวนศิลป์ บา้นดิน บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน

5

4
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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11)

3238 (ถนนเพชรเกษมเก่า) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3644 (ถนนสายหนองบางงู - เจ็ดเสมียน)

ถนนสาย เลียบทางรถไฟ ถนนสาย

(เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 32)

59

: เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, ผงัเมืองชุมชนเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน (ราชบุรี: ,

2553), 32.

1. หอนาฬิกา 5.

2. ทางรถไฟสายใต้ 6. คลองชลประทาน

3. 7. สะพานเจ็ดเสมียน- บางโตนด

4. ทางแยกหนองบางงู

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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60 หอนาฬิกา บริเวณหนา้วดัเจด็เสมียน

61 ทางรถไฟสายใต ้บริเวณสถานีเจด็เสมียน

62 วดัเจด็เสมียน

3

2

1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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63 ทางแยกหนองบางงู

64

65 คลองชลประทาน

6

5

4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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66 สะพานเจด็เสมียน- บางโตนด ( แม่กลอง)

4.2 ลกัษณะทางสังคม

และ

สาํคญั ๆ เช่น งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา งานประเพณี

ลอยกระทง งานวนัเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวนัเฉลิมพระชนม์

พรรษาสมเด็จพระราชินีนาถ งานวนัวิสาขบูชา

4

ให้อยู่ในลักษณะชุ

ปรองดองกนั ผูค้นในชุมชนอยูก่นัอยา่งสงบสุข มีความสามคัคี ช่วยเหลือเจือจุน มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย

14 ชุมชน คือ

4.2.1 ชุมชนบา้นคลองมะขามร่มเยน็

4.2.2 ชุมชนบา้นอู่เภตรา

4.2.3 ชุมชนบา้นเจด็เสมียนใน

4.2.4 ชุมชนบา้นสะพานดาํสามคัคี

4.2.5 ชุมชนบา้นปลายคลองมะขาม

4.2.6 ชุมชนบา้นเกาะสมบูรณ์

4.2.7

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2.8 ชุมชนบา้นหนองบางงู

4.2.9 ชุมชนบา้นวงัลึก

4.2.10 ชุมชนบา้นเจด็เสมียนนอก

4.2.11 ชุมชนบา้นพงสวาย

4.2.12 ชุมชนบา้นดอนไมเ้รียง

4.2.13 ชุมชนบา้นศาลตาราม

4.2.14 ชุมชนบา้นสมเด็จเจา้พระยาตาประกาํ

(เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2553: 32)

ในปีพ.ศ. 2557 5,584 คน มีความ

436 คนต่อตารางกิโลเมตร มีจาํนวนบา้น 1,692 หลงัคา

4 คนต่อครัวเรือน (สํานกังานทะเบียน เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน,

2557)

กรมการปกครอง

.ศ. 2553-2557 ในปี พ.ศ. 2553 ชุมชนเจ็ดเสมียนมีประชากร จาํนวน

5,549 คน ในปีพ.ศ. 2554 จาํนวน 5,590 คน และในปีพ.ศ. 2555 ลดลงเหลือ

จาํนวน 5,578 คน ในปีพ.ศ. 2556 จาํนวน 5,578 คน และในปีพ.ศ. 2557

จาํนวน 5,584 คน อยา่งไรก็ตามในเขตชุมชนเจ็ดเสมียน มีประชากรแฝงอยูป่ระมาณ จาํนวน 1,000

ของเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน (สาํนกังานทะเบียน เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2557)

โครงสร้างอายุและเพศของประชากรของชุมชนเจ็ดเสมียน ในปีพ.ศ.2556 พบวา่ เป็น

เพศชายจาํนวน 2,638 คน เท่ากบัร้อยละ 47.24 และเพศหญิงจาํนวน 2,946 คน เท่ากบัร้อยละ 52.76

แบ่งเป็นเด็กก่อนวยัเรียน 288 คน เท่ากบัร้อยละ 5.16 วยัเรียน 1,067 คน เท่ากบัร้อยละ 19.11 วยัทาํงาน

3,593 คน เท่ากบัร้อยละ 64.34 และวยัสูงอายุ 613 คน เท่ากบัร้อยละ 10.98 (สํานกังานทะเบียน

เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2557)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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67

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

68

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

91

67

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

68

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

91

67

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

68

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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69 ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวในชุมชนเจด็เสมียนเจด็เสมียนในอดีต

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

70 พิธีการอุปสมบทของคนในชุมชนเจด็เสมียนเจด็เสมียนในอดีต

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

71 พิธีการแต่งงานของคนในชุมชนเจด็เสมียนเจด็เสมียนในอดีต

: เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10 กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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72 การทาํบุญใส่บาตรและการฟังเทศน์-ฟังธรรมของคนเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

73 ความสนุกสนานในงานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานตข์องคนเจด็เสมียน

ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

74อาคารโรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

93

72 การทาํบุญใส่บาตรและการฟังเทศน์-ฟังธรรมของคนเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

73 ความสนุกสนานในงานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานตข์องคนเจด็เสมียน

ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

74อาคารโรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

93

72 การทาํบุญใส่บาตรและการฟังเทศน์-ฟังธรรมของคนเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

73 ความสนุกสนานในงานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานตข์องคนเจด็เสมียน

ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

74อาคารโรงเรียนชุมชนวดัเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94

75ขบวนดุริยางค์ งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

76ขบวนรถบุปผชาติ งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

77การแสดงศิลปวฒันธรรมของคนไทย ลาว งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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78การก่อพระเจดียท์ราย (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

79การประดบัตกแต่งพระเจดียท์ราย (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

80 ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

95

78การก่อพระเจดียท์ราย (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

79การประดบัตกแต่งพระเจดียท์ราย (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

80 ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

95

78การก่อพระเจดียท์ราย (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

79การประดบัตกแต่งพระเจดียท์ราย (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

80 ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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81 ประชาชนมาร่วมชมการแข่งขนัเรือยาว (งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

82ขบวนรถแห่เทียน งานประเพณีแห่เทียนจาํนาํพรรษา

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

83 เยาวชนร่วมขบวนแห่งานประเพณีแห่เทียนจาํนาํพรรษา

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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84 การประดิษฐก์ระทงเขา้ร่วมการประกวดในงานประเพณีลอยกระทง

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

85 ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

86 ลา (เพลงพวงมาลยั)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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87 การแสดงศิลปวฒันธรรม การขบัร้องและร่ายรํา (รําโทน)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

88การประกอบพิธีกรรมการเขา้ผกีระดง้ บริเวณลาน

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

89 พิธีเปิดโครงการ All About Art (การแสดงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั)

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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90การแสดงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ณ หอประชุมประชาคมเจด็เสมียน

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

91การแสดงศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ณ หอประชุมประชาคมเจด็เสมียน

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

4.3 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลกัของชุมชนเจ็ดเสมียน ไดแ้ก่ ดา้นเกษตรกรรม ดา้น

อุตสาหกรรม ดา้นพาณิชยกรรม และดา้นการบริการ

ดา้นเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี

80

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประกอบอาชีพการแปรรูป

หวัผกักาด โดยมีโรงการผลิตผกักาดดองเค็ม จาํนวน 12

ดา้นพาณิชยกรรมและการบริการ ในเขตชุมชนประกอบดว้ยร้านค้

อขายสินคา้และผลิตผลทางการ

กวนัศุกร์ เสาร์-

รวดเร็ว (สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน, 2557)

92การทาํหวัไชโป้วของคนเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

93อาคารโรงงานหวัไชโป้ว ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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94 สถานีรถไฟเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

95

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

96

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

101

94 สถานีรถไฟเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

95

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

96

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

101

94 สถานีรถไฟเจด็เสมียน ในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

95

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

96

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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97บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียนในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

5. (cultural  environment) ชุมชนเจ็ดเสมียน

(cultural  environment)

1. (built  environment)ประกอบดว้ย  สภาพทาง

เมือง ฯลฯ

2. (natural  environment) ประกอบด้วย  สภาพทาง

3. แวดลอ้มวฒันธรรมทางนามธรรม (intangible  heritage) ประกอบดว้ย  สภาพ

102

97บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียนในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

5. (cultural  environment) ชุมชนเจ็ดเสมียน

(cultural  environment)

1. (built  environment)ประกอบดว้ย  สภาพทาง

เมือง ฯลฯ

2. (natural  environment) ประกอบด้วย  สภาพทาง

3. แวดลอ้มวฒันธรรมทางนามธรรม (intangible  heritage) ประกอบดว้ย  สภาพ

102

97บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียนในอดีตและปัจจุบนั

:เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน, แนะนําตําบลเจ็ดเสมียน, เขา้ 10กุมภาพนัธ์ 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

www.chetsamian.org.

5. (cultural  environment) ชุมชนเจ็ดเสมียน

(cultural  environment)

1. (built  environment)ประกอบดว้ย  สภาพทาง

เมือง ฯลฯ

2. (natural  environment) ประกอบด้วย  สภาพทาง

3. แวดลอ้มวฒันธรรมทางนามธรรม (intangible  heritage) ประกอบดว้ย  สภาพ

   ส
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1. -มนุษยส์ร้างสรรค์

17 รายการ คือ

1. วดัเจด็เสมียน

2. วดัสนามชยั

3. วดัตึกหิรัญราษฎร์

4. วดัใหม่ชาํนาญ

5. ศาลเจา้ปุ้นเถ่า กงม่า

6. อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน(หลงัใหม่)

7. สถานีรถไฟเจด็เสมียน

8. โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว)

9. สวนศิลป์ บา้นดิน

10. สะพานเจด็เสมียน – บางโตนด ( )

11. ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน

12. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ

13. ภูมิทศัน์ถนนสายเรียบคลองชลประทาน

14. ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า)

15.

16. ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู

17. ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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98 ตาํแหน่ง -มนุษยส์ร้างสรรค์

(จากการ 16กุมภาพนัธ์ 2558 28กุมภาพนัธ์ 2558)

2. -ธรรมชาติสร้างสรรค์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5 รายการ คือ

1.

2. หนองบางงู

3. คลองมะขาม

4. (พนัปี)

5. ตน้มะขามเทศ

99 ตาํแหน่ง -ธรรมชาติสร้างสรรค์

(จากการ 16กุมภาพนัธ์ 2558 28กุมภาพนัธ์ 2558)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. -นามธรรม

วฒันธรรมทางนามธรรม เช่น ประวติัศาสตร์ เหตุการณ์สําคญั บุคคลสําคญั ประเพณี วฒันธรรม

ภูมิ

23 รายการ คือ

1.

2. “หมู่บา้นเจด็เสมียน”

3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ( 5)

เจด็เสมียน

4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ( 6) เสมียน

5. พระยาวเิชนทร์ (อุเทน)

6. นายโกวทิย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจด็เสมียน)

7. นายสาย  กลอนสด (หวัหนา้คณะลิเก)

8. นา (การรําโทน)

9. นายมานพ  มีจาํรัส ศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง)

10. งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

11. งานประเพณีการก่อพระเจดียท์ราย

12. งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว

13. งานประเพณีการลอยกระทง

14. งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา

15. งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)

16.

17. การละเล่นการเขา้ผกีระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม

18. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว

19. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว)

20. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน

21. การทาํไร่มะขามเทศ

22. การทาํผา้ขาวมา้

23. การตีเหล็ก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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100 ตาํแหน่ง -นามธรรม

(จากการ 16กุมภาพนัธ์ 2558 28กุมภาพนัธ์ 2558)

6. สรุป

ชุมชนเจ็ดเสมียน

มา

อาํเภอเจด็เสมียนมา 4 กลุ่มชาติพนัธ์ุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณค่า

เจ็ด

“หมู่บา้นเจด็เสมียน”

จาํนวน 12 6 หมู่บา้น ( )

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

25

คญั ๆ เช่น งานประเพณีแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต ์ความสัมพนัธ์ของ

ใคร่ปรองดองกนัอยูอ่ยา่งสงบสุข มีความสามคัคี ช่วยเหลือเจือจุน มีวถีิชีวติแบบเรียบง่าย

5 ต่อไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5

การดําเนินการวจัิย

5

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินจากกลุ่ม

การนาํเสนอรายละเอียดการดาํเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม ส่วนหลงัจะเป็นการนาํเสนอการ

านของกลุ่มตวัอย่าง  และ

และสรุป

1. การดําเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม

การดาํเนินการเก็บขอ้มูล

ชุมชนเจด็เสมียน

1. องตน้

วิจยั เก็บข้อมูล

ภาคสนาม ผูว้จิยัไดศึ้กษา ชุมชน ขอ้มูล

เอกสาร การสังเกตแ

การเดินสํารวจร่วม โครงสร้าง

เจ็ดเสมียน

ประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้ป็นเป้าหมายของการแจกและเก็บ

กาํหนดเส้นทางการ

เก็บขอ้มูล

2. การเก็บขอ้มูลการประเมินคุณค่าและความสาํคญัดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง

ในการ วิจยั 2 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตามแผนและเดินตามเส้นทาง

กาํหนด ทาํการเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงดว้ยตนเอง

ก่อนแล้ว ความมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ของการสอบถามให้แก่ผูถู้ก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัมภาษณ์ทราบในหวัขอ้คาํถามการประเมินคุณค่าความสําคญั

วฒันธรรมผูว้ิจยัไดอ่้านคาํถาม ถูกตอ้งตามความหมายของ

คาํถาม แลว้ให้ผูถู้กสัมภาษณ์ประเมิน

ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งวา่เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเจ็ดเสมียน

ดาํเนินการสัมภาษณ์

30 ชุด โดยแบ่งเป็นกลุ่มขา้ราชการและพนักงานส่วน

จํานวน 10 ชุด กลุ่มผู ้นําชุมชนและประชาชนในท้อง จํานวน 10 ชุด และกลุ่ม

ผู ้ จาํนวน 10 ชุด การดาํเนินการสัมภาษณ์ทาํในระหว่าง

16-28กุมภาพนัธ์พ.ศ. 2558

โดยผูว้ิจยั

แบ่งออกเป็น 3

1.

ระดบัการศึกษา  และภูมิลาํเนา

2. มียน

2.1 –มนุษยส์ร้างสรรค์

ต่างๆ

องกบัมนุษย ์ เช่น สถาปัตยกรรม ร้าง ชุมชนโครงสร้างเมือง ฯลฯ องคป์ระกอบของ

วฒันธรรม 18 รายการ คือ (1)วดัเจ็ดเสมียน

(2)วดัสนามชัย(3) วดัตึกหิรัญราษฎร์(4) วดัใหม่ชาํนาญ(5) ศาลเจา้ปุนกงมา(6)อาคารสํานักงาน

เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน(หลงัใหม่)(7) สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน(8)โรงงานหัวผกักาดหวาน (หัวไช

โป้ว)(9)สวนศิลป์ บา้นดิน(10) สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )(11) ภูมิทศัน์

ถนนสายหนองบางงู – วดัเจ็ดเสมียน(12) ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ(13) ภูมิทศัน์ถนนสาย

เลียบคลองชลประทาน(14) ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า)(15)

กลอง(16) ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงูและ (17)ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน

อายุ 119 ปี

2.2 – ธรรมชาติสร้างสรรค์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มนุษย์

7 รายการ คือ (1) (2) หนองบางงู(3) คลองมะขาม(4) ตน้

(พนัปี)และ (5) ตน้มะขามเทศ

2.3 – นามธรรม

ท้

23รายการ คือ (1) (2)

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน”(3) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ( 5) (4) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั

( 6) (5) พระยาวเิชนทร์ (อุเทน)

(6) นายโกวิทย์ วงศ์ยะรา (อดีตกาํนันตาํบลเจ็ดเสมียน)(7)

(หวัหน้าคณะลิเก)(8) (การรําโทน)(9) นายมานพ มีจาํรัสศิลปิน

ร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง)(10) งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์(11) งานประเพณีการ

ก่อพระทราย(12) งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว(13) งานประเพณีการลอยกระทง(14) งาน

ประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา(15) งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)

(16) (17) การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา

ผีสุ่ม(18) การทาํพิธีการทาํขวญัข้าว(19) การทาํหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว)(20) การทาํเค้ก

มะพร้าวอ่อน(21) การทาํไร่มะขามเทศ(22) การทาํผา้ขาวมา้และ (23) การตีเหล็ก

3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

2. การวเิคราะห์ จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาํนวน 30 ชุด สามารถ

นาํมาประมวลผลโดยแยกตามกลุ่มตวัอยา่งในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น

เพศ อายุ อาชีพการศึกษาและภูมิลาํเนา การประเมินคุณค่าและความสําคญั

วฒันธรรมของชุมชนเจด็เสมียนประเภทต่างๆ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่ม จาํนวน 10 คน

1. กลุ่มตวัอยา่ง

1 เพศของกลุ่มตวัอยา่ง

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ

ชาย 5 50.0

หญิง 5 50.0

รวม 10 100.0

1 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างขา้ราชการและพนกังานส่วน

เป็นเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ50.0เท่ากนั

2ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ

25-49 ปี 5 50.0

50 ปี 5 50.0

รวม 10 100.0

2 ผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25– 49 ปี และอายุ 50 ปี ร้อยละ50.0

3อาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 10 100.0

รวม 10 100.0

3 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างขา้ราชการและพนกังานส่วน

มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานราชการ คิดเป็นร้อยละ 100.0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง

การศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ

อนุปริญญา 3 30.0

ปริญญาตรี 4 40.0

ปริญญาโท 3 30.0

รวม 10 100.0

4 ผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.0และรองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และอนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ30.0เท่ากนั

5ภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่ง

ภูมิลาํเนา จํานวน (คน) ร้อยละ

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 1 – 5 ปี 1 10.0

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 6 – 10 ปี - -

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 11 – 15 ปี 2 20.0

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 16 – 20 ปี 1 10.0

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี 3 30.0

ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 3 30.0

รวม 10 100.0

5 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มี

ภูมิลาํเนาอยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี และไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน

เป็นร้อยละ30.0รองลงมาอยู่อาศยัในชุมชนเจ็ดเสมียนระหว่าง 11– 15 ปี คิดเป็นร้อยละ20.0และน้อย

อยู่อาศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 1 – 5 ปี และ 16 – 20 ปีคิดเป็นร้อยละ10.0
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



114

2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญั ชุมชน

เจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรีโดยกลุ่มตวัอยา่ง

2.1 -มนุษยส์ร้างสรรค์

6 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -มนุษยส์ร้างสรรค์โดย

กลุ่มตวัอยา่ง

-มนุษย์สร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.20 .42 มาก 1

2. วดัเจด็เสมียน 4.10 .57 มาก 2

3. สถานีรถไฟเจด็เสมียน 4.00 .67 มาก 3

4. ทัศนียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน

(119 ปี)

4.00 .67 มาก 3

5. 4.00 .94 มาก 4

6. วดัสนามชยั 3.80 .79 มาก 5

7. วดัใหม่ชาํนาญ 3.80 .79 มาก 5

8. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ 3.80 .79 มาก 5

9. อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

(หลงัใหม่)

3.80 1.03 มาก 6

10. วดัตึกหิรัญราษฎร์ 3.70 .82 มาก 7

11. ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ็ด

เสมียน

3.70 .82 มาก 7

12. ศาลเจา้ปุน กงมา 3.60 .52 มาก 8

13. ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) 3.60 .84 มาก 9

14. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 3.50 .85 มาก 10

15. ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู 3.50 .85 มาก 10

16. สะพานเจด็เสมียน - บางโตนด (ขา้ม

)

3.40 .52 ปานกลาง 11

17. สวนศิลป์ บา้นดิน 2.80 .42 ปานกลาง 12

รวม 3.72 .84 มาก
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6 ผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการและพนกังานส่วน

ชุมชนเจ็ดเสมียนให้ -มนุษยส์ร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก( 3.72) แต่ละองค์ประกอบพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั

มาก คือ โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) ( 4.20) รองลงมาคือ วดัเจ็ด

เสมียน( 4.10) สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) และ

ทศันียภาพบริเวณ ( 4.00) วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญ ภูมิทศัน์ถนนสาย

เลียบทางรถไฟ และอาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน(หลงัใหม่)( 3.80) วดัตึกหิรัญ

ราษฎร์และภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ็ดเสมียน( 3.70) ศาลเจา้ปุน กงมา และภูมิ

ทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) ( 3.60)ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน และ

ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู( 3.50)และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปาน

กลางคือ สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด (ขา้ม )( 3.40)และสวนศิลป์ บา้นดิน

( 2.80)

2.2 -ธรรมชาติสร้างสรรค์

7 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -ธรรมชาติสร้างสรรค์

โดยกลุ่มตวัอยา่ง

-ธรรมชาติสร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. 4.30 .67 1

2. (พนัปี) 3.70 .67 มาก 2

3. หนองบางงู 3.70 .95 มาก 3

4. คลองมะขาม 3.60 .84 มาก 4

5. ตน้มะขามเทศ 3.20 .79 ปานกลาง 5

รวม 3.70 .45 มาก

7 ผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการและพนกังานส่วน

ชุมชนเจ็ดเสมียนให้ -ธรรมชาติสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก( 3.70) แต่ละองคป์ระกอบพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยู่ใน

( 4.30) และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากคือ

(พนัปี) และหนองบางงู ( 3.70) และคลองมะขาม ( 3.60) และให้ความสําคญัอยูใ่น

ระดบัปานกลางคือ ตน้มะขามเทศ ( 3.20)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 -นามธรรม

8 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรมโดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ 4.50 .85 1

2. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน”

4.30 .95 มาก 2

3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

5)

4.10 .74 มาก 3

4. งานประเพณีการลอยกระทง 4.10 .74 มาก 3

5. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

6)

4.00 .67 มาก 4

6. นายโกวทิย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจด็

เสมียน)

4.00 .82 มาก 5

7. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.00 .82 มาก 5

8. งานประเพณีการก่อพระทราย 3.90 .74 มาก 6

9.

สุโขทยั

3.90 .88 มาก 7

10. พระยาวเิชนทร์ (อุเทน)

บาน

3.90 .88 มาก 7

11. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน 3.90 .88 มาก 7

12. นางละออง (การรําโทน) 3.70 .67 มาก 8

13. งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว 3.70 .67 มาก 8

14. นายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลป

การแสดง)

3.50 .71 มาก 9

15. งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา 3.50 .71 มาก 9

16. การทาํผา้ขาวมา้ 3.50 1.08 มาก 10

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรมโดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง (ต่อ)

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

17. งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) 3.40 .84 ปานกลาง 11

18. การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม 3.40 .84 ปานกลาง 11

19. การทาํไร่มะขามเทศ 3.40 .84 ปานกลาง 11

20. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว 3.40 .97 ปานกลาง 12

21. 3.30 .82 ปานกลาง 13

22. นายสาย กลอนสด (หวัหนา้คณะ

ลิเก)

3.20 .92 ปานกลาง 14

23. การตีเหล็ก 3.20 1.03 ปานกลาง 15

รวม 3.73 .53 มาก

8 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ชุมชนเจ็ดเสมียน -นามธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

( 3.73) แต่ละองค์ประกอบพบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก

งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ มีค่ ( 4.50)รองลงมาคือ

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” ( 4.30)ให้ความสําคญัอยูใ่น

ระดบัมากคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 5)

เสมียน และงานประเพณีการลอยกระทง ( 4.10) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว

( 6) (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน) และ

การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) ( 4.00) งานประเพณีการก่อพระทราย

พระยาวิเชนทร์ (อุเทน) และการทาํเคก้

มะพร้าวอ่อน( 3.90) (การรําโทน) และงานประเพณีการ

แข่งขนัเรือยาว( 3.70) นายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง) งานประเพณี

การแห่เทียนจาํนาํพรรษา งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษาและการทาํผา้ขาวมา้ ( 3.50)

และให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลางคืองานแสดงศิลปวฒันธรรม(All About Art) การละเล่น

การเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่มการทาํไร่มะขามเทศ และการทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว(

3.40) การละเล่นการรําโทน ( 3.30) นายสาย กลอนสด ศิลปิน

(หวัหนา้คณะลิเก) และการตีเหล็ก ( 3.20)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จาํนวน 10 คน

1. นของกลุ่มตวัอยา่ง

9 เพศของกลุ่มตวัอยา่ง

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ

ชาย 7 70.0

หญิง 3 30.0

รวม 10 100.0

9 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูน้าํชุมชนและประชาชนใน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ70.0และเป็นเพศหญิง ร้อยละ30.0

10 ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ

25-49 ปี 2 20.0

50 ปี 8 80.0

รวม 10 100.0

10 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูน้ําชุมชนและประชาชนใน

ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ร้อยละ 80.0 และมีอายรุะหวา่ง 25 – 49 ปี ร้อยละ 20.0

11 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ

คา้ขาย 2 20.0

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 4 40.0

เกษตรกรรม 2 20.0

ๆ เช่น ขา้ราชการบาํนาญ

นกัวชิาการอิสระ ฯลฯ

2 20.0

รวม 10 100.0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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11 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูน้ําชุมชนและประชาชนใน

มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 40.0รองลงมามีอาชีพคา้ขาย

เกษตรกรรม ๆ เช่น ขา้ราชการบาํนาญ นกัวชิาการอิสระ ฯลฯคิดเป็นร้อยละ20.0

12 การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง

การศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ

มธัยม 3 30.0

อนุปริญญา 1 10.0

ปริญญาตรี 3 30.0

ปริญญาโท 1 10.0

. ฯลฯ 2 20.0

รวม 10 100.0

12 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูน้ําชุมชนและประชาชนใน

มีการศึกษาระดบัมธัยม และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.0รองลงมามีการศึกษา

ระดับ ๆ เช่น ปวช. ฯลฯคิดเป็นร้อยละ20.0 การศึกษาระดับอนุปริญญา และ

ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ10.0

13 ภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่ง

ภูมิลาํเนา จํานวน (คน) ร้อยละ

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี 10 100.0

รวม 10 100.0

13 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มี

ภูมิลาํเนาอาศยัอยูใ่นชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี คิดเป็นร้อยละ100.0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญั

เจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรีโดยกลุ่มตวัอยา่งผูน้าํชุมชนและชาวเจด็เสมียน

2.1 -มนุษยส์ร้างสรรค์

14 การประเมินคุณค่าและความสาํคญัของ -มนุษยส์ร้างสรรค์โดย

กลุ่มตวัอยา่ง

-มนุษย์สร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. วดัเจด็เสมียน 4.50 .53 1

2. สะพานเจด็เสมียน - บางโตนด (

กลอง)

3.90 .74 มาก 2

3. 3.90 .74 มาก 2

4. โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 3.60 1.17 มาก 3

5. วดัสนามชยั 3.50 .85 มาก 4

6. วดัใหม่ชาํนาญ 3.50 .85 มาก 4

7. ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน 3.50 .85 มาก 4

8. สถานีรถไฟเจด็เสมียน 3.50 .97 มาก 5

9. ศาลเจา้ปุน กงมา 3.40 .97 ปานกลาง 6

10. ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี) 3.40 1.43 ปานกลาง 7

11. วดัตึกหิรัญราษฎร์ 3.30 .82 ปานกลาง 8

12. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 3.30 .82 ปานกลาง 8

13. ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู 3.30 1.16 ปานกลาง 9

14. ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) 3.10 .88 ปานกลาง 10

15. สวนศิลป์ บา้นดิน 2.90 1.37 ปานกลาง 11

16. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ 2.70 1.06 ปานกลาง 12

17. อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน(หลงั

ใหม่)

2.70 1.16 ปานกลาง 13

รวม 3.41 .50 ปานกลาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จาก 14 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูน้ําชุมชนและประชาชนใน

ให้ -มนุษยส์ร้างสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง

( 3.41) แต่ละองคป์ระกอบพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

คือ วดัเจ็ดเสมียน ( 4.50) ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ สะพาน

เจ็ดเสมียน - บางโตนด ( ) และ (

3.90) โรงงานหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) ( 3.60) วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญ ภูมิทศัน์

ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ ็ดเสมียนและสถานีรถไฟเจ ็ดเสมียน ( 3.50)และให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ ศาลเจา้ปุน กงมาและทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน

(119 ปี) ( 3.40) วดัตึกหิรัญราษฎร์ ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน และทศันียภาพ

บริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู ( 3.30) ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) (

3.10)สวนศิลป์ บ้านดิน ( 2.90)ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ และอาคารสํานักงาน

เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน(หลงัใหม่) ( 2.70)

2.2 -ธรรมชาติสร้างสรรค์

15 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -ธรรมชาติสร้างสรรค์

โดยกลุ่มตวัอยา่ง

-ธรรมชาติสร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. 4.20 .79 มาก 1

2. (พนัปี) 3.30 1.16 ปานกลาง 2

3. หนองบางงู 3.20 103 ปานกลาง 3

4. คลองมะขาม 3.00 .67 ปานกลาง 4

5. ตน้มะขามเทศ 2.90 .74 ปานกลาง 5

รวม 3.32 .60 ปานกลาง

15 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูน้าํชุมชนและประชาชนใน

ให้ -ธรรมชาติสร้างสรรคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(

3.32) แต่ละองคป์ระกอบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

แม่กลอง ( 4.20) และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ ตน้ (พนัปี)(

3.30) หนองบางงู ( 3.20) คลองมะขาม ( 3.00) และตน้มะขามเทศ ( 2.90)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 -นามธรรม

16 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรม โดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน(SD.)

ระดบั

ความสําคญั

อนัดบั

1. งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ 4.60 .52 มาก 1

2. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.40 .70 มาก 2

3. นายโกวิทย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน) 4.30 .82 3

4. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน 4.20 .63 มาก 4

5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ( 5) 4.00 1.25 มาก 5

6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ( 6) 4.00 1.33 มาก 6

7. นางละออง (การรําโทน) 4.00 .94 มาก 7

8. งานประเพณีการลอยกระทง 3.90 .88 มาก 8

9. งานประเพณีการก่อพระทราย 3.90 .99 มาก 9

10. การทาํไร่มะขามเทศ 3.90 .99 มาก 9

11. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน”

3.80 1.32 มาก 10

12. การทาํผา้ขาวมา้ 3.70 .67 มาก 11

13. งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว 3.60 1.07 มาก 12

14. งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา 3.60 1.07 มาก 12

15. นายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลป

การแสดง)

3.50 1.27 มาก 13

16. 3.40 1.07 ปานกลาง 14

17. พระยาวเิชนทร์ (อุเทน) 3.20 1.23 ปานกลาง 15

18. นายสาย กลอนสด (หวัหนา้คณะลิเก) 3.10 1.20 ปานกลาง 16

19. งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) 3.10 1.29 ปานกลาง 17

20. การตีเหลก็ 2.90 1.10 ปานกลาง 18

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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16 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรม โดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง (ต่อ)

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน(SD.)

ระดบั

ความสําคญั

อนัดบั

21. การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม 2.80 .92 ปานกลาง 19

22. 2.80 1.13 ปานกลาง 20

23. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว 2.80 1.13 ปานกลาง 20

รวม 3.45 .53 มาก

16 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูน้าํชุมชนและประชาชนใน

ให้ -นามธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (

3.45) แต่ละองค์ประกอบพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ คือ

( 4.60) รองลงมาคือ การทาํ

หวัผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) ( 4.40) และนายโกวิทย ์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน)

( 4.30)ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากคือ การทําเค้กมะพร้าวอ่อน ( 4.20)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 5)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ( 6) และนาง

(การรําโทน) ( 4.00) งานประเพณีการลอยกระทง งาน

ประเพณีการก่อพระทรายและการทาํไร่มะขามเทศ ( 3.90) สมเด็จพระเจา้ตากสิน

“หมู่บ้านเจ็ดเสมียน” ( 3.80)การทาํผา้ขาวม้า ( 3.70) งาน

ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว และงานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา ( 3.60) นายมานพ มี

จาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง) ( 3.50) และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปาน

กลางคือ ( 3.40) พระยาวิเชนทร์ (อุ

เทน) บวับาน ( 3.20) (หวัหนา้คณะ

ลิเก) และงานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) ( 3.10) การตีเหล็ก ( 2.90)

การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม การละเล่นการรําโทน

ฉ่อยและการทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว ( 2.80)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มผู้ จาํนวน 10 คน

1. ตวัอยา่งผู ้

17 เพศของกลุ่มตวัอยา่งผูท้รงคุณวฒิุ

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ

ชาย 7 70.0

หญิง 3 30.0

รวม 10 100.0

17 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู ้

นกัวชิาการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ70.0และเป็นเพศหญิง ร้อยละ30.0

18 ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งผู ้

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ

25-49 ปี 3 30.0

50 ปี 7 70.0

รวม 10 100.0

18 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างผู ้

นกัวชิาการส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ร้อยละ70.0 และมีอายรุะหวา่ง 25 – 49 ปี ร้อยละ30.0

19 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งผู ้

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ

คา้ขาย 3 30.0

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 4 40.0

ๆ เช่น ขา้ราชการบาํนาญ

นกัวชิาการอิสระ ฯลฯ

3 30.0

รวม 10 100.0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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19 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู ้

นกัวชิาการมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานราชการ คิดเป็นร้อยละ 40.0รองลงมามีอาชีพคา้ขาย

และ ๆ เช่น ขา้ราชการบาํนาญ นกัวชิาการอิสระ ฯลฯคิดเป็นร้อยละ30.0

20 การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งผู ้

การศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ

ประถม 2 20.0

มธัยม 1 10.0

ปริญญาตรี 3 30.0

ปริญญาโท 4 40.0

รวม 10 100.0

20 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้

นกัวิชาการมีการศึกษาระดบัปริญญาโทมาก คิดเป็นร้อยละ 40.0รองลงมามีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 30.0ระดบัประถม คิดเป็นร้อยละ 20.0 การศึกษาระดบั

มธัยมคิดเป็นร้อยละ10.0

21 ภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่งผู ้

ภูมิลาํเนา จํานวน (คน) ร้อยละ

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 16 - 20 ปี 1 10.0

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี 5 50.0

ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 4 40.0

รวม 10 100.0

21 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ ่มตัวอย่างผู ้

นกัวิชาการส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยู่อาศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน 21 ปี ร้อยละ50.0 รองลงมา

ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียนคิด

เป็นร้อยละ10.0

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญั

เจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งผู ้

2.1 -มนุษยส์ร้างสรรค์

22 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -มนุษยส์ร้างสรรค์โดย

กลุ่มตวัอยา่งผู ้

-มนุษย์สร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. วดัเจด็เสมียน 4.50 .53 1

2. ศาลเจา้ปุน กงมา 4.30 .67 2

3. 4.20 .63 มาก 3

4. วดัสนามชยั 4.10 .88 มาก 4

5. วดัตึกหิรัญราษฎร์ 4.10 .88 มาก 4

6. วดัใหม่ชาํนาญ 4.10 .88 มาก 4

7. โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.00 .82 มาก 5

8. ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี) 4.00 .82 มาก 5

9. สถานีรถไฟเจด็เสมียน 3.70 .95 มาก 6

10. สะพานเจด็เสมียน - บางโตนด (

แม่กลอง)

3.70 1.16 มาก 7

11. อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

(หลงัใหม่)

3.60 1.26 มาก 8

12. สวนศิลป์ บา้นดิน 3.40 .97 ปานกลาง 9

13. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ 3.20 1.14 ปานกลาง 10

14. ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู 3.10 .88 ปานกลาง 11

15. ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) 3.10 1.10 ปานกลาง 12

16. ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ็ดเสมียน 3.10 1.29 ปานกลาง 13

17. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 3.00 1.25 ปานกลาง 14

รวม 3.72 .42 มาก

   ส
ำนกัหอ
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จาก 22 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างผู ้ และ

นกัวิชาการให้ -มนุษยส์ร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก

( 3.72) แต่ละองค์ประกอบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก

คือ ( 4.50) รองลงมาคือ ศาลเจา้ปุน กงมา( 4.30)

ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ ( 4.20)วดัสนามชยั วดั

ตึกหิรัญราษฎร์ และวดัใหม่ชํานาญ ( 4.10) โรงงานหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) และ

ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี)( 4.00) สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน และสะพาน

เจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )( 3.70) อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน

(หลงัใหม่) ( 3.60) และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือสวนศิลป์ บา้นดิน (

3.40)ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ( 3.20) ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู ภูมิ

ทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า)และภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ็ดเสมียน( 3.10)

และภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน( 3.00)

2.2 -ธรรมชาติสร้างสรรค์

23 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -ธรรมชาติสร้างสรรค์

โดยกลุ่มตวัอยา่งผู ้

-ธรรมชาติสร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. 4.30 .67 1

2. (พนัปี) 4.30 .82 2

3. ตน้มะขามเทศ 3.80 .63 มาก 3

4. หนองบางงู 3.70 .82 มาก 4

5. คลองมะขาม 3.50 1.08 มาก 5

รวม 3.92 .53 มาก

23 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างผู ้

นกัวชิาการให้ความสาํ -ธรรมชาติสร้างสรรคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

( 3.92) แต่ละองคป์ระกอบพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

และ (พนัปี) ( 4.30) และให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ

ตน้มะขามเทศ ( 3.80) หนองบางงู ( 3.70) และคลองมะขาม ( 3.50)

   ส
ำนกัหอ
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2.3 -นามธรรม

24 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรม โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งผู ้

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน”

4.50 .53 มาก 1

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

5)

4.50 .53 1

3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

6)

4.30 .67 มาก 2

4. งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ 4.30 .82 3

5. 4.20 .63 มาก 4

6. งานประเพณีการก่อพระทราย 4.10 .74 มาก 5

7. พระยาวเิชนทร์ (อุเทน) 4.10 .88 มาก 6

8. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.10 .88 มาก 6

9. งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา 4.00 .67 มาก 7

10. งานประเพณีการลอยกระทง 3.90 .74 มาก 8

11. นายโกวิทย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน) 3.90 .88 มาก 9

12. 3.80 .79 มาก 10

13. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว 3.80 .79 มาก 10

14. นางละออง (การรําโทน) 3.70 .67 มาก 11

15. งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว 3.50 .71 มาก 12

16. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน 3.40 .70 ปานกลาง 13

17. นายสาย กลอนสด (หวัหนา้คณะลิเก) 3.40 .97 ปานกลาง 14

18. การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม 3.40 .97 ปานกลาง 14

19. การทาํไร่มะขามเทศ 3.30 .48 ปานกลาง 15

20. งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) 3.20 .79 ปานกลาง 16

   ส
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24 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรม โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งผู ้ (ต่อ)

-นามธรรม (Mean) มาตรฐาน

(SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

21. นายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลป

การแสดง)

3.20 .92 ปานกลาง 17

22. การทาํผา้ขาวมา้ 2.70 .67 ปานกลาง 18

23. การตีเหล็ก 2.70 .82 ปานกลาง 19

รวม 3.74 .49 มาก

24 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่าง และ

นักวิชาการให้ -นามธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (

3.74) แต่ละองค์ประกอบพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั คือ

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่ัว ( 5) ( 4.50)รองลงมาคือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ( 6) และงาน

ประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ ( 4.30) ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ ก ฐาน

ของชุมชนเจด็เสมียน ( 4.20) งานประเพณีการก่อพระทราย พระยาวิเชนทร์

(อุเทน) และการทาํหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) ( 4.10) งาน

ประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา( 4.00) งานประเพณีการลอยกระทง และนายโกวิทย์ วงศ์

ยะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจด็เสมียน) ( 3.90) ฉ่อย และ

การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว ( 3.80) (การรําโทน)

( 3.70) และงานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว ( 3.50)และให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั

ปานกลางคือการทาํเคก้มะพร้าวอ่อน (หัวหน้าคณะลิเก) และ

การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม ( 3.40) การทาํไร่มะขามเทศ (

3.30) งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) และนายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขา

ศิลปการแสดง) ( 3.20) และการทาํผา้ขาวมา้ และการตีเหล็ก ( 2.70)
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ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างชุมชนเจ็ดเสมียน จาํนวน 30 คน

1. ตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

25 เพศของกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ

ชาย 19 63.33

หญิง 11 36.67

รวม 30 100.00

25 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจ็ดเสมียนส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ63.33และเป็นเพศหญิง ร้อยละ36.67

26 ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ

25-49 ปี 10 20.00

50 ปี 20 80.00

รวม 30 100.00

26 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจ็ดเสมียนส่วนใหญ่มีอายุ

50 ปี ร้อยละ80.00และมีอายรุะหวา่ง 25 – 49 ปี ร้อยละ20.00

27 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ

คา้ขาย 5 16.67

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 18 60.00

เกษตรกรรม 2 6.66

ๆ เช่น ขา้ราชการบาํนาญ

นกัวชิาการอิสระ ฯลฯ

5 16.67

รวม 30 100.00

   ส
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27 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียนมีอาชีพเป็น

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ คิดเป็นร้อยละ 60.00รองลงมามีอาชีพคา้ขาย และอาชีพ ๆ

เช่น ข้าราชการบํานาญ นักวิชาการอิสระ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ16.67 อาชีพ

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ6.66

28 การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

การศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ

ประถม 2 6.67

มธัยม 4 13.33

อนุปริญญา 4 13.33

ปริญญาตรี 10 33.33

ปริญญาโท 8 26.67

. ฯลฯ 2 6.67

รวม 30 100.00

28 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียนมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ

26.67 การศึกษาระดบัประถม และ . ฯลฯคิดเป็นร้อยละ6.67

29ภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

ภูมิลาํเนา จํานวน (คน) ร้อยละ

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 1 – 5 ปี 1 3.33

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 6 – 10 ปี 0 0.00

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 11 – 15 ปี 2 6.67

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 16 – 20 ปี 2 6.67

อยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี 18 60.00

ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเจด็เสมียน 7 23.33

รวม 30 100.00
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29 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจ็ดเสมียนมีภูมิลาํเนาอยูอ่าศยัใน

ชุมชนเจ็ดเสมียน 21 ปี 60.00รองลงมาไม่ได้อยู่อาศยัในชุมชนเจ็ด

เสมียนคิดเป็นร้อยละ23.33 อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียนระหวา่ง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 3.33

2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญั

เจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

2.1 -มนุษยส์ร้างสรรค์

30 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -มนุษยส์ร้างสรรค์ โดย

กลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

-มนุษย์สร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. วดัเจด็เสมียน 4.37 .56 1

2. 4.03 .76 มาก 2

3. โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 3.93 .87 มาก 3

4. วดัสนามชยั 3.80 .85 มาก 4

5. วดัใหม่ชาํนาญ 3.80 .85 มาก 4

6. ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี) 3.80 1.03 มาก 5

7. ศาลเจา้ปุน กงมา 3.77 .82 มาก 6

8. สถานีรถไฟเจด็เสมียน 3.73 .87 มาก 7

9. วดัตึกหิรัญราษฎร์ 3.70 .88 มาก 8

10. สะพานเจด็เสมียน - บางโตนด (

แม่กลอง)

3.67 .84 มาก 9

11. ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจด็เสมียน 3.43 1.01 มาก 10

12. อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

(หลงัใหม่)

3.37 1.22 ปานกลาง 11

13. ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู 3.30 .95 ปานกลาง 12

14. ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) 3.27 .94 ปานกลาง 13

   ส
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30 การประเมินคุณค่าและความสาํคญัของ วฒันธรรม-มนุษยส์ร้างสรรค ์ โดย

กลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน (ต่อ)

-มนุษย์สร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

15. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 3.27 .98 ปานกลาง 14

16. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ 3.23 1.07 ปานกลาง 15

17. สวนศิลป์ บา้นดิน 3.03 1.00 ปานกลาง 16

รวม 3.62 .44 มาก

30 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจ็ดเสมียน ให้ความสําคญั

-มนุษยส์ร้างสรรค์โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก( 3.62)

พิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก วดัเจ็ด

เสมียน ( 4.37) ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ

แม่กลอง( 4.03) โรงงานหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) ( 3.93) วดัสนามชยั วดั

ใหม่ชาํนาญและทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) ( 3.80) ศาลเจา้ปุน กงมา

( 3.77) สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน( 3.73) วดัตึกหิรัญราษฎร์ ( 3.70) สะพานเจ็ด

เสมียน – บางโตนด ( )( 3.67) และภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจ็ด

เสมียน( 3.43)และใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางคือ อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจ็ด

เสมียน(หลงัใหม่) ( 3.37)ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู ( 3.30)ภูมิ

ทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) และภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน( 3.27)

ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ ( 3.23) และสวนศิลป์ บา้นดิน ( 3.03)

   ส
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2.2 -ธรรมชาติสร้างสรรค์

31 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -ธรรมชาติสร้างสรรค์

โดยกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

-ธรรมชาติสร้างสรรค์
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. 4.27 .69 1

2. (พนัปี) 3.77 .97 มาก 2

3. หนองบางงู 3.53 .94 มาก 3

4. คลองมะขาม 3.37 .89 ปานกลาง 4

5. ตน้มะขามเทศ 3.30 .79 ปานกลาง 5

รวม 3.65 .59 มาก

31 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจ็ดเสมียน ให้ความสําคญั

-ธรรมชาติสร้างสรรคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( 3.65) พิจารณา

แต่ละองค์ประกอบพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ มี

( 4.27) ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากคือตน้ (พนัปี) ( 3.77)

และหนองบางงู ( 3.53) และให้ความสําคัญอยู ่ในระดบัปานกลางคือ คลองมะขาม

( 3.37) และตน้มะขามเทศ ( 3.30)

2.3 -นามธรรม

32 การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -นามธรรมโดยกลุ่ม

ตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

1. งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ 4.47 .73 1

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

5)

4.20 .89 มาก 2

3. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช “หมู่บา้น

เจด็เสมียน”

4.20 1.00 มาก 3

   ส
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32 การประเมินคุณค่าและความสาํคญั -นามธรรม โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ชุมชนเจด็เสมียน (ต่อ)

-นามธรรม
(Mean) มาตรฐาน (SD.)

ระดับ

ความสําคัญ

อนัดับ

4. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.17 .79 มาก 4

5. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล

6)

4.10 .92 มาก 5

6. นายโกวิทย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน) 4.07 .83 มาก 6

7. งานประเพณีการลอยกระทง 3.97 .76 มาก 7

8. งานประเพณีการก่อพระทราย 3.97 .81 มาก 8

9. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน 3.83 .79 มาก 9

10.

สุโขทยั

3.83 .91 มาก 10

11. นางละออง (การรําโทน) 3.80 .76 มาก 11

12. พระยาวเิชนทร์ (อุเทน) 3.73 1.05 มาก 12

13. งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา 3.70 .84 มาก 13

14. งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว 3.60 .81 มาก 14

15. การทาํไร่มะขามเทศ 3.53 .82 มาก 15

16. นายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลป

การแสดง)

3.40 .97 ปานกลาง 16

17. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว 3.33 1.03 ปานกลาง 17

18. การทาํผา้ขาวมา้ 3.30 .92 ปานกลาง 18

19. 3.30 .99 ปานกลาง 19

20. งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) 3.23 .97 ปานกลาง 20

21. นายสาย กลอนสด (หวัหนา้คณะลิเก) 3.23 1.01 ปานกลาง 21

22. การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม 3.20 .92 ปานกลาง 22

23. การตีเหล็ก 2.93 .98 ปานกลาง 23

รวม 3.70 .53 มาก

   ส
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32 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียน ให้ความสําคญั

-นามธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 3.70) พิจารณาแต่ละ

องคป์ระกอบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ งานประเพณีการแห่ดอกไม้

( 4.47) ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ( 5) และสมเด็จพระเจา้ตาก

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” ( 4.20) การทาํหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว)

( 4.17) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ( 6) เสมียน

( 4.10) นายโกวิทย์ วงศ์ยะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน)( 4.07) งานประเพณี

การลอยกระทง และงานประเพณีการก่อพระทราย ( 3.97) การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน และ

( 3.83)

(การรําโทน)( 3.80)พระยาวิเชนทร์ (อุเทน) ( 3.73)งาน

ประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา( 3.70)งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว ( 3.60) การ

ทาํไร่มะขามเทศ( 3.53)และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางคือ นายมานพ มีจาํรัส

ศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง) ( 3.40) การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว ( 3.33)

การทาํผา้ขาวมา้ และ ( 3.30) งานแสดง

ศิลปวฒันธรรม (All About Art) และ (หวัหนา้คณะลิเก) (

3.23)การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม ( 3.20) และการตีเหล็ก (

2.93)

3. มชุมชนเจ็ดเสมียน

30 คน มีผูเ้สนอใหพ้ิจารณาองคป์ระกอบ

(1) -มนุษยส์ร้างสรรค์

33 พิจารณาว่าเป็น -มนุษย์

สร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ จํานวน ระดับ

1. ศาลตาผา้ขาว 3 4

2. ศาลปู่ ยอง 2 5

3. ตลาดนดัในตลาด 119 ปี และบริเวณวดัจม 1 5
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33 -มนุษย์

สร้างสรรค์ (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ จํานวน ระดับ

4. โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 1 5

5. ศูนยเ์รียนรู้และขอ้มูลชุมชน/ตาํบล 1 5

6. หลุมเปิด ( 2) 1 4

7. ศาลหลวงปู่ดาํ 1 4

8. เจา้แม่กวนอิมมูลนิธิดวงธรรม 1 3

33

วฒันธรรม-มนุษยส์ร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อศาลตาผา้ขาว

รองลงมาคือ ศาลปู่ ยอง ตลาดนดัในตลาด 119 ปี และบริเวณวดัจมโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนและศูนย์

เรียนรู้และขอ้มูลชุมชน/ตาํบล

(2) -ธรรมชาติสร้างสรรค์

34 วฒันธรรม-ธรรมชาติ

สร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ จํานวน ระดับ

1. 2 5

2. บุคลากรผูมี้ฝีมือในงานศิลปะหตัถกรรมในชุมชน 1 5

34

วฒันธรรม-ธรรมชาติสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อบุคลากรผูเ้ป็น

บุคลากรผูมี้ฝีมือในงานศิลปะหตัถกรรมในชุมชน

ควรจดัอยู่ในประเภท

-นามธรรม
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(3) -นามธรรม

35 -นามธรรม

ข้อเสนอแนะ จํานวน ระดับ

1. สมชัชาชุมชน-สมชัชาแห่งชาติ 2 5

2. สภาองคก์รชุมชน 1 5

3.โครงการเดินตามรอยพ่อ 1 5

4. การทาํนาขา้ว 1 4

5.การทาํสวนผกั 1 4

35

วฒันธรรม-นามธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสมชัชาชุมชน-สมชัชา

แห่งชาติ สภาองคก์รชุมชน และโครงการเดินตามรอยพอ่

4.

36

ข้อเสนอแนะ จํานวน

1. งานวิจัยมีประโยชน์กับชุมชน หลังจากทาํวิจัยเสร็จ เห็นควรมอบให้กับ 2

2.

วชิาการได้

1

36 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า

ชน์กบัชุมชน หลงัจากทาํ

องค์ความรู้สําหรับชุมชนต่อไป รองลงมาคือ
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5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

วฒันธรรมของชุมชนเจด็เสมียนแยกตามกลุ่มตวัอยา่งและประเภท

กลุ่มตัวอย่าง

1. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -มนุษย์

สร้างสรรค์โดยกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั

มาก ( 3.72) โดยให้ความสําคญัต่อโรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว)

มาก รองลงมาคือ วดัเจ็ดเสมียน สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี)

อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน(หลงัใหม่) วดัตึกหิรัญราษฎร์ ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบาง

งู - วดัเจ็ดเสมียนศาลเจา้ปุน กงมา ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบ

คลองชลประทาน และทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู

ส่วน คือ

สะพานเจด็เสมียน - บางโตนด ( กลอง)และสวนศิลป์ บา้นดิน

2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญั -

ธรรมชาติสร้างสรรคโ์ดยกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ให้ความสําคญัอยู่

ในระดบัมาก ( 3.70) โดยให้ความสําคญัต่อ และ

ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากคือตน้ (พนัปี) หนองบางงู และคลองมะขาม

ส่วน คือ

ตน้มะขามเทศ

3. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -

นามธรรมโดยกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั

มาก ( 3.73) โดยให้ความสําคญัต่องานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

รองลงมาคือ “หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” และให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ห ัว ( 5)เสด็จ

ประเพณีการลอยกระทง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หวั ( 6)เสด็จประทบั วงศ์ยะรา (อดีตกาํนนัตาํบล

เจ็ดเสมียน) การทาํหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว)

(อุเทน)

(การรําโทน) งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว นาย
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มานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง) งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา งาน

ประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา และการทาํผา้ขาวมา้

ส่วน คือ

งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) การละเล่นการเขา้ผกีระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผีสุ่ม การ

ทาํไร่มะขามเทศ การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว

(หวัหนา้คณะลิเก) และการตีเหล็ก

กลุ่มตัวอย่างผู้นําชุมชนและ

1. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -

มนุษยส์ร้างสรรค์โดยกลุ่มตวัอยา่งผูน้าํชุมชนและชาวเจ็ดเสมียนพบวา่ ให้ความสําคญัอยู่ในระดบั

ปานกลาง( 3.41) โดยให้ความสําคญัต่อวดัเจ็ดเสมียน และให้

ความสําคญัอยู่ในระดับมากคือ สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )ทศันียภาพ

บริเวณริม แม่กลองโรงงานหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) วดัสนามชัย วดัใหม่ชาํนาญ ภูมิ

ทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ็ดเสมียน และสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน

ส่วน คือ

ศาลเจา้ปุน กงมาทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี) วดัตึกหิรัญราษฎร์ ภูมิทศัน์ถนนสาย

เลียบคลองชลประทาน ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม

(สายเก่า) สวนศิลป์ บา้นดินภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ และอาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจ็ด

เสมียน(หลงัใหม่)

2. การวเิคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญั -ธรรมชาติ

สร้างสรรคโ์ดยกลุ่มตวัอยา่งผูน้าํชุมชนและชาวเจ็ดเสมียนพบวา่ ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง

( 3.33) โดยใหค้วามสาํคญัต่อ

ส่วน คือ

ตน้ (พนัปี) หนองบางงู คลองมะขาม และตน้มะขามเทศ

3. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -

นามธรรมโดยกลุ่มตวัอย่างผูน้าํชุมชนและชาวเจ็ดเสมียนพบว่า ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

( 3.45) โดยให้ความสําคญัต่องานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

รองลงมาคือการทาํหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) และนายโกวิทย์ วงศ์ยะรา (อดีตกาํนนั

ตาํบลเจด็เสมียน)และให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากคือ การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ( 5)

เจา้อยูห่วั ( 6) (การรํา
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โทน) งานประเพณีการลอยกระทง งานประเพณีการก่อพระทรายการทาํไร่มะขามเทศ สมเด็จพระ

เจา้ตากสินมหาราช “หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” การทาํผา้ขาวมา้ งานประเพณีการแข่งขนัเรือ

ยาว งานประเพณีการ แห่เทียนจํานําพรรษา และนายมานพ มีจํารัสศิลปินร่วมสมัย (สาขา

ศิลปการแสดง)

ส่วน คือ

สุโขทยั พระยาวิเชนทร์ (อุเทน)

บาน (หวัหนา้คณะลิเก) งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)

การตีเหล็ก

เพลงฉ่อยและการทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว

กลุ่มตัวอย่างผู้

1. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -

มนุษยส์ร้างสรรค์โดยกลุ่มตวัอย่าง เจ็ดเสมียนพบว่า ให้ความสําคญัอยู่ใน

ระดบัมาก( 3.72) โดยให้ความสําคญัต่อวดัเจ็ดเสมียน รองลงมาคือ

ศาลเจา้ปุน กงมาและใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากคือ

ชยั วดัตึกหิรัญราษฎร์ วดัใหม่ชาํนาญ โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว)ทศันียภาพบริเวณตลาด

เก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี)สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )

และอาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน(หลงัใหม่)

ส่วน าและความสําคญัในระดบัปานกลาง คือ

สวนศิลป์ บา้นดินภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู ภูมิ

ทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า)ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู -วดัเจ็ดเสมียนและภูมิทศัน์ถนน

สายเลียบคลองชลประทาน

2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -

ธรรมชาติสร้างสรรค์โดยกลุ่มตวัอย่าง เจ็ดเสมียนพบว่า ให้ความสําคญั

อยู่ในระดบัมาก ( 3.92) โดยให้ความสําคญัต่อ และ (พนัปี)

และให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากคือต้นมะขามเทศ หนองบางงู และคลอง

มะขาม

3. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ -

นามธรรมโดยกลุ่มตวัอยา่ง เจด็เสมียนพบวา่ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก

( 3.74) โดยให้ความสําคญัต่อ “หมู่บา้นเจ็ด

เสมียน” และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ( 5) เจ็ด
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เสมียน รองลงมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาล

6)เสด็จประทับแรม และงานประเพณีการแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากคือ

การก่อพระทราย พระยาวิเชนทร์ (อุเทน) (หัว

ไชโป้ว) งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษางานประเพณีการลอยกระทง นายโกวิทย ์วงศ์ยะรา

(อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน)

(การรําโทน) และงานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว

ส่วนองค์ประ คือ

(หวัหน้าคณะลิเก) การละเล่นการเขา้ผี

กระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม การทาํไร่มะขามเทศ งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)นาย

มานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง)การทาํผา้ขาวมา้ และการตีเหล็ก

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างชุมชนเจ็ดเสมียน

1. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

เจ็ดเสมียน - มนุษยส์ร้างสรรค์ พบว่า มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

( 3.62) โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัต่อวดัเจ็ดเสมียนม ในระดบัมาก และให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากคือ

(หัวไชโป้ว) วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) ศาลเจา้ปุน

กงมา สถานีรถไฟเจด็เสมียน วดัตึกหิรัญราษฎร์ สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )

และภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจด็เสมียน

ส่วน คือ

อาคารสํานกังานเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน(หลงัใหม่) ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะหนองบางงูภูมิ

ทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทานภูมิทศัน์ถนนสายเลียบ

ทางรถไฟ และสวนศิลป์ บา้นดิน

2. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

เจด็เสมียน -ธรรมชาติสร้างสรรค์ พบวา่ มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก

( 3.63) โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อ ในระดบั

และให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากคือ หวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) (พนัปี) และหนองบาง

งู

ส่วน คือ

คลองมะขาม และตน้มะขามเทศ
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3. การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

เจ็ดเสมียน -นามธรรมพบว่า มีความสําคญัอยู ่ในระดบัมาก

( 3.70) โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่องานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์มาก

ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่ัว ( 5)

“หมู่บา้นเจด็เสมียน” การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั

( 6) (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน)

งานประเพณีการลอยกระทง งานประเพณีการก่อพระทราย การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน

(การรําโทน)พระยาวิ

เชนทร์ (อุเทน) นายกอง

การแข่งขนัเรือยาว และการทาํไร่มะขามเทศ

ส่วน ค่าและความสําคญัในระดบัปานกลางคือ

นายมานพ มีจาํรัสศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง) การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว การทาํผา้ขาวมา้

ฉ่อย งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) นายสาย

(หวัหนา้คณะลิเก)การละเล่นการเขา้ผกีระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม และ

การตีเหล็ก

6. สรุป

การประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน 3 กลุ่มตวัอย่างโดยรวมกล่าวได้ว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั

ของอตั เจด็เสมียน

1. กลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

3 ดา้น คือ -มนุษยส์ร้างสรรค์( 3.72) ความสําคญัของอตัลกัษณ์

-ธรรมชาติสร้างสรรค์ ( 3.70) และความสําคัญของอัตลักษณ์

-นามธรรม( 3.73)

2. กลุ่มตวัอยา่งผูน้าํชุมชนและ

กลุ่มตวัอย่างผูน้าํชุมชนและ ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

จาํนวน 1 ดา้น คือ -นามธรรม ( 3.45) และให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั

ปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น คือ -มนุษยส์ร้างสรรค์( 3.41)

วฒันธรรม-ธรรมชาติสร้างสรรค์ ( 3.32)
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3. กลุ่มตวัอยา่งผู ้ และนกัวชิาการ

กลุ่มตวัอย่างผู ้ ให้ความสําคญัอยู่ในระดบั

มาก 3 ดา้น คือ -มนุษยส์ร้างสรรค์( 3.72) -

ธรรมชาติสร้างสรรค์ ( 3.92) -นามธรรม ( 3.74)

4. ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งชุมชนเจด็เสมียน

กลุ่มตัวอย่างชุมชนเจ็ดเสมียนให้ความสําคัญอยู่ในระดับ 3 ด้าน คือ

-มนุษย์สร้างสรรค์( 3.62) -ธรรมชาติ

สร้างสรรค์ ( 3.65) -นามธรรม ( 3.70)

5.

ชุมชนเจด็เสมียน

กลุ่มตวัอยา่งบางคนเสนอแนะวา่

เจ็ดเสมียน ไดแ้ก่ ศาลตาผา้ขาว ศาลปู่ ยอง บุคลากรผู ้

และสมชัชาชุมชน-สมชัชาแห่งชาติ

6.

กลุ่มตวัอยา่งบางคนมีความเห็นว่า งานวิจยัมีประโยชน์กบัชุมชน หลงัจาก

และ

วชิาการได้

สรุปไดว้่าการประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

3 กลุ่มตวัอย่าง โดยให้

-นามธรรม คุณค่าและ

-ธรรมชาติสร้างสรรค์ และคุณค่าและความสําคญัของ

-มนุษยส์ร้างสรรค์ตามลาํดบั
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6

สรุปผลการวเิคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผ่านมาเป็นการดาํเนินการสํารวจความคิดเห็นการประเมินคุณค่าและ

ความสําคญัของ 3 กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามสัมภาษณ์แบบเจาะจง จะเป็นการนาํการประมวลผลและการวิเคราะห์

คุณค่าและความสําคัญโดยกลุ่มตัวอย่าง มาสรุปโดยการวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลแต่ละกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม แล้วทาํการอภิปรายผล และเสนอแนะ

แนวทางในการวางแผนพฒันาชุมชนเจด็เสมียนต่อไป

1. สรุปผลการวเิคราะห์

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินคุณค่าและความสัญของ วฒันธรรม

ชุมชนเจด็เสมียน สรุปผลได้

1. ภาพรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง

ตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียน

รวม 30 ของกลุ่มตวัอยา่ง

37 การเปรียบเทียบเพศของกลุ่มตวัอยา่งเจด็เสมียน

เพศ

กลุ่มข้าราชการและ กลุ่มผู้นําชุมชนและ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

และนักวชิาการ
ผลรวม 3 กลุ่ม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ชาย 5 50.0 7 70.0 7 70.0 19 63.33

หญิง 5 50.0 3 30.0 3 30.0 11 36.67

รวม 10 100.0 10 100.0 10 100.0 30 100.00
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38 การเปรียบเทียบช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งเจด็เสมียน

อายุ

กลุ่มข้าราชการและ กลุ่มผู้นําชุมชนและ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลรวม 3 กลุ่ม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

25 - 49 ปี 5 50.0 2 20.0 3 30.0 10 20.00

50 ปี 5 50.0 8 80.0 7 70.0 20 80.00

รวม 10 100.0 10 100.0 10 100.0 30 100.00

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างเพศ และอายุ ของกลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียน ใน

การวิเคราะห์พบว่า เพศชาย เป็นกลุ่มตวัอย่าง 63.33

ส่วนเพศหญิงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 36.67 ( 37)

โดยกลุ่มตวัอยา่ง 50 80.00

และมีอายุระหว่าง 25 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ( 38)

2. การเปรียบเทียบด้านอาชีพของกลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียน ในการวิเคราะห์

พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานราชการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ

คา้ขาย และประกอบอาชีพ ๆ เช่น ขา้ราชการบาํนาญ นกัวิชาการอิสระ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 16.67

และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.66 ( 39)

39 การเปรียบเทียบอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งเจด็เสมียน

อาชีพ

กลุ่มข้าราชการและ

พนักงานส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชนและ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลรวม 3 กลุ่ม

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ

คา้ขาย 0 0.0 2 20.0 3 30.0 5 16.67

ขา้ราชการ/พนกังาน

ราชการ

10 100.0 4 40.0 4 40.0 18 60.00

เกษตรกรรม 0 0.0 2 20.0 0 0.0 2 6.66

ๆ เช่น ขา้ราชการ

บาํนาญ นกัวิชาการ

อิสระ ฯลฯ

0 0.0 2 20.0 3 30.0 5 16.67

รวม 10 100.0 10 100.0 10 100.0 30 100.00
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40 การเปรียบเทียบระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งเจด็เสมียน

ระดับการศึกษา

กลุ่มข้าราชการและ

พนักงานส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชนและ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลรวม 3 กลุ่ม

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ประถม 0 0.0 0 0.0 2 30.0 2 6.67

มธัยม 0 0.0 3 30.0 1 10.0 4 13.33

อนุปริญญา 3 30.0 1 10.0 0 0.0 4 13.33

ปริญญาตรี 4 40.0 3 30.0 3 30.0 10 33.33

ปริญญาโท 3 30.0 1 10.0 4 40.0 8 26.67

. 0 0.0 2 20.0 0 0.0 2 6.67

รวม 10 100.0 10 100.0 10 100.0 30 100.00

3. การเปรียบเทียบระดบัการศึกษา และภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอย่างเจ็ดเสมียน

ในการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ

ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดบัมธัยม และอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ

ระดบั . คิดเป็นร้อยละ 6.67 ( 40) ส่วนภูมิลาํเนาส่วนใหญ่อยู่

อาศยัในชุมชนเจด็เสมียน 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชน

เจด็เสมียน คิดเป็นร้อยละ 23.33 อยู่อาศยัในชุมชนเจ็ดเสมียนระหว่าง 11 – 15 ปี และ 16 -20 ปี คิด

เป็นร้อยละ 6.67 และอยู่อาศยัในชุมชนเจด็เสมียนระหวา่ง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.33 ( 41)

41 การเปรียบเทียบภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่งเจด็เสมียน

ภูมลิาํเนา

กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้นําชุมชนและ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลรวม 3 กลุ่ม

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ

อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน

ระหวา่ง 1 – 5 ปี

1 10.0 0 0.0 0 0.0 1 3.33

อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน

ระหวา่ง 6 – 10 ปี

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00

อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน

ระหวา่ง 11 – 15 ปี

2 20.0 0 0.0 0 0.0 2 6.67
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41 การเปรียบเทียบภูมิลาํเนาของกลุ่มตวัอยา่งเจด็เสมียน (ต่อ)

ภูมลิาํเนา

กลุ่มข้าราชการและ

พนักงานส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชนและ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลรวม 3 กลุ่ม

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ

อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน

ระหวา่ง 16 – 20 ปี

1 10.0 0 0.0 1 10.0 2 6.67

อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน

21 ปี

3 30.0 10 100.0 5 50.0 18 60.00

ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชน

เจ็ดเสมียน

3 30.0 0 0.0 4 40.0 7 23.33

รวม 10 100.0 10 100.0 10 100.0 30 100.00

2. คุณค่า ชุมชนเจด็เสมียน

2.1 ชุมชนเจด็เสมียน-มนุษยส์ร้างสรรค์

42 การเปรียบเทียบผลการประเมิน -

มนุษยส์ร้างสรรค์

-มนุษย์

สร้างสรรค์

กลุ่มข้าราชการ

และพนักงาน

ส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชน

และประชาชน

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

และนกัวชิาการ

ผลการวเิคราะห์

รวม 3 กลุ่ม

Mean SD. Mean SD. Mean SD. Mean SD. ความสําคญั

1. วดัเจ็ดเสมียน 4.10 .57 4.50 .53 4.50 .53 4.37 .56

2.

แม่กลอง

4.00 .94 3.90 .74 4.20 .63 4.03 .76 มาก

3. โรงงานหวัผกักาดหวาน

(หวัไชโป้ว)

4.20 .42 3.60 1.17 4.00 .82 3.93 .87 มาก

4. วดัสนามชยั 3.80 .79 3.50 .85 4.10 .88 3.80 .85 มาก

5. วดัใหม่ชาํนาญ 3.80 .79 3.50 .85 4.10 .88 3.80 .85 มาก

6. ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็

เสมียน (119 ปี)

4.00 .67 3.40 1.43 4.00 .82 3.80 1.03 มาก

7. ศาลเจา้ปุ้นเถ่า กงม่า 3.60 .52 3.40 .97 4.30 .67 3.77 .82 มาก

8. สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน 4.00 .67 3.50 .97 3.70 .95 3.73 .87 มาก

9. วดัตึกหิรัญราษฎร์ 3.70 .82 3.30 .82 4.10 .88 3.70 .88 มาก
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42 การเปรียบเทียบผลการประเมิน -

มนุษยส์ร้างสรรค์ (ต่อ)

-มนุษย์

สร้างสรรค์

กลุ่มข้าราชการ

และพนักงาน

ส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชน

และประชาชน

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

และนกัวชิาการ

ผลการวเิคราะห์

รวม 3 กลุ่ม

Mean SD. Mean SD. Mean SD. Mean SD. ความสําคญั

10. สะพานเจด็เสมียน - บางโตนด

( )

3.40 .52 3.90 .74 3.70 1.16 3.67 .84 มาก

11. ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู -

วดัเจ็ดเสมียน

3.70 .82 3.50 .85 3.10 1.29 3.43 1.01 มาก

12. อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบล

เจ็ดเสมียน (หลงัใหม่)

3.80 1.03 2.70 1.16 3.60 1.26 3.37 1.22 ปานกลาง

13. ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สาย

เก่า)

3.60 .84 3.10 .88 3.10 1.10 3.27 .94 ปานกลาง

14. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลอง

ชลประทาน

3.50 .85 3.30 .82 3.00 1.25 3.27 .98 ปานกลาง

15. ทศันียภาพบริเวณสวนสาธารณะ

หนองบางงู

3.50 .85 3.30 1.16 3.10 .88 3.30 .95 ปานกลาง

16. ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ 3.80 .79 2.70 1.06 3.20 1.14 3.23 1.07 ปานกลาง

17. สวนศิลป์ บา้นดิน 2.80 .42 2.90 1.37 3.40 .97 3.03 1.00 ปานกลาง

รวม 3.72 .84 3.41 .50 3.72 .42 3.62 .44 มาก

42 ในการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้คุณค่าและความสําคญั

-มนุษยส์ร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3.62

ด้วย 0.44 พิจารณาแต่ละองคป์ระกอบพบวา่ วดัเจ็ดเสมียน

สูงสุด ( 4.37) รองลงมาคือ กลอง ( 4.03) โรงงานหัว

ผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) ( 3.93) วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญ และทศันียภาพบริเวณตลาดเก่า

เจ็ดเสมียน (119 ปี) ( 3.80) ศาลเจา้ปุ้นเถ่า กงม่า ( 3.77) สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน

( 3.73) วดัตึกหิรัญราษฎร์ ( 3.70) สะพานเจ็ดเสมียน – บางโตนด (

กลอง) ( 3.67) และภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน ( 3.43)

วเิคราะห์เปรียบเทียบ คุณค่าและความสําคญัของแต่ละกลุ่ม

ตวัอย่างพบว่า กลุ่ม ให้
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กลุ่มผู ้ และ โดยมี

3.72, 3.72 และ 3.41 ตามลาํดบั ผลการประเมินคุณค่าและความสําคญัของอตั

ลกัษณ์ -มนุษยส์ร้างสรรคข์องชุมชนเจด็เสมียนของทุกกลุ่มมี ระดบั

3.62 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างชุมชนเจ็ดเสมียนให้คุณค่าและความสําคัญ

เกิดจากมนุษยเ์ป็นผู ้ ในระดบัมาก

2.2 ชุมชนเจด็เสมียน-ธรรมชาติสร้างสรรค์

43 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณค่า -

ธรรมชาติสร้างสรรค์

-ธรรมชาติ

สร้างสรรค์

กลุ่มข้าราชการ

และพนักงาน

ส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชน

และประชาชน

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

และนกัวชิาการ

ผลการวเิคราะห์

รวม 3 กลุ่ม

Mean SD. Mean SD. Mean SD. Mean SD. ความสําคญั

1. 4.30 .67 4.20 .79 4.30 .67 4.27 .69

4. (พนัปี) 3.70 .67 3.30 1.16 4.30 .82 3.77 .97 มาก

2. หนองบางงู 3.70 .95 3.20 1.03 3.70 .82 3.53 .94 มาก

3. คลองมะขาม 3.60 .84 3.00 .67 3.50 1.08 3.37 .89 ปานกลาง

5. ตน้มะขามเทศ 3.20 .79 2.90 .74 3.80 .63 3.30 .79 ปานกลาง

รวม 3.70 .45 3.32 .60 3.92 .53 3.65 .59 มาก

43 ในการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้คุณค่าและความสําคญัของ

-ธรรมชาติสร้างสรรค์ 3.65

0.59 แต่ละองค์ประกอบพบว่า

สูงสุด ( 4.27) รองลงมาคือ (พนัปี) ( 3.77) และหนองบางงู ( 3.53)

วเิคราะห์เปรียบเทียบ

ตวัอย่างพบว่า กลุ่มผู ้ ให้

และ โดยมี

3.92, 3.70 และ 3.32 ตามลาํดบั ผลการประเมินคุณค่าและความสําคญัของ

วฒันธรรม-ธรรมชาติสร้างสรรค์ของชุมชนเจ็ดเสมียนของทุกกลุ่มมี 3.65

หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียนให้คุณค่าและความสําคญั

ระดบัมาก
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2.3 ชุมชนเจด็เสมียน-นามธรรม

44 การเปรียบเทียบผลการประเมิน -นามธรรม

-

นามธรรม

กลุ่มข้าราชการ

และพนักงาน

ส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชน

และประชาชน

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

และนกัวชิาการ

ผลการวเิคราะห์

รวม 3 กลุ่ม

Mean SD. Mean SD. Mean SD. Mean SD. ความสําคญั

1. งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ย

สงกรานต์

4.50 .85 4.60 .52 4.30 .82 4.47 .73

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ( 5) เสด็จประทบั

4.10 .74 4.00 1.25 4.50 .53 4.20 .89 มาก

3. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน”

4.30 .95 3.80 1.32 4.50 .53 4.20 1.00 มาก

4. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) 4.00 .82 4.40 .70 4.10 .88 4.17 .79 มาก

5. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้

เจา้อยูห่วั ( 6) เสด็จประทบั

4.00 .67 4.00 1.33 4.30 .67 4.10 .92 มาก

6. นายโกวทิย ์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนั

ตาํบลเจด็เสมียน)

4.00 .82 4.30 .82 3.90 .88 4.07 .83 มาก

7. งานประเพณีการลอยกระทง 4.10 .74 3.90 .88 3.90 .74 3.97 .76 มาก

8. งานประเพณีการก่อพระทราย 3.90 .74 3.90 .99 4.10 .74 3.97 .81 มาก

9. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน 3.90 .88 4.20 .63 3.40 .70 3.83 .79 มาก

10.

เสมียน

3.90 .88 3.40 1.07 4.20 .63 3.83 .91 มาก

11.

(การรําโทน)

3.70 .67 4.00 .94 3.70 .67 3.80 .76 มาก

12. พระยาวเิชนทร์ (อุเทน) นายกอง 3.90 .88 3.20 1.23 4.10 .88 3.73 1.05 มาก

13. งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํ

พรรษา

3.50 .71 3.60 1.07 4.00 .67 3.70 .84 มาก

14. งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว 3.70 .67 3.60 1.07 3.50 .71 3.60 .81 มาก

15. การทาํไร่มะขามเทศ 3.40 .84 3.90 .99 3.30 .48 3.53 .82 มาก
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44 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณค่า -

นามธรรม (ต่อ)

-

นามธรรม

กลุ่มข้าราชการ

และพนักงาน

ส่วน

กลุ่มผู้นําชุมชน

และประชาชน

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

และนกัวชิาการ

ผลการวเิคราะห์

รวม 3 กลุ่ม

Mean SD. Mean SD. Mean SD. Mean SD. ความสําคญั

16. นายมานพ มีจาํรัส ศิลปินร่วม

สมยั (สาขาศิลปการแสดง)

3.50 .71 3.50 1.27 3.20 .92 3.40 .97 ปานกลาง

17. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว 3.40 .97 2.80 1.13 3.80 .79 3.33 1.03 ปานกลาง

18. การทาํผา้ขาวมา้ 3.50 1.08 3.70 .67 2.70 .67 3.30 .92 ปานกลาง

19.

ขา้ว เพลงฉ่อย

3.30 .82 2.80 1.13 3.80 .79 3.30 .99 ปานกลาง

20. งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All

About Art)

3.40 .84 3.10 1.29 3.20 .79 3.23 .97 ปานกลาง

21. นายสาย กลอนสด ศิลปิน

(หวัหนา้คณะลิเก)

3.20 .92 3.10 1.20 3.40 .97 3.23 1.01 ปานกลาง

22. การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผี

กระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม

3.40 .84 2.80 .92 3.40 .97 3.20 .92 ปานกลาง

23. การตีเหลก็ 3.20 1.03 2.90 1.10 2.70 .82 2.93 .98 ปานกลาง

รวม 3.73 .53 3.45 .53 3.74 .49 3.70 .53 มาก

44 ในการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้คุณค่าและความสําคญั

ของ -นามธรรม 3.70

0.53 แต่ละองคป์ระกอบพบวา่ งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ย

สงกรานต์ ( 4.47) รองลงมาคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว

( 5) และ

“หมู่บ้านเจ็ดเสมียน” ( 4.20) การทําหัวผกักาดหวาน (หัวไชโป้ว) ( 4.17)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ( 6) (

4.10) นายโกวทิย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจด็เสมียน) ( 4.07) งานประเพณีการลอยกระทง

และงานประเพณีการก่อพระทราย ( 3.97) การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน และ

( 3.83) (การรําโทน)

( 3.80) พระยาวิเชนทร์ (อุเทน) นายกอง ( 3.73) งานประเพณีการ
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แห่เทียนจาํนาํพรรษา ( 3.70) งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว ( 3.60) การทาํไร่มะขาม

เทศ ( 3.53)

วเิคราะห์เปรียบเทียบ

ตวัอย่างพบว่า กลุ่มผู ้ ให้

กลุ่ม และ โดยมีค่า

3.74, 3.73 และ 3.45 ตามลาํดบั ผลการประเมิน

วฒันธรรม-นามธรรมของชุมชนเจ็ดเสมียนของทุกกลุ่มมี 3.70 หมายความว่า

กลุ่มตวัอย่างชุมชนเจ็ดเสมียนให้คุณค่าและความสําคญั เป็นนามธรรม

ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมในระดบัมาก

2.

ในการประเมิน เจ็ดเสมียน

จังหวดัราชบุรี ได้ทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินศึกษาคุณค่าและความสําคัญของ

ดา้นธรรมชาติสร้างสรรค ์และดา้นนามธรรม

จากการวิเคราะห์ให้ภาพของ แวดลอ้มวฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียนดงัปรากฏ 45

45 ก าร เปรีย บ เทีย บ ผล ก า รปร ะ เม ิน

วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน 3 กลุ่มตวัอยา่ง

คุณค่าและความสําคญัของ
กลุ่มข้าราชการ

และพนักงาน

กลุ่มผู้นําชุมชน

และประชาชน

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวชิาการ

ผลการวเิคราะห์

รวม 3 กลุ่ม

Mean ความสําคญั Mean ความสําคญั Mean ความสําคญั Mean ความสําคญั

1. ดา้นมนุษยส์ร้างสรรค์ 3.75 มาก 3.39 ปานกลาง 3.73 มาก 3.62 มาก

2. ดา้นธรรมชาติสร้างสรรค์ 3.54 มาก 3.33 ปานกลาง 4.01 มาก 3.63 มาก

3. ดา้นนามธรรม 3.73 มาก 3.45 มาก 3.74 มาก 3.70 มาก

คุณค่าและ ความสําคญั

วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน จงัหวดัราชบุรี 3 กลุ่มตวัอย่าง ทุกกลุ่มตวัอย่างให้ความ

ชุมชนเจ็ดเสมียนไปในทิศทาง

เดียวกนั
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1. ชุมชนเจ็ดเสมียน ดา้นมนุษย์

สร้างสรรค์ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัต่อการมีวดัเจด็เสมียน

(หวัไชโป้ว) วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญ ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) ศาลเจา้ปุ้นเถ่า

กงม่า สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน วดัตึกหิรัญราษฎร์ สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )

ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู - วดัเจ็ดเสมียน ชุมชนเจ็ดเสมียนควร

เจ็ดเสมียน

และเห็นคุณค่าและความสาํคญัของ คนในชุมชนเป็นผูส้ร้าง

2. เจ ็ดเสมียน ดา้น

ธรรมชาติสร้างสรรค์ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า กลุ่ม

ตวัอย ่างให้ความสําคญัต่อ (พนัปี) หนองบางงู

ธรรมชาติสร้างสรรค์มาและมีคุณค่าต่อชุมชนเจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียนควรอนุรักษ์

เกิดจาก

รู้จกัและเห็นคุณค่าและ

3. เจ็ดเสมียน ด้านนามธรรม

โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัต่องาน

ประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ( 5) เสด็จ

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” การทาํ

หวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ( 6) เสด็จประทบัแรม

นายโกวิทย์ วงศ์ยะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน) งานประเพณีการลอยกระทง

(การรําโทน) พระยาวิเชนทร์ (อุเทน)

บวับาน งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว และการทาํไร่

มะขามเทศ

สืบ คุณค่าและความสําคญัของ

อนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ แต่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อนายสาย กลอนสด ศิลปิน

(หัวหน้าคณะลิเก) งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art) การละเล่นการเขา้ผี

กระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม และการตีเหล็ก ในระดับปาน เพราะเป็น

ปัจจุบนัตวัอยา่ง เป็น

(คณะลิเก) การละเล่นเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา

ผีสุ่ม และการตีเหล็ก

   ส
ำนกัหอ
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ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การให้คุณค่าและความสําคัญของ

วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน ในความคิดเห็นโดยรวมและความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ในแต่ละดา้น และแต่ละกลุ่ม

ตวัอย่าง เจ็ดเสมียน

คน้หาคุณค่าและความสาํคญั งใดจึงควรพิจารณาถึงสาระสําคญัขององคป์ระก

ในการนาํไปใชง้านใหถู้กตอ้ง

ผลของการวิเคราะห์จากความคิดเห็นโดยรวม และในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งทาํให้

สามารถอธิบายคุณค่าและความสําคญัของ เจ็ดเสมียนว ่า มี

ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประเมินคุณค่าและความสําคญั

เจ็ดเสมียน ดา้นนามธรรม ในระดบั

ธรรมชาติสร้างสรรค์ และดา้นมนุษยส์ร้างสรรค์ โดยกลุ่มตวัอย่าง ประเมินคุณค่าและความสําคญั

ในระดบั คือ กลุ่มผู ้

นักวิชาการ รองลงมาคือ และกลุ่มผูน้ําชุมชนและ

ตามลาํดบั

3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนการพฒันาชุมชนเจ็ดเสมียน

แนวทางการวางแผนแ

สร้างสรรค ์และดา้นนามธรรม อยา่งบูรณาการรวมกนัเป็นโครงการต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งและ

3.1 ฒนธรรมชุมชนเจด็เสมียน

บริเวณศูนยก์ลางชุมชน คือ บริเวณวดัเจ็ดเสมียน สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน ตลาดเก่า

เจ็ดเสมียน (119 ปี) ลาน พนั

บริเวณใกล้เคียง หรือดาํเนินการรวมกนัเป็นโครงการเดียว

   ส
ำนกัหอ
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21 องค์ประ

วฒันธรรมชุมชนดา้นมนุษยส์ร้างสรรค ์จาํนวน 6

ศาลเจา้ปุ้นเถ่า กงม่า สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ ทศันียภาพบริเวณริม

(119 ปี)

ธรรมชาติสร้างสรรค ์จาํนวน 2 พนัปี

วฒันธรรมดา้นนามธรรม จาํนวน 13

“หมู่บ้านเจ็ดเสมียน” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 5) เสด็จ

( 6) เสด็จประทบัแรม

ประเพณี

การแข่งเรือยาว งานประเพณีการลอยกระทง งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา งานแสดง

ศิลปวฒันธรรม (All About Art)

การละเล่นการเขา้ผกีระดง้ ผกีระบอก ผกีะลา ผสุ่ีม และการทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว บริเวณศูนยก์ลาง

3

ยวกัน ก่อให้เกิด

ปรับปรุง

1.

ความเหมาะสม สามารถรองรับกบัการจดังานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีการแห่ดอกไม้

ทา้ยสงกรานต ์ประเพณีการลอยกระทง

2. บริเวณลานหนา้ตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี) การออกแบบปรับปรุงให้มีความ

รง ความ

กลมกลืนกับการอนุรักษ์อาคารเรือนแถวไม้ตลาดเก่าเจ็ดเสมียนให้สามารถใช้ในการจัดงาน

ประจาํเดือน การแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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101

3. (พนัปี) การออกแบบปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม เหมะสม

การรําโทน เพลงฉ่อย การ

157

101

3. (พนัปี) การออกแบบปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม เหมะสม

การรําโทน เพลงฉ่อย การ

157

101

3. (พนัปี) การออกแบบปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม เหมะสม

การรําโทน เพลงฉ่อย การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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102 (แบบขยาย)

4.

งานประเพณีต่าง ๆ ได ้เช่น ประเพณีการก่อพระทราย ประเพณีการแข่งเรือยาว ประเพณีการลอย

กระทง

ตลอดจนการดาํเนินการจดัสร้างสวนหย่อม หรือสร้างอนุสรณ์สถานอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน

บริเวณริมแม่

บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี)

5. บริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) การสร้างหอศิลปวฒันธรรมชุมชนเจ็ด

ในอตัลกัษณ์ของตน

6.

ผลผลิต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 บริเวณถนนสายวฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน (ถนนสายหนองบางงู–วดัเจด็เสมียน)

ถนนสายหนองบางงู–วดัเจ็ดเสมียน เสนอแนะให้ทาํการปรับปรุงเป็นถนนสาย

วฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน

3.2.1

แต่ให้ร่มเงา

ศูนยก์ลางชุมชนเจด็เสมียนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกลมกลืน และมีความปลอดภัย

3.2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรอบเส้นทางขบวนแห่งานประเพณี ควรมีความ

กลมกลืน ดว้ยความสูงของอาคาร ขนาด สี วสัดุก่อสร้างและการตกแต่งอาคาร เป็นตน้

3.2.3 ป้ายร้านค้า อุปกรณ์ประกอบถนน (street furniture) ควรได้รับการ

รายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย เสริมอตัลกัษณ์ชุมชนให้มี

ความโดดเด่นและง่ายต่อกา

3.2.4 ซุม้ประตูตอ้นรับ บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้ชุมชนเจ็ดเสมียน (ถนนสายหนอง

บางงู – วดัเจ็ดเสมียน) นบัวา่เป็นจุด งของชุมชนและ

เป็นตวัดึงดูด (magnet) (activity

generator)

และเป็นจุด

สวยงาม โดดเด่น และแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของชุมชนเจ็ดเสมียน

   ส
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103 บริเวณถนนสายวฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน (ถนนสายหนองบางงู - วดัเจด็เสมียน)

3.3 ( )

และทาํไร่ เป็นอาชีพหลกั  ขอเสนอแนะให้ทาํ

(หวัไชโป้ว) รกรรม โดยการ

ปลูกหวัผกักาด (หวัไชโป้ว)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจ็ดเสมียน เกิดการสร้างงานและสามารถสร้างรายได้ให้กับผูค้น ชุมชนมีเศรษ

(หัวไชโป้ว)

ส่งเสริมดา้นการศึกษาเรียนรู้หรือการเลือกใชแ้นวทางการปลูกหวัผกักาด (หวัไชโป้ว)

เกิดความคุม้ค่า สามารถเป็นแหล่งผลิตหัวผกักาด(หัวไชโป้ว)

104 (หวัไชโป้ว)

   ส
ำนกัหอ
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4. สรุป

ชุมชนเจด็เสมียน .-

1. คุณค่าและความสําคญัของ เจ็ดเสมียน กลุ่ม

ตวัอยา่งให้ ประกอบดว้ย

1.1 ดา้นมนุษยส์ร้างสรรค์ คือ วดัเจ็ดเสมียน

1.2 ดา้นธรรมชาติสร้างสรรค ์คือ กลอง

1.3 ดา้นนามธรรม คือ งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

2. เจ็ดเสมียน กลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมาก ประกอบดว้ย

2.1 ด้านมนุษยส์ร้างสรรค์ คือ โรงงาน

หวัผกักาดหวาน วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญ และทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน ศาลเจา้ปุ้นเถ่า

กงม่า สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน วดัตึกหิรัญราษฎร์ สะพานเจ็ดเสมียน – บางโตนด ( กลอง)

และภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน

2.2 ดา้นธรรมชาติสร้างสรรค์ คือ ตน้ (พนัปี) และหนองบางงู

2.3 ดา้นนามธรรม คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จประทบัแรม

“หมู่บา้นเจ็ดเสมียน” การทาํหวัผกักาดหวาน

วงศ์ยะรา

งานประเพณีการลอยกระทง งานประเพณีการก่อพระทราย การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน กา

นางละออง ชุ่ (อุเทน)

งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว

และการทาํไร่มะขามเทศ

3. เจ็ดเสมียน กลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัปานกลาง ประกอบดว้ย

3.1 ดา้นมนุษยส์ร้างสรรค ์คือ อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน ทศันียภาพ

บริเวณสวนสาธารณะหนองบางงู ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลอง

ชลประทาน ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ และสวนศิลป์ บา้นดิน

3.2 ดา้นธรรมชาติสร้างสรรค ์คือ คลองมะขาม ตน้มะขามเทศ และชา้ง (เจา้บวับาน)

   ส
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3.3 ดา้นนามธรรม คือ นายมานพ มีจาํรัส ศิลปินร่วมสมยั การทาํพิธีการทาํขวญั

ขา้ว การทาํผา้ขาวมา้ การละเล่นการรํา (All

About Art) ผีกะลา ผีสุ่ม

และการตีเหล็ก

โดยสรุป คุณค่าและความสําคญัของโครงสร้างและองคป์ระกอบ

ชุมชนเจ็ดเสมียน

“วดัเจ็ดเสมียน” “ ” และด้านประวติัศาสตร์

วฒันธรรม และมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม คือ “งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต”์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7

บทสรุป

ผ่านมาเป็นการดาํเนินการวิจยัภาคสนาม การคน้หาโครงสร้างและ

การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะสําหรับการวางแผนจดัการ เสมียน

จงัหวดัราชบุรี

ขอ้จาํกดัในการวิจยั ดาํเนินการ

1. สรุปสาระสําคัญของการวจัิย และ

ในการ การศึกษาโครงสร้างและ

เจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัได้

วจิยัไว้ 3 ฏ 1

1 และ 3

1.1 ทฤษฏี แนวคิด เอกสาร วัฒนธรรมของชุมชน

และเมือง

1.1.1 “ ”

เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิตของตน โดยผสมผสานกบัแนวคิดความ ๆ จึงทาํให้เกิด

ๆ ในเมือง

คือ ธรรมชาติ จึงทาํ

โดย

พิจารณาถึงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ

อยู่ 5 ประการ คือ ธรรมชาติ มนุษย์ สังคม โครงสร้างทางกายภาพ และ

โครงข่าย
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1.1.2 “ลกัษณะเฉพาะและเอกลกัษณ์ของเมือง” และ “สภาพแวดลอ้มเมืองและ

” เกิดจากภาพรวมของลกัษณะทางกายภาพ การทาํกิจกรรมเมือง การแบ่

รูปแบบและความสูงของกลุ่มอาคาร อม

ผสมผสานกบัวฒันธรรมและประสบการณ์ในความรู้สึก

ควบคู่ เกิดคุณสมบติัของเมือง คุณภาพ ประกอบดว้ย ความสะดวกสบาย

ความหลากหลาย การให้โอกาสในการพฒันาตนเอง

สวสัดิภาพทางสังคม และโดยเฉพาะความมีอตัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

ผูอ้าศยัและผูม้าเยอืนไดรั้บรู้ถึงความเป็นเมืองหรือสัญลกัษณ์ของเมือง อนัก่อให้เกิดการอนุรักษ์

และพฒันาเมือง จนเกิดเป็นคุณค่าร่วมกนั ทาํให้เกิดเป็นตราเมือง หรือจินตภาพของเมือง

และจะเป็นองค์ คญัในการนาํไปสู่การ

รับรู้จดจาํและคุน้เคยไดถึ้งอตัลกัษณ์ สภาพแวดลอ้มเมืองหรือชุมชน

กาํหนด

รูปทรงของเมือง คือ ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ พฤติกรรมหรือกิจกรรมในสังคม และ

ๆ จึงทาํให้เกิดการศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงโครงสร้าง

ต่าง ๆ เกณฑ์ในการ

เกณฑ์การพิจารณาในการออกแบบชุมชนเมือง และเกณฑ์ในการ

บรรลุเป้าหมายการสร้าง

1.1.3 “การอนุรักษ์” ร

เดนมาร์ก

และชุมชน จากระบบดงักล่าว แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม

1 ประกอบดว้ย กลุ่ม

ทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพทางธรรมชาติ สภาพทางกายภาพ และสภาพภูมิอากาศ และกลุ่ม

ลกัษณะทางภูมิทศัน์ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม รูปแบบการใชป้ระโยชน์

และโครงสร้างของเมือง

2 รวมถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม

และมรดกวฒันธรรมทางนามธรรม

ประกอบดว้ย และ

กิจกรรมทางสังคม
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1.1.4 “ ”

คดัเลือกคุณลกัษณะ อตั

ความเป็นเอกภาพกลมกลืนในองค์รวม

ๆ ภายในชุมชน ส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน

สร้างความ

สะดวกสบาย สร้างความน่าสนใจ ส่งเสริมกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจให้กบัเมือง

สร้างประสบการณ์ความรู้สึกของเมือง

ประวติัศาสตร์ โดยสามารถถ่ายทอด

1.2

วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียน

โครงสร้างและองค์ประกอบ เจ็ดเสมียน จงัหวดั

ราชบุรี ไดรั้บการประเมินคุณค่าและความสาํคญั

1.2.1 -มนุษยส์ร้างสรรค์

-มนุษยส์ร้างสรรค์ มีคุณค่าและความสําคญัในระดบั

มาก ( 3.62) โดยเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ให้คุณค่าและความสําคญัต่อวดัเจ็ดเสมียนใน

ระดบัมาก

รองลงมาคือ

(หวัไชโป้ว) วดัสนามชยั วดัใหม่ชาํนาญ ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) ศาลเจา้ปุ้นเถ่า

กงม่า สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน วดัตึกหิรัญราษฎร์ สะพานเจ็ดเสมียน - บางโตนด ( )

ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน ในระดบัมาก

อาคารสํานักงานเทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน (หลงัใหม่) ทศันียภาพบริเวณ

สวนสาธารณะหนองบางงู ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า) ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลอง

ชลประทาน ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ และสวนศิลป์ บา้นดิน ไดรั้บการประเมินคุณค่าและ

ความสาํคญัในระดบัปานกลาง

1.2.2 -ธรรมชาติสร้างสรรค์

-ธรรมชาติสร้างสรรค์ มีคุณค่าและความสําคญัใน

ระดบัมาก ( 3.63) โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ให้คุณค่าและความสําคญัต่อ

แม่กลอง

รองลงมาคือ (พนัปี) และหนองบางงู ในระดบัมาก

   ส
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คลองมะขาม และตน้มะขามเทศ ไดรั้บการประเมินคุณค่าและความสําคญั

ในระดบัปานกลาง

1.2.3 -นามธรรม

-นามธรรม มีคุณค่าและความสําคญัในระดบัมาก

( 3.70) โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ให้คุณค่าและความสาํคญัต่องานประเพณีการแห่

ดอกไม้ ทา้ยสงกรานต์

รองลงมาคือ เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั ( 5)

“หมู่บา้นเจด็เสมียน” การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั

( 6) วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน)

(การรําโทน) พระยาวิ

เชนทร์ (อุเทน) นายกอง งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา งานประเพณี

การแข่งขนัเรือยาว และการทาํไร่มะขามเทศ ในระดบัมาก

นายมานพ มีจาํรัส ศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง) การทาํพิธีการทาํ

ขวญัข้าว การทําผ้าขาวม้า และ

ศิลปวฒันธรรม (All About Art) (หวัหนา้คณะลิเก) การละเล่น

การเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม และการตีเหล็ก ไดรั้บการประเมินคุณค่าและความสําคญั

ในระดบัปานกลาง

1.3 ชุมชนเจ็ดเสมียนในอนาคต

วฒันธรรมทุกดา้นร่วมกนัเป็นโครงการเดียวกนัในบริเวณต่าง

1.3.1

ประกอบดว้ย

บริเวณวดัเจ็ดเสมียน ลานหนา้โรงเรียนชุมชนวดัเจ็ดเสมียน ลานหนา้ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน

-บริเวณ และตลาดเก่าเจด็เสมียน การออกแบบปรับปรุงลาน

ควรออกแบบหรือปรับปรุง สามารถแก้ไขให้มีความยืดหยุ่น
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(1)

ให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับกบัการจดังานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีการแห่

ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ประเพณีการลอยกระทง

สวยงาม

(2) บริเวณลานหนา้ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) การออกแบบปรับปรุงให้

มีความเหมาะสมกบัการใชส้อยหลากหลายกิจกรรมร่วมกนั โดยคาํ

กลมกลืนกับการอนุรักษ์อาคารเรือนแถวไม้ตลาดเก่าเจ็ดเสมียนให้สามารถใช้ในการจัดงาน

ประจาํเดือน การแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)

(3) (พนัปี) การออกแบบปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม

เหมา การรําโทน เพลง

(4)

จดังานประเพณีต่าง ๆ ได ้เช่น ประเพณีการก่อพระทราย ประเพณีการแข่งเรือยาว ประเพณีการลอย

ตลอดจนการดาํเนินการจดัสร้างสวนหย่อม หรือสร้างอนุสรณ์สถานอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน

บริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี)

(5) บริเวณตลาดเก่าเจ็ดเสมียน (119 ปี) การสร้างหอศิลปวฒันธรรมชุมชน

ภูมิใจในอตัลกัษณ์ของตน

(6)

1.3.2 ถนนสายวฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน (ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน)

ถนนสายหนองบางงู–วดัเจ็ดเสมียน เสนอแนะให้ทาํการปรับปรุงเป็นถนน

สายวฒันธรรมชุมชนเจด็เสมียน

(1)

เทา้
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ศูนยก์ลางชุมชนเจด็เสมียนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกลมกลืน และมีความปลอดภยั

(2) รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรอบเส้นทางขบวนแห่งานประเพณี ควรมี

ความกลมกลืน ดว้ยความสูงของอาคาร ขนาด สี วสัดุก่อสร้างและการตกแต่งอาคาร เป็นตน้

(3) ป้ายร้านคา้ อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) ควรไดรั้บการ

สมผสานใน

ความโดดเด่นและง่ายต่อกา

(4) ซุ้มประตูตอ้นรับ บริเวณดา้นหน้าทางเขา้ชุมชนเจ็ดเสมียน (ถนนสาย

หนองบางงู – วดัเจ็ดเสมียน) นับว่าเป็นจุด งของ

ชุมชนและเป็นตวัดึงดูด (magnet)

(activity generator)

สะดวกและเป็นจุดประชาสัมพั

แข็งแรง สวยงาม โดดเด่น และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเจ็ดเสมียน

1.3.3 ( )

(หัวไชโป้ว)

เกษตรกรรม โดยการปลูกหัวผกักาด (หัวไชโป้ว)

(หวัไชโป้ว)

(หัวไชโป้ว)

ประสิทธิผลเกิดความคุม้ค่า สามารถเป็นแหล่งผลิตหวัผกักาด(หวัไชโป้ว)

   ส
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2. ข้อจํากดัในการวจัิย

การศึกษาโครงสร้างและองค ์ประกอบ คุณค่าและความสําคญัของ อตัลกัษณ์

เจด็เสมียน เป็นการวจิยั อยา่งไรก็ตาม

ในการวจิยัยงัมีขอ้จาํกดั

2.1

ควบถว้น ถูกตอ้ง หรือเห็นพอ้งตอ้งกนัเพียงใดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นต่าง ๆ

2.2 การคน้หาขอ้มูล

สามารถคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ และสาํรวจภาคสนามได ้จึงทาํให้การคน้ควา้แต่ละดา้น

ลึกและละเอียดมากพอในการนาํไปใชต่้อไป

2.3 กลุ่ม ย คือ 30

3.

จากขอ้จาํกดัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะหัวขอ้สาํหรับ

3.1 การศึกษาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory research)

หลากหลาย และเป็นการปรับความคิดเห็นของชุมชนร่วมกนั

3.2 การศึกษาในทางลึกอย่างละเอียด โดยศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของอตั

สนอแนะดา้น

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม เช่น

(1)

(2)

(3)

3.3 การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบ

10% หรือ 5%

หลากหลาย และผล
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การศึกษา วฒันธรรม

ชุมชนเจ็ดเสมียน จงัหวดัราชบุรี เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดทา้ยของหลกัสูตร การวางแผนชุมชนเมือง

และสภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั และสําเร็จลุล่วงตาม

3 ขอ้ คือ การศึกษาทฤษฏี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั

วฒันธรรมของชุมชนและเมือง การศึกษาและค้นหาโครงสร้างและ

องค์ประกอบ และ

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการ วฒันธรรมชุมชนเจ็ดเสมียนในอนาคต

อย่างไรก็ตามการวิจยัยงัมีขอ้จาํกดั ยงัไม่สมบูรณ์

ณ์ของการวจิยั   ส
ำนกัหอ
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แบบสอบถาม

ภาควิชาออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร

31 ถนนหนา้พระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โครงสร้างและองคป์ระกอบ

โดย ประเมินความสาํคญั

ของแต่ละองค์ประกอของมรดกทางวฒันธรรม สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ มรดก

มนุษยส์ร้างสรรค์ มรดกวฒันธรรม ธรรมชาติสร้างสรรค์ และมรดกวฒันธรรม นามธรรม

จึงขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ โดยตอบ

คาํถามใหต้รง โดยขอ้มูลเหล่า นาํไปใชป้ระโยชน์ในการวจิยัเฉพาะในการคน้ควา้อิสระ

“ ” ของ นายพีรดนย์ กญุแจทอง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------

1 โปรด กา () เลือกเพียง 1 ขอ้

1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ 15-24 ปี 25-49 ปี 50 ปี

3. อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา  คา้ขาย

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ รับจา้ง

เกษตรกรรม (โปรดระบุ)...............................

4. การศึกษา ประถม มธัยมอนุปริญญา

ปริญญาตรีปริญญาโท ปริญญาเอก (ระบุ).......................

 5. ภูมลิาํเนา อยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียนมานาน

1- 5 ปี 6 – 10 ปี 11 -15 ปี

16 -20 ปี 21

ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเจ็ดเสมียน
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2 คําถาม: ท่านเห็นว่า ต่อไป มีคุณค่าและความสําคัญ ด้านมรดก

ทางวฒันธรรมของชุมชนเจด็เสมียน มากนอ้ยเพียงใด

องค์ประกอบของ วฒันธรรมชุมชนเจด็เสมยีน

ด้านมนุษย์สร้างสรรค์

การประเมนิคุณค่าและความสําคญั

น้อย น้อย ปานกลาง มาก มาก

ลาํดบั 1 2 3 4 5

1 วดัเจ็ดเสมียน

2 วดัสนามชยั

3 วดัตึกหิรัญราษฎร์

4 วดัใหม่ชาํนาญ

5 ศาลเจา้ปุน กงมา

6 อาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน (หลงัใหม่)

7 สถานีรถไฟเจ็ดเสมียน

8 โรงงานหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว)

9 สวนศิลป์ บา้นดิน

10 สะพานเจ็ดเสมียน – บางโตนด ( )

11 ภูมิทศัน์ถนนสายหนองบางงู – วดัเจด็เสมียน

12 ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ

13 ภูมิทศัน์ถนนสายเลียบคลองชลประทาน

14 ภูมิทศัน์ถนนสายเพชรเกษม (สายเก่า)

15 ทศันียภาพบริเวณ

16 ทศันียภาพบริเวณศสวนสาธารณะหนองบางงู

17 ทศันียภาพบริเวณตลาดเก่าเจด็เสมียน (119 ปี)

ท่านเห็นวา่ยงัมี

และความสาํคญัในระดบัใด

1

2

3

4

5
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ด้านมนุษย์สร้างสรรค์

การประเมนิคุณค่าและความสําคญั

น้อย ปานกลาง มาก

ลาํดบั 1 2 3 4 5

1

2 หนองบางงู

3 คลองมะขาม

4 (พนัปี)

5 ตน้มะขามเทศ

ท่านเห็นวา่ยงัมี

สมควรไดรั้บการพิจารณาวา่มีคุณค่า

และความสาํคญัในระดบัใด

1

2

3

ด้านนามธรรม (ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม )

การประเมนิลาํดบัความสําคญั

น้อย ปานกลาง มาก

ลาํดบั 1 2 3 4 5

1

2 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช “หมู่บา้นเจด็

เสมียน”

3 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ( 5)

4 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ( 6)

5 พระยาวเิชนทร์ (อุเทน)

6 นายโกวทิย์ วงศย์ะรา (อดีตกาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน)

7 นายสาย กลอนสด (หวัหนา้คณะลิเก)

8 นางละออง ชุ่ (การรําโทน)

9 นายมานพ มีจาํรัส ศิลปินร่วมสมยั (สาขาศิลปการแสดง)

10 งานประเพณีการแห่ดอกไมท้า้ยสงกรานต์

11 งานประเพณีการก่อพระทราย

12 งานประเพณีการแข่งขนัเรือยาว
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ยน

ด้านนามธรรม (ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม )

การประเมนิลาํดบัความสําคญั

น้อย ปานกลาง มาก

ลาํดบั 1 2 3 4 5

13 งานประเพณีการลอยกระทง

14 งานประเพณีการแห่เทียนจาํนาํพรรษา

15 งานแสดงศิลปวฒันธรรม (All About Art)

16

17. การละเล่นการเขา้ผีกระดง้ ผีกระบอก ผีกะลา ผีสุ่ม

18. การทาํพิธีการทาํขวญัขา้ว

19. การทาํหวัผกักาดหวาน (หวัไชโป้ว)

20. การทาํเคก้มะพร้าวอ่อน

21. การทาํไร่มะขามเทศ

22. การทาํผา้ขาวมา้

23. การตีเหลก็

ท่านเห็นวา่ยงัมี

สมควรไดรั้บการพิจารณาวา่มีคุณค่า

และความสาํคญัในระดบัใด

1

2

3

ข้อคิดเห็นและข้อ

1)................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2)................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

3)................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ขอข กรุณาตอบแบบสอบถาม

(นายพีรดนย ์  กญุแจทอง)

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาควชิาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
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1.

1.1 พจอ.อดุลย์ ไชยยศ ปลดัเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

1.2 นายอนุสรณ์ กมัพพูงศ์ ปลดัเทศบาลตาํบลบวังาม

1.3 นางสาวบุษบา คาํโทน ผูอ้าํนวยการกองคลงั

1.4 นายเฉลียว

1.5 นายประวติร ไกลวจิิตร หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

1.6 นางสาวพีชญา เสตะสุหสั เจา้พนกังานธุรการ (สาํนกัปลดัเทศบาล)

1.7 นางอธิวดี ใยยะธรรม (สาํนกัปลดัเทศบาล)

1.8 นางสาวอุษนีย์ สุรพลพินิจ พนกังานวทิยเุทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

1.9 พนกังานเทศกิจเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

1.10 นางกรองแกว้ จุลขนัธ์ นกัโภชนาการ โรงพยาบาลเจด็เสมียน

2.

2.1 นางจิดาภา กาญจน์อร่ามกุล (อดีตนายกเทศมนตรีตาํบลเจ็ดเสมียน)

2.2 นายอาํนวย พิณเกษมจิต รองนายกเทศมนตรีตาํบลเจด็เสมียน

2.3 นายมณเทียร สุขอร่าม กาํนนัตาํบลเจ็ดเสมียน

2.4 นายพีรพงษ์ สิงหชาติปรีชากุล 3 ตาํบลเจ็ดเสมียน

2.5 นางกรรณิกา ณ บางชา้ง อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 2 ตาํบลเจด็เสมียน

2.6 นายสมทรง บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

2.7 นายยทุธนา โคตาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเจด็เสมียน

2.8 นางสุนนัท์ สุขเสาร์ 2 ตาํบลเจด็เสมียน

2.9 นายสมบติั พวงรอด 2 ตาํบลเจด็เสมียน

2.10 สุขพลู 6 ตาํบลเจด็เสมียน
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3.

3.1 นายสุธีร์ เลา้ศศิวฒันพงศ์ ผูท้รงคุณวฒิุ(ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี)

3.2 นายวฒันา ทรงพฒันา ผูท้รงคุณวุฒิ (อดีตรองนายกเทศมนตรีตาํบลเจ็ดเสมียน)

3.3 นายยทุธพล วรรณเรืองศรี ผูท้รงคุณวฒิุ (อดีตรองนายกเทศมนตรีตาํบลเจ็ดเสมียน)

3.4 นายสุรินทร์ เจริญทรง ผูท้รงคุณวุฒิ (อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ)

3.5 นายพลูสุทศัน์ เมฆสุวรรณ ผูท้รงคุณวุฒิ (ขา้ราชการเกษียณ)

3.6 นางพะเยาว์ ศิลปวลิาวลัย์ ผูท้รงคุณวุฒิ (เจา้ของโรงงานหวัผกักาดหวาน

ตราแม่ตงักวย)

3.7 นางยพุา ยวุนากร ผูท้รงคุณวุฒิ (เจา้ของโรงงานนอ้งทราย

เคก้มะพร้าวอ่อน)

3.8 นายภาณุวฒัน์ สุขภูตานนัท์ นกัวชิาการ (หวัหนา้ฝ่ายผงัเมือง อบจ.ราชบุรี)

3.9 นายประกอบ วงศม์ณีรุ่ง นกัวชิาการ (โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัราชบุรี)

3.10 นางวลิยั พรหมณี นกัวชิาการ (ผูอ้าํนวยการยทุธศาสตร์และเฝ้าระวงั

ทางวฒันธรรม สาํนกังานวฒันธรรม จ.ราชบุรี)
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ประวตัิผู้วจัิย

- สกุล นายพีรดนย์ กุญแจทอง

2/1 6 ตาํบลโรงหีบ อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม 75120

Email - Address Kunjaethong_130000@hotmail.co.th โทรศพัท์ 09-7946-6495

เทศบาลตาํบลดาํเนินสะดวก อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 70130

ประวติัการศึกษา

พ.ศ. 2546 ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการพฒันาชุมชน สถาบนัราชภฎั

นครปฐม

พ.ศ. 2549 ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยก่ีอสร้าง มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพชรบุรี

ประวติัการทาํงาน

พ.ศ. 2533 - 2539 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2539 - 2543 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี

พ.ศ. 2543 - 2546 เทศบาลตาํบลหลกัเมือง อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี

พ.ศ. 2546 - 2548 เทศบาลตาํบลกระจบั อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี

พ.ศ. 2548 - 2550 เทศบาลตาํบลเหมืองใหม่ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2550 - 2552 เทศบาลตาํบลด่านทบัตะโก อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี

พ.ศ. 2552 - 2553 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสะแก อาํเภอบางคนที จงัหวดั

สมุทรสงคราม

พ.ศ. 2553 - 2554 เทศบาลตาํบลเจด็เสมียน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั เทศบาลตาํบลดาํเนินสะดวก อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี

ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นกับริหารงานช่าง 7)
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