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 ชุมชนรักษคลองบางพระ จังหวัดตราด เปนชุมชนเมืองตราดเกาท่ีมีมาแตในสมัยรัชกาล
ท่ี 1 ปจจุบันยังมีมรดกสถาปตยกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชน 
การวิจัยคร้ังนี้จึงมีจุดมุงหมายศึกษาเพื่อจัดทําแผนท่ีมรดกทางสถาปตยกรรมดังกลาว เพื่อใหคนใน
ชุมชนไดรูจักมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีมีอยูและเปนขอมูลพื้นฐานในการอนุรักษ โดยใชวิธีการ
วิจัย ไดแก การสนทนาพูดคุย การสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยาง และการสังเกตการณแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวม รวมกับการศึกษาเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีไดจากชุมชนและเอกสารจดหมาย
เหตุ และใชแนวคิดการทําแผนท่ีวัฒนธรรมและแนวคิดประวัติศาสตรทองถ่ินประกอบในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา ชุมชนรักษคลองบางพระท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรยาวนาน
มากวา 200 ปและมีฐานะเปนศูนยกลางดานตางๆ ของจังหวัดตราด มีมรดกสถาปตยกรรมที่คนใน
ชุมชนและผูศึกษาคิดเห็นรวมกันวามีคุณคาท้ังส้ิน 98 หนวย แบงเปนมรดกสถาปตยกรรมท่ีมีใน
ปจจุบัน 79 หนวย มีในอดีต 8 หนวย เสนทางและสถานท่ีสําคัญ 11 หนวย ซ่ึงมรดกสถาปตยกรรม
เหลานั้นตางมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร สภาพแวดลอม ความเช่ือและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนรักษคลองบางพระบางสวนสนใจอยากฟนฟูอนุรักษมรดกทาง
สถาปตยกรรมที่มีในชุมชน เพราะตระหนักถึงความสําคัญในฐานะประจักษพยานอันแสดงถึงความ
เกาแกของชุมชนและสามารถจัดการใหเกิดประโยชนดานการทองเท่ียวได 

การศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปตอยอดเพื่อจัดทําแผนท่ีมรดกทางสถาปตยกรรมชุมชน
รักษคลองบางพระอยางเต็มรูปได ซ่ึงจะเปนท้ังเปาหมายและเคร่ืองมือใหคนในชุมชนรักษคลอง
บางพระเรียนรูท่ีจะจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลท่ี
ไดไปใชในการวางแผนจัดการใหเกิดประโยชนกับชุมชน ซ่ึงการดําเนินการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมในชุมชนใดๆ นั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองศึกษาพัฒนาการดานตางๆ ของชุมชนอยางละเอียด
ถ่ีถวนกอน เพื่อใหการจัดการสอดคลองกับสภาพชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน อันจะทําให
การจัดการเกิดประโยชนสูงสุดและคนในชุมชนไดรับประโยชนอยางแทจริง 
 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2554 
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 The community of Rak Klong Bangpra, Muang District, Trat Province, Thailand is 
the traditional urban community of Trat, aged back to King Rama I period. At the present, this 
community still has many architectural heritage buildings that reflect the historical 
development of the community. However, these building are decaying, some were torn down, 
and some were rebuilt, these actions affect the historical and its overall values to the 
community.  Furthermore, the community development on eco-cultural tourism has result on 
the physical changes of the area and devalues the architectural heritage of the traditional 
community. 
 In this research the goal is to develop an atlas of architectural heritage in Rak 
Klong Bangpra Community, to acknowledge the community and be the database for further 
conservation. The objective of this research is to study the development of the community as 
it is a historical site of urban town in Trat province, together with the study of overall image on 
traditional architectural heritage sites as to map to the atlas by community involvement 
strategy in order to risen the community awareness in architectural heritage for future benefits 
on a proper conservation treatment. 

As for the research methodology, this research had done by qualitative method. 
Primary and secondary information were gain through observation and data collecting on field 
trip such as: an In-depth interview of targeted group; Participative and Non-Participative 
Observation; Study on community documentation and documents from the Office of the 
National Archives and National Library on the study of cultural mapping and local history 
concept.  

The research has brought upon the knowledge that Rak Klong Bangpra 
community has over 200 years of history development and role as center of Trat province in 
various aspect with at least 98 architectural heritages sites that the researcher and the 
community agree on its values. These sites could be divided into 79 sites of present heritage 
sites, 8 sites from the heritage sites in the past, and 11 sites of important routes. These 
architectural heritage sites are related with the historical development, the setting 
environment, beliefs, and way of life in the community. The majority of Rak Klong Bangpra 
community is interested to revive their architecture heritage sites based on the awareness of 
its values as evidences to the pristine of the community and their beneficial opportunity from 
tourism management.  

For further use of this research, it could develop into the complete atlas of Rak 
Klong Bangpra community and serve as tools for community to use and learn of their cultural 
heritage management. Moreover, this research could optimize and truly benefits the 
community on the planning and management of their cultural heritage recourses as it is 
essential to study their development in various aspects as to manage the heritage resources 
to fits its context and way of life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จะสําเร็จลุลวงไมได หากขาดความอนุเคราะหขอมูล คําแนะนํา และ
ความรวมมือจากบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยสุภาภรณ จินดามณีโรจน อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และกําลังใจอันดีแกผูวิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ และรองศาสตราจารย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ คณะกรรมการที่กรุณา
สละเวลาตรวจวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตรท่ีใหคําแนะนํา
ปรึกษาตางๆ ระหวางการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณชาวชุมชนรักษคลองบางพระทุกทานท่ีใหความเอื้อเฟอขอมูลเปนอยาง
ดี โดยเฉพาะคุณปากิมโซะ โรจนเรืองแสง คุณลุงกาบ ไกวัล กูลศรีโรจน คุณปาอุสาห ศิริวัฒน และ
คุณวินิต นิรันตพานิช ท่ีใหความเมตตาคอยชวยเหลือขอมูลดานตางๆ คุณปะณิตา วนา ท่ีชวยเหลือ
ระหวางการเก็บขอมูลภาคสนาม และเจาของอาคารทุกหลังท่ีใหความรวมมือเอ้ือเฟอขอมูล รวมท้ัง
เจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 
เทศบาลเมืองตราด สํานักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตราด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 
หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัดตราด และชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองตราด 

นอกจากนี้ขอขอบคุณผูท่ีทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ดังตอไปนี้ คุณลีนวัตร 
ธีระพงษรามกุล คุณสุนีรัตน เดชวิริยะกุล คุณฤต นากช่ืน คุณสุชา สุวัฒนางกูร คุณอรุณี แซเลา คุณ
จุฑาทิพย พรหมกูล คุณปญจรีย บุญคุม คุณวราภรณ ไทยานันท คุณปาริฉัตร สกุลเจริญพรชัย คุณ
ศิรดา เฑียรเดช คุณปริญญา ชูแกว คุณชลลดา อ๊ิดเหล็ง และคุณทรายทอง ทองเกษม 

ท่ีสําคัญ ขอขอบพระคุณอาจารยมยุรี อภิวาท ท่ีประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัยนับแตวัย
เยาวจนถึงปจจุบัน และคุณอา จินตนา โตวินัส ท่ีคอยใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกผูวิจัยมาโดย
ตลอด 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม และพ่ีสาว ท่ีใหความหวงใย สนับสนุน และเปน
แรงใจเสมอมา ท่ีสําคัญ คือ ขอบคุณ ซัมเมอร กําลังใจสําคัญท่ีทําใหทุกๆ อยางสําเร็จลุลวงลงได ขอ
ระลึกไวตลอดไป 
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