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 The purposes of this research are to study the characteristics of semi-public 

space and public space which bring the identity of Amphawa Community. The research 

tools consisted of 1.the recording and survey of physical space. 2.the interviews with 7 

key persons in the community. 3.the questionnaires from 82 samples. It was found that 

Amphawa’s identity is a result of is a result of characterized and holistic components 

in the community which built the perception and the sense of place to Amphawa. 

The space with characters of both physical elements and activities could create the 

perception and the sense of place to the community identity.  The spaces presenting 

the strongest community identity included the floating market and the landscape of 

Amphawa Canal. The space yielding lesser identity were the footpath along the 

canal, waterfront stairways, waterfront terraces, piers, pedestrian bridges, the temple 

court of Wat Amphawan Jetiyaram and the court of Amphawa Chaipattananurak 

Project. As a matter of fact, the characters of these spaces have supported the 

community identity. According to the study results, the recommendations for 

conservation and revitalization of semi-public spaces and public spaces which bring 

the identity of Amphawa Community were suggested in the combination approach, 

new modification and old structures, which will not devastate the value and identity 

of Amphawa in the future. The recommendations were proposed in a general view of 

the elements in the community, not limited to semi-public spaces and public 

spaces,  because the community identity can be developed by its holistic elements 

which bring the perception and the sense of place in the community. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

ชุมชนอัมพวา  ต้ังอยูทางตอนกลางของอําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในชวง

ปากแมนํ้าแมกลองซึ่งพื้นที่ลุมแมนํ้าน้ีเกิดจากการรวมตัวของแมนํ้าแควนอยและแควใหญในจังหวัด

กาญจนบุรี  ไหลผานจังหวัดราชบุรีมายังจังหวัดสมุทรสงครามและไหลลงสูทะเลทางตอนกลางของ

พื้นที่ตามแนวเหนือใต  โดยชุมชนอัมพวาอยูบริเวณริมสองฝงคลองอัมพวาและอยูในพื้นที่รอยตอ

ระหวางนํ้าจืดและนํ้าเค็ม  ชุมชนอัมพวามีการต้ังถ่ินฐานมาต้ังแตในอดีตตามลักษณะของคนไทยใน

สมัยกอนที่เปนการต้ังถ่ินฐานตามแมนํ้าลาํคลองเปนหลกั  ในอดีตอัมพวาเปนชุมชนริมนํ้าที่มีช่ือเดิมวา 

“ตลาดบางชาง”  เปนตลาดที่ใหญที่สุดในลุมแมนํ้าแมกลอง  ทําใหมีผูคนจํานวนมากอพยพเขามาต้ัง

ถ่ินฐาน  มีการบุกเบิกพื้นที่ทําสวนและทําการคาทําใหตลาดแหงน้ีย่ิงเติบโตมากข้ึน  บรรยากาศของ

ตลาดนํ้าอัมพวาเต็มไปดวยเรือที่คับค่ังและเรือนแพคาขายสินคาตางๆทั้งผลผลิตทางการเกษตรและ

สินคาพื้นเมือง  ตลาดนํ้าแหงน้ีจึงมีความเจริญเปนอยางมาก  ทําใหเริ่มมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณสอง

ฝงคลอง  รูปแบบชุมชนจึงเปลี่ยนเปนชุมชนตลาดรานคาริมสองฝงคลองผสมกับเรอืขายสินคาในคลอง  

สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางชัดเจนตามกลุมเรือนและรานคาที่หนาแนนข้ึนตลอด

คลองอัมพวา  ชุมชนอัมพวาจึงกลายเปนชุมชนริมนํ้าทามกลางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของระบบ

นิเวศนํ้ากรอย  สวนยกรอง  และมีโครงขายทางนํ้าซึ่งไดปรับแตงเพื่อการดํารงชีพและต้ังถ่ินฐาน  มี

บานเรือนที่เปนทั้งเรือนไทย  หองแถว  เรือนพื้นถ่ินที่หันหนาเขาหาคลอง  โดยมีทางเดินริมคลองทั้ง

สองฝง  มีบันไดทอดลงนํ้าเปนระยะตลอดลําคลองและมีสวนมะพราว  ไมยืนตนอื่นๆ  เปนฉากหลัง  

วิถีชีวิตของผูคนแถบน้ียังคงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับคลอง  ซึ่งถือเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณของชุมชนอัมพวา  อีกทั้งยังมีความสําคัญดานประวัติศาสตรเปนสถานที่ประสูติของรัชกาล

ที่  2        

แตเมื่อมีการพัฒนาโครงขายถนนเขามาแทนที่โครงขายคมนาคมทางนํ้าในชวงป  พ.ศ.  

2508  ประกอบกับมีการสรางเข่ือนเก็บนํ้าในพื้นที่ทางตอนบนของแมนํ้าแมกลองหลายแหลง  สงผล

ใหระบบนิเวศและชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง  จากเดิมศูนยกลางความเจริญถูกกําหนดโดยโครงขาย

ทางนํ้าไดเปลี่ยนเปนความเจริญถูกกําหนดโดยโครงขายถนน  บทบาทความเปนศูนยกลางการคาขาย

และตลาดนํ้าขนาดใหญที่เคยคึกคักก็สิ้นสุดลง  ชุมชนอัมพวาที่เคยเจริญรุงเรืองกลับซบเซา    อาคาร 
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รานคาริมนํ้าที่เคยมีอยูก็ทยอยปดตัวลงและปลอยทิ้งราง  ผูคนเริ่มยายออกจากพื้นที่เพราะขาดแคลน

แหลงงาน  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เสื่อมโทรมลง เกิดปญหาตางๆตามมา ทําใหสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอัมพวา 

ตอมาในป  พ.ศ.  2545  ไดมีหลายหนวยงานรวมถึงประชาชนในชุมชนอัมพวาเอง  

เห็นถึงความสําคัญของปญหาเหลาน้ี  จึงพยายามที่จะอนุรักษ  ฟนฟู  และพัฒนาชุมชนอัมพวาให

กลับข้ึนมามีชีวิตอีกครั้ง  โดยหนวยงานของภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนสรางโครงการฟนฟตูางๆ ชุมชน

อัมพวาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพข้ึนอีกครั้งโดยเฉพาะริมสองฝงคลองอัมพวา  ผลการจาก

ฟนฟูชุมชนอัมพวาอยางตอเน่ืองทําใหชุมชนอัมพวามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  แนวทางในการ

อนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาที่นํามาใชประกอบดวยการใหความสําคัญดานประวัติศาสตร  การต้ัง

ถ่ินฐาน  พัฒนาการของชุมชนแบบชุมชนริมนํ้าในบริบทสวนและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของระบบ

นิเวศนํ้ากรอย   เน่ืองจากอัมพวาอยูในพื้นที่ราบลุมใกลปากแมนํ้า จึงทําใหเกิดปรากฏการณนํ้าข้ึน- 

นํ้าลง  นํ้าในคลองอัมพวามีทั้ง  นํ้าจืด  นํ้ากรอยและนํ้าเค็ม  ในชวงเวลาตางๆ ซึ่งเปนอัตลักษณ

เฉพาะตัวของพื้นที่  อีกทั้งแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูชุมชนยังคํานึงถึงความสําคัญดาน

สถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม  บานพักอาศัยของชุมชน  พื้นที่สวนกลางของชุมชน  วิถีชีวิต  

ภูมิปญญาทองถ่ินและกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับแมนํ้าลําคลอง  ทั้งการใชนํ้าในการอุปโภค-บริโภค

และการสัญจร (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548 และศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท, 2557)   

จากโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาที่เกิดข้ึน  ทําใหชุมชนเล็กๆที่ไมมีใครรูจัก

กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทย  ชุมชนอัมพวาจึงกลับมา

คึกคักและมีชีวิตข้ึนอีกครั้ง ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาอยางมากมายและเริ่มมีการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชนในรูปแบบของการเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  แมวาการพัฒนาการทองเที่ยวในชวงที่ผานมา

จะสรางรายไดจํานวนมากใหกับคนในชุมชนแตการพัฒนาการทองเที่ยวไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

และมีผลกระทบที่เกิดข้ึนภายในชุมชน  เชน  การขายที่ดินบริเวณริมนํ้าและสวนผลไมเพื่อสรางที่พัก

อาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิม่ข้ึน  เปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรบักิจกรรม

การทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน  ทําใหรูปแบบการใชพื้นที่ตางๆ ภายในชุมชนไดเปลี่ยนไป  การเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพบริเวณริมนํ้าที่เคยแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เปนอัตลักษณกลายเปนพื้นที่ที่ใชงานเพื่อการ

ทองเที่ยวแทน  พื้นที่ที่ใชรวมกันระหวางชุมชนริมนํ้าและตลาดซึ่งเปนพื้นที่สวนกลางของชุมชนไดถูก

ปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพเพื่อใชอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว  อัตลักษณความเปน

ชุมชนคอยๆถูกกลืนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินบริเวณชุมชนอัมพวาในป พ.ศ.2547 และพ.ศ. 2557 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 และภาพถายทางอากาศ     

          google earth  เขาถึงเมื่อ  20  พฤศจิกายน 2558 

ปจจุบันชุมชนอัมพวาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะ

บริเวณริมสองฝงคลองอัมพวาและบริเวณสองฝงถนนของชุมชน  ชุมชนอัมพวาไมสามารถสะทอน

ภาพลักษณของชุมชนริมนํ้าและตลาดนํ้าที่เปนอัตลักษณของชุมชนอัมพวาใหมีความชัดเจนและเปน

หน่ึงเดียวกันทั้งชุมชนไดอยางที่เคยเปนเหมือนกับในอดีต  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ที่เกิดข้ึนมีทั้ง

ในสวนที่เปนพื้นที่สวนบุคคล  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะซึ่งลวนแตสงผลตออัตลักษณ

ชุมชนอัมพวาทั้งสิ้น   

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในพื้นที่ที่สามารถแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธของวัฒนธรรมชุมชนกับพื้นที่ไดชัดเจนที่สุด  ไดแก   พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะ   เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่ไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมกันและเปนพื้นที่ที่

รองรับกิจกรรมของชุมชนภายใตการคัดเลือกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของผูที่อาศัยอยูภายใน

ชุมชน  รูปแบบและการใชพื้นที่ที่กลุมคนในชุมชนเปนผูกําหนดข้ึนมาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมของชุมชนกับพืน้ที่   จึงเกิดประเด็นคําถามที่เกีย่วของกับลักษณะพื้นทีก่ึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณของอัมพวามีลักษณะเปนอยางไร  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ในชวงเวลาตางๆ กับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะทีแ่สดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามีลักษณะ

เปนอยางไร  และการเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวาที่สอดคลองกับพฤติกรรมและการใชงานในปจจุบันควรจะเปน

อยางไร 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวา 

2.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

3.  คําถามการวิจัย   

3.1  ลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามี

ลักษณะเปนอยางไร 

3.2  แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื ้นที ่กึ ่งสาธารณะและพื้นที ่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเปนอยางไร 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 

4.1  ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา 

  บริเวณชุมชนอัมพวา  ประกอบดวย  พื้นที่ของเทศบาลตําบลอัมพวาทั้งหมด 

บางสวนตําบลบางชางและบางสวนของตําบลบานปรก  ซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังน้ี   

ทิศเหนือ จรด  คลองบางจาก  คลองลัดตาโชติและคลองดาวดึงษ 

ทิศตะวันออก จรด  คลองจางวาง 

ทิศตะวันตก จรด  แมนํ้าแมกลอง 

ทิศใต  จรด  แมนํ้าแมกลอง 

 

ภาพที่  2  ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ที่มา  :  ดัดแปลงจากภาพถายทางอากาศ google earth  เขาถึงเมื่อ  20  พฤศจิกายน 2558 
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4.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 

  การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเพื่อคนหาลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  

ในบริเวณเทศบาลอัมพวา  ตําบลบานปรกและตําบลบางชาง  เน่ืองจากการวิจัยน้ีอยูในการศึกษาที่

เกี่ยวของกับสาขาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  ดังน้ันการกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาของ

งานวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาในสวนที่มีความสัมพันธกับชุมชนหรือพื้นที่ที่เกี่ยวของกับสวนรวมเปนหลัก  

พื้นที่ที่ทําการศึกษาจึงเปนสวนของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาดังแสดง

ในภาพที่ 3  โดยทําการสํารวจขอมูล  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาจากแหลงตางๆ และ

การสัมภาษณบุคคลสําคัญในพื้นที่  พรอมกับวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวากับสถานการณปจจุบัน  รวมถึงการเสนอ

แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน 

อัมพวา 

 

ภาพที่  3   ขอบเขตดานเน้ือหา 

ที่มา :  ดัดแปลงจากนิรันดร  ทองอรุณ, 2553 

5.  ขั้นตอนในการวิจัย 

5.1  การศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  ไดแก  ทฤษฎี แนวคิด หลักการ  เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี ่ยวของ  ตลอดจนแผนโครงการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ  

รวมถึงขอมูลสถิติ  เอกสารตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับพื ้นที่ชุมชน  เชน  ลักษณะทางกายภาพ  

ขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  เปนตน 

5.2  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยประกอบดวย  ความหมายและ

ประเภทของพื้นที่(Space)  นิยามและประเภทของพื้นที่สาธารณะ  แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและ
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สถานที่  แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมนํ้า  

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.3  การออกแบบการวิจัย  โดยการกําหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ  การออกแบบวิธีการ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและรายละเอียดในการวิจัย 

5.4  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของพื้นที่ศึกษาซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี 

  5.4.1  การสํารวจพื้นที่โดยการสาํรวจลักษณะทางกายภาพ  การใชพื้นที่ สภาพ

เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  

  5.4.2  การสัมภาษณปราชญ  ผูนําชุมชน  บุคคลสําคัญในชุมชน  ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานาน

และนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาเพื่อทราบถึงลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ชุมชนอัมพวาในอดีตและปจจุบัน 

  5.4.3  การสอบถามความคิดเหน็ของชุมชนเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน 

5.5  การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ  รวมถึง

ขอมูลที่ไดจากการลงสํารวจพื้นที่  การสัมภาษณและการสอบถามความคิดเห็นในพื้นที่ศึกษาเพื่อคนหาลักษณะ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ข้ึนกับพื้นที่   

5.6  การอภิปรายสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเพื่อระบุลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรกัษและ

ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  ประกอบกับขอมูลสถิติ  

แผนภูมิและรูปภาพที่ชวยสนับสนุนการวิจัย 

6.  วิธีการวิจัย 

6.1  การเปรยีบเทยีบขอมูล  แผนที่และรูปภาพเอกสาร  บทความ  รายงานและสื่อสิ่งพิมพ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและวิเคราะหหาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเบื้องตน 

6.2  การลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานกายภาพของพื้นที่ศึกษาและทํา

การบันทึกลงแผนที่สํารวจเพื่อใหทราบถึงลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ภายใน

ชุมชนอัมพวา  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อเก็บรวมรวมขอมูลเพิ่มเติมของพื้นที่กึ่งสาธารระและ

พื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวา 
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6.3  การสัมภาษณปราชญ  ผูนําชุมชน  บุคคลสําคัญในชุมชน  ผูอาศัยในชุมชนเปนระยะ

เวลานานและนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับพื้นที่ เพื่อทราบถึงลักษณะพื้นที่และการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตาง  ๆ  

6.4  การสังเกตการณรูปแบบ  ตําแหนงและลักษณะการใชงานพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาในปจจุบันและบันทึกลงในแผนที่สํารวจ 

6.5  การสอบความคิดเหน็เกี่ยวกับลกัษณะพื้นทีก่ึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน 

6.6  การใชสถิติในการวิเคราะหผลและแปลความหมายขอมูลจากการสอบถามความคิดเหน็  

ไดแก  การหาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ     

 

ภาพที่  4   วิธีการวิจัย 

7.  นิยามศัพทเฉพาะ 

7.1  พื้นที่ (Space)  หมายถึง  พื้นที่ทางกายภาพและเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรม ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความสัมพันธของคนหรือการปฏิสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่และสิ่งแวดลอม  โดยพื้นที่เปน

แหลงผลิตเรื่องราว  ความหมายที่ซอนทับอยูในพื้นทีแ่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา   
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7.2  พื้นที่สาธารณะ (Public  space)  หมายถึง  พื้นที่ที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติและพื้นที่ที่

ถูกสรางข้ึนโดยมนุษย  เปนพื้นที่ทีส่ามารถเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมของเมืองหรือชุมชนและเปน

พื้นที่ที่สามารถพบเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน  ซึ่งอาจเปนพื้นที่นอกอาคารหรืออยูใน

ขอบเขตพื้นที่ที่ผูอาศัยในชุมชนรูสึกวาเปนพื้นทีชุ่มชนและเกิดเปนความสัมพันธระหวางพื้นที่สาธารณะ

กับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของพื้นที ่

7.3  พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – public  space)  หมายถึง  พื้นที่ที่ ชุมชนไดเขา

ไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ  อาจเปนพื้นที่ทางธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น  แตมี

การเพิ่มเงื่อนไขการใชหรือขอจาํกัดรูปแบบในการเขาใชพื้นที่โดยเจาของพื้นที่และหากพิจารณา

ทางดานกายภาพ  พื้นที่กึ่งสาธารณะ  คือ  พื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและ

พื้นที่สวนบุคคล 

7.4  อัตลักษณ (Identity)  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวที่บงบอกความเปนตัวตน

ของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ  

ซึ่งอัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตละพื้นที่และเวลา   

7.5  การอนุรักษ  หมายถึง  การอนุรักษพื้นที่ที่มคุีณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตร  

การอยูอาศัย  ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานและมีสิ่งที่แสดงถึง 

ภูมิปญญาของคนในชุมชนน้ันๆ ใหมีชีวิตอยูได  โดยพื้นที่ยังคงคุณคาและเกิดความหมาย หรือ  Sense 

of place อยู  ซึ่งการอนุรักษเปนในลักษณะการมองภาพรวมทั้งชุมชน  โดยเนนการสงวนรักษา  

ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือบริเวณที่ทําการอนุรักษมีชีวิตชีวาอยูได  โดยไมกระทบหรือขัด

กับสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน  

7.6  การฟนฟ ู หมายถึง  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน  เพื่อเปนการอนุรักษยาน

หรือชุมชนที่มีคุณคาทั้งทางดานกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม 

8.  การนาํเสนองานวิจัย 

จัดพิมพ เอกสารเปนรูปเลมขนาด A4  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดโดย

ประกอบดวยเน้ือหาขอมูล  แผนท่ี  ตารางและรูปภาพของขอมูลท่ีเก่ียวของ  พรอมท้ัง  File  ขอมูลใน

รูปแบบของ  PDF ท่ีทําการบันทึกลงในแผน CD   
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บทท่ี  2 

แนวความคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

ไดมีการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการกําหนดกรอบ

แนวคิด  กรอบการศึกษาวิจัยและกระบวนการวิจัย  โดยแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  ความหมายและประเภทของพื้นที่  (Space) 

2.  นิยามและประเภทของพื้นที่สาธารณะ 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับอัตลกัษณและสถานที ่

4.  แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที ่

5.  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมนํ้า 

6.  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน 

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

8.  กรณีศึกษาตัวอยาง 

1.  ความหมายและประเภทของพ้ืนท่ี  (Space) 

1.1  ความหมายของคําวา  พ้ืนท่ี (Space) 

  ในงานวิจัยน้ีใชคําวา  “พื้นที่”  ในความหมายของคําวา  “Space”  แทนคําวา  “ที่

วาง”  เน่ืองจากคําวา  “ที่วาง”  ในภาษาไทย  เปนคําที่ใชในบริบททางวิชาการมากกวาคําที่คนทั่วไป

ใชและเขาใจ  แตคําวา  “พื้นที่”  ซึ่งหมายถึง  “เน้ือที่”  จะสามารถทําใหคนทั่วไปเขาใจความหมาย

ของ  Space  ไดงายมากกวาคําวา  “ที่วาง”       

  พื้นที่ (Space)  เปนสิ่งที่สําคัญในงานสถาปตยกรรมโดยมีการศึกษาคนควาเพื่อ

นํามาออกแบบใชงาน  การออกแบบชุมชนเมืองเปนศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับงานสถาปตยกรรมก็นําพื้น

ที่มาใชในงานออกแบบและศึกษาเหมือนกัน  จึงนําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับพื้นที่ ในงาน

สถาปตยกรรมมาประยุกตใชในการออกแบบชุมชนดวย  ปรานอม  ตันสุขานันทและวิทยา  ดวงธิมา 

(2556)  อธิบายคําวา  พื้นที่ (Space)  หมายถึง  พื้นที่ทางกายภาพที่มีขอบเขตชัดเจนหรือขนาด

ชัดเจน  พื้นที่มีลักษณะเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมตางๆ  คําวา  พื้นที่ที่มีความหมายทางกายภาพเปน

สิ่งที่จับตองได  ซึ่งนับเปนสิ่งที่คุนเคยกันในแวดวงของนักออกแบบ  สถาปนิก  นักผังเมืองหรือวิชาชีพ
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ที่เกี่ยวของอื่นๆ อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1890  คําวา  พื้นที่ (Space)  น้ีไมไดอยูในภาษาของการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรม  กอนหนาน้ีคําวา  Volumes  กับคําวา  Void  เปนคําที่ใชใน

ความหมายของพื้นที่วางทั้งสามมิติและสองมิติ  ในสมัยน้ันคําวา  Space  ถูกใชเปนครั้งคราวโดย  Sir 

John Soane (1753)  สถาปนิกชาวอังกฤษในความหมายที่หมายถึง  Void  ตอมาคําวา  Space  ถูก

ใชโดยกลุมนักออกแบบทางสถาปตยกรรมในความหมายที่เปนพื้นที่ทางกายภาพจนถึงปจจุบัน 

  Lefebvre (2000)  นักคิดคนสําคัญผูเขียนหนังสือช่ือ  The production of space  

กลาววา  มนุษยมีความสัมพันธเกี่ยวของกับพื้นที่ดวยกัน  3  ประเภท  ไดแก  พื้นที่ทางกายภาพ 

(Physical  space)  พื้นที่ทางจิตใจ (Mental  space)  และพื้นที่ทางสังคม (Social  space)  กลุม

แรกคือ  พื้นที่ทางกายภาพ  Lefebvre  ใหความเห็นวาเปนสิ่งที่เปรียบเทียบเสมือนสามัญสํานึกและ

ไดวิธีคิดมาต้ังแตอดีตในสมัยกรีก  ซึ่งพัฒนาข้ึนมาจนถึงการออกแบบเมืองและมาพัฒนาข้ันสุดในสมัย

ฟนฟูศิลปวิทยาการที่มีการเขียนภาพแทนเปนทัศนียภาพ (Perspective)  สวนพื้นที่กลุมที่สอง  

เรียกวา  พื้นที่ทางจิตใจ  ซึ่งเปนความคิดดานนามธรรมทั้งหลายตอพื้นที่น้ันเปนจินตนาการและ

ความคิดเกี่ยวกับพื้นที่  และสุดทายพื้นที่ทางสังคม  เปนสิ่งที่สําคัญเพราะเปนสิ่งที่สะทอน

ความสัมพันธทางสังคมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ทางกายภาพและ  Lefebvre  เช่ือวากระบวนการ  

ความหมาย  และองคประกอบทางสังคมเกิดข้ึนควบคูกับพื้นที่ทางกายภาพน้ันมีความสําคัญเปนอยาง

มาก  Lefebvre ใหความเห็นวา  พื้นที่ไมไดอยูในสถานะที่เปนธรรมชาติหรือมอียูต้ังแตแรกเพียงอยาง

เดียวแตอยูในสถานะของการสรางคํานิยามและใหความหมาย  พื้นที่ไมสามารถแยกโดดเด่ียวจาก

ปจจัยอื่นๆ ได  สิ่งที่สําคัญจึงเปนกระบวนการทางสังคมที่มาพรอมกับพื้นที่ทางกายภาพ  Lefebvre  

กลาววา  พื้นที่นับเปนผลผลิตทางสังคม (Social space is social product)  และความหมายของ

พื้นที่น้ัน  หมายถึง  ความสัมพันธของคนหรือปฏิสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่และสิ่งแวดลอม  

ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ความสัมพันธน้ีเปนแบบ

สองทาง  คือ  มนุษยสรางสภาพแวดลอมตามลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยผูสรางน้ันๆ 

และสภาพแวดลอมที่ ถูกสรางข้ึนมาน้ันเองก็ไดมีสวนกําหนดการใชงานและความหมายของ

สภาพแวดลอมน้ันที่มีตอมนุษย  เราไมสามารถทําความเขาใจพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงหรือเมืองใดเมืองหน่ึง

ได  วาเปนเพียงสิ่งของหรือผูคนที่อยูในพื้นที่เมืองน้ันๆ เทาน้ันเพราะทุกสังคมมีการปฏิบัติในพื้นที่ที่

แตกตางกัน  ดังน้ันการศึกษาเรื่องพื้นที่ในเมืองจึงเปนการศึกษาเรื่องวิธีการผลิตพื้นที่กับความสัมพันธ

ในการผลิตพื้นที่เหลาน้ัน   

  Massey (2005)  นักภูมิศาสตรชาวอังกฤษผูสนใจเกี่ยวกับความเปนสถานที่ 

(Place)  ไดกลาววาวิธีที่จะเขาใจพื้นที่มี  3  ประการ  ไดแก  พื้นที่น้ันเปนผลผลิตของความสัมพันธ

ซึ่งเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธทั้งในระดับกวางและระดับเล็กที่สุด  พื้นที่เปนอาณาบริเวณของความ

แตกตางและความหลากหลาย  กลาวคือ พื้นที่เปนบริเวณของความสัมพันธและปฏิสัมพันธแลว  
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พื้นที่จะเปนอาณาบริเวณของความแตกตางและความหลากหลายดวย  พื้นที่เปนสิ่งที่มีการสราง

ตัวอยางไมมีที่สิ้นสุดเพราะพื้นที่เปนเรื่องของความสัมพันธซึ่งเกี่ยวกับการจัดการดานวัตถุและเกิดข้ึน

อยางตอเน่ืองตลอดเวลา  จึงกลาวไดวา  พื้นที่เปนแหลงผลิตหรือกําเนิดเรื่องราวตลอดเวลา  จะเห็น

ไดวาประเด็นที่นาสนใจของ  Massey  คือ  พื้นที่น้ันไมไดเปนพื้นที่ที่หยุดน่ิงหรือสมบูรณตายตัวแต

เปนพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดและมักมีสิ่งที่ขาดหายไปอยูเสมอ 

  พื้นที่ (Space)  หมายถึง  พื้นที่ทางกายภาพและเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรม ซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนหรือการปฏิสัมพนัธระหวางคนกับพื้นที่และสิ่งแวดลอม  โดยพื้นที่

เปนแหลงผลิตเรื่องราว  ความหมายที่ซอนทับอยูในพื้นที่และพื้ นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

ตลอดเวลา  แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ดังกลาวขางตนน้ีจะนําไปสูการศึกษาเรื่องประเภทของพื้นที่ที่

เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ี 

1.2  ประเภทของพ้ืนท่ี (Space) 

  นิรันดร  ทองอรุณ (2553)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธของสถาปตยกรรมกับพื้นที่

วางตามลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมในการใชงาน  โดยมีการลําดับการเขาถึงที่เริ่มจากพื้นที่ที่มี

ความเปนสาธารณะไปยังพื้นที่ที่มีความเปนสวนตัว  ซึ่งแบงประเภทไดดังน้ี 

  1.  การจัดลําดับที่วาง (Hierarchy  of  space)  ในการถือครองพื้นที่ (Territories  

claim)  ของพื้นที่สาธารณะ (Public)  พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi - public)  พื้นที่กึ่งสวนตัว (Semi – 

private)  และพื้นที่สวนตัว (Private) 

  2.  การจัดลําดับทางกายภาพของสถาปตยกรรมตามการใชงานและกิจกรรมของ

พื้นที่ภายนอกอาคาร (Outdoor)  พื้นที่กึ่งภายนอกอาคาร (Semi - outdoor)  พื้นที่กึ่งภายใน

อาคาร (Semi - indoor)  และพื้นที่ภายในอาคาร (Indoor)     

  เน่ืองจากการวิจัยน้ีอยูในการศึกษาที่เกี่ยวของกับสาขาการออกแบบชุมชนเมือง  

ดังน้ันการกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาของงานวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาในสวนที่มีความสัมพันธกับชุมชน

หรือคนสวนรวมเปนหลัก  โดยพื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนในสวนของพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะใน

พื้นที่ศึกษาวามีลักษณะเปนอยางไร   
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ภาพที่  5   การแบงประเภทของพื้นที่และขอบเขตดานเน้ือหาที่ทําการศึกษา 

ที่มา :  ดัดแปลงจากนิรันดร  ทองอรุณ, 2553 

2.  นิยามและประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะ  

2.1  นิยามและความสําคญัของพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public  space) 

  Lynch (1963)  อางถึงใน ชาริตา  ชาตรีกุล (2555)  ใหคําจํากัดความของคําวา  

พื้นที่สาธารณะของเมือง  ไมเพียงอยูในรูปของรูปทรงพื้นที่เทาน้ัน  แตไดใหความหมายในรูปของ

หนาที่ใชสอย (Function)  ซึ่งมีการจํากัดความหมายของพื้นที่วางสาธารณะวาเปน  พื้นที่วาง

ภายนอกอาคารที่เปดกวางใหใชไดอยางอิสระและมีกิจกรรม  เปนพื้นที่เพื่อประชาชนจํานวนมากของ

เมือง  ความสําคัญของพื้นที่ยังคงอยูที่รูปทรง  หนาที่ใชสอยและการสัญจรของผูคนในการสังเกตเมือง 

  Cohen (1999) อางถึงใน ชาริตา  ชาตรีกุล (2555)  ไดใหความหมายของ  พื้นที่

สาธารณะ (Public  space)  วาเปนสถานที่ที่ผูมาเย่ียมหรือมาทองเที่ยวจะสามารถพบเห็นวิถีชีวิตใน

เมืองและวัฒนธรรม  สามารถอธิบายไดจากความสัมพันธระหวางพื้นที่สาธารณะกับสภาพแวดลอม

ทางวัฒนธรรม  พื้นที่วางของเมืองจะสรางจากรูปรางสิ่งตางๆ ของเมืองที่เติบโต  ความสําคัญของ

วัฒนธรรมและประวัติศาสตรของพื้นที่ 

  ชริตา  ชาตรีกุล (2555)  อธิบายวา  พื้นที่สาธารณะ (Public  space)  หมายถึง  

พื้นที่วางที่เปนเจาของโดยสาธารณะ  ต้ังอยูในพื้นที่ที่ผูคนสามารถเขาไปใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมตางๆ 

ไดอยางทัดเทียม  เชน  การพักผอน  เลนกีฬา  การพบปะมีปฏิสัมพันธกันทางสังคมของผูคน  การคา

ขายบนลานหรือเปนสถานที่เลนของเด็กๆ โดยใชพื้นที่วางสวนตางๆ ของถนน  บาทวิถี  ลาน  พื้นที่

ระหวางอาคาร  และสวนสาธารณะเพื่อทํากิจกรรม  เปนตน  

  กฤติยา  ไซยธนะสิณฑิต (2545)  อางถึงใน ชริตา  ชาตรีกุล (2555)  ไดกลาววา  

พื้นที่สาธารณะ  เปนพื้นที่ที่ผูคนสามารถเขาใชงานได  ซึ่งอาจเปนพื้นที่นอกอาคารหรืออยูในขอบเขต

พื้นที่ที่ผูอาศัยในชุมชนรูสึกวาเปนพื้นที่ชุมชน  เปนพื้นที่ที่อยูตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน  และ  
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ขวัญสรวง  อติโพธ์ิ (2547)  อางถึงใน ชริตา  ชาตรีกุล (2555) กลาวถึง  พื้นที่สาธารณะวา  เปน

โครงสรางพื้นฐานของการพบปะของผูคนเปนกิจวัตรประจําวัน (Community  infrastructure)  

ดังน้ันพื้นที่สาธารณะจึงเปนการจัดการพื้นที่ทางกายภาพหรือผังเมือง  เพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชนในบางกิจกรรม  เชน  การพักผอนหยอนใจ  และเปนพื้นที่ที่แสดงถึงความสัมพันธที่

เช่ือมโยงกันระหวางพื้นที่วางสาธารณะกับวิถีชีวิตประจําวัน 

  กําแหง  อติโพธ์ิ (2552)  อางถึงใน ชริตา  ชาตรีกุล (2555) อธิบาย  พื้นที่กึ่ง

สาธารณะ (Semi – Public  space)  หมายถึง  พื้นที่สาธารณะที่มีการเพิ่มเงื่อนไขการใชหรือ

ขอจํากัดรูปแบบในการเขาใชพื้นที่  เชน  รานกาแฟ ที่มีคาใชจายในการเขาใชหรือตองแตงกายสุภาพ  

รานขายของเปนที่ที่ใครก็สามารถเขาไปได  แตจะไมสามารถทํากิจกรรมอื่นที่นอกเหนือหรือไม

เกี่ยวของกับการซื้อของ  โถงหรือถนนของหางสรรพสินคาที่คนทั่วไปก็ยังเขาไปใชไดถึงแมหางจะปด

ไปแลว  เปนตน 

  มัญชุตา  กัญชนะ (2554)  อธิบาย  พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – Public  space)  

หมายถึง  พื้นที่สาธารณะที่มีประโยชนเพื่อสาธารณะ  อาจเปนพื้นที่ธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน  แต

อาจมีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงหรือชวงเวลาโดยเจาของพื้นที่หรือหากพิจารณาทางดานกายภาพ  

คือ  พื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนบุคคล 

  สรุป  พื้นที่สาธารณะ (Public  space)  หมายถึง  พื้นที่ที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติและ

พื้นที่ที่ถูกสรางข้ึนโดยมนุษย  เปนพื้นที่ที่สามารถเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมของเมืองหรือชุมชน

และเปนพื้นที่ที่สามารถพบเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน  ซึ่งอาจเปนพื้นที่นอก

อาคารหรืออยูในขอบเขตพื้นที่ที่ผูอาศัยในชุมชนรูสึกวาเปนพื้นที่ชุมชนและเกิดเปนความสัมพันธ

ระหวางพื้นที่สาธารณะกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของพื้นที่ 

  พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – public  space)  หมายถึง  พื้นที่ชุมชนไดเขาไปใช

ประโยชนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ  อาจเปนพื้นที่ทางธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน  แตมีการเพิ่ม

เงื่อนไขการใชหรือขอจํากัดรูปแบบในการเขาใชพื้นที่โดยเจาของพื้นที่และหากพิจารณาทางดาน

กายภาพ  พื้นที่กึ่งสาธารณะ  คือ  พื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนบุคคล 

2.2  ประเภทของพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  การจําแนกประเภทของพื้นที่สาธารณะสามารถจําแนกไดดังน้ี 

  1.  ประเภทของพื้นทีส่าธารณะตามลกัษณะการครอบครองพื้นที ่

   กาญจน  นทีวุฒิกุล (2550) และพรรณฑิภา  สายวัฒน (2552) อางถึงใน  

มัญชุตา  กัญชนะ (2554)  แบงพื้นที่วางสาธารณะตามลักษณะการครอบครองพื้นที่ไดเปน  3  

ประเภท  ดังน้ี 
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   1.  พื้นที่สวนตัว (Private  space)  เปนพื้นที่วางนอกบานหรืออาคารพัก

อาศัย  แตสาธารณะเขาไปไมถึง  เปนเหมือนอาณาเขตเฉพาะแตละบุคคล  เชน  พื้นที่วางดานหลัง

บานหรืออาคารพักอาศัยที่มีรั้วลอมรอบ 

   2.  พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi – public  space)  เปนพื้นที่นอกเขตปกคลุม

ของอาคารหรือมีประโยชนเพื่อสาธารณะ  อาจจะเปนพื้นที่ธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน  แตอาจกําหนด

สิทธ์ิการเขาถึงหรือชวงเวลาโดยเจาของพื้นที่หรือพื้นที่ที่สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะ (Public  

space) และพื้นที่สวนบุคคล (Private  space) 

   3.  พื้นที่สาธารณะ (Public  space) เปนพื้นที่หรือสถานที่ที่เปดกวางเพื่อ

ประชาชนทุกคนเขามาใชได  โดยทั่วไปพื้นที่สาธารณะจะเปนสถานที่ที่ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมใน

การเขาออกหรือการตรวจสอบใดใดกอนเขาไปใชพื้นที่ 

  2.  ประเภทของพื้นที่สาธารณะตามระดับความสําคัญ  

   Correa (1992) และปราณฟา  พรหมประวัติ (2550) อางถึงใน  ชริตา  

ชาตรีกุล (2555)  กลาววาพื้นที่สาธารณะตามความสําคัญในระดับเมืองสามารถแบงเปน  3  ประเภท  

ดังน้ี 

   1.  พื้นที่สวนตัว (Private  space)  ถูกแยกออกจากพื้นที่วางสาธารณะ  

โดยพื้นที่น้ันถูกครอบครองโดยบุคคลหรือกลุมคน  ซึ่งเปนอาณาเขตเฉพาะของแตละบุคคล   

   2.  พื้นที่สาธารณะระดับชุมชน (Public  open  space  of  a  community  

level)  พื้นที่วางสาธารณะที่มีการใชประโยชนภายในชุมชน  โดยอาจแทรกตัวอยูในพื้นที่ตางๆ หรือเกาะ

ตัวตามโครงขายการสัญจรยอยภายในชุมชน  โดยคนในชุมชนใชประโยชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน

อยางสม่ําเสมอ  ตามชวงวันและเวลาตางๆ หรือเปนพื้นที่วางที่เวนไวเพื่อใหเกิดการใชประโยชนเปน

สาธารณะสําหรับชุมชน  เชน  ถนนคนเดิน  ลานวัด  ลานโรงเรียน  ที่มีการใชงานเปนลานอเนกประสงค

ของชุมชนเพื่อกิจกรรมทางสงัคม  ศาสนา  และเศรษฐกจิตางๆ  เชน  การพูดคุยสังสรรค  การทําพิธีกรรม

ทางศาสนาหรือทางราชการ  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันภายในชุมชน  ทั้งน้ีผูคนที่ใชพื้นที่วาง

สาธารณะระดับชุมชนมีแนวโนมวาจะรูจักหรือมีความสัมพันธทางสังคมตอกันในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

แตก็อาจพบคนแปลกหนาจากตางถ่ิน  ตางพื้นที่เขามาใชพื้นที่ได  แตมักเปนจํานวนนอยกวาคนในชุมชน

เอง 

   3.  พื้นที่สาธารณะระดับเมือง  (Public open space of a civic level)  พื้นที่

วางสาธารณะที่มีประโยชนใชสอยในระดับเมือง  เพื่อรองรับกิจกรรมสาธารณะของคนหลากหลายประเภทใน

เมืองรวมกันอยางสม่ําเสมอ  ตามชวงวันและเวลาตางๆ หรือเปนพื้นที่วางที่เวนไวเพื่อเกิดประโยชนเปน

สาธารณะระดับเมือง  เชน  ถนนคนเดินขนาดใหญ  ทางเทาริมถนนสายหลัก  สวนสาธารณะระดับเมือง  ตลาด  

ลานหนาสถานที่ราชการ  อนุสาวรียตางๆ  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  ภูมิทัศนหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ
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ของเมือง  ที่มีการใชงานเปนพื้นที่อเนกประสงคของคนหลากหลายประเภทในเมือง  เพื่อทํากิจกรรมสําคัญทาง

สังคม  ศาสนา  และเศรษฐกิจตางๆ ทั้งน้ีในพื้นที่วางสาธารณะระดับเมือง  จะพบคนหลากหลายประเภท  

หลากหลายวัตถุประสงค  ผูเขาใชพื้นที่อาจไมจําเปนตองรูจักหรือมีความสัมพันธกันทางสังคม  แตมักเปนการ

รวมตัวกันของคนหลากหลายในช่ัวขณะหน่ึงเพียงสั้นๆ แบบชุมชนเสมือน (Virtual  community)  โดยชุมชน

เสมือนน้ีจะสรางพื้นที่วางสาธารณะภาวการณ (Spontaneous  public  open  space)  ที่หมายถึง  พื้นที่วาง

ในชุมชนหรือตามตรอกซอกซอย  หรือแมแตถนนที่สถานการณเอื้อใหเกิดการใชพื้นที่  พื้นที่วางสาธารณะน้ี

เกิดข้ึนเอง  ปราศจากการจัดต้ังของรัฐบาลหรือเอกชนเปนพื้นที่ที่มีภาวะเหมาะสม  ประชาชนในพื้นที่จึงมา

รวมกันใชชีวิตประจําวันตามสัญชาติญาณเปนพื้นที่วางสาธารณะอยางไมเปนทางการ  แตมีการใชพื้นที่ที่

คึกคักตามสภาพแวดลอมของแตละแหงและการใชพื้นที่ยังข้ึนอยูกับการอนุญาตใหใชของทางการหรือเจาของ

พื้นที่ 

  3.  ประเภทของพื้นทีส่าธารณะตามลกัษณะทางกายภาพ  

   สกุลชัย  ตันติเศรณี (2549) และปราณฟา  พรหมประวัติ (2550)  อางถึง

ใน พรรณฑิภา  สายวัฒน (2552)  กลาววาพื้นที่สาธารณะตามลักษณะทางกายภาพสามารถแบง

ออกเปน  4  ประเภท  ดังน้ี 

   1.  พื้นที่โลงวางบริเวณรอบอาคาร (Building  entourage)  รวมถึงพื้นที่

วางที่อยูในอาคารที่เกิดจากขอบังคับ  เชน  ระยะถอยรน  เปนตน   

   2.  พื้นที่วางภายในกลุมอาคาร (Inner  block  void)  พื้นที่วางประเภทน้ี

มีการใชงานในลักษณะกึ่งสวนบุคคล (Semi-private)  มีขนาดเล็กและแทรกอยูกับกลุมอาคารเพื่อ

เปนทางสัญจร  พักผอนหรือประโยชนเชิงพาณิชย 

   3.  พื้นที่วางลักษณะโครงขายถนนและจัตุรัส (Primary network of street 

and square)  ใชเปนเสนทางสัญจรและเปนสวนสําคัญในการกําหนดโครงสรางของเมือง 

   4.  พื้นที่วางในลักษณะแนวยาว (Linear open space system)  มีลักษณะ

การใชพื้นที่ตามเสนขอบเขตพื้นที่  สวนใหญเปนพื้นที่วางเพื่อการสัญจร  เชน  บริเวณริมแมนํ้าลํา

คลองและถนน    มีรูปรางและขนาดที่ไมแนนอน 

  4.  ประเภทของพื้นทีส่าธารณะตามหนาที่การใชประโยชน  

   ชริตา  ชาตรีกุล (2555)  ไดอธิบายการแบงพื้นที่วางสาธารณะตามหนาที่

การใชประโยชนเปน  4  ประเภท  ดังน้ี  

   1.  ประเภทถนน  บาทวิถี (Linear  open  space  system) พื้นที่สาธารณะ

ในลักษณะแนวยาว  มีลักษณะการใชพื้นที่ตามเสนกําหนดขอบเขตพื้นที่  โดยสวนใหญเปนพื้นที่

สาธารณะเพื่อการสัญจรซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตสาธารณะของผูคนในเมือง  Jacobs (1961)  กลาววา  

บทบาทของถนนน้ันไมไดเปนเพียงตัวเช่ือมตอของอาณาเขตสาธารณะของประชาชนหรือเพียงทางสัญจร
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ของรถ  แตเปนถนนสําหรับผูเดินเทา (Pedestrian)  ที่เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธของผูคน  ทําใหถนน

กลายเปนพืน้ที่ทางสังคม (Street as social  space)  

   2.  ประเภทพื้นที่ลานที่วาง (Square and  plaza)  พื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะ

เปนลานโลงโดยทั่วไปจะเปนโครงขายหลักของถนนและจัตุรัส  ซึ่งใชเปนเสนทางในการคมนาคมและเปน

สวนที่ชวยเนนความสําคัญใหแกพื้นที่  นอกจากน้ียังชวยในการกําหนดโครงสรางของเมือง  เชน  

พื้นที่วางบริเวณเสาชิงชาและลานคนเมือง  ในขณะที่พื้นที่สาธารณะบางสวนมีการใชพื้นที่สาธารณะที่

เปนพื้นที่วางเปลา  ซึ่งมักเปนพื้นที่วางที่รอการพัฒนา  เชน  พื้นที่วางสาธารณะกลางชุมชน  พื้นที่รก

รางวางเปลา  พื้นที่วางสาธารณะของรัฐ  ลานวางในพื้นที่สาธารณะของรัฐบาลทองถ่ิน  พื้นที่เหลาน้ี

หากเปนพื้นที่ภายในชุมชนจะเปนพื้นที่ที่ชาวบานมารวมตัวกัน  หากเปนของเอกชนก็มักเปนพื้นที่เพื่อ

รอการพัฒนาและถูกนํามาใชเปนพื้นที่วางสาธารณะช่ัวคราว 

   3.  ประเภทพื้นที่วางที่มีอาคารปดลอม (Courtyard)  พื้นที่สาธารณะที่ถูกโอบลอม

ดวยสิ่งกอสรางทําใหเกิดความรูสกึปดลอมหรืออาจมีพื้นทีท่ี่ติดถนนอยางนอย  1  ดาน  Moughtin (1995)  ไดให

ความหมายในลักษณะน้ีวา  เปนพื้นที่ที่ลอมรอบดวยกรอบผนังอาคารเพื่อใชประโยชนหลายประการ  เปนพื้นที่

วางที่เช่ือมติดกับถนนและบาทวิถี  เปนพื้นที่ใชสําหรับกิจกรรมระยะสั้น  ๆ เชน  น่ัง  น่ังคอยและนัดพบ  

   4.  ประเภทสวน (Park)  เปนพื้นที่สาธารณะของเมืองที่มีขอบเขตชัดเจน  

มีการปลูกตนไมรมรื่น  เปนพื้นที่สาธารณะซึ่งใชเปนพื้นที่พักผอนของผูอยูอาศัยในเมือง  โดยพื้นที่จะ

มีกิจกรรมที่หลากหลายเปนพื้นที่วางขนาดใหญซึ่งผูอยูอาศัยในเมืองสามารถใชประโยชนพื้นที่ในการ

นันทนาการรวมกัน  เชน  พื้นที่เลียบริมนํ้า  สวนสาธารณะ  โดยพื้นที่วางสาธารณะประเภทสวนน้ัน

สามารถแบงออกเปน  สวนระดับภาค  สวนระดับเมือง  สวนระดับชุมชน  สวนระดับละแวกบานและ

สวนขนาดเล็ก 

3.  แนวความคิดเก่ียวกับอัตลักษณและสถานท่ี 

3.1  อัตลักษณ (Identity) 

  3.1.1  ความหมายของอัตลักษณ  

   เดิมเรามักคุนเคยกับคําวา  “เอกลักษณ  ที่มีความหมายตามพจนานุกรมวา 

ลักษณะที่เหมือนกันหรอืมีรวมกัน  ซึ่งอาจจะหมายถึงลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมีรวมกัน”  มากกวาคํา

วา  “อัตลักษณ  ที่มีความหมายวา  ลักษณะของตนเองหรือลักษณะที่แสดงถึงความเปนตัวตน” โดย

เอกลักษณใชคําศัพทภาษาอังกฤษวา  Identity  ที่หมายถึง  คุณลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง  ปจจุบันการใหความหมายไดเปลี่ยนไปตามบริบทตางๆ ดังน้ันคําวา  อัตลักษณจึงมีความ

เหมาะสมกับ  Identity  มากกวาเอกลักษณตามความหมายของคํา  สวนเอกลักษณมีความเหมาะสม

กับ  Uniqueness  โดยงานวิจัยน้ีผูวิจัยใชคําวา  อัตลักษณ  ในความหมายของ  Identity    
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   กาญจนา  นาคสกุล (2555)  อางถึงใน  ภูวเรศ  อรรคอุดม (2556)  ไดให

ความหมายของคําวา  เอกลักษณ  หมายถึง  ลักษณะที่มีเหมือนกันหรือมีรวมกันหรือลักษณะที่แสดง

ความเปนอยางเดียวกันของคนในสังคมหน่ึงๆ  สวนอัตลักษณ  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะของตนเอง  

เอกลักษณและอัตลักษณ  มีลักษณะที่แตกตางกัน  คือ  อัตลักษณเนนลักษณะทั้งหมดของบุคคล  

โดยไมไดเปรียบเทียบกับใคร  สวนเอกลักษณเนนลักษณะที่เปนหน่ึง  ลักษณะที่โดดเดนซึ่งเปนสวนที่

แยกบุคคลน้ันออกจากบุคคลอื่น  อัตลักษณจึงเปนการรับรูความรูสึกนึกคิดกับตนเองวา  “เราคือ

ใคร”  โดยผานการมองตนเองหรือคนอื่นมองเราในชวงเวลาขณะน้ัน  ดังน้ันอัตลักษณจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา  

   ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา (2547)  อางถึงใน  ภูวเรศ  อรรคอุดม (2556) กลาว

วาอัตลักษณ  เปนการกอรูปและดํารงอยูในการรับรู เกี่ยวกับตนเองและคนอื่นรับรูเรา  โดยมี

กระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณซึ่งข้ึนอยูกับบริบทของความสัมพันธทาง

สังคมที่มีตอคนหรือกลุมอื่นๆ ในสังคม 

   ณฐพงศ  จิรานิรัตน (2553) อางถึงใน  ภูวเรศ  อรรคอุดม (2556)  อธิบาย  

อัตลักษณชุมชนวาเกิดจากการรวมกลุมของมนุษยเพื่อเปาหมายบางอยางที่รวมกันเรียกวา  ความเปน

ชุมชน  และไดกําเนิดรูปแบบวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยแตกตางกัน  มีการทํามาหากินเลี้ยงชีพ  เกิด

การปรับสภาพแวดลอมเพื่อการอยูอาศัย  เงื่อนไขของบริบทของชวงเวลาและพื้นที่น้ันๆ ทําใหเกิดสิ่ง

ที่เรียกวา  อัตลักษณชุมชน  เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกความเปนตัวตนของชุมชนกับพื้นที่อื่น 

   ดังน้ันจึงสรุปไดวา  อัตลักษณ (Identity)  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวที่บง

บอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบ

ทอดอัตลักษณ  ซึ่งอัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตละพื้นที่และเวลา 

  3.1.2  เอกลักษณ (Uniqueness)  และลักษณะเฉพาะ (Identity) 

   Burke (1976)  อางถึงใน วิลาวัณย ภมรสุวรรณ (2548) กลาววา  การที่

ชุมชนแตละแหงจะมีเอกลักษณ (Uniqueness)  ไดน้ันเกิดจากภาพรวมขององคประกอบภายใน

ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ (Identity)  จะเปนสิ่งที่กอใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ (Sense 

of place) ของชุมชน  ซึ่งองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะน้ีจะทําใหชุมชนน้ันๆ มีลักษณะพิเศษหรือ

ความแตกตางจากชุมชนอื่น  ไมวาจะเปนรูปแบบการวางตัวของกลุมอาคาร  รูปแบบการต้ังบานเรือน

และโครงขายถนน  รวมทั้งบรรยากาศของชุมชน  ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  

ตลอดจนอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ  ขณะเดียวกันเอกลักษณของชุมชนสามารถปรากฏหรือสื่อ

ออกมาใหรับรูไดทั้งทีเ่ปนรูปธรรมและนามธรรม  โดยสวนที่เปนรูปธรรมเปนองคประกอบที่ปรากฏให

เห็นอยูภายนอก  ไมวาจะเปนองคประกอบทางกายภาพตางๆ แบบแผนการต้ังถ่ินฐาน  อาคาร

บานเรือน  ลักษณะทางสถาปตยกรรมและอื่นๆ  สวนที่เปนนามธรรมเปนองคประกอบที่อยูภายใน
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เปนสิ่งที่มีคุณคามองไมเห็นดวยตาเปลาหรือเรียกวาเปนคุณคาทางจิตใจ (Spiritual  value) หรือ

จิตใจของยาน  เกิดจากการสะสมประสบการณเรื่องราวตางๆ ของยานพื้นที่น้ันอยางตอเน่ือง  จนเกิด

เปนความทรงจํารวมกันของผูคนในยาน (Collective  memory) เปนลักษณะเฉพาะของยาน (Local  

character)  เชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันในชุมชน  วิถีชีวิต  ความเช่ือและอื่นๆ  ซึ่งทั้ง  

2  สวนตางมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันจนไมสามารถแยกประเด็นเพื่อศึกษาเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงได

หรือกลาวไดวาเอกลักษณของชุมชนเกิดจากการสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยสมาชิกในชุมชน  ผาน

วิวัฒนาการและการสืบทอดกันมาจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนและถือเปนสวนหน่ึงของ

ประวัติศาสตรชุมชนจนเกิดเปนการรับรูของคนทั่วไป 

  Garnham (1976) อางถึงใน  กนกวรรณ  หิรัญรัตน (2547)  อธิบาย  อัตลักษณ

และความหมายของสถานที่วา  การดํารงอยูของสังคมใดสังคมหน่ึงหรือยานใดยานหน่ึงไมวาจะมี

ตําแหนงที่ต้ังอยูที่ใดก็ตาม  การมีลักษณะเฉพาะ (Identity)  ของตนเองถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวยทําให

สังคมของยานหรือชุมชนน้ันๆ ดํารงและแข็งแรงอยูได  การดํารงไวซึ่งลักษณะเฉพาะของสถานที่ 

(Identity of place)  น้ันเกิดจากการใหความหมายตอยานหรือชุมชนจากผูคนที่มีชีวิตสัมพันธกับ

ชุมชนหรือยานน้ัน  รวมกับประวัติศาสตรในพื้นที่ที่ยังคงมีการดํารงชีวิตของผูคนและการดําเนิน

กิจกรรมภายในพื้นที่และสบืตอกนัจากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึงรุนแลวรุนเลาเกิดเปนความหมายของ

ถ่ิน (Meaning of place)  ใหกับคนที่เกิดและเติบโตในชุมชนน้ันไดรับรูรวมทั้งคนภายนอกที่เขาไปมี

สวนรวมกับชุมชนน้ันดวย   

3.2  สถานท่ี (Place) 

  3.2.1  ความหมายของสถานที่ (Place) 

   คําวา  “สถานที่”  หรือ “Place”  หมายถึง  ตําแหนงหรือจุดที่แนนอนใน

พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง  พื้นที่กับสถานที่มักเปนสิ่งที่จะพบพรอมๆ กันและในความเขาใจของคนทั่วไปมักใช

สองคําที่ในความหมายเดียวกัน  แตสถานที่จะเกี่ยวของกับความรูสึกของมนุษยมากกวาคําวาพื้นที่  

Christian (1980)  อางถึงใน  ปรานอม  ตันสุขานันทและวิทยา  ดวงธิมา (2556)  อธิบายวา  

สถานที่คือพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะพเิศษแตกตางจากที่อื่นและต้ังแตสมยัโบราณมาแลวผูคนรูจกัและใช

คําวา จิตวิญญาณของสถานที่ (Spirit of place)  ในชีวิตประจําวัน  นอกจากน้ียังเปนหนาที่ของ

สถาปนิกที่จะสรางสรรคสถานที่ที่มีความหมาย (Meaningful place) เพื่อใหผูคนไดอยูอาศัย   

   Christian (1980) อางถึงใน  ปรานอม  ตันสุขานันทและวิทยา  ดวงธิมา 

(2556)  อธิบายวา  สถานที่ประกอบดวยสิ่งที่จับตองไดหรือเรียกวา คุณลักษณะของสิ่งแวดลอม  มัก

เกิดจากลักษณะเฉพาะ (Character)  หรือบรรยากาศของพื้นที่น้ันๆ   Massey (2005)  กลาววา  

สถานที่ไมใชแคเพียงตําแหนงในแผนที่หรอืตําแหนงพืน้ที่แตเปนการผสมผสานของเรื่องพื้นที่และเวลา

เขาดวยกัน  และ Castells (1989)  กลาวถึงสถานที่วาเปนพื้นที่ทางสังคมที่เพิ่มความซับซอนข้ึนตาม
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ความสัมพันธของสังคมและความหมายของพื้นที่ที่ทําใหเกิดสถานที่น้ันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมัย 

  3.2.2  การกําหนดความเปนสถานที ่ 

   Garnham (1985) อางถึงใน  ปรานอม  ตันสุขานันทและวิทยา  ดวงธิมา

(2556) อธิบายวา  สถานที่แตละสถานที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางจากสถานที่อื่น  บางที่

เรียกวา จิตวิญญาณ (Sprit of the place) หรืออัตลักษณ (Identity) ของสถานที่น้ันๆ ความรูสึกเปน

สถานที่เกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการดังน้ี 

   1.  ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณที่ปรากฏ (Physical features and 

appearance)  เปนการพิจารณาโครงสรางทางกายภาพที่แทจริงของสถานที่และคุณคาทาง

สุนทรียภาพของพื้นที่  ไดแก  สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  สภาพภูมิทัศน  ภูมิอากาศ  พืชพรรณที่

โดดเดนตามธรรมชาติ  รวมทั้งสถาปตยกรรมหรือภูมิสถาปตยกรรมและโครงสรางหรือตําแหนงและ

ความสัมพันธขององคประกอบเหลาน้ีดวย 

   2.  กิจกรรมและหนาทีท่ี่พึงสังเกตเห็นได (Observable  activities  and  functions)  

เปนการพิจารณาสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่  ไดแก  ภาพลักษณของพื้นที่จากการ

ประกอบกิจกรรม (Image  of  area  perceived  by  activity)  ที่มีลักษณะแตกตางกันออกไปของ

แตละสถานที่  ทําใหเกิดพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อรองรับกิจกรรมน้ันๆ  เชน  ลักษณะการใชสอย

อาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ  สถานที่ที่มีการใชงานแตกตางกันทําใหความรูสึกเปนสถานที่แตกตางกัน

ตามลักษณะการใชงานของพื้นที่  ระดับของกจิกรรม (Level  of  activity)  เปนสิ่งที่บอกถึงประเภท

ของกิจกรรมวา  กิจกรรมใดเปนกิจกรรมหลักที่ใหความสําคัญและทําเปนประจําไมวาจะเปนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ซึ่งพิจารณาจากความถ่ีและลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผูคนใน

สถานที่น้ัน  ทั้งในรายวันและฤดูกาล  เปนตน  กิจกรรมที่เกิดข้ึนเปนกิจกรรมที่สืบทอดจากรุนสูรุน  

บางกิจกรรมพัฒนาจนเกิดเปนวัฒนธรรม (Culture)  ดํารงอยูและสืบทอดตอกันมาและบางกิจกรรม

อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบททางประวัติศาสตรโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป   

   3.  การสื่อความหมายหรือสัญลักษณ (Meaning  or  symbols)  เปน

การพิจารณาถึงการรับรู  ความเขาใจหรือการมีประสบการณรวมของคนที่มีตอลักษณะที่หลากหลาย

ของพื้นที่ตางๆ  อันเกิดจากการตอบสนองของผูคนในชุมชนตอลักษณะทางกายภาพและหนาที่ใชสอย  

ไดแก  ขอกําหนดของพื้นที่ที่สงผลตอลักษณะทางกายภาพและสังคมของชุมชน  เชน  การควบคุม

รูปแบบทางสถาปตยกรรม  วัสดุและพื้นผิวของอาคาร  เปนตน  รูปแบบการครอบครองพื้นที่เปน

ลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แสดงถึงการครอบครองพื้นที่  ทั้งขนาดและความเช่ือมโยงที่มีตอพื้นที่  

ระดับของการปดลอมที่แสดงถึงระดับการใชงานและการเขาถึงในแตละพื้นที่  ที่วางและโครงขาย

ที่วางในพื้นที่เปนสิ่งที่แสดงถึงความถ่ี  ความหางและการเกิดข้ึนเฉพาะจุดของกิจกรรมภายในชุมชน  
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เปนตน  ประสบการณความรูสึกในคุณลักษณะตางๆ  เหลาน้ีมักไมเปนที่เขาใจของผูคนในพื้นที่

จนกวาจะสูญเสียมันไป 

   Garnham (1985) อางถึงใน  กนกวรรณ  หิรัญรัตน (2547)  กลาววา  

การที่เมืองหรือชุมชนแตละแหงมีเอกลักษณที่แตกตางกัน  เปนผลมาจากลักษณะเฉพาะ (Identity)  

ขององคประกอบหลักในชุมชนที่ประกอบรวมกัน  กอใหเกิดการรับรูและจดจําหรือจิตวิญญาณของ

สถานที่  ซึ่งจิตวิญญาณของสถานที่เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูเมืองเพราะชุมชนมี

ลักษณะพิเศษ  ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ  ซึ่งหมายถึงชุมชนมจีิตวิญญาณที่แตกตางกันออกไปใน

แตละแหง  หากปราศจากจิตวิญญาณของสถานที่  คุณคาและความหมายของสถานที่ตอประชาชนใน

ชุมชนน้ันก็จะสูญหายไปดวย 

  3.2.3  อัตลักษณทีส่ัมพันธกบัสถานที่  

   Giddens (1991)  อางถึงใน  ปรานอม  ตันสุขานันทและวิทยา  ดวงธิมา 

(2556)  กลาววา  พื้นที่  สถานที่และอัตลักษณมีลักษณะรวมกันประการหน่ึงคือ  การถูกสรางข้ึนทาง

สังคมและมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับสังคม  David (1995)  กลาวถึงเรื่องอัตลักษณกับพื้นที่ใน

ยุคสังคมหลังสมัยใหมวา  การสรางตัวตนที่สัมพันธกับสถานที่น้ันจะมีสวนสําคัญมากย่ิงข้ึนในโลกทุน

นิยมโดยมีเหตุผลสําคัญ  4  ประการ ดังน้ี 

   1.  ความสัมพันธระหวางพื้นที่ตางๆบนโลกไดเปลี่ยนไปทาํใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ ต้ังของสถานที่ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  สถานที่ในเมืองที่ เคยมีอัตลักษณ

เฉพาะตนถูกทาทายจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความเหมือนกันตามบริบทโดยรอบ   ดังนั้น

พื้นที่ใดที่มีอัตลักษณเฉพาะตนยังคงอยูพื้นที่ น้ันจะเปนพื้นที่ที่มูลคามากกวาพื้นที่อื่น 

   2.  คาใชจายในการเดินทางที่ถูกลงทําใหการผลิต  การขาย  การตลาดและ

โดยเฉพาะการเงินสําหรับการลงทุนสามารถกระจายไปในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกไดงายข้ึน  โดยเลือกที่จะ

แสวงหาผลประโยชนจากความแตกตางของคุณภาพวัตถุดิบ  ปริมาณและราคาสินคาในสถานที่น้ัน 

เชน  ทุนขามชาติจะใหความสนใจกับความแตกตางของคุณภาพของสถานที่เพื่อแสวงหาผลกําไร 

   3.  สําหรับกลุมที่อยูติดกับสถานที่ใดสถานที่หน่ึง  ก็เริ่มจะเห็นวาตนมี

คูแขงที่อยูตางสถานที่และมีความสามารถในการเคลื่อนที่ของทุนที่สูงกวา  องคประกอบดาน

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ  สังคม  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสังคมที่มีอยูในพื้นที่แตละแหงทําให

สถานที่น้ันๆ ดึงดูดความสนใจไดมากหรือนอยกวาสถานที่อื่นได เชน  ผูอยูอาศัยในแตละพื้นที่มีการ

พัฒนาสถานที่ใหเกิดความแตกตางจากสถานที่อื่นๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน  การใชองคประกอบตางๆ 

ไมวาจะเปนการโฆษณาหรือการสรางอัตลักษณใหเปนจุดขายจึงเปนเรื่องสําคัญ 

   4.  โครงการที่ประสบผลกําไรที่จะสามารถสรางผลกําไรที่เกิดข้ึนในสังคม

ยุคปจจุบัน  เกิดจากการลงทุนในการพัฒนาสรางความหมายของสถานที่และการพัฒนาสถานที่ที่มี 
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อัตลักษณที่เนนคุณภาพ  การเรียกรองและโหยหาความเปนสถานที่ในอดีตของยุคปจจุบัน   Tuan 

(1997) กลาววา  ประสบการณของการมีรากฐานหรือความสัมพันธที่แนบแนนกับสถานที่แตกตาง

จากการมีและพยายามสรางความเปนสถานที่  การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหมไมไดเกิดจากการทําให

โลกสมัยเกาสูญหายไปแตทําใหเกิดการอนุรักษและการฟนฟูโลกสมัยกอนสมัยใหมข้ึนมาอีกครั้ง 

 3.3  การประเมินคณุคาความสาํคญัของอัตลักษณ 

  จากการศึกษาขางตนเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

วัฒนธรรมและมีการสืบทอดอัตลักษณซึ่งถือเปนการสืบทอดวัฒนธรรมดวย  ดังน้ันการประเมินคุณคา

ของอัตลักษณจึงนําเกณฑการประเมินคุณคาความสําคัญของมรดกทางวัฒธรรมมาประยุกตใชกับ

งานวิจัยน้ี  Heritage Council of Western Australia (2005)  อางถึงใน  เพียรกานต  วงศวาณิช

ศิลป (2550)  ไดกําหนดถึงสิ่งที่ตองพิจารณาหรือหลักเกณฑในการประเมินคุณคาความสําคัญของ

มรดกทางวัฒนธรรม  ดังน้ี 

  1.  คุณคาทางประวัติศาสตร (Historic value)  เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

ของวิวัฒนาการหรือรูปแบบของประวัติศาสตร  มีความหลากหลายของวัฒนธรรม  พัฒนาการของ

ชุมชน  ขอบเขตหรือสภาพของชุมชน  รูปแบบการดําเนินชีวิต  และความสําคัญของเหตุการณสําคัญ  

ระยะชวงเวลาหรือกิจกรรมของประวัติศาสตรทองถ่ิน 

  2.  คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม (Social value)  เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

ที่แสดงถึงการรวมกลุมกันของวัฒนธรรมเปนสังคม แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณและ       จิตวิญญาณของ

สถานที ่

  3.  คุณคาทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic value)  เปนการแสดงใหเห็นถึงความ สําคัญที่

แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางดานสุนทรียภาพหรือความงามของชุมชน  ระบบความคิด  การออกแบบ  

ความเปนเลิศทางสุนทรียภาพนวัตกรรม  ความสําคัญของสิ่งที่มีสวนทําใหเกิดคุณคาทางสุนทรียภาพของ

พื้นที่  แสดงใหเห็นโดยคุณลกัษณะของสถานทีท่ี่เปนจุดสงัเกตหรือผลกระทบตอทัศนคติหรือมีสวนในการ

ระบุคุณคาทางสุนทรียภาพ  วัฒนธรรม  หรือภูมิทัศนทางธรรมชาติซึ่งอยูภายในทองถ่ิน 

  4.  คุณคาสิ่งที่หาไดยาก (Rarity value)  เปนการแสดงใหเห็นถึงความสาํคัญของ

ลักษณะการกอสรางการเกิดข้ึนที่พบไดยาก  การสื่อความหมายใหเปนที่เขาใจไดของแหลง ความ

มีเอกลักษณและความเปนตัวแทนของยุคสมัย 

  5.  คุณคาการเปนตัวแทน (Representativeness  value )  การเปนสัญลักษณแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางพื้นที่และวัฒนธรรม โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ สิ่งรอบตัวทั้งหมดที่เกี่ยวของ

สัมพันธกัน หรือภูมิทัศนวัฒนธรรมพื้นที ่
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4.  แนวความคิดเก่ียวกับระบบของกิจกรรมและการใชพ้ืนท่ี 

การมีลักษณะเฉพาะของชุมชนเกิดข้ึนจากกระบวนการทางสังคมที่สะทอนและเช่ือมโยง

ไปสูลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพในพื้นที่น้ันๆ Rapoport (1977)  อางถึงใน วิลาวัลย  ภมรสุวรรณ 

(2548) กลาววา  ปรากฏการณดังกลาวสามารถอธิบายไดจากความสัมพันธที่เกิดข้ึนภายในชุมชน

ระหวางวัฒนธรรม  ระบบกิจกรรมและระบบที่ต้ัง  โดยมีองคประกอบทั้ง  3  สวนน้ีเปนพื้นฐานที่ 

ทําใหชุมชนแตละแหงมีอัตลักษณที่แตกตางกันไป  ซึ่งรายละเอียดขององคประกอบมีดังน้ี 

1.  วัฒนธรรม  หมายถึง  ทกุสิ่งทุกอยางที่ถูกคิดและสรางข้ึนมาเพื่อการดํารงชีวิตรวมกัน

ภายในสงัคม  วัฒนธรรมเกิดข้ึนเมื่อมนุษยมีที่อยูในสังคมเดียวกันมีขอตกลง  ระเบียบ  แบบแผนเพื่อ

ในสมาชิกในสงัคมไดเขาใจและยึดระบบเดียวกัน  Rapoport (1977)  อางถึงใน วิลาวัลย  ภมร

สุวรรณ (2548)  กลาววา  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการจัดการพื้นที่และสภาพแวดลอมใน

แตละชุมชนใหมีความแตกตางกันน้ัน  จําเปนตองมกีารจํากัดความของวัฒนธรรมเพือ่ใหสามารถ

เขาใจและมีความชัดเจนมากข้ึน  โดยการแบงวัฒนธรรมเปน  2  สวน  คือ  วัฒนธรรมที่เปน

นามธรรม  ในที่น้ีคือ  โครงสรางทางสังคม  ไดแก  กลุมทางสังคม  เครือญาติ  ครอบครัว สถานภาพ  

บทบาท  เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการกําหนดแบบแผนการจัดองคประกอบของพื้นทีห่รือ

ที่ต้ัง  รวมไปถึงรูปแบบสิ่งกอสรางตางๆ ในชุมชน  สวนวัฒนธรรมทีเ่ปนรูปธรรม  ไดแก คานิยม  วิถี

ชีวิต  และระบบกิจกรรม  โดยเฉพาะระบบกิจกรรมถือเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมที่เปนกายภาพ

ที่สุดและมผีลตอการจัดองคประกอบพื้นที่และสภาพแวดลอมภายในชุมชน  ซึ่งสามารถสรุปไดวา  

วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละชุมชนยอมสงผลใหระบบกจิกรรม  การจัดองคประกอบของพื้นที่และ

การใชพื้นที่หรือการครอบครองพื้นที่ภายในชุมชนแตละแหงมีความแตกตางกันไปตามเหตุผลทาง

วัฒนธรรมที่ซอนทับอยู 

2.  ระบบของกิจกรรม  Chapin (1972)  อางถึงใน วิลาวัลย  ภมรสุวรรณ (2548)  กลาว

วา  ระบบกิจกรรมเปนรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล  ครอบครัวและสถาบันที่เกิดข้ึนและปรากฏใน

เห็นในรปูแบบทางพื้นที่หรือการใชพื้นที่  นอกจากกจิกรรมเปนตัวกําหนดการใชพื้นที่แลวกิจกรรมยัง

สามารถอธิบายไดถึงสาเหตุของการเกิดรปูแบบการใชพื้นที่และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการ

ใชพื้นที่ที่เกิดข้ึนในอนาคตได  Rapoport (1994)  อางถึงใน  ศิระษา  สัมฤทธ์ิผล (2553)  อธิบาย

ระบบกิจกรรม (System  of  activities)  วา  กิจกรรมถูกถายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐาน

ของวัฒนธรรมทุกกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองกับองคประกอบ  4  ประการ  คือ  1.  ตัวกิจกรรมเอง  2.  

กิจกรรมถูกนําไปใชอยางไร  3.  การเกี่ยวของกับกจิกรรมอืน่ๆ 4.  การรวมเขากันเปนระบบกิจกรรม  

แตสิ่งสําคัญของระบบกิจกรรม  คือ  ระบบกจิกรรมไมสามารถเกิดข้ึนได  หากปราศจากพื้นที่ที่ใชทํา

กิจกรรมและเวลา  รวมถึงการพิจารณาเพียงกิจกรรมใดกจิกรรมหน่ึงน้ันไมสามารถทําได  แตตอง

พิจารณาทัง้ระบบกิจกรรมประกอบกัน  ดังน้ันการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่จากสิ่ง
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ที่เปนรูปธรรมมากทีสุ่ดในที่น้ี  คือ  ระบบกิจกรรม  ซึ่งระบบกจิกรรมของมนุษยทัง้หมดจะเกิดข้ึนบน

พื้นที่และเวลาทีท่ับซอนกัน  เมื่อทราบตําแหนงทีเ่กิดกจิกรรมหน่ึงในชวงเวลาหน่ึง  ก็สามารถนําไป

เช่ือมโยงกับกจิกรรมอื่นทีเ่กี่ยวของหรือนําไปเช่ือมโยงกับที่ต้ังของกจิกรรมอื่นในชวงเวลาน้ันได  ซึง่

ทั้งหมดจะสามารถบงบอกถึงวิถีการดําเนินชีวิต  ระบบความคิด  คานิยม  และโลกทัศนของผูคนที่

อาศัยในชุมชนในชวงเวลาน้ันๆ ไดเปนอยางดี 

3.  ระบบที่ต้ังของกิจกรรมหรือการใชพื้นที่ (System  of  setting)  เปนการจัดการ

พื้นที่หรือที่ ต้ัง เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ ของคนหรือกลุมคนในสังคมและระบบกิจกรรมก็มี

ความสัมพันธโดยตรงกับระบบที่ต้ัง  การพิจารณาที่ต้ังเพียงแหงใดแหงหน่ึงน้ันไมเพียงพอ  ตอง

พิจารณาพื้นที่หลายๆ แหงภายในชุมชนเช่ือมโยงกัน  เพราะระบบกิจกรรมหน่ึงๆ ของบุคคลหรือกลุม

คนในสังคมประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เปนจํานวนมากและตองใชพื้นที่หลากหลาย  ลักษณะของ

ที่ต้ังจึงมีความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองเพื่อมารองรับระบบกิจกรรมน้ัน  ลักษณะของที่ต้ังที่ปรากฏให

เห็นทางกายภาพมักเปนไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมและคุณสมบัติของที่ต้ัง ( Behavior  

setting) น้ัน  นอกจากน้ีระบบที่ต้ังยังถือเปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนที่มีความสัมพันธ

เกี่ยวเน่ืองกับองคประกอบทั้ง  4  คือ  พื้นที่  เวลา  ความหมายและการติดตอสื่อสาร  ซึ่ง

องคประกอบทั้ง  4  น้ีจะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมของคนหรือกลุมคนที่แปรเปลี่ยนไปตาม

วัฒนธรรมอีกที 

การพิจารณาระบบกจิกรรมที่เกิดข้ึนในระบบที่ต้ัง  ทําใหเขาใจถึงเหตุผลของการเลือกที่

อยูอาศัย  รูปแบบ  แบบแผนการใชพื้นที่  รวมถึงการใชพื้นที่โลงในยานหรือละแวกบานของคนใน

ชุมชนเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ เพราะที่ต้ังของวัตถุหรือสิ่งตางๆ ที่บุคคลและกลุมคนในพื้นที่เปน

คนกําหนดข้ึนมาน้ัน  ยอมมีความหมาย  ความเปนมาและเรื่องราวตางๆ แฝงอยู  เชน  วิถีชีวิต  

คานิยม  และความเช่ือ  เปนตน  หากบุคคลและกลุมคนในชุมชนมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ยอม

สงผลใหการจดัระเบยีบทางพื้นที่หรือที่ต้ังซึง่มีเหตุผลซอนอยูเบื้องหลงัน้ันมีลักษณะแตกตางกันไป  ซึ่ง

ในที่สุดเกิดเปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่น้ันๆ 

4.1  ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต  กิจกรรมและการใชพ้ืนท่ี 

  Rapoport (1977)  อางถึงใน  วิลาวัณย  ภมรสุวรรณ (2548) อธิบายวา  วิถีชีวิต  

การทํากิจกรรมและการใชพื้นที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  โดยเริ่มจากวัฒนธรรม  คือ  สิ่งที่

สงผลตอความคิดความเช่ือของมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอม  สภาพภูมิศาสตรของที่ต้ัง  สภาพ

เศรษฐกิจและสังคม  สิ่งน้ันกอใหเกิดโลกทัศน (World  view)  ที่มนุษยสามารถตีออกมาเปนคุณคา  

แลวเลือกคุณคาน้ันมาเปนคานิยม (Value)  ในการประพฤติปฏิบัติและดําเนินชีวิตในสังคม  โดย

ปรากฏออกมาใหเห็นและรับรูไดในรูปแบบของระบบกิจกรรม (System  of  activities)  ที่มีพื้นที่

รองรับและในที่สุดเกิดเปนการใชพื้นที่หรือระบบที่ต้ัง (System  of  setting)  ข้ึนในชุมชนหรือเมือง
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ตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความคิด  ความเช่ือ  ภูมิปญญาที่มาจากผูคนในชุมชนเปนผูกําหนด  สงผล

ใหชุมชนแตละแหงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน  กลาวอีกนัยหน่ึงกิจกรรมตางๆ ที่มนุษยเปน

ผูกระทําจะถูกถายทอดโดยตรงมาจากวิถีชีวิตที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและกิจกรรมตางๆ จะเกิดข้ึน

ไมไดหากปราศจากพื้นที่และเวลามารองรับ  ซึ่งความสัมพันธที่เกิดข้ึนทั้งหมดน้ีปรากฏอออกมาให

เห็นใน  2  ลักษณะ  คือ  องคประกอบทางกายภาพเปรียบเสมือนรางกายของชุมชนที่ปกคลุมอยู

ภายนอกและองคประกอบสวนที่อยูภายในและเปนคุณคาที่มองไมเห็นดวยตาแตรับรูดวยการเขาไป

สัมผัส  ที่เรียกวา  คุณคาทางจิตใจ (Spiritual  value) เปนความรูสึกที่รับรูไดอันเกิดจากวิถีชีวิตของ

ผูคนที่มีการสะสมเรื่องราวและความหมายจากการต้ังถ่ินฐานและการอยูอาศัยอยางตอเน่ือง  จนเกิด

เปนความทรงจํารวมกันของผูคนในชุมชนและเปนที่รับรูของคนทั่วไป  โดยเรื่องราวความเปนอยูของ

ผูคนเหลาน้ีในที่สุดจะกลายเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6  ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต กิจกรรม และการใชพื้นที ่

ที่มา : วิลาวัณย  ภมรสุวรรณ, 2548 

5.  แนวคิดเก่ียวกับชุมชนรมิน้ํา 

5.1  แนวคิดเก่ียวกับการต้ังถ่ินฐาน 

  รูปแบบการต้ังถ่ินฐานริมนํ้า  สามารถจัดเปนการต้ังถ่ินฐานตามเสนทางคมนาคม 

(Linear  settlement)  ฉัตรชัย  พงษประยูร (2536)  อธิบายวา  การต้ังถ่ินฐานตามเสนทาง

ภูมิหลังของโลกทัศน 

คานิยม และวิถีชีวิต 

(The background 

of world view 

value and 

lifestyle  (limited 

definition)) 

แนวคิดตอส่ิง

รอบตัว 

 (The view 

of what is 

deal) 

ทางเลือกแรกของ

ส่ิงประกอบที่เห็น

วาสําคัญ (Choice 

of priority of 

the elements 

that are 

considered 

important) 

ทางเลือกของ

บทบาท,พฤติกรรม

และการจัดสรร

ทรัพยากร (Choice 

of roles, 

behaviors and 

resource 

allocations) 

การจัดกิจกรรม  

(Activity 

organization) 

การจัดการที่ตั้งเพ่ือ

รองรับกิจกรรมตางๆ

ของคน

(Organization of 

settings for 

people’s activities 

(i.e. built 

environments) 

วัฒนธรรม 

(Culture) 

โลกทัศน 

(World view) 

วิถีชีวิต 

(Lifestyle) 

คานิยม 

(Value) 

ระบบที่ตั้ง 

(System of  

Settings) 

ระบบกิจกรรม 

(System  of  

activities) 
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คมนาคม เปนการต้ังถ่ินฐานที่ปรากฏในบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ  โดยไมคอยพบในบริเวณที่สูง  

ลักษณะการต้ังบานเรือนจะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมที่สะดวก  โดยอาจจะต้ังอยูเปนกลุม

ติดตอกันในเขตที่เปนชุมชนการคาหรือทางแยกของเสนทางคมนาคม  สวนบริเวณที่อยูไกลออกไป

อาจมีการต้ังบานเรือนหางกัน  สําหรับพื้นที่เกษตรจะอยูบริเวณดานหลังของพื้นที่อยูอาศัย  เสนทาง

คมนาคมที่สงเสริมใหมีการต้ังถ่ินฐาน  ไดแก  แมนํ้า  ลําคลอง  ถนน  ตามแนวยาวของหุบเขาแคบๆ 

เปนตน 

  การต้ังถ่ินฐานบริเวณริมแมนํ้าลาํคลอง  สวนใหญจะอยูบริเวณที่เปนคันดินธรรมชาติ

ที่นํ้าทวมไมถึงอยูบริเวณที่ราบข้ันบันได  สวนมากเปนการต้ังถ่ินฐานในระยะแรกๆ ของโลก  เมือง

หลวงหรือเมืองตางๆ มักจะอยูบริเวณริมฝงแมนํ้าทั้งสิ้น  ทั้งน้ีเพราะแมนํ้ามีปจจัยหลายอยางที่ดึงดูด

ใหเกิดการต้ังถ่ินฐาน  คือ  แมนํ้ามีอิทธิพลตอการต้ังถ่ินฐานของมนุษยเพราะเปนแหลงนํ้าจดืที่สาํคัญที่

สงเสริมใหมีอาหาร  การคมนาคม  นันทนาการ  เมืองตางๆ มักจะต้ังอยูใกลแมนํ้าโดยใชแมนํ้าเปน

เสนทางการคมนาคมติดตอกับบริเวณอื่นไดสะดวก  และยังชวยในการเผยแพรวัฒนธรรมตางๆ สู

บริเวณรอบนอกอีกดวย  ความหนาแนนของการต้ังถ่ินฐานบริเวณแมนํ้าจะมีความแตกตางกัน  โดย

บริเวณที่ราบลุมแมนํ้าตอนลางซึ่งเปนที่ราบที่นํ้าทวมถึง  ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจะเปน

บริเวณที่มีการต้ังถ่ินฐานกันอยางหนาแนนมากกวาแมนํ้าตอนบน 

  การต้ังถ่ินฐานบริเวณริมถนนเสนทางคมนาคมทางบกไมวาจะเปนรถยนตหรือรถไฟ  

เปนเสนทางที่เกิดข้ึนระยะหลังที่ดึงดูดใหมีการอพยพจากพื้นที่บริเวณภายในที่เปนแหลงเกษตรกรรม

ใหออกมาต้ังถ่ินฐานบริเวณสองฝงของถนน  ทั้งน้ีเพราะถือวาเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกและ

รวดเร็วกวาทางนํ้า  จากการที่ถนนเปนปจจัยดึงดูดใหมีการต้ังถ่ินฐานหนาแนนข้ึนเรื่อยๆ ดังจะเห็นวา

บางบริเวณกลายเปนชุมชนใหญหรือกลายเปนเมืองหลงัจากมีการพัฒนาเสนทางคมนาคม  นอกจากน้ี

ยังปรากฏวาราคาที่ดินใกลถนนสูงอีกดวย 

  ฤทัย  จงใจรัก (2539)  ไดกลาวถึงลักษณะหมูบานริมแมนํ้าลําคลองไววา  โดยทั่วไป

สภาพของหมูบานจะเกิดการรวมตัวกันข้ึนโดยธรรมชาติตามลักษณะสภาพภูมิศาสตร  อันเปนปจจัย

สําคัญในการประกอบอาชีพ  คนไทยสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ทํานา  ทําไร  ทําสวน  ฯลฯ  

ซึ่งเปนอาชีพที่ตองอาศัยนํ้าเปนปจจัยสําคัญเพราะนอกจากใชเพื่อการเพาะปลูกแลว  นํ้ายังมีความ

จําเปนสําหรับกิน  อาบและเปนเสนทางคมนาคมจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงดวย  การคมนาคม

สมัยกอนมีทั้งทางบกและทางนํ้า  แตโดยทั่วไปเสนทางสัญจรที่สะดวกและนิยมมากที่สุดคือทางนํ้า  

ดวยความสะดวกน้ีจึงทําใหหมูบานเกิดข้ึนตามริมแมนํ้าลําคลอง  หรือที่เรียกวา  “หมูบานริมนํ้า”  

และมักจะมีช่ือข้ึนตนดวยคําวา  “บาง”  โดยคําวา  “บาง”  ในที่น้ีหมายถึงหมูบานหรือรานคาซึ่ง

ปลูกเรียงรายไปตามลํานํ้า  
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5.2  องคประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน้ํา 

  ฤทัย  จงใจรัก (2539)  กลาววา  ชุมชนริมนํ้าน้ันเมื่อปรากฏตัวเปนหมูบานแลว  

องคประกอบที่ตามมา  ไดแก  ตลาดและวัด  ตลาดน้ันเปนศูนยกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนสินคาซึ่ง

กันและกัน  สวนวัดเปนศูนยกลางของหมูบานซึ่งมักเกิดข้ึนภายหลังจากที่ชาวบานมีความเปนอยูที่ดี

ข้ึน  บานจะต้ังเรียงรายไปตามลํานํ้า  พื้นที่ดานหลังมักจะเปนสวนถัดออกไปจากสวนจะเปนทุงนา

หรือไรโดยจะขยายตัวไปตามลํานํ้า 

  เทิดศักด์ิ  เตชะกิจขจร (2542)  อางถึงใน  เขมชาติ  วงศทิมารัตน (2546)  ไดศึกษา

ชุมชนริมนํ้าพบวามีองคประกอบที่สรุปไดดังน้ี 

  1.  วัด  เปนที่รวมจิตใจของผูคน  ชาวพุทธหรือโรงเจ (ชาวจีน)  ซึ่งต้ังอยูริมฝงคลอง

บงบอกถึงจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดชุมชนริมนํ้า 

  2.  ทาเรือรวม  บานริมคลองสวนใหญจะมีพื้นที่ข้ึนลงเรือประจําบานอยู  แตกรณีที่

บานอยูเขาไปในคลองสายรองหรือคลองสวน  ซึ่งเรือหางยาวหลักไมว่ิงผานก็ตองอาศัยเรือรับจางใน

บริเวณหน่ึงมาสงทีท่าเรอืรวมดังกลาว  นอกเหนือไปจากทาเรือรวมหนาบานแลวบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ทาเรือมักจะเปนศูนยรวมของชุมชนดวย 

  3.  ตลิ่งหรือเข่ือน  เปนตัวกําหนดแนวเขตของลํานํ้าตามธรรมชาติเพื่อกันคลื่นซัด  

เดิมเริ่มจากตลิ่งดิน  ตอมาทําเข่ือนไม  เปลี่ยนมาเปนเข่ือนหินทิ้งเพื่อรักษาหนาดินและนําหินมา

กอสรางกําแพงลอมบานตนเองแลวนําไปสูการเทคอนกรีตทับหินที่รวมกันเปนเข่ือนคอนกรีตเสริม

เหล็กแบบถาวรในที่สุด  

  ฉวีวรรณ  เดนไพบูลย (2554)  อางถึงใน  กึกกอง  เสือดี (2555)  อธิบายโครงสราง

ทางกายภาพของชุมชนริมนํ้าด้ังเดิมอันประกอบดวย 

  1.  ระบบโครงขายคลอง  เกิดจากการมีแมนํ้าสายหลกัและคลองจํานวนมากเช่ือมโยง

กันเปนเครือขายกระจายกันทั่วพื้นที่  โดยเครือขายดังกลาวใชเปนทางสัญจรไปมาหาสูและขนสง

ผลิตผล  อีกทั้งยังเปนระบบชลประทานเพื่อนํานํ้าเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมอีกดวย 

  2.  พื้นที่ทางการเกษตร มักอยูดานหลังเรือนที่อยูอาศัยทุกๆ แปลงของพื้นที่  มีทาง

นํ้าผานเพื่อเปนทางสัญจรและเครือขายชลประทาน 

  3.  วัด  ถือเปนศูนยรวมของชุมชน  ซึ่งในอดีตความสัมพันธระหวางวัดกับคนใน

ชุมชนคอนขางสูง  โดยวัดทําหนาที่เปนแหลงความรู  พื้นที่พบปะและประกอบกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชน   

  4.  ตลาดนํ้าหรือตลาดเรือ  เปนตลาดที่ใชเรือในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาหรือ

ผลผลิต  มักต้ังอยูบริเวณจุดตัดกันของเสนทางสัญจร  เชน  ปากคลอง  ตลาดนํ้าถือเปนตัวช้ีวัดทาง

เศรษฐกิจของชุมชน 



27 

27 

  อรศิริ  ปาณินท (2538)  อธิบายถึงองคประกอบของชุมชนริมนํ้าโดยศึกษาจาก

อาคารพักอาศัยมีดังน้ี 

  1.  การวางอาคาร  การวางอาคารในลักษณะที่สัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของ

คลอง  เชน  วางยาวตามแนวลําคลอง  เพื่อรับลมและใหเกิดการระบายถายเทอากาศไดอยางเต็มที่ 

โดยหันหนาสูคลองสวนดานหลังอาจเปนสวนเพาะปลูก 

  2.  ความสัมพันธกับนํ้า  การปลูกอาคารบนดินควรมีลักษณะที่แสดงถึงความ 

สัมพันธระหวางนํ้ากับวิถีชีวิตความเปนอยูและกิจวัตรประจําวัน  เชน  การย่ืนตัวเรือนบางสวนออกไป

ในนํ้า  โดยอาจเปนสวนของชานหรือศาลาทานํ้าและมีบันไดที่สามารถลงสูนํ้า  หรือสําหรับเทียบเรือ

ซึ่งนับเปนสัญลักษณของการเช่ือมตอสูสังคมภายนอกดวย 

  3.  เข่ือน  การสรางเข่ือนกันนํ้าเซาะ  หรือวัตถุบรรเทาแรงคลื่นที่เกิดจากความเร็ว

ของเรือสัญจรมีหลากหลายลักษณะเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซากตลอดแนวลาํคลอง  โดยอาจมีลักษณะที่

เปนถาวรหรือกึ่งถาวร  เชน  การกอหินเรียงซอน  และอาจยึดหินเขาหากันดวยซีเมนต  เพื่อใหมี

พื้นผิวที่ขรุขระดูมีชีวิตชีวา  บางสวนอาจเปนเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และในบางกรณีอาจเปนวัตถุ

บรรเทาคลื่นซึ่งมีลักษณะช่ัวคราว  เชน  การผูกไมไผเปนมัดและยึดหลักดวยเสาปกในนํ้า  ซึ่งสามารถ

บงบอกถึงอาณาเขตไดดวย 

  4.  รั้ว  กรณีจําเปนตองมีการสรางรั้วเพื่อความเปนสวนตัวและเพื่อความปลอดภัย  

มักมีการสรางรั้วโปรงเพื่อรับและระบายถายเทอากาศและเพื่อการไหลวนของที่วางใหมีความตอเน่ือง

ระหวางตัวอาคารกับนํ้า 

  5.  ศาลา  องคประกอบที่สําคัญของอาคารพักอาศัยริมนํ้า  ซึ่งอาจมีหนาที่ใชสอย

เฉพาะหรือพื้นที่ใชสอยแบบอเนกประสงค  โดยเฉพาะชานหนาบานซึ่งเปนสัญลักษณของการเช่ือมตอ

ระหวางภายในและภายนอก  ระหวางอาคารกับนํ้าตามที่กลาวมาแลวโดยชานอาจจะมีมาน่ังสําหรับ

พักผอนมีการต้ังศาลพระภูมิ  มีการตกแตงไมกระถางเพื่อความสดช่ืน 

  6.  หลังคา  คือ  กําบังแดดและฝนทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย  อบอุน  และเสริม

ความรูสึกทางจิตวิทยาวา  บานคือวิมานของเรา  และในแงหนาที่ใชสอยทางกายภาพ  ซึ่งอาจเปน

ลักษณะของการทิ้งชายเพื่อกันแดดกันฝน  โดยใตหลังคามีชองลมระบายถายเทอากาศ  เพื่อไมให

ความรอนถายเขาไปสูที่วางภายในเขตสบาย สําหรับระดับความสูงชันของหลังคาบานแตละหลังจะ

ชวยใหเสนแนวหลังคาตลอดลําคลองมีชีวิตชีวาและสรางความนาสนใจอีกดวย 

  7.  หนาตาง  ผนัง  และองคประกอบลักษณะอื่นที่ใชในการกันแดด  ซึ่งมีความสัมพันธ

กับภูมิอากาศ  สําหรับผนังน้ันไมสามารถหลีกเลี่ยงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการกอสราง  ซึ่งมีการเจาะ

ชองเปดที่ผนังใหมากเพื่อถายเทอากาศที่ไมตางไปจากการตีฝาไมระแนงโปรงหรือบานเกล็ดไม   
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5.3  องคประกอบอัตลักษณชุมชนริมน้ําแมกลองและบางปะกง 

  ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท (2556)  อธิบายวา  ชุมชนริมนํ้าในลุมแมนํ้าแมกลองและ

บางปะกงมีโครงสรางและองคประกอบของชุมชนซึ่งเปนผลจากที่ต้ังทางภูมิศาสตร  กลุมสังคม  ความ

เช่ือ  เทคโนโลยี  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยที่ชุมชนริมนํ้ามีพัฒนาการมานานจึงกอใหเกิดอัต

ลักษณชุมชน  การศึกษาอัตลักษณชุมชนในการศึกษาน้ีไดประยุกตแนวคิด  Ekistics  ซึ่งหมายถึง  

The  science  of  human  settlement  ของ  Doxiadis (1974) ที่ระบุวา  การต้ัง 

ถ่ินฐานของมนุษยเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต (Living  organism)  ที่มีการเจริญเติบโต  มีการ

เปลี่ยนแปลงและมีปญหาเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยนําแนวคิดมาประยุกตใชอธิบายอัตลักษณชุมชนริมนํ้า  

ในลุมนํ้าแมกลองและบางปะกงไดดังน้ี 

  1.  ธรรมชาติ   ประกอบดวย  ภูมิประเทศซึ่งเปนที่ต้ังของชุมชนริมนํ้าแมกลองและบาง

ปะกง  ไดแก  ลาดตะพักลํานํ้า  ที่ราบนํ้าทวมถึงและที่ราบชายฝง  เปนพื้นที่ระบบนิเวศที่เปนที่อยูอาศัย

ของพืชและสัตวในพื้นที่นํ้าจืด  นํ้ากรอยและนํ้าเค็ม  ตามลําดับ 

  2.  ประชากร   ประกอบดวย  กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นที่น้ี  คือ  ไทย  มอญ  จีน  

ลาว  เขมร  ญวนและแขก  ซึ่งในระยะตอมามีการแตงงานขามกลุมชาติพันธ  ทําใหเกิดการกลมกลืน

กลายเปนประชากร  สวนการเปลีย่นแปลงจํานวนประชากรมักเกิดจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมทําให

มีการยายถ่ินฐาน 

  3.  สังคม  ประกอบดวย  เหตุการณทางประวัติศาสตรของชุมชนที่ทําใหมีอาคารหรือ

สิ่งกอสรางในชุมชน  อาทิ  กําแพงเมือง  ปอม  ศาลหลักเมือง  อนุสาวรีย  พิพิธภัณฑ  ฯลฯ  นอกจากน้ี

ยังมีกลุมสังคมที่นับถือศาสนาหรือความเช่ือที่แตกตางกัน  โดยมีศาสนสถานหรือสิ่งกอสรางตางๆ เปนขอ

บงช้ี  เชน  วัดพุทธหินยาน  วัดจีน  วัดญวน  วัดคริสต  มัสยิด  ศาลเจา  โรงเจ  โรงเรียน  สถานพยาบาล  

องคกรการกุศล (มูลนิธิสมาคม) ที่กลุมสังคมน้ันๆ กอต้ังข้ึนเพื่อดําเนินกิจการสังคมสงเคราะหใหแกคนใน

กลุมของตนและอื่นๆ 

  4.  ที่อยูอาศัย  ประกอบดวย  ที่อยูอาศัยและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ของกลุมชาติพันธตางๆ 

ที่มีลักษณะเฉพาะ  ไดแก  เรือนไทย  เรือนมอญ  เรือนจีน  เรือนลาว  เรือนแขก  รวมทั้งอาคารและสิ่ง

ปลูกสรางอื่นๆ ในชุมชนริมนํ้า  ไดแก  ศาลาพักผอน  ทานํ้า  อูเก็บเรือ  ฯลฯ  และยังมีอาคาร

สาธารณูปโภคตางๆ ในชุมชน  ไดแก  สถานศึกษา  สถานพยาบาล  พิพิธภัณฑและอื่นๆ 

  5.  โครงขายคมนาคม  ประกอบดวย  โครงขายทางนํ้าต้ังแตแมนํ้า ลําคลอง คลองซอย

หรือทางนํ้าสายยอย  ลําประโดง  เปนตน  โดยที่การสรางเข่ือนและประตูนํ้าเพื่อการชลประทานในพื้นที่

แมนํ้าแมกลองและบางปะกงมีผลใหการสัญจรทางนํ้าลดลง  สวนการพัฒนาโครงขายทางบก  ไดแก  

โครงขายถนนและทางรถไฟทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนริมเสนทางถนนและทางรถไฟ 



29 

29 

 

ภาพที่  7  อัตลักษณชุมชนรมินํ้าในลุมนํ้าแมกลองและบางปะกง 

ที่มา : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2556 

6.  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน 

6.1  ความหมายของการอนุรักษและฟนฟูชุมชน 

  6.1.1  ความหมายของการอนุรักษ 

   การอนุรักษ  ตามความหมายของพจนานุกรมหมายถึง  การดูแลรักษา

เพื่อใหคงคุณคาไว  จันทิรา  เกื้อดวง (2548)  ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษวา  ในการ

อนุรักษระยะแรกเปนการอนุรักษเฉพาะสิ่งใดสิ่งหน่ึงขาดการมองเปนภาพรวม เนนการอนุรักษดาน

โบราณคดีและประวัติศาสตร  เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสตศตวรรษที่ 19 เกิดการพัฒนา

ดานอุตสาหกรรมการผลิต มีผลใหเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไดกลายเปนจุดเริ่มตน

การพัฒนาเทคนิค   แนวความคิดในการอนุรักษที่ซับซอน มีระบบมากข้ึนและเกิดแนวความคิดการ

อนุรักษที่เกี่ยวเน่ืองกับการวางผังเมือง เน่ืองจากสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางตางๆ ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและไดรับการอนุรักษมีความสําคัญเกี่ยวของกับเมือง อีกทั้งยังเปนองคประกอบของ

สภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง  ดังน้ันการอนุรักษจึงเปนการมองภาพรวมในลักษณะการ

อนุรักษทั้งเมือง โดยเนนการสงวนรักษา  ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือบริเวณที่ทําการ

อนุรักษมีชีวิตชีวาอยูไดโดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน  
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   สุวัฒนา ธาดานิติ (2533) )  อางถึงใน  จันทิรา  เกื้อดวง (2548)  กลาววา  

การอนุรักษชุมชน  หมายถึง  การอนุรักษพื้นที่ที่มีความหมายและความสําคัญทางประวัติศาสตร  

การอยูอาศัย  ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานและมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิ

ปญญาของคนในชุมชนน้ันๆ ใหมีชีวิตอยูได กระบวนการอนุรักษจะตองมีความสัมพันธกับชีวิตใน

สังคมใหดําเนินไปดวยกันทั้ง 2 ปจจัยอยางสอดคลองกัน  จึงจะทําใหพื้นที่เหลาน้ันมีคุณคาและเกิด

ความหมาย หรือ  Sense of place อยูได  

   สรุปไดวา  การอนุรักษ  หมายถึง  การอนุรักษพื้นที่ที่มีความหมายและ

ความสําคัญทางประวัติศาสตร  การอยูอาศัย  ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่

ยาวนานและมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาของคนในชุมชนน้ันๆ ใหมีชีวิตอยูได  โดยพื้นที่ยังคงคุณคาและ

เกิดความหมาย หรือ  Sense of place อยู  ซึ่งการอนุรักษเปนในลักษณะการมองภาพรวมทั้งชุมชน 

โดยเนนการสงวนรักษา  ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือบริเวณที่ทําการอนุรักษมีชีวิตชีวา

อยูได  โดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจที่ดําเนินไปในปจจุบัน  

  6.1.2  ความหมายของการฟนฟูชุมชน 

   การฟนฟู  ตามความหมายของพจนานุกรมหมายถึง  การทําใหกลับมา

เจริญงอกงามใหม  สุขุมาภรณ  จงภักดี (2555)  อธิบายความหมายของการฟนฟูเมืองหรือชุมชน  

หมายถึง การอนุรักษอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และการอนุรักษยานอาคารเการวมทั้ง

ภูมิสถาปตยกรรมของยานน้ันๆ  ดังน้ันการฟนฟูเมืองมิไดหมายรวมแคการรื้อรางหรือปรับปรุงอาคาร 

และการอนุรักษยานเกาซึ่งเปนสภาพแวดลอมดานกายภาพเทาน้ัน แตรวมถึงการฟนคืนชีวิตใหเมือง

น้ันๆ ในมิติอื่น เชน ดานสังคม เศรษฐกิจดวย  

   Lichfield (2000)  อางถึงใน เพียรกานต  วงศวาณิชยศิลป (2550)  อธิบายวา  

การฟนฟูชุมชน  หมายถึง  การปฏิบัติที่ครอบคลุมและผสมผสานการแกปญหาของชุมชน  นําไปสูการปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึนทัง้ในดานกายภาพ  สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของพื้นที่น้ัน 

   สรุปไดวา  การฟนฟู  หมายถึง  การปรับปรุงและเปลีย่นแปลงใหดีข้ึน  เพื่อ

เปนการอนุรักษยานหรือชุมชนที่มีคุณคาทั้งทางดานกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม 

6.2  แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูชุมชน 

  6.2.1  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูชุมชน   

   หลักการทั่วไปของการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  เปนการอนุรักษและฟนฟูที่

คํานึงถึงองคประกอบตางๆที่ประกอบกัน จนกลายเปนชุมชน ไมจํากัดเฉพาะกายภาพของชุมชน

เทาน้ัน  ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ (2540) อางถึงใน  จันทิรา  เกื้อดวง (2548)  ไดกลาววา  การอนุรักษ

ชุมชนตองมีการคํานึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ่งจะตองมีสภาพนาอยูและมีความสัมพันธระหวาง

ผูคนที่อาศัยอยูกับสภาพแวดลอม  และศรีศักร วัลลิโภดม (2540)  อางถึงใน  จันทิรา  เกื้อดวง 
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(2548) กลาววา  การปรับตัวเขาสูสมัยใหม (Modernization)  คือ การปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยูแลว

ในอดีต  มาผสมผสานเขากับสิ่งที่ เหมาะสมที่เลือกเฟนจากภายนอกเพื่อปรับใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

   Worskett (1969)  อางถึงใน  จันทิรา  เกื้อดวง (2548)  ไดกลาวถึง

เปาหมายและหลักการของการอนุรักษและฟนฟูไววาการอนุรักษกับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตอง

ดําเนินไปควบคูกัน เราไมสามารถที่จะปฏิเสธการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนในยุคสมัยตางๆได สภาพสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ไปดวย  ดังน้ันแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูจึงเปนที่ตองผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหม

กับโครงสรางเกาของเมืองหรือชุมชนเขาดวยกันและกําหนดแนวทางที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตไมทําลายคุณคาและอัตลักษณของเมืองหรือชุมชน  

  6.2.2  แนวทางการพัฒนาการใชพื้นที่ที่มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน 

   Worskett (1969)  อางถึงใน  นิธิ  ลิศนันท (2544)  เกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการใชพื้นที่ที่มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน  ดังน้ี 

   1.  การกําหนดเรื่องความสูง  โดยมีการคํานึงถึงเสนขอบฟาเดิมของ

เมือง  รวมถึงจุดรวมสายตาเพื่อเปนการปกปองทิวทัศนภายในเมือง 

   2.  กําหนดแนวทางการออกแบบลักษณะทางกายภาพของอาคาร  ที่จะ

สรางข้ึนมาใหมใหเหมาะสมกับยาน  การสรางความกลมกลืนของอาคารใหมและอาคารเกา  โดยการ

รักษาเสนขอบฟาและดานหนาอาคารใหอยูในยุคสมัยเดียวกันกับอาคารเดิมในยาน 

   3.  กําหนดแนวทางในการออกแบบภูมิทัศนเมืองใหมเีอกลักษณ  การจัดพื้นที่

โลง  การจัดพื้นที่วางระหวางอาคาร  ทั้งทางดานกายภาพคุณภาพของมุมมองเพื่อใหเกิดความรูสึกสัมพันธ

กับโครงสรางของเมืองเดิม 

   4.  ความสัมพันธของเมืองกับภูมิทัศน   สภาพภูมิทัศนของเมืองเปนสิ่ง

ที่บงบอกถึงความเปนอัตลักษณของเมือง  ขนาดของเมือง  ประชากร  รูปแบบอาคาร  ลักษณะ

ภูมิประเทศและขอบเขตเปนสิ่งที่กําหนดใหเมืองแตละเมืองมีอัตลักษณของตนเอง  ซึ่งขนาดของเมือง

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนใดชุมชนหน่ึง  รวมถึงประวัติศาสตรของชุมชนที่สะทอนให

เห็นในทัศนียภาพของชุมชนในระดับตางๆ ความสัมพันธของภูมิทัศนตางๆ เหลาน้ีเปนสิง่ที่ชวยกระตุน

ใหเกิดการจําในมโนภาพตอชุมชน 

 

 



32 

32 

7.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

7.1  แผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  (คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548) 

  เปนการศึกษาและจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม  จากโครงการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่ดูแลโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่ง

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเดนมารก  ซึ่งนําเทคนิควิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใน

ประเทศเดนมารกมาประยุกตใชกับประเทศไทย  มีแนวคิดหลัก  คือ  การปกปองและดูแลรักษา

คุณคาของแหลงมรดกทางวัฒนธรรมอยางองครวมและรอบดาน  หน่ึงในมาตรการสําคัญในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  คือ  การจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม  เพื่อใชในการอางอิงในการ

กําหนดแผนงานเพื่อการอนุรกัษและพัฒนาพืน้ที่อยางเหมาะสม  โดยมีการสํารวจและจดัทําฐานขอมลู

ทางกายภาพ  การสํารวจทางสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  และโครงการสาธิตที่เปนความรวมมือ

กันระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน  เน้ือหาในหนังสือแผนที่เลมน้ีประกอบดวย  ประวัติศาสตร

และพัฒนาการของชุมชนอัมพวา  มรดกทางวัฒนธรรมที่ประกอบดวย  สถาปตยกรรม  วิถีชีวิตและ

ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน  และข้ันตอนในการดําเนินงานโครงการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

7.2  โครงสรางและองคประกอบของเอกลักษณสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมเมืองเชียง

คาน  (ชุติมา  สุรเชษฐพงษ, 2556) 

  เปนการคนหาโครงสรางและองคประกอบของเอกลักษณสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมเมือง

เชียงคานที่สามารถรับรูไดและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเก็บรวมรวม

ขอมูลจากเอกสาร  การสํารวจพื้นที่  การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกลุมประชากรภายในเมือง

และการสัมภาษณกลุมที่รูจักเมืองเชียงคานในการประเมินคุณคาความสําคัญเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะ

สําคัญที่สามารถกอใหเกิดเอกลักษณสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงคาน  และนําขอมูลที่

ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชสถิติพรรณนา  สถิติความนาจะเปนและสถิติอางอิง  รวมทั้ง

การวิเคราะหเน้ือหาโดยไมใชสถิติ  ผลสรุปการวิจัยพบวา  กลุมประชากรสามารถรับรูและยอมรับ

ความสําคัญกับโครงสรางที่ครอบคลุมภาพเชิงกวางของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม คือ  การที่เมือง

เชียงคานเปนเมืองที่สะทอนความสําคัญทางพระพุทธศาสนา  มีวัดเกาแกคูเมืองและมีการดํารงชีวิต

ตามกรอบวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  การรับรูองคประกอบสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม

ไดใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  คือ  แมนํ้าโขง  และดานสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน  

คือ  ทัศนียภาพความงามของเมืองเชียงคานโดยรวม  สวนการรับรูองคประกอบสิ่งแวดลอมทาง

วัฒนธรรมที่เปนนามธรรม  คือ  การตักบาตรขาวเหนียว 

  โครงสรางและองคประกอบของเอกลักษณสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมเมืองเชียงคานทั้ง

รูปธรรมและนามธรรมที่รับรูและยอมรับโดยทั่วไปน้ีสามารถนํามาใชเปนกรอบที่แสดงถึงสิ่งที่มีคุณคา
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แกการอนุรักษและเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืนที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาความสําคัญของ

โครงสรางเมืองเชียงคานโดยรวมที่เปนเอกลักษณ 

7.3  คูมือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา (สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.) 

  เปนการจัดทําโครงการมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชน

เกาข้ึนเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ  ฟนฟูเอกลักษณ  สงเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนประชาชนใน

บริเวณยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่ง

สามารถนําไปสูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเชิงวัฒนธรรมควบคูกันไปกับการอยู

อาศัยไดอยางเหมาะสม   ซึ่งคูมือเลมน้ีจัดทําข้ึนเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอนุรักษยานชุมชนเกา 

ตลอดจนตัวอยางแนวทางการอนุรักษฟนฟูองคประกอบตางๆ เพื่อใหทองถ่ิน  สามารถบริหารจัดการ

และดําเนินการแผนอนุรักษและฟนฟูยานชุมชนเกาได  โดยไดเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟู

ยานชุมชนเกาไวดังน้ี 

  1.  การรักษาองคประกอบที่สาํคัญ  ประกอบดวย  รูปแบบโครงสรางของยานชุมชนเกา 

ซึ่งถูกกําหนดโดยเสนทางสัญจร ทางนํ้า ถนน กลุมอาคาร  ที่วาง  ความสัมพันธระหวางอาคารกับพื้นที่สี

เขียวและที่โลงวาง  รูปทรงและลักษณะทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ซึ่งถูกกําหนดโดย 

โครงสรางอาคาร ปริมาตร  รูปแบบ สัดสวน วัสดุ สี และการประดับตกแตง  การรักษาความสัมพันธ

ระหวางพื้นที่ยานชุมชนเกากบับรบิทแวดลอม ทั้งธรรมชาติและที่มนุษยสราง  การรักษาประโยชนใชสอย  

กิจกรรม ในยานชุมชนเกาที่หลากหลายและตอเน่ืองตามชวงเวลาและยุคสมัย  การสืบทอดทางประเพณี 

ภูมิปญญา คุณคาของสถานที ่ที่นําไปสูการคงไวซึ่งอัตลักษณของสถานที่ของยานชุมชนเกา  การรักษา

โครงสรางและโครงขายทางสังคม  รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยานชุมชนเกา 

  2.  การวางแผนเพื่อประโยชนใชสอยและกิจกรรมในรูปแบบใหม  ควรมีการวางแผน

และพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของยานชุมชนเกา  การพัฒนาประโยชนใชสอยใหมๆใน

ยานชุมชนเกา  เอื้อใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรมทั้งกิจกรรมด้ังเดิมและกิจกรรมใหมที่

สอดคลองกับการดํารงชีวิตและชีวิตประจําวันของผูคน 

  3.  การควบคุมการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย  การออกแบบสถาปตยกรรมใหม

หรือการปรับปรุงซอมแซมอาคารเกา ลักษณะของสถาปตยกรรมรวมสมัยควรคํานึงถึงความเช่ือมโยง

เชิงที่วางกับโครงสรางเดิมของยานชุมชนเกาและบริบทโดยรอบ โดยสถาปตยกรรมสมัยใหม สามารถ

แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะการออกแบบของสถาปนิกไดโดยมีสัดสวนและลักษณะทางกายภาพที่

กลมกลืนไปกับบริบทเดิม 
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8.  กรณีศึกษาตัวอยาง 

8.1  การจัดทําแนวทางการอนุรักษและฟนฟูชุมชนด้ังเดิมดวยกระบวนการมีสวน

รวม  กรณีศึกษาชุมชนริมน้ําจันทบูร  (กุสุมาร  บุญกาญจนและชูวิทย  สุจฉายา, 2558) 

  เปนบทความจากวารสารวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน  ฉบับที่  14  บทความน้ีเปนการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแนวทางการ

อนุรักษและฟนฟูชุมชน  เพื่อสรางแนวทางในการออกแบบวางผังและมาตรการกํากับผังการอนุรักษ

และฟนฟูชุมชนอยางเหมาะสม  จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการอนุรักษและฟนฟูชุมชนได

ดังน้ี   

   1.  ชุมชนริมนํ้าจันทบูร  จัดเปนชุมชนด้ังเดิมซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงกระแส

การพัฒนาได  ดังน้ันจึงจําเปนตองพิจารณาการอนุรักษ  รักษาและฟนฟูควบคูไปกับการพัฒนาโดยให

เกิดความสมดุลซึ่งกันและกัน 

   2.  การอนุรักษและฟนฟูชุมชนที่มีความสมดุลกันระหวางการอนุรักษและ

พัฒนา  หมายถึง  การปรับปรุงทางกายภาพของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมที่ประชาชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจ 

   3.  การใชแนวคิดการวางผังเมืองอยางยั่งยืนเพื่อชวยใหชุมชนเติบโต

ไปในทิศทางที่สามารถสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ  รักษาสิ่งแวดลอม  การพัฒนาที่อยูอาศัยใหดีข้ึน

และยังคงรักษาความเปนสถานที่ (Sense of place) ไวได  ซึ่งประกอบดวย  สงเสริมการใชพื้นที่

ริมแมนํ้าดวยการจัดใหเปนพื้นที่น่ังพักผอนและทาเรือสําหรับนักทองเที่ยวและชุมชน   สงเสริมให

เกิดการใชงานในอาคารเกาและรักษาสัดสวนของอาคารใหเขากับถนน  รวมถึงสามารถรักษา

ทัศนียภาพโดยรวมของเมืองดวยการจําแนกพื้นที่ (Zoning)  การควบคุมการกอสรางอาคารเพื่อ

ไมใหสงผลกระทบตออาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรในพื้นที่  รักษาทิวทัศนริมนํ้าและทิวทัศน

โดยรวมของเมือง  ดวยการกําหนดระดับความสูงอาคารใหลดหลั่นกัน  โดยใหอาคารสูงอยูหาง

จากริมนํ้า  สงเสริมลักษณะเฉพาะของชุมชนและสรางแรงดึงดูดดวยความผูกพันกับสถานที่  

(Sense  of  place) อยางเขมแข็ง สนับสนุนการพัฒนาเพิ่มเติมโดยการอนุรักษ  ปรับปรุงอาคาร

เดิมกลับมาใชงานโดยการปรับปรุงอาคารและโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิม 

   4.  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการวางผังและสรางวิสัยทัศน

รวมกัน โดยมีการทบทวนหลักเกณฑ รวมถึงกระบวนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลอง

กัน 
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8.2  โครงการฟนฟูและอนุรักษเมืองคานาซาวะ  จังหวัดอิชิกาวะ  ประเทศญี่ปุน     

(พีธากร ศรีบุตรวงษ, 2555) 

  จากหนังสือเรื่อง  เสนหยานเกา  เรื่องราวรักษยานเกาจากญี่ปุน  เปนการนําเสนอ

แนวคิดเรื่องการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศญี่ปุน  โดยเนนการดูแลรักษาอัตลักษณของชุมชน

ควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน  พื้นที่ที่ใชเปนกรณีศึกษา  คือ  เมืองคานาซาวะ  ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มี

ความสําคัญดานการทองเที่ยวของจังหวัดอิชิกาวะ  ในอดีตเมืองคานาซาวะมีความเจริญรุงเรือง

ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ทัดเทียมกับเมืองเกียวโตและโตเกียว  ปจจุบันเมืองมีเอกลักษณของ

การผสมผสานระหวางเมืองใหมและเมืองเกาทั้งอาคารบานเรือน  อาคารสูง  แหลงพาณิชยกรรม  

พิพิธภัณฑและศูนยแสดงศิลปะรวมสมัยที่สะทอนความทันสมัย  ขณะเดียวกันก็ยังคงมีพื้นที่ทาง

ประวัติศาสตรที่ประกอบดวย  บานเกา  ชุมชนเกาและปราสาทโบราณไวดวย   

  แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เนนการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ  บานเรือนและภูมิ

ทัศนของเมืองทั้งหมด  สงเสริมใหผูคนที่อยูในพื้นที่ยานเกาหันมาใสใจดูแลรกัษาและปรับปรุงบานโดย

ใหองคกรการปกครองสวนทองถ่ินสรางมาตรการจูงใจดวยการสนับสนุนงบประมาณ  การกําหนด

ขอตกลงรวมกันในการพัฒนาพื้นที่วามีขอบเขตที่สามารถพัฒนาตอเติมหรือตกแตงไดมากนอยแคไหน   

มีโทนสี  วัสดุและการตกแตงในรูปแบบเดียวกัน  เพื่อใหเกิดภาพรวมของเมืองที่เปนเอกภาพและคง

เอกลักษณเมืองไว  การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง  เชน  การอนุรักษคลองระบาย

นํ้าใหมีสภาพที่สวยงามสะทอนเอกลักษณของเมือง  การปรับปรุงพื้นที่ริมนํ้าใหเปนพื้นที่พักผอน

สําหรับชุมชน  การฟนฟูหมูบานเกาใหอยูในสภาพใหมที่ยังคงเอกลักษณการกอสรางไวและการแสดง

ใหเห็นถึงความซับซอนในการวางผังหมูบานที่เปนภูมิปญญาในอดีต  ยานเกาที่เปนสถานบันเทิงไดมี

การปรับปรุงภูมิทัศนใหดีข้ึน  การปรับปรุงอาคารใหคงเอกลักษณด้ังเดิมแตเปลี่ยนรูปแบบการใชงาน

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  ประชาชนที่คาขายในพื้นที่สาธารณะตองมีความรับผิดชอบใน

ตนเองและมีจิตสํานึกตอการใชพื้นที่สาธารณะโดยการรักษาทําความสะอาดพื้นที่ 

  

ภาพที่  8  ภูมิทัศนเมอืงคานาซาวะ 

ที่มา  :  https://www.insidejapantours.com/japanese-destinations/kanazawa/  เขาถึงเมื่อ  

16  กุมภาพันธ  2559 
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9.  สรุป 

พื้นที่สาธารณะ หมายถึง  พื้นที่ที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกสรางข้ึนโดยมนุษย  

เปนพื้นที่ที่สามารถเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมของเมืองหรือชุมชนและเปนพื้นที่ที่สามารถพบเห็น

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน   

พื้นที่กึ่งสาธารณะ หมายถึง  พื้นที่ชุมชนไดเขาไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ  

อาจเปนพื้นที่ทางธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน  แตมีการเพิ่มเงื่อนไขการใชหรือขอจํากัดรูปแบบใน

การเขาใชพื้นที่โดยเจาของพื้นที่และหากพิจารณาทางดานกายภาพ  พื้นที่กึ่งสาธารณะ  คือ  พื้นที่ที่

สอดประสานกันระหวางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนบุคคล 

จากการศึกษาความหมายและประเภทของพื้นที่ทําใหทราบถึงลักษณะ  หนาที่  การใช

งานและความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางพื้นที่  คนและบริบทโดยรอบของพืน้ที่แตละประเภทเพื่อใชเปน

ขอมูลประกอบในศึกษาพื้นที่ตางๆ ภายในชุมชนอัมพวา   

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่  แนวคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรม

และการใชพื้นที่และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมนํ้าสามารถสรุปไดวา  อัตลักษณ  หมายถึง  ลักษณะ

เฉพาะตัวที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  โดยมีกระบวนการทางสังคมในการ

สรางและสืบทอดอัตลักษณ  ซึ่งอัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตละพื้นที่และเวลา 

ระบบกิจกรรมที่เกิดข้ึนในที่ต้ังหรือพื้นที่  ทําใหเขาใจถึงเหตุผลของการเลือกที่อยูอาศัย  

รูปแบบ  แบบแผนการใชพื้นที่  รวมถึงการใชพื้นที่โลงในยานหรือละแวกบานของคนในชุมชนเพื่อ

ประกอบกิจกรรมตางๆ เพราะที่ต้ังของวัตถุหรือสิ่งตางๆ ที่บุคคลและกลุมคนในพื้นที่เปนคนกําหนด

ข้ึนมาน้ัน  ยอมมีความหมาย  ความเปนมาและเรื่องราวตางๆ แฝงอยู  กลุมคนที่มีวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน  ยอมสงผลใหการจัดระเบียบทางพื้นที่หรือที่ต้ังมีลักษณะแตกตางกันไป  ซึ่งในที่สุดเกิด

เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่น้ันๆ  สวนแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมนํ้าทําใหทราบถึงองคประกอบหลัก

ของชุมชนริมนํ้า  ไดแก  ระบบโครงขายคลอง  พื้นที่เกษตรกรรม  วัด  ทาเรือรวม  เข่ือน  ตลาดนํ้า  

ศาลา  ที่อยูอาศัย 

จากการศึกษาแนวคิดเหลาน้ีสามารถนําสาระสําคัญที่ไดมาใชในการสรางเกณฑในการ

ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่ทีแ่สดงถึงอัตลักษณะชุมชนอัมพวาเพื่อใชเปนคนหาลกัษณะพื้นที่ที่แสดง

ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชนสามารถสรุปไดวา  การอนุรักษ  หมายถึง  

การอนุรักษพื้นที่ใหคงคุณคาและเกิดความหมายหรือ  Sense of place ไวอยู  ซึ่งการอนุรักษเปนใน

ลักษณะการมองภาพรวมทั้งชุมชน  โดยเนนการสงวนรักษา  ปรับปรุงใหคงสภาพเดิมและใหพื้นที่หรือ

บริเวณที่ทําการอนุรักษมีชีวิตชีวาอยูได  โดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจที่ดําเนินไป
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ในปจจุบัน   และการฟนฟู  หมายถึง  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน  เพื่อเปนการอนุรักษยาน

หรือชุมชนที่มีคุณคาทั้งทางดานกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูเปนการผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมกับ

โครงสรางเกาของเมืองหรือชุมชนเขาดวยกันและกําหนดแนวทางที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคตไมทําลายคุณคาและอัตลักษณของเมืองหรือชุมชน  เน่ืองจากการอนุรักษกับการ

เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองดําเนินไปควบคูกัน เราไมสามารถที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

ยุคสมัยตางๆได สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมทางกายภาพไปดวย 

การศึกษากรณีศึกษาตัวอยางเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการเสนอแนะแนวทางในการ

อนุรักษและฟนฟูพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา   โดยชุมชนริมนํ้าจันทรบูรเปนกรณีตัวอยาง

ในดานการจัดการพื้นที่โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  สรางความรูสึกสํานึกรักษและเปน

เจาของมรดกทางวัฒนธรรมรวมกันของชุมชน  รูปแบบการอนุรักษและฟนฟูจึงมีรูปแบบที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  สรางความกลมกลืนและรักษาอัตลักษณโดยองครวมไวได  สวนเมืองคานาซาวะ  

ประเทศญี่ปุน  เปนกรณีศึกษาตัวอยางในดานการพัฒนาพื้นที่ที่เนนการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ  

บานเรือนและภูมิทัศนของเมืองทั้งหมด  การใชโทนสี  วัสดุและการตกแตงในรูปแบบเดียวกันเพื่อ

สรางความกลมกลืนและเปนเอกภาพที่สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของเมืองอยางชัดเจน  รวมถึงการ

ผสมผสานระหวางความทันสมัย  ประวัติศาสตร  วิถีชีวิตและการทองเที่ยวไดอยางลงตัว 
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บทท่ี  3 

การออกแบบการวิจัย 

การออกแบบการวิจัยน้ีเปนการนําเสนอการสรุปกรอบทฤษฎีและแนวคิดสําหรับการ

วิจัย  การกําหนดแนวทางการวิจัย  วิธีวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การกําหนดกลุมประชากร  

กลุมตัวอยาง  การเก็บขอมูลภาคสนาม  การวิเคราะหขอมูลและสรุป  เพื่อใชในการศึกษาและคนหา

ลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1.  การกําหนดกรอบทฤษฎี  แนวคิดสาํหรับการวิจัย 

อัตลักษณชุมชนเปนสิ่งที่สะทอนความสัมพันธของวัฒนธรรมชุมชนกับบริบทพื้นที่

ภายใตชวงเวลาหน่ึง  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนและเปนสิ่งที่ไมหยุดน่ิงหรือตายตัวแตเปน

รูปแบบของวงจรที่เรียกวา  วงจรแหงวัฒนธรรม  อัตลักษณมีการดํารง  สืบทอดและการสราง

ความหมายตางๆ  ผานระบบตางๆ ของการสรางภาพตัวแทนที่เกี่ยวกับตําแหนงของอัตลักษณ  โดย

ผานกระบวนการคัดเลือกเพื่อนํามาสรางเปนอัตลักษณที่แสดงความเปนตัวตน  

จากแนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่ไดกลาววา  พื้นที่ที่ไดรับ

การถายทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมกันและเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมของชุมชนภายใตการ

คัดเลือกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของผูที่อาศัยอยูภายในชุมชน  รูปแบบและการใชพื้นที่ที่กลุมคน

ในชุมชนเปนผูกําหนดข้ึนมาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมของชุมชนกับพื้นที่  

ดังน้ันพื้นที่ที่สามารถเห็นถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมชุมชนกับพื้นที่ไดอยางชัดเจน  ไดแก  

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ 

จะเห็นไดวาอัตลักษณชุมชน  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะลวนเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและพื้นที่  และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนริมนํ้าจึงสามารถ

สรุปโครงสรางของกลุมสาระสําคัญของลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง     

อัตลักษณชุมชนอัมพวาดังแสดงในภาพที่ 9  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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กลุมที่  1  องคประกอบทางกายภาพ  ไดแก 

  1.1  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ประกอบดวย  สภาพทางกายภาพที่เกี่ยวของกับที่ต้ัง

ของพื้นที่ที่เปนธรรมชาติ  แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่  เชน  ลักษณะภูมิประเทศ  แมนํ้า      

ลําคลองและพืชพรรณ   

  1.2  สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน  ประกอบดวย  สภาพทางกายภาพที่เกี่ยวของกับ

มนุษยและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน  รวมทั้งการปรับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในลักษณะตางๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของมนุษย  เชน  ลักษณะทางภูมิทัศน  ลักษณะทางสถาปตยกรรมและรูปแบบ

การใชพื้นที ่  

กลุมที่  2  องคประกอบทางวัฒนธรรม  ที่มีความสัมพันธกับพื้นที่  ไดแก ประวัติศาสตร  

วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  กิจกรรมของชุมชนที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  9  โครงสรางกลุมสาระสําคัญของลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะที่แสดงถึง 

             อัตลักษณชุมชนอัมพวา 

โดยเกณฑที่นํามาใชในประเมินคุณลักษณะของพื้นที่เพื่อคัดเลือกหาพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาน้ัน  ไดจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ

และสถานทีโ่ดยการสรุปสาระสําคัญที่ไดจากแนวคิดมาใชในการสรางเกณฑในการประเมินคุณลักษณ

ของพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน  ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑที่ใชในการประเมินดังน้ี 

1.  ความกลมกลืนในภาพรวมของชุมชนทั้งทางกายภาพและกิจกรรม  

2.  ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณที่แสดงออกใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

ของชุมชนกับพื้นที่อยางชัดเจน  

3.  กิจกรรมและหนาทีข่องพื้นทีท่ี่แสดงถึงความสมัพันธระหวางชุมชนกับพื้นที่อยางชัดเจน  

ลักษณะพื้นท่ีกึ่งสาธารณะและพื้นท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

องคประกอบทางกายภาพ 

ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 

องคประกอบทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต 

กิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

 



40 

40 

4.  การรับรูจากการสื่อความหมายหรือสัญลักษณเชิงพื้นที่ที่สามารถถายทอดเรื่องราวของ

พื้นที่และชุมชนออกมาในรูปแบบลักษณะทางกายภาพ  หนาที่ใชสอยและกิจกรรมไดอยางชัดเจน  

5.  การแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ   พัฒนาการของชุมชนหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตที่

สําคัญในชวงเวลาตางๆของชุมชน 

6.  การแสดงใหเห็นถึงคุณคาดานความงามของอาคาร  บานเรือน  สิ่งกอสรางและสภาพแวดลอม 

7.  การแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของยุคสมัย 

2.  การออกแบบกระบวนการวิจัย 

การออกแบบกระบวนการวิจัย  เพื่อหาลักษณะพื้นที่กึง่สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

ข้ันตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับพื้นที่และอัตลักษณเพื่อใชในการกําหนดกรอบการวิจัย  รวมทั้งศึกษาขอมูลของชุมชน

อัมพวาทั้งจากเอกสารตางๆ และการลงสํารวจพื้นที่เพื่อคนหาลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ 

ข้ันตอนที่  2  การสรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะของพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนเพื่อคัดเลือกหาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนที่ไดจาก

การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ  

ข้ันตอนที่  3  การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณปราชญ  ผูนําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน ผูอาศัย

ในชุมชนเปนเวลานานและนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับพื้นที่เพื่อทราบถึงลักษณะพื้นที่และ

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของพื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ  รวมถึงการสงัเกตการณการใชงาน

พื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนอัมพวาในปจจุบัน 

ข้ันตอนที่  4  การรวบรวมพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชนอัมพวาในชวงเวลาตางๆ  ในเบื้องตน 

ข้ันตอนที่  5  การลงสํารวจภาคสนามและใชแบบสอบถามประเมินความสําคัญและคุณลักษณะ

ของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะและการคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในการ

เปลี่ยนแปลงแตละชวงพัฒนาการของชุมชนที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาได

อยางเหมาะสมที่สุด 

ข้ันตอนที่  6  การสรุปผลแบบสอบถามและนําผลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับทฤษฎี  แนวคิดที่

เกี่ยวของเพื่อระบุลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 
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ข้ันตอนที่  7  เสนอแนะแนวทางในอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ

ที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวาจากผลการศึกษาและประยุกตรวมกับกรณีศึกษาตัวอยาง 

ข้ันตอนที่  8  การสรุปผลการวิจัย 

 

ภาพที่  10  กระบวนการวิจัยเพื่อคนหาลักษณะพื้นที่กึง่สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

               อัตลักษณชุมชนอัมพวา 
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3.  การเลือกพ้ืนท่ีกรณศีึกษา 

ชุมชนอัมพวาเปนชุมชนริมนํ้า  ยานการคาและมีตลาดนํ้าเปนศูนยกลางชุมชนที่ม ี

อัตลักษณทั้งสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน  สถาปตยกรรมและภูมิทัศนภายใน

ชุมชน  สิ่งเหลาน้ีทําใหชุมชนอัมพวามีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากชุมชนริมนํ้าแหงอื่นเกิดเปน 

อัตลักษณของชุมชนอัมพวา  ชุมชนอัมพวามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  วิถีชีวิตความเปนอยูและ

กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ที่สงผลตออัตลักษณของชุมชนอัมพวา  ต้ังแตชวงที่มีความเจริญรุงเรือง

อยางมากในการเปนศูนยกลางยานการคาและตลาดนํ้าที่สําคัญในลุมนํ้าแมกลองที่สะทอนใหเห็นถึง

รูปแบบการต้ังถ่ินฐานริมนํ้าและตลาดนํ้าที่เปนศูนยกลางการคาขาย  วิถีชีวิตความเปนอยูที่เปน 

อัตลักษณของชุมชนอัมพวาแบบด้ังเดิม  ชวงที่ยานการคาและตลาดนํ้าซบเซา  ประชากรภายในพื้นที่

อพยพออกจากชุมชนทิ้งรางอาคารและปลอยใหพื้นที่ภายในชุมชนมีสภาพทรุดโทรม  จนกระทั่งชวงที่

เกิดการฟนฟูตลาดนํ้ายามเย็นของชุมชนและโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาที่นําอัตลักษณ

ของชุมชนริมนํ้าและตลาดนํ้ามาเปนแนวคิดหลักในการอนุรักษและฟนฟู  โดยทําการฟนฟูตลาดนํ้า

อัมพวา  การปรับปรุงซอมแซมอาคารริมนํ้าแบบด้ังเดิมที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่ดีและการจัดกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทําใหชุมชนอัมพวากลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ประเทศ  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในหลายดานทั้งการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินและอาคารที่มีการขยายตัวของพื้นที่พาณิชยกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งแตเดิมมี

อยูในบริเวณปากคลองอัมพวาแหงเดียว  การเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารและพื้นที่ตางๆภายในชุมชน

ใหมีความทันสมัยและดึงดูดนักทองเที่ยว  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการทองเที่ยวโดยการที่

ประชาชนบางกลุมที่เคยเชาหรือพักอาศัยอยูบริเวณริมคลองอัมพวาไดถูกนักลงทุนจากภายนอกพื้นที่

เขามาเสนอซื้อหรือเชาบานดวยผลตอบแทนที่สูงกวาทําใหผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ต้ังแตด้ังเดิมบางสวน

ยายออกจากพื้นที่จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และวิถีชีวิตของผูที่อาศัยอยูในชุมชน  ปจจุบัน

ชุมชนอัมพวาไมสามารถสะทอนภาพลักษณของชุมชนริมนํ้าและตลาดนํ้าที่เปนอัตลักษณของชุมชน

อัมพวาใหมีความชัดเจนและเปนหน่ึงเดียวกันทั้งชุมชนไดอยางที่เคยเปนเหมือนกับในอดีต  การ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ที่เกิดข้ึนในชวงเวลาตางๆ มีทั้งในสวนที่เปนพื้นที่สวนบุคคล  พื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะซึ่งลวนแตสงผลตออัตลักษณชุมชนอัมพวาทั้งสิ้น   

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหชุมชนอัมพวาเปนพื้นที่ทีม่ีความเหมาะสมในการศึกษา

เพื่อคนหาลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน  โดยพื้นที่ที่เลือกศึกษาเปนพื้นที่ซึ่งสามารถเห็นถึง

ความสัมพันธของวัฒนธรรมชุมชนกับพื้นที่ไดชัดเจนที่สุด  ไดแก  พื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่ง

สาธารณะ   เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่ไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมกันและเปนพื้นที่ที่

รองรับกิจกรรมของชุมชนภายใตการคัดเลือกพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของผูที่อาศัยอยูภายใน
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ชุมชน  รูปแบบและการใชพื้นที่ที่กลุมคนในชุมชนเปนผูกําหนดข้ึนมาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมของชุมชนกับพื้นที่  

 4.  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  

4.1  การกําหนดประชากร 

  ในการคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณไดกําหนดกลุมประชากรจากความหมายของคําวา  อัตลักษณ  ที่หมายถึง  ลักษณะ

เฉพาะตัวที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  โดยมีกระบวนการทางสังคมในการ

สรางและสืบทอดอัตลักษณ  ซึ่งอัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามแตละพื้นที่และเวลา  กับ

ความหมายของคําวา  อัตลักษณชุมชน  ที่หมายถึง  สิ่งที่ เกิดจากการรวมกลุมของมนุษยเพื่อ

เปาหมายบางอยางที่รวมกันเรียกวา  ความเปนชุมชน  จะเห็นวาความหมายของคําทั้งสองแสดงให

เห็นถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่และชุมชนหรือสังคมที่อยูในพื้นที่น้ันๆ  ประชากรในการศึกษาวิจัยน้ี

จึงเลือกประชากรที่อยูในพื้นที่ชุมชนอัมพวาซึ่งสามารถแบงเปน  2  กลุมดังน้ี   

  กลุมที่  1  ปราชญ  ผู นําชุมชน  บุคคลสําคัญในชุมชน  ผูอาศัยในชุมชนเปน

เวลานานและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับพื้นที่  เพื่อเก็บขอมูลดานลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาในชวงเวลาตางๆ 

  กลุมที่  2  ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาประมาณ  5,146  คน (เทศบาล

ตําบลอัมพวา, 2559) เพื่อเก็บขอมูลการประเมินความสาํคัญและคุณลักษณะของพื้นที่เพื่อคัดเลือกหา

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและการสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ที่ชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน 

4.2  การกําหนดกลุมตัวอยาง 

  ในการวิจัยครั้งน้ีไมสามารถเก็บขอมูลจากพื้นที่ศึกษาไดครบทั้งหมดจึงจําเปนตอง

กําหนดกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากรในพื้นที่ในการใหขอมูลทั้งจากการสอบถามและการ

สัมภาษณ  โดยไดกําหนดกลุมประชากรตัวอยางจากประชากรที่อยูในพื้นที่และประชากรนอกพื้นที่ที่

เคยมีประสบการณหรือมีความเกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาอยางใกลชิด  ซึ่งมีวิธีการกําหนดกลุม

ประชากรดังน้ี 

  กลุมที่  1  ปราชญ  ผู นําชุมชน  บุคคลสําคัญในชุมชน  ผูอาศัยในชุมชนเปน

เวลานานและกลุมนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวา  กลุมตัวอยางเปนการ

คัดเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งบุคคลในกลุมตัวอยางน้ีมาจากการคนควาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยและ

คําแนะนําของหนวยงานทองถ่ิน  กลุมชมรมในทองถ่ินโดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูใหขอมูล

เพื่อที่จะไดขอมูลที่ครอบคลุมทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับพื้นที่ซึ่งมีจํานวน  7  ตัวอยาง 
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  กลุมที่  2  ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาประมาณ  5,146  คน  ซึ่งการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร  ยามาเน  ทีร่ะดับความเช่ือมั่น  90%  

และยอมรับใหคลาดเคลื่อนได  10%   

  สูตร    n  =  
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N
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  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N  =  ขนาดของประชากร 

  e  =  ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดได 
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    n  =  98.09  ประมาณ  100 

  ดังน้ันขนาดกลุมตัวอยางของประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาเปนจํานวน  100  

ตัวอยาง  และใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญโดยการแบงพื้นที่ศึกษาเปน  4  สวนตามการกระจุกตัว

ของประชากรและทําการสุมตัวอยางจากพื้นที่ดังกลาว  โดยแบงเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนของ

ประชากรมาก  1  พื้นที่จํานวน  40  ตัวอยาง  พื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรนอย  3  พื้นที่  

พื้นที่ละ  20  ตัวอยาง    เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรครอบคลุมทั้งพื้นที่ 

5.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยน้ีประกอบดวย  3  สวน  คือ   

5.1  แบบบันทึกและสํารวจลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ี 

  การลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของตัวแปรหลักทั้ง  2  ตัวแปร  ไดแก  

องคประกอบทางกายภาพของพื้นที่  ประกอบดวย  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ไดแก  ลักษณะภูมิ

ประเทศ  แมนํ้า  ลําคลอง  พืชพรรณ  และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน  ไดแก  ลักษณะทางภูมิทัศน  

ลักษณะทางสถาปตยกรรมและรูปแบบการใชพื้นที่  การเก็บรวบรวมขอมูลองคประกอบทางกายภาพ

เพื่อนํามาใชในการจัดกลุมพื้นที่  คนหาพื้นที่ที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวา  องคประกอบทางวัฒนธรรม  ไดแก  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  

กิจกรรมของชุมชนที่เกิดข้ึนในพื้นที่  เพื่อนํามาใชในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  การสํารวจสภาพพื้นที่ของชุมชนใน

ที่น้ีมีการใชเครื่องมือเพื่อชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการจัดทําแผนที่สําหรับเก็บขอมูลชุมชน



45 

45 

อัมพวาอางอิงจากแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวาประกอบกับภาพถายสภาพพื้นที่ตางๆของ

ชุมชน  การจดบันทึกการใชพื้นที่จากการสังเกตและสอบถามขอมูลจากประชาชนในพื้นที่ 

5.2  แบบสัมภาษณ 

  การสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามลักษณะของพื้นที่ตางๆภายในชุมชนอัมพ

วา  รูปแบบการใชพื้นที่หรอืกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนั  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เกิดข้ึน

ภายในชุมชนอัมพวา  โดยการถายทอดขอมูลผานการพูดคุยและตอบขอซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่

สงสัย  ประเด็นสําคัญสําหรับการสัมภาษณสามารถแบงเปน  3  ประเด็น คือ 

  1.  ความเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวา 

  2.  ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

มีลักษณะอยางไรและมีรูปแบบการใชงานอยางไร 

  3.  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน

อัมพวาในสถานการณปจจุบัน 

5.3  แบบสอบถาม 

  จากการรวบรวมขอมูลการศึกษา  เอกสาร  งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับพื้นที่  

รวมถึงรูปถายเกาในชวงเวลาตางๆ และการสัมภาษณกลุมตัวอยางกลุมที่  1  โดยการนําขอมูลที่ไดมา

ทําการจัดกลุมพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงเวลาตางๆ  และการเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของพื้นที่ในเบื้องตน  จากน้ันจึงนํามาสรางเปนแบบสอบถามในการประเมิน

คุณคาความสําคัญของพื้นที่ตางๆตามที่ไดมีการจัดกลุมไวเพื่อคนหาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวา  และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในแตละ

ชวงเวลาเพื่อสํารวจความคิดเห็นดานการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ที่ประชาชนภายในชุมชน

สามารถยอมรับได  ซึ่งมีโครงสรางประเด็นสําคัญของแบบสอบถามดังน้ี 

  สวนที่  1  สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่  2  สวนความคิดเห็น  โดยมีวัตถุประสงคของการสอบถามดังน้ี 

      1.  เพื่อประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

      2.  เพื่อประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะใน

ปจจุบันที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  ซึ่งมีเกณฑในการประเมินทั้งหมด  7  ขอ  โดยประยุกตมา

จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที ่
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      3.  เพื่อคัดเลือกลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง

การเปลี่ยนแปลงใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสม

ที่สุดในสถานการณปจจุบัน 

6.  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

กอนการดําเนินการวิจัยในพื้นที่ศึกษาไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  

แบบสอบถามที่ใชในการสอบถามประชากรตัวอยางในพื้นที่  ซึ่งใชวิธีทดสอบความเขาใจดานภาษา  

การสื่อความหมาย  ความสอดคลองและเที่ยงตรงของคําตอบตามโครงสรางประเด็นสําคัญของ

แบบสอบถาม  การทดสอบน้ีเพื่อหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและปรับปรุงแกไขปญหากอนลงพื้นที่

จริง  การทดสอบแบบสอบถามในครั้งน้ีจะใชพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน  5  ตัวอยาง   

ผลของการทดสอบแบบสอบถามพบปญหาการใชภาษาในแบบสอบถามที่มีลักษณะเปน

วิชาการมากเกินไปทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความสับสนในการตอบแบบสอบถาม  จึงไดมีการแกไข

โดยการปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชใหสามารถเขาใจไดงายข้ึน   

7.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการวิจัยคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัต

ลักษณชุมชนอัมพวาสามารถแบงการเก็บรวมรวมขอมูลเปน  2  ประเภท  ไดแก 

7.1  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ   

  เปนขอมูลที่ไดจากการลงสาํรวจพื้นที่   การสังเกต  การสัมภาษณและแบบสอบถาม  

โดยแบงการเก็บขอมูลไดดังน้ี 

  1.  การเก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจ   แผนที่และการบันทึกขอมูล   การลงพื้นที่เพื่อ

เก็บขอมูลองคประกอบทางกายภาพและการเก็บขอมูลองคประกอบทางวัฒนธรรมโดยใชการสังเกต

และการบันทึกขอมูล   

  2.  การเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ  ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะจงรายบุคคลโดย

คัดเลือกบุคคลที่ปราชญ  ผูนําชุมชน  บุคคลสําคัญในชุมชน  ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานานและกลุม

นักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวา 

  3.  การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ใชวิธีการแจกแบบสอบถามดวยตนเองตาม

ยานชุมชนยอยๆ ในพื้นที่ ศึกษา  พรอมทั้งอธิบายเน้ือหา  ความหมายของอัตลักษณและพื้นที่

โดยสังเขปกอนที่จะใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม 
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7.2  การเก็บขอมูลทุติยภูมิ   

  การเก็บขอมูลทุติยภูมิจะเปนการเก็บการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ  ทั้ง

หนังสือ  เอกสาร  บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งสามารถแบงขอมูลตามสาระสําคัญของการ

วิจัยออกเปน  2  สวน  ไดแก 

  1.  องคประกอบทางกายภาพ  เพื่อหาตําแหนงและลักษณะพื้นที่ประเภทตางๆ ภายใน

ชุมชน  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดข้ึนในแตละชวงเวลา  หนาที่และการใชสอยพื้นที ่  

  2.  องคประกอบทางวัฒนธรรม  เพื่อหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ประเภทตางๆภายในชุมชน   

8.  การวิเคราะหขอมูล 

การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและแบบสอบถามมาจัดกลุม  ประมวลผล  

ตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่ที่แสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ประชาชนภายในชุมชนสามารถยอมรับไดใน

สถานการณปจจุบัน  โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  2  ประเภท  ดังน้ี 

8.1  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ   

  โดยวิธีวิเคราะหขอมูลโดยไมใชสถิติ  ไดแก  การวิเคราะหเน้ือหาโดยการจําแนก

ขอมูลตามกรอบการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อหาลักษณะพื้นที่  การ

เปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่ของชุมชนอัมพวาตามชวงเวลาตางๆ    การใชวิจารญาณตางๆ ในการ

สัมภาษณ  ซึ่งผูวิจัยตองแปลความหมาย  ประเมินและใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) ดวยตัวเอง  

8.2  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม   

  โดยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ไดแก  การใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวยการหาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอย

ละ  หลังจากน้ันจึงสรุปผลการวิเคราะหดวยการพรรณนา  การสังเคราะหขอมูลและนําเสนอผลที่ไดจาก

การวิเคราะหในรูปแบบของตาราง  รูปภาพประกอบรวมกับการบรรยายเพื่อสรุปลักษณะพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและ

ฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 
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บทท่ี  4 

พ้ืนท่ีศึกษาชุมชนอัมพวา 

ในบทน้ีเปนการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนอัมพวาและพัฒนาการของชุมชน  เพื่อ

ใชในการคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและใช

เปนขอมูลในการสรางและวิเคราะหแบบสอบถาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีชุมชนอัมพวา   

1.1  ท่ีต้ังและอาณาเขต 

  ชุมชนอัมพวาต้ังอยู ในอํ า เภออัมพวา จังห วัดสุมทรสงคราม โดยจั งห วัด

สมุทรสงครามมีพื้นที่ทั้งหมด 416 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง  อําเภอ

อัมพวาและอําเภอบางคนที  ชุมชนอัมพวาในที่น้ีมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณเทศบาลตําบลอัมพวา

ทั้งหมด  พื้นที่บางสวนของตําบลบางชางและตําบลบานปรก  โดยศูนยกลางของชุมชนอยูที่บริเวณ

เทศบาลตําบลอัมพวา  ซึ่งต้ังอยูในพื้นที่ตอนกลางของอําเภออัมพวา  เทศบาลตําบลอัมพวาอยูหาง

จากกรุงเทพฯ ประมาณ  75  กิโลเมตรและอยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร  มีเน้ือที่

ประมาณ  2.57 ตารางกิโลเมตรหรือ  1,566.65  ไร  มีพื้นที่ครอบคลุมตําบลอัมพวาทั้งตําบล  แบง

ออกเปน  1  ตําบล  1  หมูบาน  ซึ่งพื้นที่ศึกษามีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอกับ  คลองบางจาก  คลองลัดตาโชติ  คลองดาวดึงสและ 

               พื้นที่ชุมชน 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ  คลองจางวาง  คลองผีหลอกและพื้นที่ชุมชน 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ  แมนํ้าแมกลอง 

ทิศใต  ติดตอกับ  แมนํ้าแมกลอง 
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ภาพที่  11  ที่ต้ังและขอบเขตชุมชนอัมพวา 

ที่มา  :  ดัดแปลงจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสมุทรสงคราม, 2555 และ 

          คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอม 

  ชุมชนอัมพวาต้ังอยูบนพื้นที่ราบลุมแมนํ้าแมกลอง มีแมนํ้าแมกลองไหลผานพื้นที่

ทางดานทิศตะวันตกและทิศใต  มีคลองอัมพวาซึ่งแยกจากแมนํ้าแมกลองไหลผานพื้นที่ชุมชน  โดย

คลองอัมพวาเปนคลองธรรมชาติที่ตัดเช่ือมกับแมนํ้าแมกลองทั้งสองดาน  นอกจากน้ียังมีคลองตางๆ 

อีกหลายสายที่ไหลผานพื้นที่  ไดแก  คลองวัดนางวัง  คลองบางจาก  คลองลัดตาโชติ  คลองดาวดึงษ  

คลองผีหลอกและคลองบางกะพอม  จากสภาพภูมิประเทศของลุมนํ้าแมกลองตอนลางที่มีลักษณะ

เปนที่ราบลุมนํ้าติดทะเลและสภาพพื้นที่ที่เต็มไปดวยลําคลองหลายสายที่แยกออกจากแมนํ้าแมกลอง

กระจายเปนเครือขายอยูทั่วพื้นที่และมีคลองจํานวนมากเช่ือมตอกับทะเลโดยตรง  สงผลใหไดรับ

อิทธิพลจากการข้ึนลงของนํ้าทะเลเปนเหตุใหพื้นที่อยูภายใตอิทธิพลของระบบนํ้าที่แตกตางกัน  3  

ลักษณะ  คือ  นํ้าจืด  นํ้ากรอยและนํ้าเค็มหรือที่เรียกวา  เมืองสามนํ้า  กลาวคือ  ในชวงนํ้าข้ึน  1-2  

ช่ัวโมงแรกนํ้าในลํานํ้าเปนนํ้าจืด  ตอมาในช่ัวโมงที่ 3-4  เมื่อนํ้าทะเลเขามาผสมกับนํ้าจืดมากข้ึนจะ

กลายเปนนํ้ากรอยและพอช่ัวโมงที่ 5-6  นํ้าจะกลายเปนนํ้าเค็มจึงเกิดเปนสามนํ้าในสายนํ้าเดียวกัน  

ลักษณะทางนิเวศดังกลาวสงผลใหพื้นที่สวนใหญอยูในเขตระบบนิเวศนํ้ากรอยและมีโครงขายของ

แมนํ้าลําคลองกระจายอยูทั่วพื้นที่  ทําใหนํ้าสามารถแพรกระจายเขามาในพื้นที่สวนตางๆ ไดอยาง

ทั่วถึง  ไมขาดแคลนนํ้า  ระบบนํ้าภายในพื้นที่ไหลถายเทตลอดเวลา  ดวยเหตุน้ีชุมชนอัมพวาจึงมี

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

  การเปนเมืองสามนํ้าของชุมชนอัมพวาสงผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

รวมทั้งการสรางความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศทําใหเกิดมีพรรณไมตางๆ มากมาย  เชน  จิก  โพธ์ิ

ทะเล  ลําพู  จาก  แสมดํา  แสมขาว    มีสัตวนํ้าที่สําคัญ  ไดแก ปลากระบอก ปลากะพง  ปลา

ตะเพียน  ปลาตีน กุงแมนํ้าหรือกุงกามกราม  ปูแสม  ปูกามดาบและหอยตางๆ มีนกที่อพยพและนก

ประจําถ่ินมากกวา 100 ชนิด เชน นกยางควาย นกยางรอก เหย่ียวแดง นกเอี้ยง  นอกจากน้ียังมี

แมลงนานาชนิดเปนจํานวนมาก  จากการที่พื้นที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนลําพู   

ทําใหพบเห็นตนลําพูไดทั่วไปในบรเิวณริมแมนํ้าและตามคลองสายตางๆ  บริเวณดังกลาวน้ีจึงเปนที่อยู

ของหิ่งหอยจํานวนมากมาย  โดยตัวหิ่งหอยน้ันกินใบออนของตนลําพูเปนอาหารและอาศัยโพรงดินใต

ตนลําพูเปนที่วางไข  การชมหิ่งหอยตองใชเรือลองไปตามแมนํ้าแมกลองตอนกลางคืนหรือคลอง

ผีหลอกซึ่งเช่ือมตอกับคลองอัมพวาและแมนํ้าแมกลอง (วิลาวัณย ภมรสุวรรณ, 2548) 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีฝนตกชุกประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 

เพราะไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทย  เน่ืองจากพื้นที่อยูใกลทะเลจึงทําใหมี

ความชุมช้ืนอยูเสมอ  ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดและในฤดูรอนอากาศไมรอนจัดจนเกินไป 

1.4  การคมนาคมขนสง 

  1.4.1  การคมนาคมขนสงทางบก 

   การคมนาขนสงทางบกมีถนนสายหลักที่เช่ือมตอระหวางเมือง  คือ  ถนน

ทางหลวงหมายเลข 325 (สายบางแพ – ดําเนินสะดวก – สมุทรสงคราม)  เปนถนนที่เช่ือมตอชุมชน

อัมพวากับจังหวัดสมุทรสงครามและอําเภอใกลเคียง  ถนนสายหลักภายในชุมชน  คือ  ถนนประชา

เศรษฐเปนถนนสายหลักสายเดียวของชุมชนอัมพวา  เช่ือมตอกับถนนสายยอยภายในชุมชนซึ่งถนน

สายยอยภายในชุมชนทําหนาที่ในการเช่ือมพืน้ที่การสัญจรริมนํ้ากับถนนสายหลักของชุมชน   

  1.4.2  การคมนาคมขนสงทางนํ้า 

   เปนการเดินทางดวยเรือซึ่งเนนการใหบริการดานการทองเที่ยวเปนหลัก  

โดยมีการสัญจรต้ังแตแมนํ้าแมกลอง  คลองอัมพวา  คลองดาวดึงส  คลองผีหลอก  คลองลัดตาโชติ  

คลองบางชางและลํากระโดงอื่นๆ ที่เช่ือมโยงกันเปนเครือขาย 

 
ภาพที่  12  เสนทางการคมนาคมทางบกของชุมชนอัมพวา 

ที่มา  :  ดัดแปลงจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสมุทรสงคราม, 2555  
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1.5  ลักษณะทางกายภาพ 

  1.5.1  การใชประโยชนที่ดิน 

   จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2553 (สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2558)  พื้นที่ชุมชนอัมพวาสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม  รองลงมา

เปนพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรมที่มีความหนาแนนบริเวณปากคลองอัมพวาและริมคลอง

อัมพวาทั้งสองฝงและรมิคลองบางจาก  ซึ่งการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาสามารถจําแนกประเภท

ไดดังน้ี 

   1.  การใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  บริเวณฝงที่ทําการเทศบาล

อัมพวา  บริเวณฝงวัดอัมพวันเจติยารามและบริเวณริมสองฝงคลองอัมพวา  โดยเปนกลุมอาคาร

พาณิชย  รานคา  รานอาหารและบริการตางๆ มีทั้งสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมและสถาปตยกรรม

ทองถ่ิน 

   2.  การใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัย  ซึ่งมีบริเวณที่มีความหนาแนน

มาก  ไดแก  ริมคลองอัมพวา  คลองดาวดึงษ  ตลาดอัมพวาและถนนสายหลักภายในชุมชนบริเวณฝงที่วา

การอําเภออัมพวา  สวนใหญเปนอาคารพักอาศัยเรือนแถว  อาคารเด่ียวที่เปนอาคารเกาและอาคารสมัยใหม    

บริเวณที่มีความหนาแนนปานกลาง  ไดแก  บริเวณริมคลองบางจากและคลองลัดตาโชติ  สวนบริเวณที่อยู

อาศัยหนาแนนนอย  ไดแก  บริเวณริมแมนํ้าแมกลอง  พื้นที่พักอาศัยที่กระจายอยูทั่วไปในพื้นที่

เกษตรกรรม 

   3.  การใชประโยชนที่ดินประเภทเกษตรกรรม  เปนพื้นที่ที่มีมากที่สุดสวนใหญเปน

สวนผลไม  พื้นที่เกษตรกรรมจะอยูถัดจากพื้นทีพ่ักอาศัยรมินํ้าเขาไปดานหลงัและมีลาํกระโดงนํานํ้าเขาไปยังพื้นที่

สวน 

   4.  การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  เปนพื้นที่ที่คอนขางนอยสวนใหญ

เปนกิจการที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

   5.  การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ  สถานที่ราชการใน

ชุมชนอัมพวาสวนใหญต้ังอยูฝงเทศบาลทั้งที่วาการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  สถานีตํารวจ  

สํานักงานสาธารณสุข  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ที่ทําการไปรษณียและหนวยงานชลประทาน  สวน

บริเวณฝงวัดอัมพวันเจติยารามเปนที่ต้ังของที่ทําการไฟฟา  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

สมาคมกุศลสงเคราะหอัมพวา   

   6.  การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาภายในชุมชนอัมพวา

ประกอบดวยโรงเรียนระดับประถม  3  โรงเรียนและมัธยมศึกษา  2  โรงเรียน 
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   7.  การใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา   ในพื้นที่ชุมชนอัมพวามี

สถาบันศาสนาทั้งวัดและโรงเจอยูภายในพื้นที่  ไดแก  วัดอัมพวันเจติยาราม  วัดปากงาม  วัดบางกะ

พอม  วัดแกวฟา  วัดจุฬามณี  วัดนางวังและโรงเจเง็กเซ็งซําเปาเก็งเต็ง       

   8.  การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพือ่การนันทนาการและรักษาสิ่งแวดลอม  

มี  3  ลักษณะ คือ  พื้นที่ริมนํ้าหรือหนาบานริมนํ้า  ไดแก  ทางเดินเทาบริเวณหนาบานภายในชุมชน  

ทางเดินเทาและที่โลงหนาที่ทําการอําเภอริมแมนํ้าแมกลอง  พื้นที่สวนสาธารณะ  ไดแก  อุทยานรัชกาลที่  2  

และพื้นที่โลงวางหรือต้ังสิง่เคารพบชูาในชุมชน  ไดแก  บริเวณที่จอดรถของวัด  โรงเจ  หนารานคาชุมชนที่ต้ัง

ศาลเจาหรือศาลพระภูมิ    

   แตเดิมพื้นที่ ชุมชนอัมพวามีการใชประโยชนที่ ดินสวนใหญเปนพื้นที่

เกษตรกรรม  การต้ังถ่ินฐานของชุมชนเกิดข้ึนตามแนวยาวของแมนํ้าลําคลอง โดยมีวัดเปนศูนยกลาง

ชุมชนและมีตลาดริมนํ้าบริเวณคลองอัมพวาเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมหลัก  ตอมาในป พ.ศ.  2544  

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดทําการศึกษาและจัดทําโครงการแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพื่อการ

อนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมนํ้า คู  คลอง  ในพื้นที่ภาคตะวันตก  ซึ่งเลือกคลองอัมพวาเปน

กรณีศึกษา  ทําใหเกิดโครงการอนุรักษและฟนฟูตางๆ สูชุมชนอัมพวา  จากโครงการอนุรักษ  ฟนฟู

และพัฒนาชุมชนผนวกกับปจจัยสงเสริมตางๆที่เขามาสนับสนุนโครงการสงผลใหเกิดแนวทางการ

พัฒนาชุมชนอัมพวาในเชิงอนุรักษโดยการนําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเขามาเปนตัวขับเคลื่อนในการ

พัฒนาชุมชนอัมพวา  กอใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวข้ึนในพื้นที่  เชน  การรื้อฟน

ตลาดนํ้ายามเย็นคลองอัมพวาใหเปนสถานทองเที่ยว  การลองเรือชมหิ่งหอยและวัดตางๆ โดยรอบ  

กิจกรรมเหลาน้ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว  การใชประโยชน

ที่ดินบริเวณชุมชนอัมพวาในป  พ.ศ.  2553 (หลังการโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  อัมพวา)  การ

ใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมแตมีพื้นที่ลดลงจากป  พ.ศ.  2544 (กอนโครงการ

อนุรักษ  ฟนฟูชุมชนอัมพวา)  ในขณะที่ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมมีพื้นที่เพิ่มข้ึนพอสมควร  การใช

ประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา  อุตสาหกรรมและนันทนาการมีพื้นที่เพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนการใช

ประโยชนที่ดินประเภทศาสนสถานและสถานศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่  13  การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชนอมัพวาในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 

ที่มา  :  ดัดแปลงจากวรรณศิลป พีรพันธุและศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2553 

ตารางที่  1  การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชนอัมพวา ป พ.ศ.  2544(กอนการ

ฟนฟูชุมชนอัมพวา) และป พ.ศ.  2553 (หลงัการฟนฟูชุมชนอัมพวา) 

ประเภทการใช

ประโยชนที่ดิน 

พ.ศ.  2544 พ.ศ.  2553 การเปลี่ยนแปลง 

(ไร) ไร รอยละ ไร รอยละ 

ที่อยูอาศัย 292.04 16.28 319.15 17.80 27.11 

พาณิชยกรรม 36.69 2.05 61.58 3.43 24.89 

เกษตรกรรม 1,306.18 72.83 1,221.21 68.09 -84.97 

สถานที่ราชการ 6.35 0.35 8.31 0.46 1.96 

สถานศึกษา 42.87 2.39 42.87 2.39 0.00 

ศาสนสถาน 75.59 4.21 75.59 4.21 0.00 

คลังสินคา 10.26 0.57 14.30 0.80 4.04 

อุตสาหกรรม* 4.53 0.25 21.54 1.20 17.01 

นันทนาการ** 19.14 1.07 29.10 1.62 9.96 

รวม 1,793.65 100 1,793.65 100 0.00 

หมายเหตุ  : *ขยายตัวในพื้นที่วางของโรงงานเดิม **อุทยาน ร.2 และสวนผลไมของมูลนิธิชัยพฒันา 

ที่มา  :  วรรณศิลป พีรพันธุและศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2553 
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   เมื่อเปรียบเทียบแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชุมชนอัมพวา ใน

ป  พ.ศ. 2544 และป พ.ศ.2553  พบวามีการขยายตัวเพิ่มข้ึนของพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณปากคลอง

และสองฝงคลองอัมพวาอยางชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูลึกจากปากคลองเขาไปดาน

ในมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเกือบทั้งหมดและพื้นที่พักอาศัยเริ่ม

มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเขาไปในสวนของพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่เช่ือมตอกับเสนทางการสัญจร   

  1.5.2  สถาปตยกรรม   

   1.5.2.1  การวางอาคาร  ภายในพื้นที่ศึกษามี  2 ลักษณะ  คือ 

    1.  รูปแบบการวางอาคารที่หนัดานหนาเขาคลอง  เปนในลักษณะทีม่ี

อยูเดิมของชุมชนริมนํ้า  ดานหนาหันสูคลองเพื่อใชประโยชนจากนํ้าในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวย

ทางเดินริมนํ้า  ศาลาริมนํ้าและอูเก็บเรือ ดานหลังเปนสวนเพาะปลูก   

 

ภาพที่  14  บานเรือนทีห่ันหนาสูคลองและดานหลังเปนสวน 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2552 

    2.  รูปแบบการวางอาคารที่หันหนาเขาสูถนน  เปนลักษณะอาคารที่

เกิดข้ึนในสมัยที่มีระบบคมนาคมทางถนนที่เขามามีบทบาทในพื้นที่ต้ังแตป  พ.ศ.  2516  ซึ่งอยูถัดออก

จากคลองเขาไปยังพื้นที่ดานหลังมากข้ึนและมีทางเดินเทาเช่ือมตอกับพื้นที่ริมนํ้า  และมีการขยายตัวไปยัง

บริเวณถนนสายหลัก  สายรองและสายยอยภายในชุมชน 

   1.5.2.2  ลักษณะสถาปตยกรรม 

    สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชนอัมพวา  ประกอบดวย

เรือนพักอาศัยและอาคารราชการ  สวนใหญเรือนพักอาศัยจะมีลักษณะเปนอาคารไมสูง 1-2  ช้ัน  

อาคารหันหนาเขาหาคลอง  มีทางเดินริมนํ้าและบันไดลงนํ้าที่หนาบาน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
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    1.  เรือนแพ  สันนิษฐานวาเปนที่อยูอาศัยในยุคแรกๆ โดยต้ังอยูใน

นํ้ามีพื้นที่ดานหนาใชสําหรับคาขายและพื้นที่ดานหลังเปนที่พักอาศัย  ปจจุบันเรือนแพเหลืออยูนอย

มากและมีการยกข้ึนมาต้ังบนบก 

  

ภาพที่  15  ลักษณะเรือนแพภายในพื้นที ่

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 

    2.  เรือนไทยเดิม    มีลักษณะเปนเรือนไทยที่สรางดวยไมกระดาน

และเปนเรือนยกสูงโดยมีพื้นที่ดานหนาเปนสวนอเนกประสงคซึ่งใชในเวลากลางวัน  สวนดานหลังเปน

พื้นที่พักอาศัย  พื้นที่ใตถุนเปนพื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณการเกษตร  การเลี้ยงสัตวและใชเปนพื้นที่พกัผอน 

    3.  เรือนแถวไม  เปนลักษณะเรือนแถวที่มีจํานวนมากบริเวณริมสอง

ฝงคลองอัมพวาและคลองสายอื่นๆ ที่เคยเปนตลาดเกา  โดยเปนอาคารแถวสูง 1-2  ช้ันซึ่งสรางข้ึนในสมัย

รัชกาลที่  5  เน่ืองจากมชีาวจีนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานและปลูกสรางหองแถวใหเชา  โดยพื้นที่ดานหนาใช

สําหรับคาขายหรืออเนกประสงคและพื้นที่ดานหลังเปนพื้นที่พักอาศัยและเก็บของ  

  

ภาพที่  16  ลักษณะเรือนแถวไมในพื้นที ่

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 
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    4.  เรือนพื้นถ่ิน  เปนเรือนหลังเด่ียว  ต้ังบนเสาสูงเพื่อใหพนจากการ

ข้ึนลงของระดับนํ้า  หันหนาเขาหาคลอง  โดยมีพื้นที่ดานหนาสําหรับคาขายหรือประกอบอาชีพอื่นๆ  

และพื้นที่ดานหลังเปนพื้นที่พักอาศัย 

 
ภาพที่  17  ลักษณะเรือนพื้นถ่ินในพื้นที ่

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 

    5.  เรือนไทยรวมสมัยหรือเรือนไทยประยุกต  เปนการผสมผสาน

ของสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมตะวันตก  สวนใหญเปนเรือนครึ่งตึกครึ่งไม  สรางข้ึน

ประมาณสมัยรัชกาลที่  5  สวนใหญต้ังอยูบริเวณปากคลองอัมพวาและปากคลองบางจาก 

  

ภาพที่  18  ลักษณะเรือนไทยรวมสมัยในพื้นที ่

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 

    6.  อาคารเทศบาลตําบลอัมพวา  เปนอาคารไม  2  ช้ัน ที่มี

โครงสรางและวัสดุไมเปนหลัก  รูปทรงหลังคาทรงมนิลา ชองลมเหนือประตูหนาตางตกแตงลวดลาย

ดวยไมฉลุลายอยางสวยงาม เปนการผสมผสานของสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมตะวันตก  

ไดรับการบูรณะซอมแซมครั้งใหญภายใตโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
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ภาพที่  19  ลักษณะอาคารเทศบาลตําบลอมัพวา 

ที่มา  :  http://www.amphawa.go.th/site/ เขาถึงเมือ่ 11 มีนาคม 25560 

  1.5.3  ภูมิสถาปตยกรรม 

   1.5.3.1  องคประกอบทางภูมิทัศน 

    1.  ทางเดินเทาริมนํ้า  มีลักษณะเปนระเบียงทางเดินที่เช่ือมตอมา

จากอาคารริมนํ้า  มีความกวางประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร  ซึ่งทางเดินริมนํ้ามีความยาวตลอดแนว

คลองอัมพวา  โดยทําหนาที่เปนเสนทางการสัญจรภายในชุมชน  พื้นที่พักผอนและทํากิจกรรมริมคลอง 

  

  

ภาพที่  20  ลักษณะทางเดินริมนํ้าภายในชุมชนอัมพวา 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 
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ภาพที่  21  สวนของพื้นที่ทางเดินเทาเดิมทีม่ีการอนุรกัษไว 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 

    ในบริเวณทางเดินเทายังคงมีการเก็บสวนที่เปนทางเดินเทาที่เปน

วัสดุไมแบบด้ังเดิมไวอยู  เพื่อใหเห็นถึงลักษณะของทางเดินเทาแบบด้ังเดิมที่เปนไมและการเช่ือมตอ

ระหวางพื้นที่บานและทางเดินเทาหนาบาน   

    2.  บันไดริมนํ้า  ลักษณะเปนบันไดย่ืนลงไปในนํ้ามีขนาดความกวาง

ประมาณ  0.8  เมตร  อาคารริมนํ้าเกือบทุกหลังจะมีบันไดริมนํ้า  โดยทําหนาที่เปนทางข้ึน-ลงในการใช

สอยนํ้าในคลอง 

  

  

ภาพที่  22  ลักษณะบันไดริมนํ้าภายในชุมชนอัมพวา 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 
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    3.  ศาลาริมนํ้าหรือชานริมนํ้า  มีลักษณะเปนชานที่เช่ือมตอจาก

หนาบานย่ืนเขาหาคลองหรือเปนศาลาที่อยูบริเวณทางเขาบาน  ทําหนาที่เปนพื้นที่พักผอน  รับแขก

หรือข้ึน-ลงเรือ  โดยมีรูปแบบที่แตกตางกันไปทั้งเปนศาลาหลงัคาจั่ว  หลังคาเพิงหมาแหงนหรือแบบที่

ไมมีหลังคาเปนชานโลง 

  

  

ภาพที่  23  ลักษณะศาลาหรอืชานริมนํ้าภายในชุมชนอัมพวา 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2552  และการสํารวจพื้นที,่ 2559 

    4.  ที่เก็บเรอื  มีลักษณะเปนหลงัคาที่เช่ือมตอมาจากบานเรือนและมี

คานไวสําหรับยกเรือข้ึนไปพักไว  ซึ่งจะอยูบริเวณหนาบานหรือขางบาน  

  

ภาพที่  24  ลักษณะที่เกบ็เรือภายในชุมชนอัมพวา 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 
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    5.  เข่ือน  ในพื้นที่ชุมชนอัมพวาในอดีตสวนมากทําเข่ือนจากการ

นําหินมาวางทับๆ กันเพื่อปองกันตลิ่งถูกกัดเซาะจากคลื่นภายในคลอง  การพังทลายของหินทิ้งจะ

คอยๆ ลาดเอียงลงมาตามกาลเวลา  ปจจุบันบางพื้นที่จึงพัฒนาเข่ือนจากหินทิ้งเปนการเทคอนกรีต

เพื่อใหมีความแข็งแรงคงทนและมีอายุการใชงานที่เพิ่มข้ึน 

  

ภาพที่  25  ลักษณะเข่ือนหินทิง้และเข่ือนคอนกรีต 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 

    6.  สะพานขามคลอง  เปนสะพานสาธารณะสําหรับใชขามคลอง

โดยสามารถแบงเปน  3  ประเภท  ดังน้ี 

     -  สะพานคอนกรีต  สําหรับขามคลองโดยยานพาหนะและการ

เดินเทา  ไดแก  สะพานเดชาดิศร  สะพานเทศบาลบริเวณตลาด  สะพานกลางคลองอัมพวาและสะพานขามคลอง

บางจาก   

     -  สะพานไม  สําหรับขามคลองโดยใชยานพาหนะและการเดิน

เทา  ไดแก  สะพานขามคลองดาวดึงสและสะพานไมขามคลองอัมพวา 

 

ภาพที่  26  ลักษณะสะพานไมขามคลองอมัพวาและสะพานคอนกรีตกลางคลองอมัพวา 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 
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     -  สะพานเหล็ก  สําหรับขามคลองโดยการเดินเทา  

ไดแก  สะพานหนาวัดพระยาญาติ 

   1.5.3.2  พืชพรรณ 

    พืชพรรณภายในชุมชนอัมพวาสามารถแบงออกเปน  2  สวนไดแก 

    1.  พืชพรรณบริเวณพื้นที่ริมนํ้า ไดแก ตนมะพราว ตนลําพู  ตนจาก

เปนสวนใหญ  สวนในบริเวณที่เปนบานเรือนริมนํ้ามีการประดับตกแตงพื้นที่ดวยสวนกระถางบริเวณ

ทางเดินริมนํ้าเพื่อสรางบรรยากาศที่รมรื่น   

  

ภาพที่  27  การประดับตกแตงทางเดินดวยสวนกระถาง 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 

  

ภาพที่  28  พืชพรรณบรเิวณพื้นที่รมินํ้า 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 

    2.  พืชพรรณบริเวณพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ริมนํ้าแลว   สวนมาก

จะเปนสวนผลไม  ไดแก  มะพราว  กลวย  สมโอ  ลักษณะของสวนเปนสวนแบบยกรองที่เปนภูมิปญญา

มาต้ังแตอดีต 



63 

63 

 

ภาพที่  29  พืชพรรณบรเิวณพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่รมินํ้า 

ที่มา : การสํารวจพื้นที่, 2559 

1.6  สภาพทางเศรษฐกิจ  

  ประชากรสวนใหญภายในเขตเทศบาลตําบลอัมพวา ประกอบอาชีพคาขาย 

รองลงมาเปนรับจางทั่วไป รับราชการและเกษตรกรรม ตามลําดับ  โดยเกษตรกรรมที่สําคัญภายใน

พื้นที่  คือ  สวนผลไม  ไดแก  มะพราว  สมโอ  ลิ้นจี่  มะมวง 

  สภาพเศรษฐกิจในอดีตมีเศรษฐกิจหลักมาจากเกษตรกรรม แตหลังจากมีโครงการ

อนุรักษ  ฟนฟูชุมชนอัมพวาและการสงเสรมิใหชุมชนอัมพวาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  ทําให

เศรษฐกิจในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเปนธุรกิจการใหบริการที่ตอบสนองกิจกรรมการ

ทองเที่ยวมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนเพื่อผลิตสินคาเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว  ธุรกิจ

เรือนําเที่ยวและบริการที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว  ทําใหปจจุบันประชาชนในพื้นที่พึ่งพาทุนจาก

กิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก  การขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวทําใหเกิดการสรางงานในอาชีพ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน สรางทางเลือกในการประกอบอาชีพและประชาชนในพื้นที่

มีรายไดที่เพิ่มข้ึน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตดานเศรษฐกิจของ

ชุมชนที่เดิมเปนบานและสวน เมื่อระบบเศรษฐกิจในชุมชนเปลี่ยนไปสงผลใหทรัพยากรในชุมชนมี

มูลคาและราคาที่สูงข้ึนตามกระแสของการทองเที่ยว  ประชาชนภายในพื้นที่บางสวนไดขายที่ดินและ

อพยพยายที่อยู  ขณะที่ประชาชนบางสวนไดมีการปรบัตัวใหเขากับการทองเที่ยวโดยการทําธุรกิจการ

ทองเที่ยว โดยเงินทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวที่เปนธุรกิจขนาดใหญ  เชน รีสอรท 

รานอาหาร รานขายของที่ระลึก  สวนใหญจะเปนคนนอกชุมชนเขามาลงทุนในพื้นที่  สวนธุรกิจขนาด

เล็ก  เชน โฮมสเตย  เรือนําเที่ยว เรือพายที่ขายสินคาในคลอง  สวนใหญเปนการลงทุนจากคนใน

ชุมชน  ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดข้ึนในชุมชน  ประชาชนในพื้นที่ที่เปนเจาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากธุรกิจการทองเที่ยวเทาที่ควร  
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เพราะผลประโยชนสวนใหญเปนของนักลงทุนผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวที่มีเงินทุนมาก  

(ชรินทรพรรณ อะสีติรัตน, 2553) 

1.7  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 

  1.7.1  ประชากร 

   ในเขตเทศบาลตําบลประกอบดวยชุมชนทั้งหมด  10  ชุมชน  ไดแก  

ชุมชนบานหัวแหลม  ชุมชนประชาอุทิศ  ชุมชนโรงเจ  ชุมชนตลาดอัมพวา  ชุมชนวัดอัมพวัน  ชุมชน

คลองอัมพวา  ชุมชนบางจาก  ชุมชนริมเข่ือน  ชุมชนบางกะพอม 1 และชุมชนบางกะพอม 2  

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลอมัพวาในป พ.ศ.  2558  มีจํานวน  5,146  คน (เทศบาลตําบล

อัมพวา, 2559)  

  1.7.2  ลักษณะทางสงัคม 

   ลักษณะทางสังคมของชุมชนอัมพวาเปนสังคมเกษตรกรรม  ประชากรสวน

ใหญเปนคนไทยสัญชาติไทย  รองลงมาเปนชาวจีนและชาวมอญ  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธบางสวนนับถือศาสนาอิสลามและคริสต  โดยชุมชนอัมพวาสามารถแบงแยกได 2 ลักษณะ คือ 

ชุมชนชาวสวนและชุมชนริมคลองอัมพวา กลาวคือ ชุมชนชาวสวนเปนชุมชนที่มีการต้ังถ่ินฐาน

กระจายตัวอยูทั่วไปในบริเวณหางออกไปจากปากคลองอัมพวา  สวนใหญประกอบอาชีพในการทํา

สวนผลไมเพราะมีโครงขายของคลองตางๆ ที่เอื้อตอการทําสวน  สวนชุมชนริมคลองอัมพวาเปนกลุม

ชุมชนที่เกิดข้ึนมาพรอมกับตลาดนํ้าอัมพวา  โดยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานคาขายเปน

หลักซึ่งถือเปนชุมชนที่มีเอกลักษณสะทอนใหเห็นถึงการต้ังถ่ินฐานของชุมชนริมนํ้าด้ังเดิมในภาคกลาง

ของประเทศไทยในอดีต  ปจจุบันรานคาตางๆ บางสวนไดแปรสภาพมาเปนบานพักอาศัยเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว (หนวยงานการอนุรักษและฟนฟูชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2549)  

  1.7.3  ศาสนสถาน 

   1.  วัดอัมพวันเจติยาราม  เปนพระอารามหลวงช้ันโทต้ังอยูปากคลองอัมพวา

ดานเหนือ  เดิมเรียกกันวา  วัดอัมพวา  ตอมาพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานนาม

ใหมวา  วัดอัมพวันเจติยาราม   วัดน้ีเปนวัดตนวงศราชินิกุลโดยสมเด็จพระรูปศิริโสภาคยมหานาคนารี 

(สั้น) พระชนนีในสมเด็จพระอัมรินทรามาตย (นาก)  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรง

โปรดเกลาฯ ใหมีการบูรณะใหญและทรงสรางพระปรางคเพื่อเปนที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรม

อัฐิบางสวนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  พระบรมราชชนก นอกจากน้ียังทรงสรางพระ

วิหารและพระที่น่ังทรงธรรมข้ึนอีกดวย 

   2.  วัดจุฬามณี    ต้ังอยูบนทางหลวงหมายเลข  325    ตําบลบางชาง เปน

วัดโบราณริมฝงคลองอัมพวาตอเน่ืองกับคลองผีหลอก  วัดน้ีสรางข้ึนต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
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ปลายรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง  สันนิษฐานวา ทาวแกวผลึก (นอย) นายตลาดบางชาง    

ตนวงศราชินิกุลบางชางเปนผูสรางข้ึน   พระอุโบสถเดิมสรางจากไมสักและไมเน้ือแข็งตอมามีการ

บูรณะซอมแซมมาโดยตลอดจึงเปลี่ยนเปนอาคารแบบจัตุรมุข  รอบพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝา

ผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดก   

   3.  วัดบางกะพอม   เปนวัดโบราณสรางข้ึนในราวป พ.ศ. 2312 สมัยกรุง

ศรีอยุธยา แตไมปรากฏนามผูสราง  ครอบครัวของผูสรางวัดน้ีรวมดวยพุทธศาสนิกชนในสมัยน้ันได

สรางอุโบสถเรอืนไม มีพระพุทธรูปศิลาแลง  สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนพระประธานและไดสรางวิหารเปน

ที่ประดิษฐรอยพระพุทธบาท 4 รอย   

   4.  วัดพระยาญาติหรือวัดปากงาม  เปนวัดเกาแก สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย ไมปรากฏหลักฐานผูสราง คาดวามีอายุกวา 200 ป วัดต้ังอยูตรงสามแพรงของคลองอัมพวา

และคลองดาวดึงษ จึงช่ือ  วัดปากงาม  วัดน้ีเปนวัดที่สรางจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาชุมชน

โดยรอบทําใหมีศาสนสถานและศาสนวัตถุครบถวน  อีกทั้งยังมีการสรางสะพานขามคลองตลอดจน

การจัดต้ังโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนประถมศึกษา 

   5.  วัดนางวัง  ต้ังอยูที่ตําบลอัมพวา เปนวัดเกาแกวัดหน่ึง  สันนิษฐานกันวา  

ชาววังมาสรางไวหรือปฏิสังขรณไว เพราะตัววัดต้ังอยู ไม ไกลจากพระตําหนักที่ประสู ติของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ร.2)  ดานหนาวัดติดถนนสายแมกลอง-บางนกแขวก  

ดานหลังติดแมนํ้าแมกลอง  พื้นที่สวนใหญของวัดถูกกระแสนํ้ากัดเซาะจนพังทลายไปมาก  แมแต

อุโบสถก็ถูกกระแสนํ้าเซาะพังลงนํ้าไป  2  หลังแลว  

   6.  โรงเจเงก็เซ็งซาํเปาเก็งเต็ง  ต้ังอยูในคลองอัมพวา ภายในโรงเจประดิษฐาน

เจาแมกวนอิมพนัมือเปนโรงเจที่มีอายุเกาแกกวา  100  ป  พิธีที่สําคัญในรอบป  คือ  พิธีสารทจีนและทิ้ง

กระจาด 

2.  พัฒนาการของชุมชนอัมพวา 

การแบงชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวามาจากหนังสืออัมพวาศึกษา (ศิริวรรณ  ศิลา

พัชรนันท, 2557)  ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนอัมพวาโดยเปนการศึกษาขอมูล

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของชุมชนในพื้นที่อําเภออัมพวาและพื้นที่ใกลเคียงต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  อีกสวนเปนการรวบรวมถึงขอมูลทั่วไปของชุมชนอัมพวาทั้งจากการสํารวจพื้นที่  ภาพถาย

พื้นที่ในชวงเวลาตางๆ การสัมภาษณพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และการสังเกตลักษณะทางกายภาพที่

ปรากฏที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชน  กิจกรรมและการใชพื้นที่  

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1  ชวงยุคบุกเบิกการต้ังถ่ินฐานชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางตลาดน้ําชวงแรก  

(สมัยปลายอยุธยา –รัตนโกสินตรตอนตน) 

  เน่ืองจากในชวงยุคน้ียังไมมีหลักฐานการบันทึกเรื่องราวเปนลายลักษณอักษรที่

ชัดเจน  การนําเสนอขอมูลจึงเปนในลักษณะการใหขอมูลในภาพรวมของชวงยุคน้ี   

  การต้ังถ่ินฐานของชุมชนในพื้นที่แถบอัมพวาเริ่มตนประมาณชวงปลายอยุธยาเปน

ชวงที่ชาวลุมแมนํ้าแมกลองทั้งบริเวณที่เปนปากแมนํ้าแมกลองและชาวสวนริมแมนํ้าแมกลอง  

ประชาชนจากอยุธยาและจากบริเวณอื่นๆ ที่ละทิ้งบานเรือนเพื่ออพยพหนีภัยสงคราม  ไดมาบุกเบิก

พื้นที่บริเวณลําคลองสายยอยๆ สองฝงแมนํ้าแมกลองประกอบกับมีการกวาดตอนผูคนเช้ือชาติตางๆ 

เขามาต้ังถ่ินฐาน  ภายหลังจากที่บานเมืองสงบสงผลใหพื้นที่ในแถบน้ีมีผูคนมาต้ังถ่ินฐานอาศัยกันอยู

อยางหนาแนน  การต้ังถ่ินฐานในชวงแรกสวนใหญเกิดข้ึนบรเิวณริมสองฝงแมนํ้าแมกลองและรมิคลอง

สายใหญๆ โดยเฉพาะบริเวณปากคลอง  และคอยๆ มีการขยายตัวเขาไปตามลําคลองสายหลัก  เชน  

คลองอัมพวา  คลองบางจาก  คลองแควออม  คลองบางแค  คลองโพงพาง  รวมทั้งคลองสายยอย

ตางๆ  นอกจากน้ียังสังเกตไดจากวัดเกาที่ต้ังเรียงรายอยูตามสองฝงลํานํ้า  ซึ่งชุมชนมักยึดวัดเปน

ศูนยกลางในการกระจายตัวของชุมชนและมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาที่มีลักษณะเปน

ตลาดนํ้าต้ังอยูบริเวณปากคลองหรือยานสําคัญ 

  2.1.1  สภาพทั่วไปของพื้นที ่

   สภาพพื้นที่ทั่วไปของอัมพวาที่มีลักษณะเฉพาะทั้งลักษณะพื้นที่ที่มีแมนํ้าแม

กลองและคลองนับรอยเช่ือมตอกันเปนเครือขายทั่วทั้งพื้นที่  ในชวงเวลาน้ันสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมี

ความอุดมสมบูรณอยางมาก  สัตวนํ้ามีปริมาณมากและหลากหลายชนิด  ดินเต็มไปดวยธาตุอาหาร

จากตะกอนที่เปนปุยจากธรรมชาติที่มาทับถมจากการไหลผานของนํ้าในชวงฤดูฝน  การทําสวนใน

พื้นที่แถบน้ีจึงไมจําเปนตองใสปุย  การปรับปรุงดินสวนใหญทําเพียงการโกยเลนจากทองรองไปกลบที่

โคนตนไม  ขณะเดียวกันนํ้าในชวงฤดูฝนจะพัดพาพวกปลวกที่กัดกินมะพราว  มด  และแมลงตัวออน

ตางๆ ที่อยูอาศัยในดินไปกับนํ้าถือเปนการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ  ปญหาโรคแมลง

ระบาดจึงไมคอยมี  จากสภาพของพื้นที่ดังกลาว  สงผลใหการทําการเกษตรในแถบน้ีตองปรับตัวให

เขากับเงื่อนไขทางนิเวศวิทยา  โดยการทําสวนแบบสวนยกรองซึ่งเปนลักษณะเดนของรูปแบบการทํา

การเกษตรที่ถูกพัฒนาข้ึนในบริเวณที่ราบลุม  เปนภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรแบบองครวมทั้ง

การจัดการนํ้า  การดูแลรักษาพืชผลและการปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคนใน

สมัยน้ันมองธรรมชาติอยางมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันเปนระบบและการจัดการสวนที่ดีตองมีความ

สอดคลอง  สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของดินและนํ้าในบริเวณพื้นที่ราบลุม

เพื่อเกิดเปนระบบการผลิตที่สามารถตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที ่(ศูนยบริการวิชาการ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 และวิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548) 
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  2.1.2  ที่อยูอาศัย 

   เน่ืองจากชุมชนอัมพวาเปนชุมชนชาวสวนเริ่มแรกจะต้ังถ่ินฐานที่อยูอาศัย

บริเวณริมสองฝงแมนํ้า  บริเวณคุงนํ้าหรือบริเวณที่โคงลําคลองมาบรรจบกันหรือบริเวณทางแยกของ

แมนํ้า   ลักษณะของที่อยูอาศัยในพื้นที่ชุมชนอัมพวา  แบงเปน  3  ลักษณะ  ดังน้ี 

   2.1.2.1  ที่อยูอาศัยบริเวณยานการคา  คือ  บริเวณตลาดนํ้าอัมพวา ซึ่งเปน

ศูนยกลางการบริหาร  การปกครองและศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาที่สําคัญ  เปนยาน

ชุมชนที่มีความหนาแนนมากที่สุดในแถบอัมพวา  ลักษณะของชุมชนมีการต้ังบานเรือนตลอดสองฝง

คลองอัมพวา  ตลาดนํ้าอัมพวาในสมัยน้ันมีลักษณะเปนตลาดนํ้าที่มีเรือนแพและเรือนแถวเพื่อการคา

ขายของชาวจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีนต้ังอยูตลอดแนวสองฝงคลอง  นอกจากเปนที่อยูอาศัยแลวยัง

เปนสถานที่ประกอบคาขายและประกอบกิจการตางๆ ในที่เดียวกัน  สภาพพื้นที่ดานหนาเปนเรือน

แถวไมสรางตอเน่ืองกันเปนแนวยาว  มีการปลูกไมผลเปนสวนไวดานหลังและมีบานเด่ียวซึ่งเปน

ลักษณะเรือนไทยโบราณและเรือนไทยพื้นถ่ินแทรกตัวต้ังอยูริมนํ้าหรือต้ังถัดจากริมนํ้าเขาไปดานหลัง   

   2.1.2.2  ที่อยูอาศัยบริเวณปากคลองหรือริมคลองสายหลัก  เปนชุมชนใหญ

คอนขางมีความหนาแนน  มีลักษณะเปนศูนยกลางความเจริญของชุมชน  แตมีบทบาทไมสําคัญเทากับ

ชุมชนบริเวณตลาดนํ้าอัมพวา  ลักษณะชุมชนเปนชุมชนเกาแกที่ต้ังบานเรือนติดๆ กัน  และมีวัดเปน

ศูนยกลางต้ังอยูบริเวณคลองสายหลัก  ไดแก  ชุมชนปากคลองบางจาก 

   2.1.2.3  ที่อยูอาศัยริมนํ้าทั่วไป  เปนการต้ังบานเรือนที่กระจายเขาไปตาม

คลองสายยอย  ไมไดต้ังเรียงรายกันหนาแนนแตมักอยูกันเปนหยอมๆ ตามเครือญาติ สวนใหญเปน

เรือนไทยโบราณและเรือนไทยพื้นถ่ินที่ยกใตถุนสูงเพื่อปองกันนํ้าทวมในฤดูนํ้าหลากและใชเปนพื้นที่

เก็บผลผลิตทางการเกษตร  หลังคามุงจาก  มีอูเก็บเรือ  ศาลาทานํ้าหรือบันไดทานํ้าอยูดานหนาบาน

สําหรับข้ึนลงเรือ (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548) 

  2.1.3  การสัญจร 

   การสัญจรมีการสญัจรทั้งทางบกและทางนํ้า  โดยการสัญจรทางบกในระยะ

เดินทางระยะใกลๆ  ใชการเดินเทา เชน  วัด  บานใกลเรือนเคียง  และการสัญจรทางนํ้าใชเดินทางใน

ระยะไกลๆ จะเดินทางดวยเรือ  มีทั้งเรือสําปน  เรือบด  เรืออีแปะ  ซึ่งแทบทุกบานจะมีเรือและพาย

กันเอง  แตหากตองเดินทางไปยังตัวเมืองแมกลองหรือจังหวัดใกลเคียงตองเดินทางโดยใชเรือเมล  

โดยการพายเรือไปจอดที่ทาเรือหนาที่วาการอําเภออัมพวา  เน่ืองจากในสมัยน้ันยังไมมีถนนและรถไฟ   

  2.1.4  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

   ในชวงบุกเบิกการต้ังถ่ินฐานระบบการผลิตของชุมชนอัมพวามีลักษณะการ

ผลิตแบบผสมผสาน  เปนระบบการผลิตทีไ่มไดทําการผลติในระบบใดระบบหน่ึงแตเปนการผสมผสาน

กันของระบบผลิตตางๆ ไปพรอมๆ กันภายในพื้นที่เดียวกัน  เชน  การทํานํ้าตาลมะพราว  การทํา
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สวนผลไม  การปลูกพืชลมลุกและการทํานา  ซึ่งในแตละพื้นที่มีลักษณะที่แตกตางกันไปแตมีเปาหมาย

การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก  หากเหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย  แตเน่ืองจาก

พื้นที่แถบน้ีเปนสวนหน่ึงของยานบางชางที่มีความเจริญทั้งดานเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม  ใน

สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีผูคนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในแถบน้ีมากข้ึน  โดยเฉพาะชาวจีนอพยพที่มี

ความชํานาญในการคาขายและทําการเกษตร  สงผลใหระบบเศรษฐกิจแบบแลกเปลี่ยนในแถบน้ี

ขยายตัวอยางรวดเร็ว  เกิดมีทั้งตลาดบกและตลาดนํ้าตามที่ตางๆ  ของบริเวณปากคลองสายสําคัญ

และบริเวณหนาวัดที่อยูริมนํ้า  โดยเฉพาะตลาดอัมพวาที่เปนตลาดขนาดใหญมีความสําคัญในฐานะ

เปนศูนยกลางการคา  ซึ่งมีทั้งตลาดบกและตลาดนํ้าทําหนาที่เช่ือมโยงและสนับสนุนกิจกรรมการคา

ใหกับตลาดนํ้าอื่นๆ และพื้นที่โดยรอบ  บริเวณที่เปนตลาดนํ้าเปนบริเวณที่ผูคนจากที่อื่นมาซื้อผลผลิต

และนําผลผลิตมาคาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน  สวนตลาดบกมีลักษณะเปนหองแถวไมตลอดแนวคลอง

อัมพวาทําใหมีรานคาเปนจํานวนมากในแถบริมคลอง  ลักษณะการประกอบอาชีพคาขายมีดวยกัน  2  

ลักษณะ  คือ  การต้ังรานคาอยูกับที่และการพายเรือเรขายสินคาตามแมนํ้าลําคลอง  การต้ังรานอยู

กับที่สวนมากเปนของคนจีน  และการต้ังรานคาและที่อยูอาศัยลักษณะเปนเรือนแพลอยในนํ้าที่ต้ังอยู

ริมนํ้าเรียกกันวา แพ  กลาวคือ  แตเดิมบานซึ่งเปนทั้งที่อยูอาศัยและรานคามีลักษณะเปนเรือนแพ

ลอยในนํ้า  ตอมาแมยายข้ึนมาอยูบนบกโดยปกเสาอยูกับที่ตามริมฝงแมนํ้าและคลองตางๆ ก็ยัง

เรียกวา  แพ (ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท, 2557 และวิลาวัลย ภมรสวุรรณ, 2548) 

  2.1.5  ลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรม 

   ชุมชนอัมพวามีวิถีชีวิตที่ผูกพันและสัมพันธอยูกับแมนํ้าลําคลองและพื้นที่

เกษตรอยูตลอดเวลา  เน่ืองดวยสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ที่เอื้อตอการต้ังถ่ินฐานและประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมดังที่กลาวมาขางตน  สงผลใหชุมชนอัมพวามีวิถีชีวิตที่เปนทั้งชาวคลองและชาวสวน

ในคนๆ เดียวกัน  กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมักเกี่ยวของกับนํ้าทั้งการอุปโภค  บริโภค  การทํา

มาหากิน การสัญจรและการพักผอนหยอนใจ  สภาพทางสังคมโดยทั่วไปของชาวอัมพวามักต้ัง

บานเรือนอยูเปนกลุมเดียวกันเกี่ยวดองเปนญาติกันไมทางใดก็ทางหน่ึงหรือเปนกลุมสกุลเดียวกัน  ผูที่

อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในแถบอัมพวาชวงแรกจะประกอบดวยกลุมคนหลายเช้ือชาติทั้งชาวมอญ  ชาว

จีน  แตตางก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน  วัฒนธรรมและขนบประเพณีสวนใหญจึงเกี่ยวของกับ

กิจกรรมทางศาสนาแบบชาวพุทธและชาวจีนผสมผสานกัน  เชน  งานบุญประเพณีตางๆ งานแตงงาน  

งานบวช (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)   
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2.2  ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางตลาดน้ําชวงหลัง  (รัชกาลท่ี  5– พ.ศ.  

2520) 

  การต้ังถ่ินฐานในยุคชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางตลาดนํ้าชวงหลังเปนชุมชน

ริมนํ้าที่มีการเติบโตอยางกวางขวาง  การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงเลิกทาสและ

อนุญาตใหบุคคลสามารถถือครองที่ดินได  ทําใหมีการบุกเบิกพื้นที่เพื่อต้ังถ่ินฐานและบานเรือน  ซึ่ง

เกิดจากกลุมชนชาติตางๆ รวมทั้งคนจีนซึ่งมีความชํานาญดานการคาขายไดมาต้ังบานเรือนในชุมชน

อยางถาวร  ชุมชนบริเวณศูนยกลางตลาดเริ่มพัฒนาองคประกอบของชุมชนที่มีความซับซอนมากข้ึน  

นอกจากที่อยูอาศัยและรานคาแลวยังมีศาลเจา  โรงเจเพื่อเปนที่ประกอบพิธีกรรม  โรงเรียน  โรงฝน  

อูตอเรือ  ในยุคน้ีตลาดนํ้าอัมพวามีความเจริญสูงสุดมีเรือนับรอยๆ ลําจนแนนคลอง  ตลาดอัมพวา

ต้ังอยูในจุดยุทธศาสตรระหวางพื้นทีนํ้่าเค็มบริเวณปากแมนํ้าแมกลองและพื้นที่นํ้าจืดในตอนเหนือของ

จังหวัด  ต้ังอยูในโครงขายคลองสําคัญ  คือ  คลองผีหลอก  คลองบางจาก  คลองดาวดึงสและฝงตรง

ขามของแมนํ้ายังมีคลองประชาชมช่ืนซึ่งเปนคลองขุดที่สามารถแลนไปยังบางตะบูน  บานแหลมและ

เพชรบุรีได  ดังน้ันตลาดอัมพวาจึงเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาจากสวนและสนิคาจากทะเล

ที่สําคัญและมีการเปดตลาดทําการคาขายทุกวันต้ังแตเชามืดจนถึงชวงสาย 

  ในชวงสงครามโลกครั้งที่  2 (พ.ศ. 2482-2488)  เกิดการขาดแคลนนํ้าตาลใน

ทองตลาดเปนโอกาสใหชาวสวนในอัมพวาที่ปลูกตนมะพราวทํานํ้าตาลซึ่งไดราคาดี  คนจีนในตลาดมัก

เปนพอคาคนกลางในการรับซื้อและยังเกิดตลาดนัดนํ้าตาล  เชน  ตลาดนํ้าที่ปากคลองบางจาก  

ดังน้ันจึงเปนชวงที่รุงเรืองของพอคาคนกลางตามตลาดนํ้าและคนทําสวนมะพราวที่อยูโดยรอบ 

  ตอมาในชวงปพ.ศ. 2504-2519  ไดมีการพัฒนาโครงขายการคมนาคมทางบกและ

โครงสรางพื้นฐานตางๆ ภายในชุมชน  เชน  ไฟฟา  ประปา  การศึกษา  การสาธารณสุข ฯลฯ โดย

เปนผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-3  ที่มาใชในการพัฒนาประเทศ  การ

พัฒนาโครงขายถนนจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกลเคียงสงผลใหประชาชนในเขตจังหวัด

สมุทรสงครามและชุมชนอัมพวาหันมาสัญจรทางบกมากข้ึน  รวมถึงตลาดนํ้าอัมพวาที่เคยเปน

ศูนยกลางยานการคาขายพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญเริ่มซบเซา  เรือตางๆ ที่เคยเขามาคาขายใน

คลองอัมพวาก็ลดนอยลง  โดยเฉพาะกิจการตอเรือขนาดใหญที่ลําเลียงมะพราวและนํ้าตาลมะพราว

ไปยังกรุงเทพฯ ที่ต้ังอยูบริเวณปากคลองบางจากที่เริ่มซบเซาและทยอยยกเลิกกิจการไปแตรูปแบบ

การต้ังถ่ินฐานของชุมชนอัมพวาที่เปนชุมชนริมนํ้าโดยรวมยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  ประชาชนสวน

ใหญในชุมชนยังคงพึ่งพาอาศัยแมนํ้าลําคลองในการดําเนินชีวิตและทําเกษตรเปนหลัก  (คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2557)  
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ภาพที่  30  การต้ังถ่ินฐานชุมชนอมัพวายุคชุมชนเกษตรกรรมและตลาดนํ้าชวงหลัง 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 

 

ภาพที่  31  สภาพบานเรือนบรเิวณปากคลองอมัพวาชุมชนอัมพวา 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548  

 

ภาพที่  32  การต้ังถ่ินฐานชุมชนอัมพวา ป พ.ศ. 2518 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 
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  2.2.1  ลักษณะทางกายภาพ 

   2.2.1.1  สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

    ในชวงป พ.ศ. 2512- 2513  พื้นที่ในแถบจังหวัดสมุทรสงคราม  

เกิดภาวะนํ้าเสียในแมนํ้าแมกลองอยางตอเน่ืองเปนผลมาจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยูริมฝง

แมนํ้าแมกลองไดลักลอบปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้า  จนทําใหเกิดนํ้าเสียอยางรุนแรงตลอดสายต้ังแต

จังหวัดราชบุรีจนถึงอาวไทย  สงผลใหชุมชนอัมพวาไมสามารถใชนํ้าในการอุปโภคบริโภคไดตามปกติ  

รวมทั้งสงผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายของสัตวนํ้าลดนอยลงและบางชนิดถึงกับสูญ

พันธุ  สวนกุง ปู ปลาที่เคยมีอยูเปนจํานวนมากตามรองสวน  ลํากระโดงและคลองสายตางๆ ก็ลด

จํานวนลงเปนอยางมาก  แตการทําสวนผลไมและสวนมะพราวในชุมชนอัมพวาไมไดรับผลกระทบมาก

นักยังสามารถทําการเกษตรไดอยู 

 

ภาพที่  33  สภาพแวดลอมคลองอัมพวายุคชุมชนเกษตรกรรมและตลาดนํ้าชวงหลัง 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 

   2.2.1.2  ที่อยูอาศัย 

    ในชวงน้ีชุมชนอัมพวามีการขยายตัวเขาไปตามคลองตางๆ มากข้ึน

และมีการเกาะกลุมกันอยางหนาแนนมากข้ึนบริเวณปากคลองสายหลัก  ตอมาในป พ.ศ. 2494  ได

เกิดไฟไหมบริเวณตลาดอัมพวาทําใหบานเรือนที่สรางดวยไมตามแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินภาคกลาง

บริเวณตลาดอัมพวาถูกไหมเกือบทั้งหมด  ชุมชนอัมพวาใชเวลาในการฟนฟูชุมชนเกือบ  10  ป  ใน

การฟนฟูตลาดข้ึนมาใหมไดเปลี่ยนสภาพบานเรือนเปนอาคารตึกแถวตามแบบสมัยใหม  แตก็มี

บานเรือนไมหลายหลังที่รอดจากเหตุการณไฟไหมดังกลาว  ซึ่งหน่ึงในน้ัน คือ  อาคารเทศบาลตําบล

อัมพวา (มานพ  มีศิริ  สัมภาษณ  25 มีนาคม 2559) 
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ภาพที่  34  สภาพบานเรือนบรเิวณสะพานตลาดอัมพวาประมาณป พ.ศ. 2490 

ที่มา  :  https://www.facebook.com/10amphawa/ เขาถึงเมื่อ  20  พฤศจิกายน 2558 

  

ภาพที่  35  ภาพเหตุการณไฟไหมบรเิวณตลาดอัมพวาป พ.ศ. 2494 

ที่มา  :  https://www.facebook.com/10amphawa/ เขาถึงเมื่อ  20  พฤศจิกายน 2558 

  

ภาพที่  36  สภาพอาคารทีส่รางข้ึนใหมหลังจากไฟไหมบรเิวณตลาดอัมพวาป พ.ศ. 2494 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ, 2559 
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   2.2.1.3  การสัญจร 

    ในชวงป พ.ศ. 2417  รัฐมีนโยบายในการพัฒนาเครือขายแมนํ้าลํา

คลองเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนสงและการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร  แตหลังจากการ

พัฒนาโครงขายการสัญจรทางบกทําใหการสัญจรทางนํ้าไดลดบทบาทลงแตประชาชนในชุมชนสวน

ใหญยังใชแมนํ้าลําคลอง  ในการสัญจรเพื่อการเดินทางและการติดตอคาขายทั้งภายในพื้นที่และพื้นที่

โดยรอบอยู   

    การพัฒนาโครงขายการสัญจรทางบกในพื้นที่อัมพวาเริ่มจากการ

ตัดถนนสายแมกลอง – ปากทอ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3093)  และถนนสายสมุทรสงคราม – 

บานแพว (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092)  แลวเสร็จในป พ.ศ. 2499 และถนนสายอมัพวา – บาง

นกแขวก  แลวเสร็จในป พ.ศ. 2512  สงผลใหประชาชนเดินทางไปยังตัวเมืองแมกลองและจังหวัดอื่น 

ๆ เชน  ราชบุรี  เพชรบุรี  กรุงเทพฯไดสะดวกข้ึนแตการเดินทางระหวางชุมชนยังคงมีความลําบากอยู  

จนกระทั่งในป พ.ศ. 2518-2520  มีนโยบายการสรางงานในชนบทโดยการตัดถนนเขาถึงชุมชนตางๆ 

โดยการจางแรงงานประชาชนในพื้นที่กอสราง  ถนนที่สรางสวนใหญเปนถนนสายหลักของชุมชนที่

สรางเช่ือมตอกับทางหลวงแผนดินสายตางๆ ทําใหการเดินทางในชุมชนไปยังพื้นที่สวนอื่นๆ ของ

จังหวัดมีความสะดวกมากข้ึน (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)   

 

 

ภาพที่  37  สภาพถนนสายแมกลอง-อัมพวา  ป พ.ศ. 2508 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 

   2.2.1.4  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของชุมชน  (วิสุทธ์ิ ณ บางชาง  

สัมภาษณ  17 มีนาคม 2559, มานพ  มีศิริ  สัมภาษณ  25 มีนาคม 2559, เพิ่ม  ทองสดใส สัมภาษณ  25 

มีนาคม 2559 และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท  สัมภาษณ  31 มีนาคม 2560) ประกอบดวยดังน้ี 

    1.  วัด  เปนพื้นที่สาธารณะที่สรางความสัมพันธระหวางประชาชน

ในพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมรวมกัน  เปนศูนยกลางคมนาคม  และพื้นที่คาขายคลายกับเปนตลาด
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ยอยๆ มีรานขายของชําและมีเรือพายตางๆ ที่มาขายของบริเวณทาเรือหนาวัด  โดยทาเรือทําหนาที่

เปนจุดข้ึน-ลงเรือและศาลาบริเวณทาเรือทําหนาที่สําหรับเปนที่พักผอนและพบปะพูดคุย  

    2.  แมนํ้าและคลอง  เปนพื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ใชในการคาขาย

ที่เปนตลาดนัดทางนํ้าต้ังอยูตามคลองตางๆ    เสนทางสัญจร  พื้นที่พบปะพูดคุย  พื้นที่ทํากิจวัตร

ประจําวันและพื้นที่ทํากิจกรรมทางสังคมที่เปนกิจกรรมทางนํ้า  เชน  ประเพณีชักพระ  ทอดกฐินทางนํ้า  

ประเพณีแขงเรือ   

 
ภาพที่  38  สภาพชุมชนและคลองอมัพวาป พ.ศ. 2499 

ที่มา  : http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=32375&begin=25 เขาถึงเมื่อ  20        

         พฤศจิกายน 2558 

    3.  ทาเรือ  เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดข้ึน-ลงเรือเพื่อการ

สัญจรไปยังภายนอกชุมชนและเปนพื้นที่พบปะพูดคุยและพื้นที่พักผอนของคนในชุมชน 

  

ภาพที่  39  สภาพทาเรือภายในชุมชนอัมพวา   

ที่มา  :  หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   

          2549 
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    4.  ตลาดนํ้า  เปนพื้นที่ที่เปนศูนยกลางการคาขายและแลกเปลี่ยน

สินคาโดยตลาดนํ้ามพีื้นที่ครอบคลุมต้ังแตปากคลองอัมพวาไปถึงบริเวณปากคลองหนาวัดพระยาญาติ อีก

ทั้งยังมีการคาในบริเวณเรือนแถวไมตลอดริมสองฝงคลองอัมพวา  

 

ภาพที่  40  สภาพตลาดนํ้าบรเิวณคลองอมัพวายุคชุมชนเกษตรกรรมและตลาดนํ้าชวงหลัง 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ,  2559 

    5.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน  ใชในการสัญจรภายในชุมชน  

เปนพื้นที่พักผอนและทํากิจกรรมริมคลอง 

    6.  บันไดริมนํ้า  เปนสวนที่เช่ือมตอระหวางทางเดินเทาริมนํ้าหนา

บานกับคลองโดยจะมีอยูหนาบานทุกๆ หลัง  ใชสําหรับข้ึน-ลงเรือและทํากิจวัตรประจําวัน 

  

ภาพที่  41  สภาพสะพานขามคลอง  ทางเดินและบันไดรมินํ้าบริเวณพื้นทีร่ิมคลองอัมพวา  

               ป พ.ศ. 2510 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548 
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    7.  พื้นที่วางดานหลังอาคารริมนํ้า  เปนพื้นที่วางที่ที่เด็กๆ ภายใน

ชุมชนใชว่ิงเลน  เปนพื้นที่พักผอนสําหรับประชาชนภายในละแวกบาน  ไดแก  พื้นที่วางใตตนมะขาม

ใหญบริเวณซอยโรงเจ ลักษณะเปนลานดินโลง มีตนมะขามใหญที่เติบโตพรอมชุมชนอัมพวาอยูตรง

กลางลาน แตเดิมพื้นที่บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของตําหนักอัมพวาของสมเด็จเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรม

พระนครสวรรควรพินิต  ในวันที่  10  กันยายน  2452  สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระ

ราชดําเนินเยือนวัดอัมพวันแลวไดเสด็จแวะพระตําหนักอัมพวา  ซึ่งมีลักษณะเปนเรือนไทยสองหลัง

แฝด  หลังจากน้ันไดมีรื้อไปปลูกที่ วังสวนผักกาด  กรุงเทพฯ จึงพื้นที่วางรอบโดยรอบและตน

มะขามใหญเสมือนเปนสัญลักษณของพื้นที่ที่รัชกาลที่  5  เคยเสด็จเยือนและอายุของตนมะขามใหญ

ที่สะทอนอายุของชุมชนอัมพวาที่ยาวนาน   

  2.2.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

   ในชวงน้ีลักษณะเศรษฐกิจในพื้นที่แถบอัมพวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ผลิตแบบผสมผสานไปสูการผลิตแบบเชิงเด่ียว  เน่ืองจากชวงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  เปนชวงที่

เศรษฐกิจของประเทศทรุดตัวเปนอยางมาก  เกิดภาวะเงินเฟอ  สินคาตางๆ มีราคาสูงข้ึน  โดยเฉพาะ

นํ้าตาลทรายสงผลใหราคานํ้าตาลปบสูงข้ึนตามไปดวยซึ่งเปนแรงจูงใจใหชาวอัมพวาหันมาทํานํ้าตาล

มะพราวกันอยางจริงจงั  การปรับเปลี่ยนระบบผลติมาสูการทํานํ้าตาลมะพราวเปนระบบการผลิตหลกั

ของพื้นที่โดยถือเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใน

จังหวัดสุมทรสงครามเปนอยางมากโดยมีพื้นที่ปลูกมะพราวคิดเปนรอยละ  78  ของพื้นที่เกษตร

ทั้งหมด 

   สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่แถบอัมพวาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ถึงป 

พ.ศ. 2520  จัดอยูในเกณฑที่ดีมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยมีระบบผลิตและการซื้อขายนํ้าตาล

มะพราวเปนหลัก  การทํานํ้าตาลมะพราวของชาวอัมพวาไมเพียงแตสรางความคึกคักใหกับชุมชน  ยัง

สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  เกิดการไหลเวียนของเงินสดภายในทองถ่ิน  

ชาวสวนอัมพวาสามารถมีเงินเก็บเปนจํานวนมากโดยมักจะสะสมทรัพยสินในรูปแบบของทองและ

ที่ดิน  สังเกตไดจากการนิยมใสทอง  ตัดผม  เสริมสวยและตัดเสื้อผาใหมเพื่อใสไปวัดหรืองานสําคัญ

ตางๆ ทําใหในตลาดอัมพวามีรานขายทอง  รานตัดเสื้อผา  รานตัดผมและเสริมสวยอยูเปนจํานวนมาก  

สรางความคึกคักใหกับตลาดอัมพวาในฐานะเปนศูนยกลางของการคา (ประสงค  ปยะศรีสกุล, 2550) 

  2.2.3  ลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรม 

   ลักษณะสังคมของชาวอัมพวาในชวงเวลาน้ีเปนในลักษณะความสัมพันธเชิง

เศรษฐกิจที่เกิดจากการขยายตัวของระบบการผลิตนํ้าตาลมะพราวไมวาจะเปนชาวสวน  ลูกจางและ

พอคาคนกลาง  ซึ่งเปนในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการเอาอกเอาใจเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน  อีกสวนเปนลักษณะความสัมพันธเชิงสังคมมีการพายเรือพบปะกันบางหรือการพบปะ
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กันตามตลาดนัดบาง  แตสวนใหญชาวอัมพวาจะมีการพบปะและทํากิจกรรมรวมกันในงานสําคัญ

ตางๆ ของคนในชุมชน  เชน  งานแตง  งานบวช  งานศพและงานเทศกาลงานบุญประเพณีตางๆ  ไม

วาจะเปน  วันสงกรานต  วันเขาพรรษา  โดยมีวัดเปนสถานที่หลักในการจัดกิจกรรม  การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา  การจัดการละเลนและการแสดงมหรสพตางๆ   

   ศาสนา  ประเพณีและความเช่ือของชาวอัมพวาสวนใหญเกี่ยวของกับ

ศาสนาเหมือนกับชาวไทยทั่วไปในภาคกลาง  มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ 

เชน  การทําบุญวันข้ึนปใหม  วันพระ  แตก็มีประเพณีสําคัญที่เปนลักษณะเฉพาะของจังหวัด

สมุทรสงคราม  ไดแก  ประเพณีชักพระ  (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548)   

2.3  ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม  (พ.ศ. 2521 – พ.ศ.  2543) 

  ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหมเปนชวงเวลาที่พื้นที่ในแถบอัมพวาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางมากจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ  ทั้งการพัฒนาโครงขายการคมนาคม

ทางบก  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรนํ้า  การสงเสริมดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อ

การพัฒนาประเทศไปสูสมัยใหมที่มีความทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศตะวันตก  ซึ่งพื้นที่อัมพวา

ไดรับผลจากการพัฒนาไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 

  การเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมจากทางนํ้าเปนทางบกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ศูนยกลางเศรษฐกิจจากเดิมที่เปนชุมชนตลาดริมนํ้าเปนชุมชนตลาดริมถนนสายหลัก  มีการใชรถยนต

มากข้ึนและการใชเรือลดลง  ชุมชนตลาดริมนํ้าที่มีอยูเดิมลดความสําคัญลง  การต้ังถ่ินฐานบานเรือน

ริมนํ้าตามคลองตางๆ และในสวนยังคงมีอยู  สวนบริเวณปากคลองสายหลักที่มีชุมชนต้ังถ่ินฐานอยู

หนาแนนที่ประกอบกิจการคาขาย  มีสภาพซบเซา  รานคาหองแถวริมนํ้าเริ่มปดกิจการบางยายราน

ไปต้ังที่เมืองแมกลองหรือริมถนนสายหลัก  คนในชุมชนริมนํ้าขาดรายไดจึงตองออกไปหางานทําใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือยายไปอยูที่อื่น  บานเรือนถูกปดทิ้งไวไมไดใชประโยชนทําใหเกิดความทรุด

โทรม  ความเปนยานศูนยกลางการคาและธุรกิจที่มีช่ือเสียงในอดีตบริเวณชุมชนอัมพวาลดบทบาทลง

เหลือเพียงแคเปนยานการคาทองถ่ินและยานที่อยูอาศัยริมนํ้าที่เงียบเหงา (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 

2557) 

 



78 

78 

  

ภาพที่  42  สภาพชุมชนอัมพวาชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ,  2559 

  2.3.1  ลักษณะทางกายภาพ 

   2.3.1.1  สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

    จากการพัฒนาและจัดการแหลงนํ้าในโครงการชลประทานแม

กลองใหญ  โดยมีการสรางเข่ือนข้ึนในลุมแมนํ้าแมกลอง  4  เข่ือน  ซึ่งโครงการชลประทานแมกลอง

ใหญกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนในภาคกลางเปนอยางมากแตพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงครามมเีพียงระบบ

คลองสงนํ้าจากโครงการและยังเปนระบบที่ไมสมบูรณตองอาศัยเครือขายคลองเดิมชวยในการสงนํ้า

นอกจากชาวอัมพวาจะไมไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวยังสงผลกระทบที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศภายในลุมแมนํ้าเปนอยางมาก  จากเดิมที่ในชวงฤดูแลงพื้นที่จะเกิดนํ้า

ทะเลหนุนทําใหประสบปญหานํ้าเค็ม-นํ้ากรอย  แตปญหาสามารถบรรเทาความรุนแรงไดดวยนํ้าจืดที่

ไหลมาจากตนนํ้าเพื่อชวยไลนํ้าเค็ม-นํ้ากรอย  เมื่อมีการสรางเข่ือนเพื่อกกัเกบ็นํ้าทําใหจืดทีป่ลอยมาไม

พอตอการผลักดันนํ้าเค็มใหสอดคลองกับธรรมชาติเหมือนกอนหนาน้ี  นํ้าเค็มจึงรุกเขามาในพื้นที่สวน

สงผลใหตนมะพราวและไมผลลมตาย  การทํานาในรองสวนไมสามารถทําไดอีกตอไป สูญเสียการ

ปรับปรุงหนาดิน  อินทรียวัตถุนอยลง และการควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยวิธีทางธรรมชาติ  วงจรชีวิต

ของพืชและสัตวเสียสมดุล  ชาวสวนตองหันมาใชปุยเคมีและสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชจากปญหา

โรคระบาดในสวนและปลวกกัดกินบานเรือน  ซึ่งถือเปนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของ

สภาพแวดลอมในชุมชนอัมพวาเปนอยางมาก   

   2.3.1.2  ที่อยูอาศัย 

    ชุมชนอัมพวา  ตลาดนํ้าและตลาดบกเริ่มซบเซาเรื่อยมาต้ังแต ป 

พ.ศ. 2520  หลังจากมีการตัดถนนเขามาสูชุมชุมชน  ตลาดนํ้าอัมพวาก็ไมไดเปนศูนยกลางการคาขาย

เชนในอดีตอีกตอไป คงเหลือแตชุมชนอัมพวาที่ ต้ังอยูบนบกที่ยังมีการคาขายกันอยู  เน่ืองจาก

ประชาชนในแถบอัมพวาโดยเฉพาะอีกฝงของแมนํ้าแมกลองยังน่ังเรือขามฟากมาซื้อของ  ติดตอ
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ราชการที่อําเภอและมาตอรถเพื่อไปยังเมืองแมกลองหรือไปกรุงเทพฯ  ซึ่งทําใหการคาขายในตลาด

อัมพวายังมีสภาพการคาที่ดีอยู  จนกระทั่งสะพานขามแมนํ้าแมกลองบริเวณวัดนางวังสรางเสร็จในป  

พ.ศ. 2542  ตลาดอัมพวาก็ซบเซาลงทันทีไมมีประชาชนจากฝงตรงขามมาที่ตลาดอัมพวา  เพราะ

สามารถน่ังรถโดยสารหรือรถยนตสวนตัวไปยังตลาดแมกลองที่เปนตลาดใหญมีของหลากหลายและ

ราคาถูกกวาไดอยางสะดวกข้ึน 

    การเปลี่ยนแปลงการต้ังถ่ินฐานของชุมชนจากริมนํ้าเปนริมถนน

เพื่อความสะดวกในการเดินทางและประกอบอาชีพธุรกิจคาขาย  สงผลใหบริเวณปากคลองสายหลักที่

เคยมีบานเรือนต้ังอยูอยางหนาแนนหรือเปนชุมชนริมนํ้าขนาดใหญมีสภาพรกรางทรุดโทรมเน่ืองจาก

เจาของตางพากันรื้อยายบานเรือนมาสรางริมถนนสายหลัก  บานเรือนริมถนนสายหลักมีลักษณะต้ัง

กระจายเปนหยอมๆ ไมไดกระจุกตัวหนาแนนบริเวณใดบริเวณหน่ึงและไมไดมีบริเวณที่พัฒนาเพื่อเปน

ศูนยกลางการคาที่ชัดเจน  แตก็ยังมีบานเรือนริมสองฝงแมนํ้าและลําคลองที่ยังคงอยูแตไมไดมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

    การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมบานเรือนและยานพาหนะ 

จากเดิมที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมบานริมนํ้าในลักษณะที่เปนบานไมเรือนไทยช้ันเดียวยกพื้นสูง  มี

ศาลาทานํ้าและอูเก็บเรือดานหนาหรือดานขางของบาน  พรอมกับมีเรือ 1-2  ลํา เพื่อใชในการ

คมนาคม  ในขณะที่บานริมถนนสวนใหญเปนอาคารครึ่งปูนครึ่งไมสูง  2  ช้ัน  ไมมีใตถุน  หากเปนช้ัน

เดียวสวนใหญจะเปนบานกออิฐฉาบปูนและยานพาหนะที่ใช  คือ  รถจักรยานยนตและรถยนต   

 

ภาพที่  43  สภาพบานเรือนบรเิวณริมคลองอมัพวาชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ,  2559 
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ภาพที่  44  สภาพบานเรือนบรเิวณคลองอัมพวาที่ถูกทิง้ราง 

ที่มา  :  http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000107998    

          เขาถึงเมื่อ  20  พฤศจิกายน 2558 

   2.3.1.3  การสัญจร 

    การพัฒนาโครงขายการสัญจรทางบกในพื้นที่อัมพวาสวนใหญเปน

การกอสรางถนนและสะพานขามแมนํ้าแมกลองและคลองตางๆ เสร็จสิ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในป 

พ.ศ. 2544  ถนนภายในพื้นที่เกิดจากที่ชาวอัมพวารวมกันบริจาคที่ดินและเปนการสรางถนนทับ

ทางเดินเทาที่มีอยูเดิม  ทําใหแมนํ้าลําคลองลดบทบาทความสําคัญลงโดยถนนไดเขามาทําหนาที่แทน

แมนํ้าลําคลองในการคมนาคมและการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  ถนนที่ตัดเขาชุมชนตางๆ สงผล

ใหประชาชนในพื้นที่อัมพวาหันมาใชรถยนตสวนตัวและรถโดยสารประจําทางที่เริ่มใหบริการต้ังแตป 

พ.ศ. 2525 และมีการเพิ่ม-ขยายเสนทางเดินรถมาโดยตลอด  การเดินทางโดยสารรถประจําทางใน

พื้นที่ฝงตะวันออกของแมนํ้าแมกลองสามารถเดินทางไดสะดวกแตชุมชนฝงตะวันตกของแมนํ้าแม

กลองยังตองใชบริการเรือขามฟากมายังทาเรือหนาอําเภออัมพวา  หรือน่ังเรือโดยสารจากทานํ้าหนา

วัดหรือหนาบานไปทาเรืออัมพวา  เพื่อใชบริการรถโดยสารประจําทางไปยังตัวเมืองแมกลอง  

ชวงเวลาน้ีการเดินทางโดยสารรถประจําทางยังไมสงผลตอการใหบริการเรือรับจางที่ว่ิงตามคลองสาย

หลัก  จนกระทั่งป พ.ศ. 2542  หลังจากที่สะพานวัดนางวังสรางเสร็จประชาชนในพื้นที่จึงหันไปใช

บริการทางบกเปนสวนใหญทาํใหกิจการเดินเรอืซบเซาและทยอยเลกิกิจการไป (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 

2548 และประสงค  ปยะศรีสกุล, 2550)   

   2.3.1.4  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ  (วิสุทธ์ิ ณ บางชาง  สัมภาษณ  

17 มีนาคม 2559 , มนัส  เพิ่มทรัพย  สัมภาษณ  17 มีนาคม 2559, มานพ  มีศิริ  สัมภาษณ  25 มีนาคม 

2559 และสุภาพันธ บานช่ืน สัมภาษณ  25 มีนาคม 2560) ประกอบดวยดังน้ี 
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    1.  วัด ยังคงเปนพื้นที่สาธารณะที่ใชในการทํากิจกรรมรวมกันของ

ชุมชนและเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรระหวางการสัญจรทางบกและทางนํ้า  ซึ่งพื้นที่วางบริเวณหนาวัด

อัมพวันเจติยารามและวัดพระยาญาตินอกจากจะใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมของชุมชนแลวยังเปนพื้นที่จอด

รถของประชาชนในชุมชนและภายนอกชุมชน   

    2.  แมนํ้าและคลอง  การลดบทบาทความสาํคัญลงเน่ืองจากการ

เปลี่ยนรูปแบบการสัญจรจากทางนํ้าเปนทางบก  ทําใหแมนํ้าลําคลองที่เคยใชพื้นที่เปนตลาดนํ้ามี

สภาพซบเซาลงและยกเลิกในเวลาตอมา  แมนํ้าและคลองจึงมีบทบาทเปนพื้นที่ที่ใชในการสัญจร

และทํากิจวัตรประจําวัน  สวนประเพณีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางนํ้าไดสูญหายไปเหลือเพียงการ

ตักบาตรทางนํ้า 

    3.  ตลาดนํ้า  ไดถูกยกเลิกการคาขายไปเกือบทั้งหมด  สวนการคา

บริเวณหองแถวริมคลองอัมพวามีสภาพที่ซบเซาบางรานไดปดกิจการลง   

    4.  ตลาดสดเทศบาล   เปนพื้นที่คาขายสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคที่จําหนาย

ใหกับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  เปนพื้นที่พบปะ  พูดคุย นัดพบเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

ประชาชนในพื้นที่และผูที่มาซื้อสินคา  ผูที่มาคาขายเปนประชาชนในพื้นที่ที่นําสินคาจากสวนหรือสินคาจากนอก

พื้นที่เขามาจําหนาย    

    5.  ทาเรือ  เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดข้ึนลงเรือเพื่อการสัญจร

ภายในชุมชนแทนจากเดิมที่ใชสัญจรเช่ือมตอทั้งภายนอกและภายในชุมชน  เน่ืองจากการพัฒนาการ

สัญจรทางบกที่เขามาแทนที่การสัญจรทางนํ้า   

    6.  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบรเิวณหนาที่วาการอําเภอ  เปนพื้นที่ใน

ลักษณะลานโลงที่ยังไมมีการใชงาน 

    7.  พื้นที่วางดานหลังอาคารริมนํ้า   ไดแก   พื้นที่วางภายในชุมชน

บริเวณใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ  เปนพื้นที่วางที่ถูกปดลอมดวยบานเรือนโดยรอบซึ่งเปนพื้นที่

ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับชุมชนในละแวกน้ีและพื้นที่วางดานหลังอาคารของนางสาว

ประยงค นาคะวะรังค  เปนพื้นที่ว่ิงเลนของเด็กๆและพื้นที่พักผอนของชุมชนภายในละแวกน้ัน  ซึ่งมี

ลักษณะเปนลานดินโลง 

    8.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน  ยังคงใชสําหรับการสัญจรภายใน

ชุมชนเช่ือมตอพื้นที่ริมนํ้ากับเสนทางการสัญจรบนบก  เปนพื้นที่พักผอนและทํากิจกรรมริมคลองอยู 

มีการประดับตกแตงทางเดินดวยไมกระถาง  ในชวงหลังไดมีการปรับเปลี่ยนวัสดุของทางเดินเทาจาก

พื้นไมเปนพื้นคอนกรีต 
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ภาพที่  45  ทางเดินเทาริมนํ้าชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ,  2559 และสุภาพันธ บานช่ืน, 2560 

    9.  บันไดริมนํ้า   เชื่อมตอระหวางทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน

กับคลองหนาบานยังคงใชสําหรับข้ึน-ลงเรือและทํากิจวัตรประจําวัน 

 

ภาพที่  46  สภาพคลองอัมพวา  บันไดและทางเดินริมนํ้าชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม 

ที่มา  :  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 

    10.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  เปนพื้นที่พักผอนและรับแขกโดยมี

ลักษณะเปนชานย่ืนบริเวณหนาบานเช่ือมตอกับทางเดินเทาริมนํ้า อีกทั้งยังเปนพื้นที่ทํากิจกรรมทาง

ศาสนาหรือประเพณีวันสําคัญตางๆ   
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ภาพที่  47  ชานริมนํ้าชวงยุคการเปลี่ยนแปลงสูสมัยใหม 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ,  2559 

  2.3.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

   จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับที่ 2 เปนตนมา  มี

วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจายความเจรญิสูภูมิภาคตางๆ สงผลให

ต้ังแตป พ.ศ. 2520  ไดเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากในพื้นที่โดยรอบอําเภออัมพวา  

โดยเฉพาะแถบมหาชัยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง  ทําใหประชาชนในพื้นที่    

อัมพวาตางพากันเขาไปทํางานในโรงงานสวนใหญและไปทําในลักษณะเชาไปเย็นกลับ  กิจการทํา

นํ้าตาลที่เคยเฟองฟูก็ซบเซาลงและทยอยเลิกกิจการไป  ชาวสวนอัมพวาที่เลิกทํานํ้าตาลมะพราวสวน

ใหญหันไปทําสวนผลไมแทนโดยเฉพาะลิ้นจี่กับสมโอ  แตเน่ืองจากสมโอสามารถปลูกไดทุกพื้นที่  ทน

สภาพนํ้ากรอยไดดีกวาลิ้นจี่  ใหผลผลิตตลอดทั้งปและมีระดับราคาที่แนนอน  มีผลใหพื้นที่เพาะปลูก

สมโอมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดและช่ือเสียงใหกับชาวสวนอัมพวา 

   แตสวนมะพราวก็ยังมีอยูเปนจํานวนมากเพราะเปนพืชที่ไมตองลงทุนสูง

และเอาใจใสเทากับสวนผลไม ทําใหชาวสวนบางสวนยังคงรักษาสวนมะพราวไวโดยเปลี่ยนจากการ

ขายนํ้าตาลมะพราวมาเปนผลมะพราวแทน  แตลักษณะการทําสวนโดยทั่วไปยังคงเปนการทําสวน

แบบด้ังเดิม  คือ  ระบบสวนแบบยกรอง   

  2.3.3  ลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรม 

   การปรับเปลีย่นรูปแบบการประกอบอาชีพภายในชุมชนอัมพวาสงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่เปนอยางมาก  เชน  จํานวนประชากรที่ลดลง  

สภาพชุมชนที่เงียบเหงาโดยเฉพาะเวลากลางวันแตจะคึกคักในชวงเวลากลางคืนหรือวันเสารอาทิตยที่

ผูคนมักกลับจากที่ทํางานมาเย่ียมบาน  ชุมชนอัมพวาจึงเริ่มเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตจากที่นิยมไปวัด

ทําบุญในวันพระเปลี่ยนมาเปนการทําบุญในวันเสารอาทิตยแทนเน่ืองจากเปนวันหยุดงาน  สวนวัน

สําคัญตางๆ ทางศาสนาที่ชุมชนอัมพวาเคยทํารวมกันก็ลดนอยลง  งานประเพณีและการละเลนด้ังเดิม
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ก็หายไป  เชน  เมื่อกอนในชวงที่นํ้าหลากชาวอัมพวามักพายเรือเที่ยวชมทุง  จะเก็บพืชผักในลํานํ้า  

ตกกุงและปลา  แตหลังจากมีการสรางเข่ือนวิถีชีวิตในลักษณะน้ีไดสูญหายไปและประเพณีชักพระและ

ทอดกฐินทางนํ้าก็สูญหายไปดวยตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม (วิลาวัลย ภมรสุวรรณ, 2548 

และมานพ  มีศิริ  สัมภาษณ  25 มีนาคม 2559) 

   

ภาพที่  48  กิจกรรมทางศาสนาของชุมชนอัมพวาในชวงการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม 

ที่มา  :  มานพ  มีศิริ,  2559 

2.4  ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา  (พ.ศ. 2544 – พ.ศ.  2553) 

  หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหมทําใหชุมชน

อัมพวามีสภาพเงียบเหงาถูกปลอยทิ้งรางและตลาดนํ้าอัมพวาที่เคยรุงเรืองก็ซบเซาลงและยกเลิกไป 

ตอมาในป พ.ศ. 2544 สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดทําการศึกษาและจัดทําโครงการแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมนํ้า คู  คลอง  ในพื้นที่ภาคตะวันตก  ซึ่ง

เลือกคลองอัมพวาเปนกรณีศึกษาและตอมาในชวงป พ.ศ. 2546 - 2548  ไดมีโครงการตางๆ มาเขา

ในพื้นที่คลองอัมพวาซึ่งดําเนินการโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สํานักงานความชวยเหลือทางวิชาการประเทศ

เดนมารก  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสํานักงานเทศบาลตําบล    

อัมพวา  ภายใตแนวคิดที่จะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางการอนุรักษ  การฟนฟูและการทองเที่ยว

เพื่อใหแผนพัฒนาสามารถขับเคลื่อนไปไดและทําใหชุมชนอัมพวากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
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ตารางที่  2  โครงการอนุรักษและฟนฟูที่เกิดข้ึนในชุมชนอัมพวา 

ป โครงการ / กิจกรรม ท่ีเกิดขึ้น ผูดําเนินการ / ผูรับผิดชอบ 

2544 โครงการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ

เพื่อการอนุรกัษและพฒันาสภาพแวดลอม

แมนํ้า คู คลอง ในพื้นที่ลุมนํ้าภาคตะวันตก 

กรณีศึกษา : ชุมชนอัมพวา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานัก

นโยบายและ 

แผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเทศบาลตําบลอัมพวา 

2545 โครงการสถาปตยอาสา  เพื่อการอนุรักษ

สถาปตยกรรมชุมชนริมคลองอมัพวา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2545-

2546 

โครงการนํารองเพือ่การอนุรักษและพฒันา

สภาพแวดลอมคลองอมัพวา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมและเทศบาลตําบล

อัมพวา 

2546-

2548 

โครงการอนุรกัษสิง่แวดลอมศิลปกรรม  

ชุมชนคลองอัมพวา  เพื่อปกปองดูแลรักษา

คุณคาของพื้นที่โดยรวมหรือนิเวศชุมชน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม  โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินการ

และผูเช่ียวชาญจากประเทศเดนมารก 

2547 เริ่มจัดตลาดนํ้าอมัพวาในวันเสาร อาทิตยและ

วันหยุดนักขัตฤกษ 

เทศบาลตําบลอัมพวาและประชาชนใน

ชุมชน 
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ตารางที่  2  โครงการอนุรักษและฟนฟูที่เกิดข้ึนในชุมชนอัมพวา (ตอ) 

ป โครงการ / กิจกรรม ท่ีเกิดขึ้น ผูดําเนินการ / ผูรับผิดชอบ 

2547-

2551 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ดําเนินงาน

สนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีในการ

พัฒนาและอนุรักษวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบาน

ที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินของชุมชนอัมพวา ทั้ง

ในดานกายภาพและการดําเนินชีวิตของผู

อาศัยในพื้นที่และชุมชน 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

2548 โครงการศูนยขอมูลชุมชนอมัพวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มลูนิธิชัย

พัฒนาและเทศบาลตําบลอัมพวา 

2552-

2553 

โครงการจัดสรางเข่ือนหินทิ้ง  ปรับปรงุทาง

เทาและสะพานในบรเิวณคลองอมัพวา 

เทศบาลตําบลอัมพวา 

ที่มา  :  วรรณศิลป พีรพันธุและศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, 2553 

  ในชวงป พ.ศ. 2544 – 2547  ชุมชนอัมพวายังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  

ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนอัมพวาบางสวนยังคงออกไปทํางานในพื้นที่อื่น  กิจกรรมการคาขาย

เงียบเหงาแตบริเวณที่เปนตลาดอัมพวาที่ยังคงมีความคึกคักอยูบางแตเปนเพียงกิจกรรมการคาขาย

ภายในชุมชนเปนหลัก  หลังจากป พ.ศ. 2547  ไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารริมนํ้าจากการ

เกิดกิจกรรมตลาดนํ้ายามเย็นข้ึนบริเวณปากคลองอัมพวา  โดยการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน  ผลจากการฟนฟูตลาดนํ้าอัมพวาทําใหชุมชนอัมพวากลับมามี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง   ประกอบกับกระแสการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่กําลังไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  ทําใหผูคนเริ่มสนใจและเขามาเทีย่วชุมชนอัมพวาจากชุมชนเลก็ๆ ที่เกือบจะ

ไมมีใครรูจักกลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทย  ประชาชนใน

ทองถ่ินจึงเริ่มเห็นวาการทองเที่ยวเปนทางหน่ึงที่สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว  สงผลให

ประชาชนมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ เพื่อตอบรับกระแสการทองเที่ยว  เชน  ธุรกิจที่พัก
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แรมแบบรีสอรทขนาดเล็กหรือโฮมสเตย  การกลับมาของกิจการเรือจางเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวใน

การเที่ยวชมภูมิทัศนริมนํ้าและหิ่งหอยยามคํ่าคืน   

  

  

ภาพที่  49  สภาพของตลาดนํ้ายามเย็นในป พ.ศ.2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม,  2559 

  2.4.1  ลักษณะทางกายภาพ 

   2.4.1.1  สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

    สภาพแวดลอมและระบบนิเวศของชุมชนอัมพวายังมีสภาพที่อุดม

สมบูรณอยู แตเริ่มมีกิจกรรมตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอคลองและสภาพแวดลอม  นอกจากน้ียังคงมี

ปญหาจากนํ้าเสียของบานเรือนและสถานประกอบการริมฝงคลองซึ่งยังไมมีระบบบําบัด  วิถีชีวิตของ

ประชาชนที่ยังตองอาศัยคลองในการประกอบอาชีพ  จึงมีโครงการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม

คลองอัมพวาข้ึนเพื่อใหคลองอัมพวาคงความสมบูรณของระบบนิเวศไว  โดยมีการดูแลเรื่อง

สภาพแวดลอม รักษาคลอง ระบบนิเวศธรรมชาติ วิถีชุมชนที่เปนเอกลักษณของคลองอัมพวา มีการ

จัดระเบียบเรือทองเที่ยว อบรมมารยาทการเดินเรือและใหความรูนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวทาง

เรือ รวมกับกรมเจาทา กลุมผูคาและเรือคาขาย อบรมเรื่องสาธารณสุข จัดต้ังกลุมอาสาตรวจคุณภาพ

นํ้า โดยทางเทศบาลไดสนับสนุนดานอุปกรณ ปรับปรุงอาคารใหอยูในสภาพดีนาอยู  มีการจัดเก็บ
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ผักตบชวาในแมนํ้าลําคลอง  การใหความรูและทําบอดักไขมันแตละบาน  ผลจากโครงการดังกลาวทํา

ใหสภาพแวดลอมและระบบนิเวศภายในชุมชนอัมพวามีสภาพที่ดีข้ึน 

  

ภาพที่  50  สภาพบริเวณคลองในพื้นที่ชุมชนอัมพวาในป พ.ศ. 2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2559 

  

ภาพที่  51  สภาพคลองอัมพวาจากรกัษาและฟนฟสูภาพแวดลอมคลองอัมพวา 

ที่มา  :  เทศบาลตําบลอัมพวา, 2546 

   2.4.1.2  ที่อยูอาศัย 

    ในชวงน้ีการต้ังถ่ินฐานของชุมชนอัมพวาบริเวณริมแมนํ้าแมกลอง

และคลองสายหลักเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทั้งโรงแรม  รีสอรทและรานอาหารเพื่อรองรับการ

ทองเที่ยว  ซึ่งจากที่โครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาไดสงเสริมใหมีการอนุรักษอาคารด้ังเดิม

ผนวกกับเทศบาลตําบลอัมพวาไดทําการรื้อฟนตลาดนํ้าใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด  

สงผลใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย  2  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมการ

ซอมแซมบานและกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยว  โดยมีการชักชวนผูอาศัยในอาคารที่มี

เอกลักษณด้ังเดิมใหเขารวมโครงการนํารองซอมแซมบานใหคงสภาพด้ังเดิมไวควบคูไปกับการ

ปรับปรุงเปนที่พักเพื่อรองรับนักทองเที่ยวซึ่งเกิดข้ึนในบริเวณกลางคลองอัมพวาและทายคลองอัมพวา  

ประโยชนที่ไดจากอาคารด้ังเดิมที่อนุรักษและฟนฟูน้ีเปนสวนหน่ึงที่ดึงดูดใหนักทอง เที่ยวเขามา

ทองเที่ยวในชุมชนอัมพวา  ในชวงป พ.ศ. 2548  การพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอัมพวาใน
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ลักษณะตลาดนํ้าและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยว  โดยการเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชมอัมพวาจากหลายสื่อทําใหชุมชนอัมพวาเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  สงผล

ใหประชาชนภายในชุมชนเริ่มตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรในทองถ่ินที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สืบทอดมาต้ังแตอดีต  โดยชุนชนเริ่มฟนฟูและอนุรักษ  บานเรือน  วัด  ประเพณี  วิถีชีวิต  

โดยเฉพาะบานทรงไทยโบราณที่ชุมชนพยายามเก็บรักษาไวและอีกสวนหน่ึงไดมีการปรับปรุงที่อยู

อาศัยเพื่อการคาและที่พักเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  สวนการต้ังถ่ินฐานบริเวณริมถนนก็ยังคงมีการ

ขยายตัวอยางตอเน่ืองบริเวณที่มีการต้ังถ่ินฐานกันอยางหนาแนน  คือ  บริเวณเทศบาลตําบลอัมพวา

และชุมชนยานคลองอัมพวา  

 

ภาพที่  52  สภาพบานเรือนภายในบริเวณคลองอัมพวาในปพ.ศ. 2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2552 

  

ภาพที่  53  สภาพบานเรือนภายในบริเวณคลองยอยภายในชุมชนอัมพวาในปพ.ศ. 2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2559 
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   2.4.1.3  การสัญจร 

    การสัญจรทางบกยังเปนการสัญจรหลักทั้งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชนอยู  แตจากการเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวสงผลใหการสัญจรทางนํ้ากลับมามี

บทบาทอีกครั้ง  ประชาชนที่เคยประกอบอาชีพเรือรับจางหันกลับมาทําอาชีพน้ีอีก  โดยการซอมแซม

หรือซื้อเรือใหมเพื่อนํามาใหบริการนักทองเที่ยวสําหรับชมภูมิทัศนริมนํ้าหรือชมหิ่งหอย  ทําใหกิจการ

เรือรับจางกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะวันศุกรถึงวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  ขณะเดียวกัน

ชาวอัมพวาที่ไมไดประกอบอาชีพเรือรับจางไดเริ่มหันมาเห็นคุณคาของเรือ  โดยการนําเรือออกมา

ซอมแซมและใชงานในลักษณะตางๆ เชน  พายเรือขายของตามคลองและตลาดนํ้า  นํามาใหบริการ

นักทองเที่ยวและใชสัญจรทางนํ้า  สวนสภาพการสัญจรทางบกมีการจราจรที่หนาแนนเน่ืองจากมี

ปริมาณรถยนตของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํ้ายามเย็นเปนจํานวนมาก  ทําใหเกิดปญหา

การจราจรติดขัดภายในชุมชน (ประสงค ปยะศรีสกุล, 2550) 

  

ภาพที่  54  สภาพการจราจรที่หนาแนนทั้งทางบกและทางนํ้าในปพ.ศ. 2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2559  

   2.4.1.4  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ (วิสุทธ์ิ ณ บางชาง  สัมภาษณ  

17 มีนาคม 2559 , มนัส  เพิ่มทรัพย  สัมภาษณ  17 มีนาคม 2559, มานพ  มีศิริ  สัมภาษณ  25 มีนาคม 

2559  สุภาพันธ บานช่ืน สัมภาษณ  25 มีนาคม 2560, ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท  สัมภาษณ  31 มีนาคม 

2560 และนิธิ  ลิศนันท, 2544)   ประกอบดวยดังน้ี 

    1.  วัด  เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของชุมชนพื้นที่

วางบริเวณหนาวัดอมัพวันเจติยารามและวัดพระยาญาตินอกจากจะใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมของชุมชนแลว

ยังเปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  เชน  พื้นที่จอดรถ  พื้นที่คาขาย   

    2.  แมนํ้าและคลอง  เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งโดยการเปนพื้นที่

สาธารณะสําหรับคาขายของตลาดนํ้ายามเย็น  กิจกรรมทางสังคมที่เปนกิจกรรมทางนํ้า  เชน  ประเพณี 
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ชักพระ  ทอดกฐินทางนํ้า การตักบาตรทางนํ้า  อีกทั้งยังใชเปนเสนทางการสัญจรเพื่อการทองเที่ยวชม 

ภูมิทัศนของชุมชนอัมพวาและพื้นที่โดยรอบ 

 

ภาพที่  55  สภาพแมนํ้าลําคลองและวิถีชีวิตในปพ.ศ. 2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2559 

    3.  ทาเรือ  เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดข้ึนลงเรือเพื่อการสัญจร

ภายในชุมชนสําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว   

  

ภาพที่  56  สภาพทาเรือเทศบาลในปพ.ศ.  2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2559 

    4.  ตลาดนํ้า  หลังจากที่มีโครงการฟนฟูชุมชนทําใหเกิดมีการฟนฟู

ตลาดนํ้าด้ังเดิมที่สูญหายไปใหกลับมา  โดยเกิดเปนตลาดนํ้ายามเย็นและตลาดบกที่เปนหองแถวที่เคยปด

กิจการไดทยอยกลับมาเปดกิจการอีกครัง้  ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเทีย่วและสรางความคึกคักใหกับชุมชน

อัมพวา  ตลาดนํ้าอัมพวาจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
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ภาพที่  57  สภาพตลาดนํ้ายามเย็นในชวงปพ.ศ. 2547-2548 

ที่มา  :  หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

          2549 

    5.  ตลาดเทศบาล  ยังคงเปนพื้นที่คาขายสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคที่

จําหนายใหกับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  เปนพื้นที่พบปะ  พูดคุย นัดพบของประชาชนใน

พื้นที่  

 

ภาพที่  58  สภาพรานคาในตลาดเทศบาลอัมพวาในชวงปพ.ศ. 2547-2548 

ที่มา  :  หนวยวิจัยการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

          2549     

    6.  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ  ในลักษณะ

เปนลานคอนกรีต มีการใชงานเปนทางเดินเทาริมนํ้าและเปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนพื้นที่พักผอน  จัด

กิจกรรม  งานเทศกาลของชุมชนและพื้นที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยว 

 

 

 



93 

93 

    7.  พื้นที่วางดานหลังอาคารรมินํ้า  ไดแก   

     -  พื้นที่วางภายในชุมชนบริเวณใตตนมะขาม  ยังคงเปน

พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับชุมชนในละแวกน้ี  มีการปรับเปลี่ยนจากลานดินเปนพื้น

คอนกรีต   

     -  พื้นที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  เปนพื้นที่วาง

ดานหลังอาคารรมินํ้าของนางสาว ประยงค นาคะวะรังค แตเดิมเปนพื้นทีล่านดินโลง  ไดนอมเกลาฯ ถวาย

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน  5  แปลง พื้นที่รวม  21 ไร 12 ตารางวา  เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของ

มูลนิธิชัยพัฒนา จนกระทั่งวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพพระรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเปดโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อยางเปนทางการและตอมาในป  พ.ศ.  

2554  นางวณี ดวงคุมและนางประทนิ ดวงคุม  ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดินสวนผลไมใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา 

โดยโครงการเปนแบงการใชประโยชนพื้นที่และมีการจัดกิจกรรมที่เช่ือมโยงการใชประโยชนพื้นที่ตางๆ 

ภายในโครงการและแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ของอัมพวา เปน 3 สวน ประกอบดวย 

     1.  พ้ืนท่ีสวนชัยพัฒนานุรักษ  จัดพื้นที่สวนผลไมด้ังเดิม

ใหเปนแหลงเรียนรูถึงภูมิปญญาและวิถีชีวิตทองถ่ินอัมพวาในดานการเกษตร โดยเฉพาะไมผลที่เปน

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอัมพวา รวมทั้งสงเสริมใหเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูดานการเกษตร

ระหวางเกษตรกร ชาวสวน นักวิชาการ และผูสนใจ 

  

ภาพที่  59  สภาพพ้ืนท่ีสวนชัยพัฒนานรุักษ 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที่, 2559 

     2.  ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังคและสวนชัยพัฒนานุ

รักษ  เปนลานอเนกประสงคสําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน งานเทศกาล และกิจกรรมตาง  ๆ

ของชุมชน รวมทั้งจัดพื้นที่รานคาชุมชน เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนและคนในทองถ่ินเชาพื้นที่เพื่อจําหนายหรือ

จัดแสดงสินคาที่เปนของทองถ่ิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและการมีสวนรวมของชุมชน 
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ภาพที่  60  สภาพลานวัฒนธรรมนาคะวะรังคและลานสวนชัยพัฒนานุรักษ 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที ่และ http://www.amphawanurak.com/ เขาถึงเมือ่ 20 มีนาคม 2559 

     3.  พ้ืนท่ีเรือนแถวไมริมคลองอัมพวา  ไดแก รานชานชาลา 

เปนรานจําหนายเครื่องด่ืม และของวาง โดยรานชานชาลาจะเปนพื้นที่เปดเช่ือมโยงกิจกรรมริมคลองอัมพวา 

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค และพื้นที่สวน รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑของมูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ

ทองถ่ิน หองนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ  เปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ  กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตชุมชนแมกลอง และอัมพวา การสงเสริมใหผูเชาอาศัยเรือนแถวไมรมิคลองอัมพวาของมูลนิธิชัยพัฒนา

เปดรานขายของหรือจัดกิจกรรมที่สะทอนสภาพวิถีชีวิตอัมพวา สงเสริมการคาขายทางเรือ โดยการใหเชา

เรือและการจัดระเบียบการคาขายริมคลองอัมพวา (กฤตย  มีทวี  สัมภาษณ  21  เมษายน 2560) 

  
ภาพที่  61  สภาพพ้ืนท่ีเรือนแถวไมริมคลองอัมพวา 

ที่มา : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000170282   

        เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559 

    8.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน  ไดมีการปรับปรุงทางเดินเทา

บางสวนใหมีเปนคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากข้ึนเพื่อใชสําหรับการสัญจรภายในชุมชนที่

เช่ือมตอพื้นที่ริมนํ้ากับเสนทางการสัญจรบนบกทั้งการเดินเทาและรถจักรยานยนต   มีการเพิ่ม

เกาอี้น่ังพักริมทางเดินเทาเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
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ภาพที่  62  สภาพทางเดินเทาริมนํ้าในปพ.ศ. 2552 

ที่มา  :  นีรนาถ  กลิ่นหอม, 2559 

    9.  บันไดริมนํ้า  ใชสําหรับข้ึน-ลงเรือ  ทํากิจวัตรประจําวัน  พื้นที่

คาขายและพื้นที่น่ังสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนํ้า 

   

ภาพที่  63  สภาพกจิกรรมในบรเิวณทางเดินเทาและบันไดริมนํ้าในชวงเวลาทีม่ีตลาดนํ้ายามเย็นและ 

               ไมมีตลาดนํ้ายามเย็นในชวงปพ.ศ. 2547-2548 

ที่มา  :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2548  

    10.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  เปนพื้นที่พักผอน  รับแขก  พื้นที่

คาขายและพื้นที่พักคอยสําหรับนักทองเที่ยว   

  2.4.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

   การฟนฟูตลาดอัมพวาถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่แถบ

อัมพวาที่เคยซบเซาใหฟนกลับมา  ไมวาจะเปนธุรกิจเรือรับจาง  รานอาคารและรานคาตางๆ รวมทั้ง

กระตุนใหชาวอัมพวาที่เดิมทําสวนอยูเริ่มหากิจกรรมเสริมสรางรายไดไมวาจะเปน  การทําอาหาร  

ขนมไทย  การทําของที่ระลึกจากวัสดุทองถ่ินและการนําผลไมพืชผักตางๆ ใสเรือพายมาขาย 
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   อีกสวนหน่ึงที่เปนเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว  คือ  ธุรกิจประเภทที่พักแรม

ในลักษณะของรีสอรทขนาดเล็กและโฮมสเตย  โดยเฉพาะโฮมสเตยไดมีการขยายตัวอยางมาก  ชาว

อัมพวาที่มีบานทรงไทยริมนํ้ามีความคิดที่จะหารายไดเสริมนอกเหนือจากการทําสวน  จึงมีการ

ปรับปรุงบานเรือนและสภาพแวดลอมรอบบานใหนาอยูเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  รายไดจากการ

ทองเที่ยวที่เขามาในชุมชนในชวงเวลาน้ีสวนใหญเปนการกระจายไปยังผูคนกลุมตางๆ ในทองถ่ิน  

ไมไดกระจุกตัวอยูที่ธุรกิจหรือกลุมใดกลุมหน่ึงเปนหลัก  เน่ืองจากกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น

สวนใหญเกิดจากประชาชนในทองถ่ินรวมกันทําข้ึนมา  สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนคอยๆ 

เริ่มขยายตัวมากข้ึนตามลําดับ   

  2.4.3  ลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรม 

   การเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน

กายภาพแลวยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพสังคมของประชาชนในทองถ่ินดวย  ทั้ง

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่มากข้ึนจากเดิมที่ชุมชนไมคอยมีกจิกรรมรวมกนันอกจากกิจกรรม

ทางศาสนา  แตหลังจากที่ชุมชนอัมพวาเริ่มเปนที่รูจักมากข้ึน  นักทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมพื้นที่ตางๆ 

ในชุมชนมากข้ึน   เชน  วัด  สวนผลไม  ลองเรือชมบานเรือนและหิ่งหอย  สงผลใหชุมชนเกิดความ

ต่ืนตัวและหันมาสนใจทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน  ไมวาจะเปน  บานเรือน  สวน  แมนํ้าลําคลอง  วัด  

วิถีชีวิต  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และหนวยงานตางๆ ไดเริ่มเขามาสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ภายในชุมชนเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชน  เชน  กลุมเกษตรกร  กลุมแมบาน  เจาของกิจการ

โฮมสเตย  โดยชุมชนใหความสนใจและรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ มากข้ึนและการกลับมาของ

ประชาชนในทองถ่ินที่ไปอยูอาศัยและทํางานนอกพื้นที่เริ่มทยอยเขามาในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  โดย

บางสวนกลับมาเย่ียมบานเฉพาะชวงวันหยุดและชวงเทศกาลตางๆ บางสวนกลับมาทํางานในทองถ่ิน  

เชน  การทําสวนผลไม  ขับเรือหรือรถรับจาง  ทําโฮมสเตยและขายของ  เพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ดานการทองเที่ยวของพื้นที่ 

   ประชาชนภายในชุมชนเริ่มเห็นถึงคุณคาความสําคัญของทรัพยากรที่มอียูใน

ทองถ่ินที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและเริ่มหันมาอนุรักษฟนฟู  ไมวาจะเปนบานเรือนที่มีอายุเกาแกที่

สวนหน่ึงไดมีการอนุรักษไวและอีกสวนนํามาปรับปรุงเปนโฮมสเตยเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  

นอกจากน้ันยังไดมีการฟนฟูประเพณีและวิถีชีวิตที่สูญหายไป  เชน  ประเพณีชักพระ  ทอดกฐินทาง

นํ้า  การตักบาตรทางนํ้าและการแขงเรือรวมทั้งการฟนฟูตลาดนํ้าในคลองอัมพวาใหมีชีวิตข้ึนมาอีก

ครั้ง  อีกสวนเปนวิถีชีวิตแบบชาวสวนที่ชุมชนเริ่มกลับมาดูแลปรับปรุงสวนกันมากข้ึน  บางราย

พยายามกลับมาทําสวนแบบผสมผสานแบบด้ังเดิม  โดยปลูกไมผลที่หลากหลายและใชปุยอินทรียเพื่อ

ลดตนทุนในการผลิตและเปนสวนที่ปลอดสารพิษ  รูปแบบสวนก็ยังคงเปนระบบสวนแบบด้ังเดิมที่เปน
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ระบบสวนยกรองเพราะเปนการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพทั้งในการจัดการนํ้าและการปรับปรุงบํารุง

ดิน (ประสงค ปยะศรีสกุล, 2550 และกฤตย  มีทวี  สัมภาษณ  21  เมษายน 2560) 

2.5  ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา  (พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน) 

  2.5.1  ลักษณะทางกายภาพ 

   2.5.1.1  สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

    จากโครงการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวาสงผลใหอัมพวาเปน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียง  ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่ชุมชนอัมพวาเปนอยาง

มาก  เกิดการใชทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อรองรับกิจกรรมทองเที่ยวสงผลใหระบบนิเวศถูกทําลายหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนกําลังเสื่อมโทรม  ปญหาที่เห็นไดชัด  คือ  การทองเที่ยวในแบบ

ลองเรือชมหิ่งหอยและทัศนียภาพชุมชน  ในอดีตการลองเรือเพื่อชมหิ่งหอยจะใชเรือพายซึ่งสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติไมมากนัก  แตปจจุบันเรือพายไดเปลี่ยนเปนเรือติดเครื่องยนตที่มี

จํานวนมาก  แตละลําตางทําความเร็วแขงกันเพื่อทํารอบใหไดมากที่สุด  สงผลกระทบโดยตรงตอ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและยังสงเสียงสรางความรําคาญใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมคลอง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเย็นวันศุกรถึงวันอาทิตยและในวันหยุดตาง ๆ จะมีเรือยนตจํานวนมากที่

ใหบริการนักทองเที่ยวไปชมหิ่งหอยบริเวณที่มีตนลําพูในคลองอัมพวา  ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

จากเรือทองเที่ยวจึงไดมีการตัดตนลําพู  เพื่อไมใหเปนที่อยูของหิ่งหอย นักทองเที่ยวจะไมสามารถดู

หิ่งหอยในบริเวณบานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ  กอใหเกิดปญหาการลดลงของตนลําพูที่เปนที่

อยูอาศัยของหิ่งหอยและหิ่งหอยที่ลดจํานวนลงตามตนลําพู  อีกสาเหตุเกิดจากเรือยนตปลอยควันพิษ

และคราบนํ้ามันลงสูคลองทําใหระบบนิเวศของสัตวนํ้าเปลี่ยนแปลงไป   รวมทั้งเรือยนตที่แลนดวย

ความเร็วทําใหเกิดคลื่นไปกระทบดินริมตลิ่ง (มานพ  มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559) 

    การใชนํ้าและการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าทั้งทางตรงและ

ทางออม   กิจกรรมการว่ิงของเรือทั้งเรือยนตรวมถึงเรือพายตางๆ  การใชนํ้าและปลอยนํ้าเสียจาก

ครัวเรือน รีสอรท และโฮมสเตย   การทิ้งขยะลงในแมนํ้าลําคลอง  ถึงแมพื้นที่ชุมชนอัมพวาจะมี

ปรากฏการณนํ้าข้ึน นํ้าลงตามธรรมชาติที่ชวยใหเกิดการไหลเวียนของนํ้าและรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ  แตในชวงที่นํ้าน่ิงนํ้าในแหลงนํ้าก็มีความขุนและคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมกวาในอดีต 
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ภาพที่  64  คลองอัมพวาในสภาพเสื่อมโทรม 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 

   2.5.1.2  ที่อยูอาศัย 

    ที่อยูอาศัยสวนใหญถูกปรับเปลี่ยนการใชประโยชนเพื่อประกอบ

กิจกรรมที่รองรับการทองเที่ยว  ทั้งกิจกรรมพาณิชยกรรม  รีสอรท  โรงแรม  การปรับปรุงสภาพ

อาคารมีบางสวนที่ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่และอัตลักษณทองถ่ินของชุมชน  ที่ดินและ

อสังหาริมทรัพยในชุมชนที่มีราคาสูงข้ึน  ทําใหความตองการบานและที่ดินเพื่อรองรับกิจกรรมการ

ทองเที่ยวและนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนตามไปดวย  ประชาชนในพื้นที่ที่เปนเจาของที่ดินไดพากันขายที่ดิน

และอพยพยายไปอยูนอกพื้นที่  เรือนแถวไมหลายหลังไดมีการปรับรูปแบบการใชงานอาคาร และ

ตกแตงอาคารใหมีสีสันฉูดฉาดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

 

ภาพที่  65  การพัฒนาที่ไมสอดคลองกบับริบทชุมชนอมัพวา 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที่, 2559 
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   2.5.1.3  การสัญจร 

    การสัญจรทางบกยังเปนการสัญจรหลักทั้งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชนอยู  แตจากการเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวสงผลใหการสัญจรทางนํ้าและทางบก

เกิดปญหาความแออัดและการจราจรที่ติดขัด  ปญหารถติดในวันหยุด จากรถยนตที่เขามาทองเที่ยว

และปญหาการไมมีที่จอดรถ   

   2.5.1.4  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะ  ประกอบดวยดังน้ี 

    1.  วัด  เปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน  

พื้นที่จอดรถ  พื้นที่คาขาย  โดยเฉพาะพื้นที่วางบริเวณหนาวัดอัมพวันเจติยารามและวัดพระยาญาติ   

สวนวัดอื่นๆ  ใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรมในชวงวันสําคัญหรืองานประเพณีและพื้นที่ออกกําลังกาย ลักษณะ

พื้นที่ของวัดยังคงเปนลักษณะเดิมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

    2.  แมนํ้าและคลอง  การพังทลายของตลิ่งจากการว่ิงของเรือนําเที่ยว

ที่สัญจรภายในคลองที่มปีริมาณเพิ่มข้ึนและมีการสัญจรตลอดเวลาต้ังแตเชา-คํ่า  การทิ้งขยะลงสูแหลงนํ้า  

ทําใหคุณภาพนํ้าในลําคลองมีสภาพที่เสื่อมโทรมกวาในอดีต 

  

ภาพที่  66  สภาพคลองอัมพวาในปจจุบัน 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที่, 2559 

    3.  ทาเรือ  เปนพื้นที่สาธารณะที่ใชเปนจุดข้ึนลงเรือเพื่อการสัญจร

สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยว  ในชวงเวลาที่มีตลาดนํ้าพื้นที่ทาเรือมีความแออัดของนักทองเที่ยวที่เขามา

ใชบริการ   
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ภาพที่  67  สภาพทาเรือในปจจุบัน 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 

    4.  ตลาดนํ้า  หลังจากที่มีโครงการฟนฟูชุมชนเกิดข้ึนทําใหชุมชน

อัมพวาเปนแหลงทองเที่ยวที่รูจักกันอยางแพรหลาย  นักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวชมตลาดนํ้าอัมพวา

เปนจํานวนมาก  จึงมีนักลงทุนเขามาซื้อหรือเชาพื้นที่บริเวณหองแถวริมนํ้าบางสวนเพื่อเขามาคาขาย

สินคาหรือประกอบกิจการที่รองรับการทองเที่ยวทําใหจากเดิมที่มีการคาขายสินคาทองถ่ินไดถูก

ปรับเปลี่ยนเปนสินคาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน ของที่ระลึก เสื้อผา  รานคา  รานอาหาร  

บางสวนของพื้นที่ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานและสภาพอาคารจากหองแถวริมนํ้าใหเปน

โรงแรมหรือโฮมสเตยที่มีสภาพอาคารที่มีความทันสมัยเพิ่มมากข้ึน  อีกทั้งยังมีการขยายตัวของตลาด

บกและพื้นที่พักอาศัยที่ใหบริการนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึนจากเดิมที่มีการกระจุกตัวริมสองฝงคลอง

อัมพวา  ปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ถัดเขามาจากสองฝงคลองบริเวณดานหลังอาคารริมนํ้าที่เดิมเคย

เปนพื้นที่เกษตรกรรม 

  

ภาพที่ 68  สภาพอาคารริมนํ้าที่มีการปรับปรงุเปนโรงแรมและรปูแบบของสินคาในพื้นที่ทีเ่ปนสินคา 

    ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 
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ภาพที่  69  สภาพพื้นที่ตลาดที่มกีารขยายตัวตอจากอาคารริมนํ้า 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที่, 2559 

    5.  ตลาดเทศบาล  ปจจุบันในตลาดเทศบาลมีรานคาที่มีการคาขาย

มาต้ังแตด้ังเดิมหลงเหลืออยูเพียงบางสวน  สวนมากเปนรานคาที่เขามาเชาพื้นที่เพื่อคาขายสินคาใหแก

นักทองเที่ยวซึ่งมีทั้งสินคาภายในพื้นที่และสินคานําเขาจากภายนอกพื้นที่  การใชพื้นที่ภายในตลาด

เทศบาลจะมีการใชงานกันอยางหนาแนนชวงที่มีตลาดนํ้าในวันศุกร-อาทิตย 

   

ภาพที่  70  การใชงานพื้นที่ตลาดเทศบาลในชวงที่ไมมีตลาดนํ้าและมีตลาดนํ้า 

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 

    6.  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ   ซึ่งมีการใช

งานเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับจัดกิจกรรมสาธารณะ  งานเทศกาลของประชาชนในพื้นที่  ชวงที่มีตลาด

นํ้าในวันศุกร-อาทิตย  ไดมีการใชงานเปนพื้นที่คาขายสินคาที่เช่ือมมาจากตลาดนํ้า  และใชเปนพื้นที่จอด

รถสําหรับผูที่มาติดตอราชการของหนวยงานในพื้นที ่
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ภาพที่  71  การใชงานพื้นทีร่ิมแมนํ้าแมกลองบรเิวณหนาทีว่าการอําเภอ   

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 

    7.  พื้นที่วางดานหลังอาคารริมนํ้า  ไดแก   

     -  พื้นที่วางภายในชุมชนบริเวณใตตนมะขาม  ยังคงเปน

พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับชุมชนในละแวกน้ี   

 

ภาพที่  72  สภาพพื้นวางภายในชุมชนบรเิวณใตตนมะขาม   

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 

     -  พื้นที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  เปนพื้นที่วาง

ดานหลังริมนํ้ามีการใชงานเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะที่มีผูใชงานสวนใหญเปนนักทองเที่ยวใชเปนพื้นที่

พักผอน  โดยภายในพื้นที่มีสภาพแวดลอมที่รมรื่น 
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ภาพที่  73  สภาพพื้นภายในโครงการอมัพวาชัยพัฒนานุรกัษ  

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที่, 2559 

    8.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน   ลักษณะทางเดินเทาไมไดมี

การปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพยังเปนทางเดินเทาที่มีขนาดและวัสดุคอนกรีตคงเดิม ในบาง

พื้นที่ไดมีการตอเติมชานจากทางเดินเทายื่นไปในนํ้าเพิ ่มมากขึ้นประมาณ 0.5 เมตร  แตมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานในชวงเวลาที่มีตลาดนํ้า  โดยใชเปนเสนทางการสัญจรและเปน

พื้นที่น่ังรับประทานอาหารของนักทองเที่ยวและเพื่อรองรับนักทองเที่ยวใหไดจํานวนมากจึงไดมี

การนํากระถางตนไมเดิมที่เคยใชเปนสวนกระถางตกแตงทางเดินออกและปรับให เปนมานั่งที่

สามารถน่ังและใชเปนพื้นที่รับประทานอาหารได 

  

  

ภาพที่  74  สภาพทางเดินเทาริมนํ้าที่มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการใชงานเพื่อรองรบันักทองเที่ยว  

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 
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    9.  บันไดริมนํ้า  มีลักษณะที่เปนบันไดย่ืนลงไปในนํ้าแบบเดิม  แตมี

การเปลี่ยนรูปแบบการใชงานในบริเวณพื้นที่ที่เปนตลาดนํ้า  โดยใชเปนพื้นที่คาขายสินคาจากเรือที่ขาย

สินคาในนํ้า  สวนในบริเวณอื่นบันไดริมนํ้ายังคงมีการใชงานในรูปแบบเดิม  คือ  ใชเปนพื้นที่ข้ึนลงเรือ

และพื้นที่ประกอบกิจวัตรประจําวันที่มีการใชนํ้าในลําคลอง 

  

ภาพที่  75  การใชงานบันไดริมนํ้าในบริเวณทีเ่ปนตลาดนํ้าและบริเวณคลองโดยรอบ  

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 

   10.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  ลักษณะศาลาริมนํ้าสวนใหญมีลักษณะทาง

กายภาพคงเดิม  แตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานในชวงที่มีตลาดนํ้ามีการใชงานเปนพื้นที่คาขาย

สินคา  สวนในชวงที่ไมมีตลาดนํ้ามีการใชงานเปนพื้นที่พักผอนแตไมไดใชเปนพื้นที่ประกอบกิจวัตร

ประจําวัน 

  

ภาพที่  76  รูปแบบการใชงานศาลาริมนํ้าในชวงที่มีตลาดนํ้าและไมมีตลาดนํ้า  

ที่มา  :  การสํารวจพื้นที,่ 2559 
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  2.5.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

   จากโครงการอนุรักษ ฟนฟูชุมชนอัมพวาและการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษในชุมชนอัมพวาลักษณะเศรษฐกิจของชุมชนอัมพวาจึงเปลี่ยนแปลงเปนธุรกิจที่ตอบสนอง

กิจกรรมการทองเที่ยวมากข้ึนเรื่อยๆ ทั้งการผลิตสินคาเพื่อขายใหแกนักทองเที่ยว  ธุรกิจการบริการ

การทองเที่ยวทั้งโฮมสเตย  รีสอรท  รานอาหาร  รานคาที่เปนหองแถวบริเวณริมนํ้า  ซึ่งเปน

ผูประกอบการที่มีทัง้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนนอกพื้นที่ที่เขามาลงทุน  สวนบริการเรือนําเที่ยว  

เรือขายสินคาภายในคลองและบริการที่จอดรถยังเปนธุรกิจของประชาชนในพื้นที่อยู  ปจจุบัน

เศรษฐกิจภายในพื้นที่มีการขยายตัวที่สูงข้ึน  แตเปนการเจริญเติบโตที่แลกมาดวยทรัพยากรในพื้นที่ที่

เสื่อมโทรมลง  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายในพื้นที่จากมูลคาที่เพิ่มข้ึนของ

ทรัพยากรตามกระแสการทองเที่ยว  ประชาชนที่มีที่ดินและหองแถวริมนํ้าบางสวนไดขายและอพยพ

ยายที่อยู  แตก็ยังมีประชาชนในพื้นที่ปรับตัวใหเขาการธุรกิจการทองเที่ยวที่เกิดข้ึน  ระบบเศรษฐกิจที่

เกิดข้ึนภายในพื้นที่จึงไมใชธุรกิจจากประชาชนในพื้นที่เพียงอยางเดียวอีกตอไป  ซึ่งอาจจะสงผลให

เกิดความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดภายในชุมชน  ผลประโยชนสวนใหญที่จะตกอยูกับ

ผูประกอบการภายนอกที่มีเงินลงทุนมากที่เขามาทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  สงผลให

ผูประกอบการภายนอกไดรับผลตอบแทนเชิงธุรกิจมากกวาประชาชนในพื้นที่ที่เปนเจาของทรัพยากร    

  2.5.3  ลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรม 

   ปจจุบันชุมชนอัมพวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงเปนอยางมากสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองทองเที่ยว  การเปลี่ยนแปลงจากสังคม

เกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  การเจริญเติบโตของการทองเที่ยวทําใหมีประชาชนนอก

พื้นที่อพยพเขามาในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ที่อพยพยายถ่ินฐานออกไปนอกพื้นที่  ประชาชนที่

อพยพเขามาสวนใหญเปนแรงงานทีเ่ขามาอาศัยอยูช่ัวคราวเพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกจิการ

ทองเที่ยว  ในขณะเดียวกันก็มีการอพยพยายออกของประชาชนในพื้นที่ที่เชาบานริมนํ้าที่ไมสามารถสู

ราคากับบานเชาที่เพิ่มสูงข้ึนได  จากการเพิ่มข้ึนของประชากรในพื้นที่ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหา 

อาชญากรรมภายในชุมชนเพิ่มข้ึนตามมาดวยเชนกัน  กิจกรรมการทองเที่ยวยังไดละเมิดความเปน

สวนตัวของประชาชนในพื้นที่  เน่ืองจากในชวงเวลาพักผอนจะมีเสียงเรือนําเที่ยวที่พาเที่ยวชมหิ่งหอย

กับเสียงรบกวนจากนักทองเที่ยวทําใหเกิดเสียงรบกวนตอประชาชนในพื้นที่  ปจจุบันทางเทศบาลได

พยายามจัดการกับปญหาดังกลาวโดยการใหความรูกับนักทองเที่ยวในการชมหิ่งหอย  รณรงคใหขับ

เรืออยางชาๆ และการกําหนดเวลาในการใหบริการเรือนําเที่ยว  จากปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวทําให

ชุมชนตองชวยกันสอดสองและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  กอใหเกิดการสรางสัมพันธและความรวมมือใน

การแกปญหาภายในชุมชน  ทั้งการคิดหารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่สามารถสอดคลองกับวิถี
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ชีวิตชุมชน  การรวมกลุมจัดต้ังศูนยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่จะสามารถใหความรูและอํานวยความ

สะดวกแกนักทองเที่ยว (มานพ  มีศิริ สัมภาษณ 25 มีนาคม 2559) 

3.  สรุป 

 จากการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่และพัฒนาการของชุมชนทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในชุมชน  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการใชงาน    

วิถีชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  โดยจะนําขอมูลที่ไดจากบทน้ีไปใชในคนหาลักษณะพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเพื่อใชในการสรางแบบสอบถามและ

วิเคราะหแบบสอบถาม  อีกทั้งยังนําขอมูลที่ไดมาใชในการวิเคราะหรวมกับผลการสอบถามเพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวา 
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บทท่ี  5 

ผลการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  ต้ังแตการดําเนินการเก็บขอมูลเบื้องตนโดยใชเครื่องมือการวิจัย

ไดแก  การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ  การสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณ  จากน้ันจึงดําเนินการเก็บ

ขอมูลภาคสนามโดยใชเครื่องมือการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถาม  เพื่อเก็บขอมูลของกลุมประชากร  

ผลการรวบรวมขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะหในการคนหาพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง      อัตลักษณชุมชนอัมพวาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาที่ประชาชนสามารถยอมรับได

ในสถานการณปจจุบัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  การดําเนินการเก็บขอมลูเบื้องตน 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายใน

ชุมชนอัมพวา  เพื่อนํามาใชในการสรางเครื่องมือการวิจัยในการดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม  โดย

ผูวิจัยไดมีการรวบรวมขอมูลเปน  2  สวน  ดังน้ี 

1.  การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวของและการสํารวจพื้นที ่

  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสํารวจพื้นที่เบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนกับพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงเวลาตางๆ ตามพัฒนาการของชุมชน  

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 

  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณปราชญ  ผูนําชุมชน  บุคคลสําคัญในชุมชน  

ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานานและนักวิชาการที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวาดังแสดงในตารางที่ 3  

โดยประเด็นสําคัญสําหรับการสัมภาษณ  3  ประเด็น คือ 

  1.  ความเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวา 

  2.  ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

มีลักษณะอยางไรและมีรูปแบบการใชงานอยางไร 
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  3.  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวาในสถานการณปจจุบัน 

ตารางที่  3  รายช่ือผูนําชุมชน  บุคคลสําคัญ  ผูอาศัยในชุมชนเปนเวลานานและกลุมนักวิชาการหรือ

ผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่ไดทําการสัมภาษณ 

ช่ือ-นามสกุล ความเกี่ยวของกับพื้นที่หรือชุมชนอัมพวา 

รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท ผูเช่ียวชาญดานการอนุรักษและฟนฟูชุมชนอัมพวา  อาจารย

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กฤตย  มีทวี  ผูอํานวยการโครงการ สํานักงานมลูนิชัยพัฒนา 

มานพ  มีศิริ  อดีตกรรมการดูแลตลาดนํ้ายามเย็น  เลขาชมรมคนรกัษอัมพวา  

ผูกอต้ังเพจแมกลองทูเดยและ๑๒ปตลาดนํ้าอัมพวา 

วิสุทธ์ิ ณ บางชาง  เลขานายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา  อาศัยอยูในชุมชน 

อัมพวามาต้ังแตกําเนิดและบรรพบรุุษเปนบุคคลที่อาศัยอยูที่

ชุมชนอัมพวาต้ังแตชวงรัตนโกสินทรตอนตน 

เพิ่ม  ทองสดใส กรรมการชุมชนริมคลอง  ประกอบอาชีพพายเรือคาขายใน

คลองต้ังแตเริม่กอต้ังตลาดนํ้ายามเย็น  อาศัยอยูในชุมชน 

อัมพวามาต้ังแตกําเนิด 

มนัส  เพิ่มทรัพย ประกอบอาชีพบริการเรือนําเที่ยว  อาศัยฝงตรงขามชุมชน 

อัมพวามาต้ังแตกําเนิด 

สุภาพันธ บานช่ืน  ประกอบอาชีพคาขายบริเวณริมคลองอัมพวา  อาศัยอยูใน

ชุมชนอัมพวามาต้ังแตกําเนิด 
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จากการเก็บขอมูลพื้นที่ทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวของ  การสํารวจพื้นที่และการสัมภาษณที่

ไดแสดงขอมูลไวในบทที่  4  หัวขอ  พัฒนาการของชุมชนอัมพวา  พบวาพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่ชุมชนไดเขาไปใชงานมีทั้งสิ้น  12  พื้นที่  จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดกลุม

ขอมูลของลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาใน

เบื้องตนตามชวงพัฒนาการของชุมชน  เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดไปใชในการสรางแบบสอบถามในการ

เก็บขอมูลภาคสนามในสวนตอไป  ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของ

ลักษณะพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนได

ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกจิกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

1. ภูมิทัศนบริเวณ

คลองอมัพวา 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ภูมิทัศนบรเิวณ

คลองทีม่ีบานเรือนอยูริมคลองและ

มีฉากหลังเปนสวนมะพราวที่

หนาแนน  นํ้าในคลองมีคุณภาพดี 

การใชงาน  :  เสนทางการสัญจร

หลัก  พื้นที่คาขาย  พื้นที่ทํา

กิจกรรมทางสังคม เชน  ประเพณี 

งานประจําป และนํ้าใชในการ

อุปโภคบรโิภค   

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ภูมิทัศนบรเิวณ

คลองทีม่ีบานเรือนอยูริมคลองที่

เพิ่มข้ึนจากเดิมแตยังมีฉากหลัง

เปนสวนมะพราวที่หนาแนน นํ้าใน

คลองมีคุณภาพดี 

การใชงาน  : เสนทางการสัญจร

และพื้นที่คาขาย  พื้นที่ทํา

กิจกรรมทางสังคมลดบทบาทลง 

และนํ้าใชในการอุปโภคบริโภค   
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

1. ภูมิทัศนบริเวณ

คลองอมัพวา (ตอ) 

 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ภูมิทัศนบรเิวณ

คลองทีม่ีบานเรือนอยูริมคลองที่

เริ่มหนาแนน  ฉากหลงัเปนสวน

มะพราวลดลงบางเลก็นอย  นํ้าใน

คลองมีคุณภาพดี 

การใชพ้ืนท่ี   : เสนทางการสัญจร

รองและเพือ่การทองเที่ยว  พื้นที่

คาขาย  พื้นที่ทํากิจกรรมทางสงัคม

และนํ้าใชในการอุปโภค 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ภูมิทัศนบรเิวณ

คลองทีม่ีบานเรือนอยูริมคลองที่

หนาแนน  พื้นที่ดานหลงัจากเดิม

เปนสวนมะพราวเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงซึง่สวนใหญ

เปลี่ยนเปนพื้นที่พกัอาศัย นํ้าใน

คลองมีขยะอยูบาง 

การใชพ้ืนท่ี   :  เสนทางการ

สัญจรรองและเพื่อการทองเที่ยว  

พื้นที่คาขาย  พื้นที่ทํากิจกรรมทาง

สังคมและนํ้าใชในการอปุโภค 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

2. ตลาดนํ้า 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  คลองอมัพวา

ต้ังแตปากคลองจนถึงหนา 

วัดพระยาญาติ 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่คาขายและ

กิจกรรมการคาอยูในบรเิวณ

แมนํ้าลําคลองทีเ่จริญรุงเรือง 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  คลองอมัพวา 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่คาขายและ

กิจกรรมการคาอยูในบรเิวณแมนํ้า

ลําคลองที่ซบเซา 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ปากคลอง 

อัมพวา 

การใชพ้ืนท่ี   : พื้นที่คาขายและ

กิจกรรมการคาอยูในบรเิวณ

แมนํ้าลําคลองและเรอืนแถว

ริมนํ้าที่มบีรรยากาศคึกคัก 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ปากคลอง 

ไปจนถึงกึง่กลางคลองอัมพวา 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่คาขายและ

กิจกรรมการคาอยูในบรเิวณแมนํ้า

ลําคลองและเรือนแถวรมินํ้ามี

ความแออัด 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

3. ทางเดินเทาริมนํ้าหนา

บาน 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทางเดินเทาแต

ละบานที่ยังไมเช่ือมตอกัน 

การใชพ้ืนท่ี   :  กิจวัตรประจํา

วันที่เกี่ยวกับนํ้า 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทางเดินเทาที่

เปนพื้นไมแตละบานที่เช่ือมตอ

กัน 

การใชพ้ืนท่ี   :  เสนทางการ

สัญจร  พื้นที่ทํากจิกรรมทาง

สังคม  พื้นที่พักผอนและกจิวัตร

ประจําวันที่เกี่ยวกบันํ้า 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทางเดินเทา

คอนกรีต มีการประดับตกแตงริม

ทางเดินดวยไมกระถาง 

การใชพ้ืนท่ี   :  เสนทางการ

สัญจร  พื้นที่ทํากจิกรรมทาง

สังคมบาง  พื้นที่ทํากจิวัตรประจํา

วันที่เกี่ยวกับนํ้าและพื้นทีพ่ักผอน

สําหรับประชาชนในพื้นที่และ

นักทองเที่ยว 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทางเดินเทา

คอนกรีต มีการแบงพื้นที่บางสวน

เปนพื้นทีเ่พื่อกิจกรรมการคา ไม

กระถางตกแตงริมทางเดินลดลง 

การใชพ้ืนท่ี   : เสนทางการ

สัญจร พื้นที่พกัผอน พื้นที่ทํา

กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวกบันํ้า

และพื้นทีเ่พื่อทํากิจกรรมการคา 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

4.  บันไดริมนํ้า 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  บันไดไมย่ืนลง

ไปในนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี   : พื้นที่ข้ึนลงเรอื  

กิจกรรมการคา  กิจวัตรประจํา

วันที่เกี่ยวของกบันํ้าและกจิกรรม

ทางศาสนา  เชน  ตักบาตร 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  บันไดไมย่ืนลง

ไปในนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรอื 

กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ

นํ้าและกิจกรรมทางศาสนา   

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  บันไดคอนกรีต

ย่ืนลงไปในนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรือ  

กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ

นํ้า  กิจกรรมทางศาสนาเปนหลัก  

สวนกิจกรรมการคาและพื้นที่

พักผอนของนักทองเที่ยวเปนรอง 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  บันไดคอนกรีต

ย่ืนลงไปในนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่เพื่อทํา

กิจกรรมการคาและการข้ึนลงเรือ

เปนหลัก  แตก็ยังคงมีการทํา

กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับ

นํ้าและกิจกรรมทางศาสนาอยู 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลา

ริมนํ้า 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ชานไมหรือ

ศาลาไมที่เช่ือมตอมาจากทางเดิน

เทารมินํ้าหนาบาน 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอน  

กิจวัตรประจําวันและพื้นที่ทํา

กิจกรรมทางศาสนาหรือประเพณี

วันสําคัญตางๆ   

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ชานไมหรือ

ศาลาไมที่เช่ือมตอมาจากทางเดิน

เทารมินํ้าหนาบาน 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอน

และทํากจิวัตรประจําวันเชนเดิม 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ชานไมหรือ

ศาลาไมที่เช่ือมตอมาจากทางเดิน

เทารมินํ้าหนาบาน 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ทํา

กิจกรรมการคาเปนหลัก ในชวง

เวลาที่ไมมกีารคาสวนใหญจะไม

มีการใชงาน  
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

6.  ทาเรือ 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทาเรือไมมี

หลงัคาคลุมเปนแบบเพงิหมา

แหงน  มีที่น่ังสําหรับพกัคอย 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรือ

เพื่อการสญัจรไปยังภายในและ

ภายนอกชุมชน  จุดนัดพบและ

พื้นที่พบปะพูดคุยของประชาชน

ภายในและภายนอกชุมชน 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทาเรือ

คอนกรีตมหีลงัคาคลุมเปนแบบ

แบน  มีที่น่ังสําหรบัพักคอย 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรอื

เพื่อการสญัจรไปยังภายในชุมชน 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทาเรือคอนกรีต

มีหลงัคาคลุมเปนแบบแบน  มีที่

น่ังสําหรับพักคอย  แตมีการ

ปรับปรงุหลังคาโดยการทาสีใหม   

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรือ

เพื่อการสญัจรไปยังภายในชุมชน

สําหรับกจิกรรมการทองเที่ยว 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทาเรือ

คอนกรีตมหีลงัคาคลุมเปนแบบ

มะนิลา  มีที่น่ังสําหรับพักคอย 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรอื

เพื่อการสญัจรไปยังภายในชุมชน

สําหรับกจิกรรมการทองเที่ยว 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญ

บริเวณซอยโรงเจ 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

เดิมเปนพื้นทีส่วนหน่ึงของตําหนัก

อัมพวา  โดยมีตนมะขามใหญอยู

ในบริเวณพื้นที่แตไมสามารถระบุ

ลักษณะของพื้นที่ได  เน่ืองจากไม

มีหลกัฐานปรากฏในบันทกึตางๆ 

 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
(ที่มา : ภาพสเก็ตชตามความ

เขาใจของผูวิจัยที่ไดจากการ

สัมภาษณ) 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานดินโลง มี

ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน

และถูกลอมรอบดวยบานเรือน 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ที่ทํา

กิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับ

ชุมชนในละแวกน้ี 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต มี

ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน

และถูกลอมรอบดวยบานเรือน   

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ที่ทํา

กิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับ

ชุมชนในละแวกน้ี 

ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชน 

อัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต มี

ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน

ลอมรอบดวยบานเรอืนและมีที่น่ัง

บริเวณใตตนมะขามใหญ 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ที่ทํา

กิจกรรมและพื้นที่พักผอนสําหรับ

ชุมชนในละแวกน้ี 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

8.  สะพานคนเดินขาม

คลอง 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  สะพานพื้นไมมี

ราวสะพานเปนแนวยาว  ซึ่งเปน

ในลักษณะเดียวกันทกุสะพาน 

การใชพ้ืนท่ี   : การสญัจรขาม

คลอง 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  สะพาน

คอนกรีต(สะพานเทศบาล) 

สะพานเหล็ก (วัดพระยาญาติ) 

สะพานพื้นไมเดิม(สะพานขุนนิกร

และสะพานปากคลองบางจาก) 

การใชพ้ืนท่ี :การสัญจรขาม

คลอง 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู 

ชุมชนอัมพวา 

 
 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  สะพานคอนกรีต(สะพานเทศบาลและสะพานปาก

คลองบางจาก) สะพานเหล็ก (วัดพระยาญาติ) สะพานพื้นที่เพิ่มเขามา

ใหม(สะพานกลางคลองอมัพวาใกลกับสะพานรถยนต) มีลกัษณะเปน

สะพานยกสูงเพื่อใหเรือสามารถสญัจรผานได   

การใชงาน   :  การสัญจรขามคลอง 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลอง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอ 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต

โลงเลียบรมิแมนํ้าแมกลอง 

การใชพ้ืนท่ี   : ไมมีการใชงาน 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู 

ชุมชนอัมพวา 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีตโลงเลียบริมแมนํ้าแมกลอง  มีศาลา

ริมนํ้า   

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอน จัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชนและ

พื้นที่จอดรถ 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

10.  ตลาดสดเทศบาล 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต

เช่ือมตอกบัพื้นที่ดานหนาหอง

แถวของประชาชนและมหีลงัคา

คลุม 

การใชพ้ืนท่ี   : พื้นที่พบปะ จุด

นัดพบของประชาชนในพื้นที่และ

ผูที่มาซื้อสินคา  ผูคาขายเปน

ประชาชนในพื้นที่ที่นําสินคาจาก

สวนหรอืสินคาจากนอกพื้นที่เขา

มาจําหนาย เปนการคาเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู 

ชุมชนอัมพวา 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต มหีลงัคาผาใบคลุมเช่ือมตอกับพื้นที่

ดานหนาหองแถว 

การใชพ้ืนท่ี   :  การคาขายเพื่อกิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก  สวน

การคาเพื่อใชในชีวิตประจําวันยังคงมเีหลืออยูบาง 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยา

ราม 

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานโลงเปน

ลักษณะของหินกรวดบดอัด 

การใชพ้ืนท่ี   : พื้นที่ทํากจิกรรม

ชุมชน  เชน  งานประจําป  

เทศกาลวันสําคัญตางๆ   

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู 

ชุมชนอัมพวา 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีตโลง 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่คาขายและพื้นที่จอดรถ 
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ตารางที่  4  สรุปพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะตามชวงพัฒนาการของชุมชนอัมพวา (ตอ) 

 

 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 
ลักษณะและกิจกรรมของพื้นที่ในแตละชวงพฒันาการของชุมชน 

12.  พื้นที่ลานของ

โครงการอัมพวาชัยพัฒนา-

นุรักษ   

 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม 

 
(ที่มา : ภาพสเก็ตชตามความ

เขาใจของผูวิจัยที่ไดจากการ

สัมภาษณ) 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานดินโลง 

หลงัเรือนแถวริมนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี   : พื้นที่ว่ิงเลนของ

เด็กๆและพื้นทีพ่ักผอนของชุมชน

ภายในละแวกน้ัน   

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟู 

ชุมชนอัมพวา 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต  สภาพแวดลอมโดยรอบมีความรมรื่น   

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอนสําหรับนักทองเที่ยว 
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2.  การดําเนินการเก็บขอมลูภาคสนาม 

2.1  การเก็บขอมลูจากแบบสอบถาม   

  การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินลักษณะของพื้นที่กึ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลกัษณชุมชนอัมพวา  ประเมินคุณคาของพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและคัดเลือกลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและ

พื้นที่สาธารณะในชวงยุดใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยาง

เหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน  โดยมีเปาหมายประชากรชุมชนอัมพวาในการสอบถามทั้งสิ้น  

100  ชุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย  2  สวน  คือ 

  สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่  2  สวนความคิดเห็นซึ่งมีประเด็นในการสอบถาม  3  ขอ  ดังน้ี 

   1. ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวา 

   2. ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะในปจจุบัน

ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  7 ขอ 

   3. การคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงยุคใดที่สามารถ

แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด  
  2.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

   จากการลงภาคสนามในวันที่  25  เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 82 ตัวอยาง จากเปาหมายที่ต้ังไว 100 ตัวอยาง ซึ่ง

ถือวาอยูในระดับที่สามารถยอมรับได    

ตารางที่  5  สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําถาม จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 32 39.00 

หญิง 50 61.00 
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ตารางที่  5  สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

คําถาม จํานวน รอยละ 

อายุ 11-20  ป 1 1.20 

21-30  ป 29 35.37 

31-40  ป 4 4.88 

41-50  ป 12 14.64 

51-60  ป 30 36.59 

มากกวา  60  ป 6 7.32 

อาชีพ คาขาย 40 48.78 

รับจาง 6 7.32 

เกษตรกรรม 17 20.73 

พนักงานบริษัทเอกชน 6 7.32 

รับราชการ 5 6.09 

แมบาน 2 2.44 

นักเรียน/นักศึกษา 4 4.88 

ไมไดทํา 2 2.44 

การศึกษา ประถมศึกษา 13 15.85 

มัธยมศึกษา 33 40.25 

อนุปริญญา 0 0 

ปริญญาตรี 35 42.68 

สูงกวาปริญญาตรี 1 1.22 

อื่นๆ 0 0 

พื้นเพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู 5-10 ป 6 7.32 
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ตารางที่  5  สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

คําถาม จํานวน รอยละ 

พื้นเพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู 11-20 ป 12 14.64 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 21-30 ป 28 34.14 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 31-40 ป 10 12.20 

ระยะเวลาที่อาศัยอยูมากกวา 40 ป 26 31.70 

  

  2.1.2  สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   2.1.2.1  ขอมูลดานเพศ 

    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนอัมพวาในดานเพศ  

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  82  ตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ  61  และ

เพศชายคิดเปนรอยละ  39   

   2.1.2.2  ขอมูลดานอายุ 

    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนอัมพวาในดานอายุ  

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ  51-60  ป  คิดเปนรอยละ  36.59  รองลงมาอยู

ในชวงอายุ  21-30  ป  คิดเปนรอยละ  35.37    ชวงอายุ  41-50  ป  คิดเปนรอยละ  14.64  ชวง

อายุมากกวา  60  ป  คิดเปนรอยละ  7.32  ชวงอายุ  31-40  ป  คิดเปนรอยละ  7.32  และชวงอายุ  

11-20  ป  คิดเปนรอยละ  1.20  ตามลําดับ   

   2.1.2.3  ขอมูลดานอาชีพ 

    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนอัมพวาในดานอาชีพ  

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพคาขาย  คิดเปนรอยละ  48.78  รองลงมาเปนอาชีพ

เกษตรกรรม  คิดเปนรอยละ  20.73  อาชีพรับจางและพนักงานเอกชนมีสัดสวนที่เทากัน  คิดเปน

รอยละ  7.32  อาชีพรับราชการ  คิดเปนรอยละ  6.09  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  คิดเปนรอยละ  

4.88  อาชีพแมบาน  คิดเปนรอยละ  2.44  สวนที่ไมไดประกอบอาชีพ  คิดเปนรอยละ  2.44  

ตามลําดับ 

   2.1.2.4  ขอมูลดานการศึกษา 

    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนอัมพวาในดานการศึกษา  

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  42.68  
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N
X

X 

ระดับมัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ  40.25  ระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  15.85  และระดับสูง

กวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  1.22  ตามลําดับ 

   2.1.2.5  ขอมูลดานระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที ่

    ขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถามชุมชนอัมพวาในดาน

ระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่เปนระยะเวลา 

21-30 ป  คิดเปนรอยละ  34.14  ระยะเวลามากกวา  40  ป  คิดเปนรอยละ  31.70  ระยะเวลา  

11-20  ป  คิดเปนรอยละ  14.64  ระยะเวลา  31-40  ป  คิดเปนรอยละ  12.20  และระยะเวลา  

5-10  ป  คิดเปนรอยละ  7.32  ตามลําดับ 

  2.1.3  สวนความคิดเห็นประเด็นท่ี  1  ประเมินความสําคัญของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ

และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

   ในการตอบแบบสอบถามเปนลกัษณะการใหคาคะแนนตามความสําคัญของ

พื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ  12  พื้นที่ตามตารางที่  4  โดยใชคาคะแนน  5  ระดับ  สถิติที่

ใชในการวิเคราะหและแปลความหมายแบบสอบถามที่มีคาคะแนน  5  ระดับ  ไดแก 

   1.  การวิเคราะหขอมลูการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็นโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  

 

การหาคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ  

  เมื่อ X  แทน คาเฉลี่ย 

 X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 N  แทน จํานวนประชากรในกลุมกลุมตัวอยางทั้งหมด 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) เทากับ     
)(

)(
..

1NN
XXN

DS
22
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  เมื่อ      ..DS  แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X  แทน   คะแนนแตละคน 

    2X  แทน   ผลรวมคะแนนแตละคนยกกําลงัสอง 

           2X )(  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 

   N  แทน จํานวนประชากรในกลุมกลุมตัวอยางทั้งหมด 

   2.  การแปลความหมายของขอมลูการประมาณคา 5 ระดับ  โดยกําหนดเกณฑ

ในการพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพื่อใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (กานดา  พูลลาภทวี, 

2530 และเพ็ญแข  แสงแกว, 2541)  ดังน้ี 

    คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

    คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 

    คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

    คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 

    คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

ตารางที่  6  สรุปความคิดเห็นประเด็นที่  1  ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะ คาเฉลี่ย (X ) 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน( ..DS ) 

ระดับ

ความสําคัญ 

1.  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา 4.28 0.67 มากที่สุด 

2.  ตลาดนํ้า 4.46 0.67 มากที่สุด 

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน 3.89 0.79 มาก 

4.  บันไดริมนํ้า 3.74 0.78 มาก 

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า 3.98 0.74 มาก 

6.  ทาเรือ 3.76 0.78 มาก 

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอย

โรงเจ 

3.43 0.74 มาก 
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ตารางที่  6  สรุปความคิดเห็นประเด็นที่  1  ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะ คาเฉลี่ย (X ) 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน( ..DS ) 

ระดับ

ความสําคัญ 

8.  สะพานคนเดินขามคลอง 3.93 0.90 มาก 

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลองบริเวณหนา

ที่วาการอําเภอ 

3.35 0.97 ปานกลาง 

10.  ตลาดสดเทศบาล 3.35 1.15 ปานกลาง 

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม 3.59 1.08 มาก 

12.  พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัย-

พัฒนานุรักษ   

3.85 1.00 มาก 

  2.1.4  สรุปความคิดเห็นประเด็นท่ี  1  ประเมินความสําคัญของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ

และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

   จากการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นที่  1  

ประเมินความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหคาความสําคัญกับภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาและตลาดนํ้า  เปนพื้นที่

ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  ในระดับมากที่สุด   พื้นที่ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน  บันไดริมนํ้า  

ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  ทาเรือ  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ  สะพานคนเดินขาม

คลองอัมพวา  ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  ในระดับ

มาก  สวนพื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอาํเภอและตลาดสดเทศบาล  ในระดับปานกลาง 

  2.1.5  สวนความคิดเห็นประเด็นท่ี  2  ประเมินคุณลักษณะของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ

และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

   ในการตอบแบบสอบถามเปนลักษณะการใหคาคะแนนตามคุณลักษณะของ

ของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ  12  พื้นที่โดยใชคาคะแนน  5  ระดับ  สถิติที่ใชวิเคราะห

เชนเดียวกับหัวขอ  2.1.3  
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ตารางที่  7  สรุปความคิดเห็นประเด็นที่  2  ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

(หมายเหตุ :           ระดับความคิดเห็นมากที่สุด               ระดับความคิดเห็นมาก               ระดับความคิดเห็นปานกลาง)    

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะ 

คาเฉลีย่ (X ) 

1.  ดานความกลมกลืนใน

ภาพรวมของชุมชนทั้งทาง

กายภาพและกจิกรรม 

2.  ดานลักษณะทาง

กายภาพและภาพลักษณที่

แสดงออกใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวาง

วัฒนธรรมของชุมชนกับ

พื้นที่อยางชัดเจน 

3.  ดานกิจกรรมและ

หนาที่ของพื้นที่ที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวาง

ชุมชนกับพื้นที่อยาง

ชัดเจน 

4.  ดานการรับรูจากการสื่อ

ความหมายหรือสญัลกัษณ

เชิงพื้นที่ทีส่ามารถถายทอด

เรื่องราวของพื้นที่และชุมชน

ออกมาในรปูแบบลกัษณะ

ทางกายภาพ  หนาที่ใชสอย

และกิจกรรมไดอยางชัดเชน 

5.  ดานการแสดงใหเห็น

ถึงวิวัฒนาการ  

พัฒนาการของชุมชนหรือ

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่

สําคัญในชวงเวลาตางๆ

ของชุมชน 

6.  ดานการแสดงใหเห็น

ถึงคุณคาดานความงาม

ของอาคาร  บานเรอืน  

สิ่งกอสรางและ

สภาพแวดลอม 

7.  ดานการแสดงใหเห็น

ถึงความเปนตัวแทนของ

ยุคสมัย 

1.  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา 4.44 4.34 4.27 4.17 4.26 4.33 4.46 

2.  ตลาดนํ้า 4.37 4.41 4.26 4.27 4.40 4.22 4.66 

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน 3.98 4.04 3.93 3.84 3.96 4.07 4.09 

4.  บันไดริมนํ้า 3.87 3.79 3.91 3.72 3.80 3.95 4.04 

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า 3.72 4.00 4.01 3.85 3.87 4.00 4.00 

6.  ทาเรือ 3.80 3.62 3.77 3.78 3.84 3.67 3.93 

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ 

3.35 3.39 3.50 3.34 3.61 3.57 3.68 

8.  สะพานคนเดินขามคลอง 3.88 3.60 3.95 3.62 3.73 3.68 3.91 

9.  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณ

หนาที่วาการอําเภอ 

3.26 3.22 3.60 3.32 3.30 3.38 3.39 

10.  ตลาดสดเทศบาล 3.39 3.46 3.62 3.33 3.23 3.28 3.34 

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม 3.66 3.50 3.56 3.28 3.49 3.34 3.72 

12.  พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   

3.89 3.40 3.85 3.51 3.55 3.94 3.85 
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  2.1.6  สรุปความคิดเห็นประเด็นท่ี  2  ประเมินคุณลักษณะของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ

และพ้ืนท่ีสาธารณะในปจจุบันท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

   จากการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นที่  2  

ประเมินคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  

พบวา  ตลาดนํ้าเปนพื้นที่ที่ผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนคุณลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน

อัมพวาทั้ง  7  ขอ  ในระดับที่มากที่สุด  รองลงมาก  คือ  ภูมิทัศนคลองอัมพวา  ผูตอบแบบสอบถาม

ใหคะแนนคุณลักษณะ  ในระดับมากที่สุดถึงมาก  พื้นที่ทางเดินเทาริมนํ้า  บันไดริมนํ้า  ชานหรือ

ศาลาริมนํ้า  ทาเรือ  สะพานคนเดินขามคลอง  ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนคุณลักษณะ  ในระดับ

มาก  สวนพื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ  

ตลาดสดเทศบาล  ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนคุณลักษณะ  ในระดับมากถึงปานกลาง     

  2.1.7  สวนความคิดเห็นประเด็นท่ี  3  การคัดเลือกพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ี

สาธารณะในชวงยุคใดท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพ้ืนท่ีและชุมชนอัมพวาไดอยาง

เหมาะสมท่ีสุด 

   ในการตอบแบบสอบถามเปนในลักษณะการใหผูตอบแบบสอบถามเลือก

ตัวเลือกที่คิดเห็นวามีความเหมาะสมที่สุดที่สามารถแสดงใหเห็นอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวา  

โดยเปนการคัดเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว  สถิติที่ใชในการวิเคราะหและแปลความหมาย

แบบสอบถาม  ไดแก  สัดสวนรอยละ 

ตารางที่  8  สรุปความคิดเห็นประเด็นที่  3  การคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง

ยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด  

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

พื้นที่สาธารณะ 

ชวงยุคชุมชน

เกษตรกรรม

และศูนยกลาง

ตลาดนํ้าชวง

หลงั 

ชวงยุคการ

เปลี่ยนแปลง

ไปสูสมัยใหม 

ชวงยุคการ

ฟนฟูชุมชน

อัมพวา  

 

ชวงยุคหลังการ

ฟนฟูชุมชน 

อัมพวา  

 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ภูมิทัศนบริเวณคลอง 

อัมพวา 

9 10.98 28 34.14 35 42.68 10 12.20 
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ตารางที่  8  สรุปความคิดเห็นประเด็นที่  3  การคัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง

ยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด (ตอ) 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ

พื้นที่สาธารณะ 

ชวงยุคชุมชน

เกษตรกรรม

และศูนยกลาง

ตลาดนํ้าชวง

หลงั 

ชวงยุคการ

เปลี่ยนแปลง

ไปสูสมัยใหม 

ชวงยุคการ

ฟนฟูชุมชน

อัมพวา  

 

ชวงยุคหลังการ

ฟนฟูชุมชนอัมพ

วา  

 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. ตลาดนํ้า   2 2.44 2 2.44 70 85.37 8 9.75 

3. ทางเดินเทาริมนํ้า

หนาบาน 

2 2.44 10 12.20 43 52.44 27 32.92 

4. บันไดริมนํ้า 3 3.66 6 7.32 52 63.41 21 25.61 

5. ชานริมนํ้าหรือศาลา

ริมนํ้า 

- - 10 12.20 50 60.98 22 26.82 

6. ทาเรือ 19 23.17 11 13.42 16 19.51 36 43.90 

7. พื้นที่ใตตนมะขาม

ใหญบริเวณซอยโรงเจ 

- - 21 25.61 9 10.98 51 63.41 

8. สะพานคนเดินขาม

คลอง 

12 14.63 20 24.39 50 (จํานวน) 60.98 (รอยละ) 

9. พื้นที่ริมแมนํ้าแม

กลองบรเิวณที่วาการ

อําเภอ 

- - 12 14.63 70 (จํานวน) 85.37 (รอยละ) 

10.  ตลาดสดเทศบาล - - 30 36.59 52 (จํานวน) 63.41 (รอยละ) 

11. ลานวัดอัมพวันฯ - - 27 32.93 55 (จํานวน) 67.07 (รอยละ) 

12. พื้นที่ลานโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ 

- - 9 10.98 73 (จํานวน) 89.02 (รอยละ) 
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  2.1.8  สรุปความคิดเห็นประเด็นท่ี  3  คัดเลือกพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะ

ในชวงยุคใดท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพ้ืนท่ีและชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 

   จากการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นที่  3  

คัดเลือกพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของ

พื้นที่และชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด  พบวา  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา  ตลาดนํ้า  

ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน  บันไดริมนํ้า ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  ชวงยุคที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ

ของพื้นที่และชุมชนอัมพวาที่เหมาะสมที่สุด  ไดแก  ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา  พื้นที่ทาเรือและ

พื้นที่ใตตนมะขามบริเวณซอยโรงเจ  ชวงยุคที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาที่

เหมาะสมที่สุด  ไดแก  ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา  สวนสะพานคนเดินขามคลอง  พื้นที่ริม

แมนํ้าแมกลองบริเวณหนาทีว่าการอําเภอ  ตลาดสดเทศบาล  ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่ลาน

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  ชวงยุคที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และชุมชนอัมพวาที่

เหมาะสมที่สุด  ไดแก  ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

3.  สรุป 

จากการเก็บขอมูลทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวของ  การลงสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณและการ

แจกแบบสอบถามสามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 

 

ภาพที่  77  ข้ันตอนในดําเนินการวิจัย 

โดยการลงภาคสนามสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางในพื้นที่ชุมชนอัมพวา

ทั้งหมด  82  ตัวอยาง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนผูหญิงมากกวาผูชาย  อยูในชวงอายุ  51-60 

ป  รองลงมา  คือ  ชวงอายุ  21-30 ป  สวนใหญประกอบอาชีพคาขายและเกษตรกรรม   ซึ่งมีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ  รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา  ระยะเวลาอาศัยอยูใน

ชุมชนสวนใหญอยูที่  21- 30  ป  รองลงมา  คือ  มากกวา  40  ป  จากขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนประชาชนในพื้นที่และอาศัยอยูในพื้นที่มาเปน

ระยะเวลานาน  เน่ืองจากในวันที่ลงภาคสนามสอบถามความคิดเห็นเปนวันธรรมดาที่ไมมีตลาดนํ้า  
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ทําใหผูตอบแบบสอบถามที่อยูในชุมชนอัมพวาสวนใหญเปนประชาชนที่อาศัยและดํารงชีวิตอยูใน

ชุมชนอยางแทจริงไมใชประชากรแฝงที่เขามาทํางานภายในชุมชนในชวงวันที่มีตลาดนํ้า  ความคิดเห็น

สวนใหญจึงเปนความคิดเห็นที่ไดจากผูคนที่มีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับชุมชน  การมีประสบการณ

รวมหรือการรับรูเรื่องราวที่เกิดข้ึนกับชุมชนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   

 ผลการสอบถามสวนใหญเห็นวาตลาดนํ้าเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีคุณลักษณะที่แสดง

ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  รองลงมา  คือ  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา  สวนชวงยุคที่แสดงใหเห็น

ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมของแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป  เน่ืองจากพื้นที่มี

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา  สภาพปจจุบันของบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผูตอบแบบสอบ

เห็นวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถยอมรับไดและแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาอยูและ

สภาพปจจุบันของบางพื้นที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถยอมรับได

และไมสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดเหมือนสภาพพื้นที่ในอดีต   
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บทท่ี  6 

วิเคราะหผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน

อัมพวา  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีคําถามในการวิจัย  คือ 

1.  ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  มี

ลักษณะเปนอยางไร 

2.  แนวทางในการอนุรกัษ  ฟนฟูพื้นทีก่ึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวาเปนอยางไร   

โดยในบทน้ีเปนการสรุปผลการวิเคราะหจากการเกบ็ขอมลูภาคสนาม  การสัมภาษณ

และขอมลูสวนอื่นๆ ที่ไดมีการรวบรวมไว  เพื่อนํามาใชในวิเคราะห  สรปุผลและตอบคําถามการวิจัย  

ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

1.  การวิเคราะหผล 

1.1  การวิเคราะหผลลักษณะพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวา 

  1.1.1  ขอมูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวของและการสํารวจพื้นที ่

   ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวง

พัฒนาการตางๆ ของชุมชนประกอบกับการนําแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ  ที่ไดใหความหมายของ   

อัตลักษณ คือ ลักษณะเฉพาะตัวที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชนหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  โดยมี

กระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ   การสืบทอดอัตลักษณจะเปนในลักษณะ

ของกิจกรรมและรูปแบบทางพื้นที่หรือการใชพื้นที่  ดังน้ันลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่ไดรับการสืบทอดรูปแบบของกิจกรรมและการใชพื้นที่ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันแสดงวา

ลักษณะของพื้นที่น้ันเปนลักษณะเฉพาะที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชน  ซึ่งลักษณะพื้นที่ที่ไดมี

การสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้นที่มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ันแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 

  1.1.2  ขอมูลจากการสอบถามในสวนของประเด็นที่   3  การคัดเลือกพื้นที่ 

กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และ

ชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด   
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   เปนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่ในแตละชวง

การพัฒนาของชุมชน  จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ โดย ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา(2547) ที่กลาววา   

อัตลักษณ  เปนการกอรูปและดํารงอยูในการรับรู เกี่ยวกับตนเองและคนอื่นรับรู เรา  โดยมี

กระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณและ Rapoport(1977)  ไดกลาววา  

กระบวนการทางสังคมที่ถูกถายทอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรม  ไดแก  ระบบกิจกรรมและการใช

พื้นที่ซึ่งถือเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมที่เปนกายภาพที่สุดและมีผลตอการจัดองคประกอบพื้นที่

และสภาพแวดลอมภายในชุมชน  ลักษณะของพื้นที่จึงมีความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองเพื่อมารองรับ

กิจกรรม  โดยลักษณะของพื้นที่ที่ปรากฏใหเห็นทางกายภาพมักเปนไปตามความเหมาะสมของ

กิจกรรมและมีการจัดการพื้นที่ที่มีลักษณะที่แตกตางกันตามเหตุผลที่ซอนอยูเบื้องหลังจนในที่สุดเกิด

เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่น้ันๆ 

   โดยนําผลจากการสอบถามมาเปรียบเทียบกับการเก็บขอมูลพื้นที่เพื่อทํา

การวิเคราะหหาลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่  9  ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น

ที่มาต้ังแตอดีต 

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจาก

เอกสารทีเ่กี่ยวของและการสํารวจ

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

สอบถามความคิดเห็น 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณ

คลองอมัพวา 
 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  : ลักษณะการต้ังถ่ิน

ฐานที่มีบานเรือนอยูริมนํ้า  และมี

พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะเปน

สวนมะพราวอยูดานหลงัถัดจากเรอืน

ริมนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี : กิจวัตรประจําวัน  

เสนทางการสญัจรและการประกอบ

อาชีพ 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ภูมิทัศนบรเิวณ

คลองทีม่ีบานเรือนอยูริมคลองที่

เริ่มหนาแนน  ฉากหลงัเปนสวน

มะพราวลดลงบางเลก็นอย  นํ้าใน

คลองมีคุณภาพดี 

การใชพ้ืนท่ี   : เสนทางการสัญจร

รองและเพือ่การทองเที่ยว  พื้นที่

คาขาย  พื้นที่ทํากิจกรรมทางสงัคม

และนํ้าใชในการอุปโภค 
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ตารางที่  9  ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น

ที่มาต้ังแตอดีต (ตอ) 

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ

สํารวจพื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

สอบถามความคิดเห็น 

2.  ตลาดนํ้า 
 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะของคลอง

อัมพวาที่มเีรือนแถวริมนํ้าขนาบอยู

ทั้งสองฝงคลอง  พื้นที่คาขายเปน

การคาขายสินคาบนเรือ 

การใชพ้ืนท่ี : การคาขาย 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ปากคลอง 

อัมพวา 

การใชพ้ืนท่ี   : พื้นที่คาขายและ

กิจกรรมการคาอยูในบรเิวณแมนํ้า

ลําคลองและเรือนแถวรมินํ้าที่มี

บรรยากาศคึกคัก 

3.  ทางเดินเทา

ริมนํ้าหนาบาน 
  

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะเปนระเบียง

ทางเดินที่เช่ือมตอมาจากเรือนแถว

ริมนํ้า  มีความกวางประมาณ 1.50 – 

2.50 เมตร  ซึ่งทางเดินริมนํ้ามีความ

ยาวตลอดแนวคลองอัมพวา 

กิจกรรมการใชพ้ืนท่ี : เสนทางการ

สัญจร  พื้นที่ทํากจิวัตรประจําวัน  

พื้นที่พักผอน 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทางเดินเทา

คอนกรีต มีการประดับตกแตงริม

ทางเดินดวยไมกระถาง 

การใชพ้ืนท่ี   :  เสนทางการสญัจร  

พื้นที่ทํากจิกรรมทางสังคมบาง  

พื้นที่ทํากจิวัตรประจําวันที่เกี่ยวกบั

นํ้าและพื้นที่พกัผอนสําหรบั

ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว 
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ตารางที่  9  ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น

ที่มาต้ังแตอดีต (ตอ) 

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ

สํารวจพื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

สอบถามความคิดเห็น 

4.  บันไดริมนํ้า 

  

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลกัษณะเปนบันไดย่ืน

ลงไปในนํ้ามีขนาดความกวางประมาณ 

0.8 เมตร  ซึง่เช่ือมตอกับทางเดินเทา

ริมนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี : ใชข้ึน-ลง เรอื  กิจวัตร

ประจําวัน   

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  บันไดคอนกรีต

ย่ืนลงไปในนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรือ  

กิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวของกับนํ้า  

กิจกรรมทางศาสนาเปนหลัก  สวน

กิจกรรมการคาและพื้นที่พกัผอน

ของนักทองเที่ยวเปนรอง 

5.  ชานริมนํ้าหรือ

ศาลาริมนํ้า 
  

ลักษณะพ้ืนท่ี  : ลักษณะเปนชานที่

เช่ือมตอจากทางเดินรมินํ้าย่ืนเขาหา

คลองหรือเปนศาลาที่อยูบรเิวณ

ทางเขาบาน 

การใชพ้ืนท่ี : พื้นที่ทํากจิวัตร

ประจําวัน  พื้นที่พักผอน 

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ชานไมหรือศาลา

ไมที่เช่ือมตอมาจากทางเดินเทา

ริมนํ้าหนาบาน 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอนและ

ทํากิจวัตรประจําวันเชนเดิม 

6.  ทาเรือ 

  

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะทาเรือทีม่ี

หลังคาคลุมเช่ือมตอมาจากทางเดิน

เทาริมนํ้า  มีบันไดข้ึน-ลง  อยูทาง

ดานซาย-ขวา   

 

ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ทาเรือคอนกรีตมี

หลงัคาคลุมเปนแบบมะนิลา  มีที่

น่ังสําหรับพักคอย 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ข้ึนลงเรอื 



137 

 

ตารางที่  9  ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น

ที่มาต้ังแตอดีต (ตอ) 

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ

สํารวจพื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

สอบถามความคิดเห็น 

6.  ทาเรือ (ตอ) การใชพ้ืนท่ี  :  ใชข้ึน-ลง เรือ   เพื่อการสญัจรไปยังภายในชุมชน

สําหรับกจิกรรมการทองเที่ยว 

7.  พื้นที่วางใต

ตนมะขามบริเวณ

ซอยโรงเจ 
  

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะเปนลานโลง  

มีตนมะขามอยูตรงกลางลาน 

การใชพ้ืนท่ี : พื้นที่ที่ทํากจิกรรมและ

พื้นที่พักผอนของชุมชนในละแวกน้ี 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต มี

ตนมะขามใหญอยูตรงกลางลาน

ลอมรอบดวยบานเรอืนและมีที่น่ัง

บริเวณใตตนมะขามใหญ 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่ที่ทํากจิกรรม

และพื้นที่พกัผอนสําหรบัชุมชนใน

ละแวกน้ี 

8.  สะพานคนเดิน

ขามคลอง   
ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะเปนสะพาน

ยกสูงที่เรือสามารถสัญจรผานได   

การใชพ้ืนท่ี : ใชสัญจรขามคลอง 

  
 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  สะพานคอนกรีต

(สะพานเทศบาลและสะพานปาก

คลองบางจาก) สะพานเหล็ก (วัด

พระยาญาติ) สะพานทีเ่พิ่มเขามา

ใหม(สะพานกลางคลองอมัพวาใกล

กับสะพานรถยนต) มลีักษณะเปน

สะพานยกสูงเพื่อใหเรือสามารถ

สัญจรผานได   

การใชงาน  :  การสัญจรขามคลอง 
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ตารางที่  9  ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น

ที่มาต้ังแตอดีต (ตอ) 

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ

สํารวจพื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

สอบถามความคิดเห็น 

9.  พื้นที่รมิแมนํ้า

แมกลองบริเวณ

หนาที่วาการอําเภอ 
 

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะลานโลง

เลียบริมแมนํ้าแมกลอง  มีศาลาพกั

คอยอยูเปนระยะๆ  

การใชพ้ืนท่ี : พื้นที่พักผอนและจัด

กิจกรรมของชุมชน 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีตโลง

เลียบริมแมนํ้าแมกลอง  มีศาลา

ริมนํ้า   

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอน จัด

กิจกรรมสาธารณะของชุมชนและ

พื้นที่จอดรถ 

10.  ตลาดสด

เทศบาล 
  

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะเปนลาน

คอนกรีตเช่ือมตอกับพื้นที่ดานหนา

หองแถวของประชาชนและมหีลังคา

คลุม 

การใชพ้ืนท่ี : การคาขาย 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต มี

หลงัคาผาใบคลุมเช่ือมตอกับพื้นที่

ดานหนาหองแถว 

การใชพ้ืนท่ี   :  การคาขายเพื่อ

กิจกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก  

สวนการคาเพือ่ใชในชีวิตประจําวัน

ยังคงมีเหลืออยูบาง 

11.  ลานวัด 

อัมพวันเจติยาราม 
  

ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะลานโลง  

การใชพ้ืนท่ี : พื้นที่คาขายและพื้นที่

จอดรถ 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีตโลง 

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่คาขายและ

พื้นที่จอดรถ 
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ตารางที่  9  ลักษณะของพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ไดมีการสืบทอดกิจกรรมและการใชพื้น

ที่มาต้ังแตอดีต (ตอ) 

พื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

เก็บขอมูลพื้นที่จากเอกสารและการ

สํารวจพื้นที ่

ลักษณะพื้นที่และกจิกรรมจากการ

สอบถามความคิดเห็น 

12.  พื้นที่ลานของ

โครงการอัมพวาชัย

พัฒนา-นุรักษ   

 

  
ลักษณะพ้ืนท่ี : ลักษณะลานโลง

ดานหลังเรอืนแถวริมนํ้า 

การใชพ้ืนท่ี : พื้นที่ที่ทํากิจกรรมและ

พื้นที่พักผอนของชุมชนในละแวกน้ี 

 
ลักษณะพ้ืนท่ี  :  ลานคอนกรีต  

สภาพแวดลอมโดยรอบมีความรม

รื่น   

การใชพ้ืนท่ี   :  พื้นที่พักผอน

สําหรับนักทองเที่ยว 

   จากตารางที่  9  จะเห็นไดวาผลการเก็บขอมูลจากเอกสารและการสํารวจ

พื้นที่กับผลจากการสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลองและใกลเคียงกัน  ดังน้ันจึงประเมินไดวา

ลักษณะพื้นที่และกิจกรรมที่มีความเหมือนกันน้ันเปนลักษณะที่บงบอกความเปนอัตลักษณของชุมชน

ไดมากที่สุด  เพราะลักษณะและกิจกรรมน้ีเปนสิ่งที่ไดรับการสืบทอดมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  อีก

ทั้งผูตอบแบบสอบถามก็รับรูและรูสึกถึงความเปนอัตลักษณน้ีดวย  

  1.1.3  ขอมูลจากการสอบถามในสวนของประเด็นที่  1  ประเมินความสําคัญของพื้นที ่

กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา   

   โดยการพิจารณาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมกัน  ซึ่งสามารถจัด

กลุมตามลําดับความสําคัญไดดังน้ี 

ตารางที่  10  สรุปการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวา 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะ คาเฉลี่ย ( X ) 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน( ..DS ) 

ระดับ

ความสําคัญ 

1.  ตลาดนํ้า 4.46 0.67 มากที่สุด 
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ตารางที่  10  สรุปการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นทีส่าธารณะ คาเฉลี่ย ( X ) 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน( ..DS ) 

ระดับ

ความสําคัญ 

2.  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา 4.28 0.67 มากที่สุด 

3.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า 3.98 0.74 มาก 

4.  สะพานคนเดินขามคลอง 3.93 0.90 มาก 

5.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน 3.89 0.79 มาก 

6.  พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัย-

พัฒนานุรักษ   

3.85 1.00 มาก 

7.  ทาเรือ 3.76 0.78 มาก 

8.  บันไดริมนํ้า 3.74 0.78 มาก 

9.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม 3.59 1.08 มาก 

10.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ 

3.43 0.74 มาก 

11.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลองบรเิวณ

หนาที่วาการอําเภอ 

3.35 0.97 ปานกลาง 

12.  ตลาดสดเทศบาล 3.35 1.15 ปานกลาง 

 

   จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณและสถานที่ (Burke, 1976) ที่วา  ภาพรวม

ขององคประกอบภายในชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ (Identity)  จะเปนสิ่งที่กอใหเกิดการรับรูและ

ความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน  ซึ่งองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะน้ีจะทําให

ชุมชนน้ันๆ มีลักษณะพิเศษหรือความแตกตางจากชุมชนอื่น  ดังน้ันจากผลการสอบถามปรากฏวา

ตลาดนํ้าและภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนความสําคัญมากที่สุดใน

การเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  แสดงวาพื้นที่ทั้งสองเปนพื้นที่ที่สามารถทําให
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เกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ของชุมชนอัมพวาไดมากกวาพื้นที่อื่นโดยตลาดนํ้าเปนพื้นที่ทําให

เกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่มากกวาภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา 

   พื้นที่อื่นๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามใหคาความสําคัญในระดับมากเรียงตาม 

ลําคับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ไดแก  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า สะพานคนเดินขามคลอง  ทางเดิน

เทาริมนํ้าหนาบาน  พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  ทาเรือ  บันไดริมนํ้าและพื้นที่ใต

ตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ  ซึ่งสามารถประเมินไดวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพื้นที่เหลาน้ีอยู

ในระดับคาความสําคัญที่เทากัน  แตพื้นที่ที่ไดคาเฉลี่ยมากแสดงใหเห็นวาเปนพื้นทีท่ี่สามารถทําใหเกิด

การรับรูและความรูสึกตอสถานที่ของชุมชนอัมพวามากกวาพื้นที่ที่ไดคาเฉลี่ยนอย  

   สวนพื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอและตลาดสด

เทศบาล  ที่ไดคาความสําคัญในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยที่เทากันอยูที่  3.35  เมื่อพิจารณาจากคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานของพื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอมีคาเทากับ  0.97  สวนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลอยูที ่ 1.15  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญใหคาคะแนนพื้นที่

ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอใกลเคียงกับคาเฉลี่ยมากกวาตลาดสดเทศบาล  ดังน้ัน

พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอมีความสําคัญมากกวาตลาดสดเทศบาล  แตพื้นที่ทั้ง

สองน้ีสามารถทําใหเกิดการรบัรูและความรูสกึตอสถานที่ของชุมชนอัมพวาไดนอยที่สดุ  ซึ่งอาจจะเปน

เพราะพื้นที่ทั้งสองไมมีลักษณะเฉพาะหรือสิ่งที่จะทําใหจดจําไดวาพื้นที่ทั้งสองเปนพื้นที่ที่อยูในชุมชน

อัมพวาไดมากเทากับพื้นที่อื่นๆ 

  1.1.4  ขอมูลจากการสอบถามในสวนความคิดเห็นประเด็นที่  2  ประเมินคุณลักษณะ

ของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา   

   เปนการประเมินวาพื้นที่แตละพื้นที่มีคุณลกัษณะที่จะสามารถเปนพืน้ที่ทีแ่สดง

ถึงอัตลักษณชุมชนในดานใดบาง  เกณฑที่ใชในการประเมินคุณลักษณะนํามาจากแนวคิดเกี่ยวกับอัต

ลักษณและสถานที่และแนวคิดเกี่ยวกับระบบกิจกรรมและการใชพื้นที่  ซึ่งคุณลักษณะในแตละดานที่

นํามาใชจะเปนเหตุผลรองรับความนาเช่ือถือของผลการประเมินความสําคัญของพื้นที่ในขอ  1.1.3  ซึ่ง

แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินในตารางที่ 11 โดยคุณลักษณะที่ใชในการประเมินมีดังน้ี 

   1.  ดานความกลมกลืนในภาพรวมของชุมชนทั้งทางกายภาพและกิจกรรม 

   2.  ดานลักษณะทางกายภาพและภาพลกัษณที่แสดงออกใหเหน็ถึงความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมของชุมขนกับพื้นที่อยางชัดเจน 

   3.  ดานกิจกรรมและหนาที่ของพื้นที่ที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ชุมชนกับพื้นที่อยางชัดเจน 

   4.  ดานการรับรูจากการสื่อความหมายหรือสัญลักษณเชิงพื้นที่ที่สามารถถายทอด

เรื่องราวของพื้นที่และชุมชนออกมาในรูปแบบลักษณะทางกายภาพ  หนาที่ใชสอยและกิจกรรมไดอยางชัดเชน 
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   5.  ดานแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ  พัฒนาการของชุมชนหรือรูปแบบ

การดําเนินชีวิตที่สําคัญในชวงเวลาตางๆของชุมชน 

   6.  ดานแสดงใหเห็นถึงคุณคาดานความงามของอาคาร บานเรือนสิ่งกอสราง

และสภาพแวดลอม 

   7.  ดานแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของยุคสมัย 

ตารางที่  11  ผลการประเมินความสําคัญและคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ

ในปจจุบันที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะ 

ผลการประเมินความสําคัญ

ของพื้นที่ในสวนประเด็น 1 

ผลการประเมินคุณลักษณะ 

7 ขอของพื้นที่ในสวน

ประเด็น 2 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณคลองอัมพวา มากที่สุด มากที่สุด 

2.  ตลาดนํ้า มากที่สุด มากที่สุด 

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน มาก มาก 

4.  บันไดริมนํ้า มาก มาก 

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า มาก มาก 

6.  ทาเรือ มาก มาก 

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ 

มาก มาก-ปานกลาง 

8.  สะพานคนเดินขาม มาก มาก 

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลองบริเวณ

หนาที่วาการอําเภอ 

ปานกลาง มาก-ปานกลาง 

10.  ตลาดสดเทศบาล ปานกลาง มาก-ปานกลาง 

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม มาก มาก 

12.  พื้นที่ลานของโครงการ   

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   

มาก มาก 
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  จากตารางจะเห็นไดวาผลการตอบแบบสอบถามในประเด็นที่ 1  และ 2  มีความ

สอดคลองกัน  ซึ่งนัยของคําถามทั้งสองประเด็นมีความสัมพันธกัน  เน่ืองจากคําตอบในสวนของ

ประเด็นที่  2  จะเปนเหตุผลชวยสนับสนุนใหคําตอบของประเด็นที่   1  มีความนาเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน  

เน่ืองจากในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนนอกจากจะใชแนวคิดในการรับรูและ

ความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place)  ซึ่งคือ นัยของคําถามประเด็นที่  1 แลวยังนําคุณลักษณะ

จากสวนตางๆ ที่ทําใหชุมชนมีอัตลักษณที่ไดมาจากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ  ซึ่งคือนัยคําถาม

ประเด็นที่  2 มาใชในการวิเคราะหดวย  กลาวคือ  พื้นที่ที่มีคาความสําคัญมากหรือนอย (ผลจาก

ประเด็นที่  1)  มีเหตุผลจากคุณลักษณะในดานตางๆ ของพื้นที่ที่มีคามากหรือนอย (ผลจากประเด็นที่  

2)เชนเดียวกัน  ดังน้ันพื้นที่ที่มีคาความสําคัญมากที่สุดและคาคุณลักษณะมากที่สุดครบทั้ง  7  ขอ  

แสดงวาเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและคุณลักษณะที่ครบถวนเหมาะสมเปนองคประกอบหลักที่ทําให

ชุมชนมีอัตลักษณ   

  ผลที่ไดจากการวิเคราะห  คือ  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาและตลาดนํ้า  เปน

องคประกอบหลักที่ทําใหชุมชนมีอัตลักษณเพราะมีคุณลักษณะที่เปนไปตามเกณฑทั้ง  7  ขอในระดับ

ที่มากที่สุด (แสดงในตารางที่ 11)  สวนองคประกอบสําคัญที่ทําใหชุมชนมีอัตลักษณ  ไดแก  ทางเดิน

เทาริมนํ้าหนาบาน  บันไดริมนํ้า  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  ทาเรือ  สะพานคนเดินขาม  ลานวัด

อัมพวันเจติยาราม  พื้นที่ลานของโครงการ   อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  (แสดงในตารางที่ 11)  ซึ่ง

องคประกอบเหลาน้ีถึงแมจะไมใชองคประกอบหลกัแตก็เปนองคประกอบทีม่ีความสําคัญในภาพรวมที่

จะทําใหชุมชนมีอัตลักษณ  สวนพื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองและตลาดสดเทศบาล  ถือเปนองคประกอบ

ภายในชุมชนที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง  ซึ่งอาจจะเปนเพราะพื้นที่ทั้งสองไมมีคุณลักษณะใน

แตละดานที่เดนชัดที่จะทําใหเปนพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางชัดเจน  แตก็เปน

พื้นที่ที่ยังมีความสําคัญกับชุมชนอยูทั้งในดานกิจกรรมและหนาที่ที่มีความสัมพันธระหวางชุมชนกับ

พื้นที่อยู  

1.2  การวิเคราะหผลหาแนวทางในการอนุรักษ  ฟนฟูพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ี

สาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

  1.2.1  ขอมูลจากการสอบถามในสวนของประเด็นที่   3  การคัดเลือกพื้นที่ 

กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในชวงยุคใดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่และ

ชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมที่สุด  

   จากผลการสอบถามพบวาพื ้นที ่ในแตละพื ้นที ่มีชวงยุคการพัฒนาที่

สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาแตกตางกันออกไป  ปจจุบันพื้นที่ชุมชนอัมพวา 

อยูในชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา  ซึ่งมีลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
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บางสวนในสภาพปจจุบันที ่ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวายังสามารถสะทอนใหเห็นถึง      

อัตลักษณชุมชนอัมพวาที่ไดมีการสืบทอดกันมา  ไดแก  สะพานคนเดินขามคลอง  พื้นที่ลานของ

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  ทาเรือ  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอและตลาดสดเทศบาล   พื้นที่เหลาน้ี

อยูในระดับความสําคัญมาก-ปานกลาง  การใชพื้นที่เหลานี้เปนกิจกรรมรูปแบบเดิมๆ ที่เปน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนํ้า  เน่ืองจากชุมชนมีวิถีชีวิตและความสัมพันธกับนํ้ามาต้ังแตอดีต  แตมี

กิจกรรมบางอยางที่เพิ่มเขามาและมีสวนที่ทําใหการใชพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง  ไดแก  กิจกรรมการ

ทองเที่ยว  ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสรางงานและสรางรายไดเขาชุมชน  ถึงแมในสภาพปจจุบันการทองเที่ยว

จะมีสวนที่ทําใหพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกิจกรรมการ

ทองเที่ยวทั้งพื้นที่และรูปแบบการใชพื้นที่ก็ตาม   เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมีเพียงเล็กนอย

และยังมีการคงอยูของลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนได 

   แตมีพื้นที่บางสวนในสภาพปจจุบันที่ไมสามารถสะทอนใหเห็นถึง 

อัตลักษณชุมชนอัมพวาได  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจึงเลือกลักษณะพื้นที่ในชวงยุคการ

ฟนฟูชุมชนอัมพวาซึ่งเปนชวงเวลาในอดีตแทน  ไดแก  ตลาดนํ้าอัมพวา  ภูมิทัศนบริเวณคลอง 

อัมพวา  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบานและบันไดริมนํ้า  พื้นที่เหลาน้ีอยูใน

ระดับความสําคัญมากที่สุด-มาก  แสดงวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ในปจจุบันสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะขององคประกอบที่สําคัญภายในชุมชน  ซึ่งอาจจะสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณชุมชนดวย  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฟนฟูพื้นที่เหลานี้ให

ยังคงมีลักษณะเฉพาะทั้งทางกายภาพและกิจกรรมในรูปแบบที่ชุมชนยอมรับไดวาเปนพื้นที่ที่

แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา   

   จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามกาลเวลาและการพัฒนาการของ

ชุมชนสงผลใหพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ซึ่งจากผลการสอบถามสวนของประเด็นที่  3    สามารถแบงกลุมพื้นที่

ออกแบง  2  กลุม  คือ  พื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันสามารถที่จะแสดงใหเห็น

ถึงอัตลักษณชุมชนไวไดอยูกับพื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันไมสามารถแสดงให

เห็นถึงอัตลักษณชุมชนได  จากแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  ไดใหความหมายของคํา

วาอนุรักษตามพจนานุกรม  คือ  การรักษาไวใหคงเดิม   สวนความหมายของคําวาฟนฟู  คือ  การทํา

ใหกลับมาเจริญงอกงามใหม  ดังน้ันพื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันสามารถที่จะ

แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนแสดงวาพื้นที่กลุมน้ีควรคาเก็บรักษาไวเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชน

ใหยังคงอยู  จึงจัดใหพื้นที่กลุมน้ีอยูในสวนการเสนอแนะแนวทางเพื่อการอนุรักษ  สวนพื้นที่ที่ชุมชน

เห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันไมสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนไดแสดงวาพื้นที่กลุมน้ี
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ควรมีการฟนฟูใหมีลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนไดดังเดิม  จึงจัดพื้นที่กลุมน้ีอยูในสวนของการ

เสนอแนะแนวทางเพื่อการฟนฟู   ดังน้ันจึงสามารถแบงกลุมตามการหาแนวทางเพื่อการรักษา       

อัตลักษณชุมชนออกเปน  2  สวน  คือ  แนวทางเพื่อการอนุรักษและแนวทางเพื่อการฟนฟู 

  จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน  ปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และกิจกรรมมากที่สุด  ไดแก  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  จะเห็นได

จากการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2553  ที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนของพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณปาก

คลองและสองฝงคลองอัมพวาอยางชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูถัดจากปากคลองเขา

ไปดานในมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเกือบทั้งหมดและพื้นที่พัก

อาศัยเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเขาไปในสวนของพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่เช่ือมตอกับเสนทางการ

สัญจร  สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงกับองคประกอบของชุมชนบางสวนแตชุมชนสามารถยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ีไดและมีความเห็นวาอัตลักษณชุมชนก็ยังคงอยู  แตมีองคประกอบของชุมชน

บางสวนที่กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหอัตลักษณชุมชน

สูญหายไป  ซึ่งปจจุบันชุมชนอัมพวาถือเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก

กันอยางกวางขวาง  ดังน้ันในการหาแนวทางเพื่อการอนุรักษและฟนฟูจึงจะจําเปนที่จะตองนําปจจัย

ทางดานการทองเที่ยวเขามาใชในการพิจารณารวมดวยเพื่อใหสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันของชุมชน   

2.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  สามารถสรุปผลการวิจัยตามปญหาการวิจัยและอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

2.1  สรุปผลการวิจัยลักษณะพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึง 

อัตลักษณชมุชนอัมพวา 

  จากการวิเคราะหผลในหัวขอ  1.1  สามารถสรุปไดวาลักษณะพื้นที ่กึ ่ง

สาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่จะสามารถแสดงถึงอัตลักษณชุมชนไดน้ันเปนลักษณะพื้นที่ที่มี

การสืบทอดมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและเปนลักษณะพื้นที่ที่ทําใหเกิดการรับรูและความรูสึก

ตอสถานที่  นอกจากน้ีกิจกรรมและการใชพื้นที่ของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเปน

อีกองคประกอบที่มีผลตอการจัดการพื้นที่และอัตลักษณชุมชน  ดังน้ันกิจกรรมและการใชพื้นที่

ภายในพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่มีความสอดคลองกับลักษณะพื้นที่จะเปนสิ่งที่

สงเสริมใหพื้นที่มีลักษณะเฉพาะและสะทอนความเปนอัตลักษณชุมชน  ทําใหภาพรวมของ

องคประกอบภายในชุมชนทั้งองคประกอบที่เปนกายภาพและวัฒนธรรมสามารถแสดงถึงอัตลักษณ
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ชุมชนอัมพวาไดอยางชัดเจน  ซึ่งสามารถสรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาตามลําดับความสําคัญ  ประเภทของพืน้ที่และการใชพื้นที่ไดดังน้ี   
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ภาพที่  78  ตําแหนงพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 
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ตารางที่  12  สรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ การใชพื้นที่ 

1 ตลาดนํ้า พื้นที่สาธารณะ 

 

ลักษณะของคลองอมัพวาที่มเีรือนแถวรมินํ้า

ขนาบอยูทั้งสองฝงคลอง  พื้นที่คาขายเปนการคา

ขายสินคาบนเรือ 

การคาขาย 

2 ภูมิทัศนบรเิวณคลอง 

อัมพวา 

พื้นที่สาธารณะ  

พื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สวน

บุคคล  

ลักษณะการต้ังถ่ินฐานที่มบีานเรือนอยูริมนํ้า  

และมีพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะเปนสวน

มะพราวอยูดานหลงัถัดจากเรือนริมนํ้า 

กิจวัตรประจําวัน  เสนทางการสัญจร

และการประกอบอาชีพ 
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ตารางที่  12  สรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ การใชพื้นที่ 

3 ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า พื้นที่กึ่งสาธารณะ 

 

ลักษณะเปนชานที่เช่ือมตอจากทางเดินริมนํ้าย่ืน

เขาหาคลองหรือเปนศาลาที่อยูบริเวณทางเขา

บาน 

พื้นที่ทํากจิวัตรประจําวัน  พื้นที่

พักผอน 

4 สะพานคนเดินขามคลอง พื้นที่สาธารณะ  

  

  

ลักษณะเปนสะพานยกสงูทีเ่รือสามารถสญัจร

ผานได   

การสญัจรขามคลอง 
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ตารางที่  12  สรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ การใชพื้นที่ 

5 ทางเดินเทารมินํ้าหนาบาน พื้นที่สาธารณะ 

 

ลักษณะเปนระเบียงทางเดินทีเ่ช่ือมตอมาจากเรือน

แถวริมนํ้า  มีความกวางประมาณ 1.50 – 2.50 

เมตร  ซึ่งทางเดินริมนํ้ามีความยาวตลอดแนวคลอง

อัมพวา 

เสนทางการสญัจร  พื้นที่ทํากิจวัตร

ประจําวัน  พื้นที่พักผอน 

6 พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   

พื้นที่กึ่งสาธารณะ  

 

ลักษณะลานโลงดานหลงัเรือนแถวริมนํ้า 

พื้นที่พักผอนสําหรบัประชาชนใน

ละแวกน้ีและนักทองเที่ยว 
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ตารางที่  12  สรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ การใชพื้นที่ 

7 ทาเรือ พื้นที่สาธารณะ 

 

ลักษณะทาเรือทีม่ีหลังคาคลุมเช่ือมตอมาจาก

ทางเดินเทาริมนํ้า  มีบันไดข้ึน-ลง  อยูทาง

ดานซาย-ขวา   

ใชข้ึน-ลง เรือ   

8 บันไดริมนํ้า   พื้นที่สาธารณะ  

 

ลักษณะเปนบันไดย่ืนลงไปในนํ้ามีขนาดความกวาง

ประมาณ 0.8 เมตร  ซึ่งเช่ือมตอกบัทางเดินเทา

ริมนํ้า 

ใชข้ึน-ลง เรือ  กิจวัตรประจําวัน   
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ตารางที่  12  สรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ การใชพื้นที่ 

9 ลานวัดอัมพวันเจติยาราม พื้นที่กึ่งสาธารณะ 

 

ลานโลง 

พื้นที่คาขายและพื้นทีจ่อดรถ 

10 พื้นที่ใตตนมะขามใหญ

บริเวณซอยโรงเจ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะ  

 

ลักษณะเปนลานโลง  มีตนมะขามอยูตรงกลาง

ลาน 

พื้นที่ที่ทํากจิกรรมและพื้นที่พักผอน

สําหรับชุมชนในละแวกน้ี 
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ตารางที่  12  สรุปลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา (ตอ) 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเภทพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ การใชพื้นที่ 

11 พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลอง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอ 

พื้นที่สาธารณะ 

  

ลักษณะลานโลงเลียบริมแมนํ้าแมกลอง  มีศาลา

พักคอยอยูเปนระยะๆ  

พื้นที่พักผอน จัดกจิกรรมสาธารณะ

ของชุมชนและพื้นทีจ่อดรถ 

12 ตลาดสดเทศบาล พื้นที่กึ่งสาธารณะ  

  

ลักษณะเปนลานคอนกรีตเช่ือมตอกบัพื้นที่

ดานหนาหองแถวของประชาชนและมีหลังคา

คลุม 

การคาขาย 
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2.2  อภิปรายผลการวิจัยลักษณะพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดง

ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา   

  จากการสร ุปผลลักษณะพื ้นที ่กึ ่งสาธารณะและพื ้นที ่สาธารณะที ่แสดงถ ึง       

อัตลักษณชุมชนอัมพวา  พบวา  พื้นที ่ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งทางดานกายภาพและกิจกรรมเปน

พื้นที่ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ

ชุมชนไดมากกวาพื้นที่อื่น   จะเห็นไดจากตลาดนํ้าเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีคุณลักษณะที่

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาในระดับมากที่สุด  เนื่องจากตลาดนํ้าเปนพื้นที่ที่มีลักษณะทาง

กายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงลักษณะที่เฉพาะตัวโดยเปนพื้นที ่คาขายสินคาบนนํ้าในบริเวณปาก

คลองอัมพวาและมีภูมิทัศนโดยรอบบริเวณตลาดนํ้าเปนเรือนแถวริมนํ้าขนาบอยูทั้งสองฝงคลอง  

กิจกรรมที่พบเห็นในตลาดนํ้าเปนกิจกรรมการคาขายสินคาบนเรือซึ่งเปนสิ่งที่มีการสืบทอดมา

ตั้งแตอดีตจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่และเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรชุมชนที่มี

ความเปนมาและเรื่องราวที่แฝงอยู  ทั้งลักษณะพื้นที่และกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะเหลานี้เปน

สิ่งที่สื่อความหมายใหแกผูที่เขามาใชพื้นที่ไดเกิดการรับรู  เขาใจและการมีประสบการณรวมถึง

ความสัมพันธระหวางคนในชุนชนกับพื ้นที ่ที ่ม ีเหตุผลของการเลือกพื้นที ่  ความเปนมาและ

เรื่องราวตางๆ ซอนอยูเบื้องหลัง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Garnham (1985)  ที่อธิบายวา  

สถานที่แตละสถานที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองที ่แตกตางจากสถานที่อื ่น  บางที ่เรียกวา จิต

วิญญาณ (Sprit of the place) หรืออัตลักษณ (Identity) ของสถานที่นั ้นๆ ความรูส ึกเปน

สถานที่เกิดขึ้นจากปจจัย  3  ประการ  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพและภาพลักษณที่ปรากฏ  

กิจกรรมและหนาที่ที่พึงสังเกตเห็นไดและการสื่อความหมายหรือสัญลักษณ 

2.3  สรุปผลการวิจัยแนวทางในการอนุรักษ  ฟนฟูพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ี

สาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

  Worskett (1969)  ไดกลาวไววา  เปาหมายและหลักการของการอนุรักษและฟนฟู

ไววาการอนุรักษกับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ตองดําเนินไปควบคูกัน เราไมสามารถที่จะปฏิเสธการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคสมัยตางๆได สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความ

ตองการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพไปดวย  ดังน้ันแนวทางในการอนุรักษและฟนฟู

จําเปนที่ตองผสมผสานระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมกับโครงสรางเกาของเมืองหรือชุมชนเขาดวยกัน

และกําหนดแนวทางที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไมทําลายคุณคาและอัตลักษณของ

เมืองหรือชุมชน  แนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณของชุมชนอัมพวาเปนการเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูในลักษณะภาพรวมของ

องคประกอบตางๆ ภายในชุมชนไมไดเฉพาะเจาะจงแคพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเทาน้ัน  

เพราะการที่ชุมชนจะมีอัตลักษณไดน้ันจะตองเกิดจากภาพรวมขององคประกอบตางๆ ภายในชุมชนที่
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กอใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน  ดังน้ันแนวทางในการ

อนุรักษและฟนฟูที่เสนอแนะจึงเปนแนวทางที่นํามาใชปฏิบัติรวมกันทั้งชุมชน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

  2.3.1  แนวทางในการอนุรักษพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดง 

ถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวา   

   1.  การเสนอแนวทางเพื่อใหภาพรวมขององคประกอบภายในชุมชนเปน

หน่ึงเดียวและคงความเปนอัตลักษณของชุมชน  จะเห็นไดจาก  สะพานขามขามคลองอัมพวาที่อยู

บริเวณกลางคลองอัมพวาใกลกับสะพานรถยนตที่ไดมีการสรางข้ึนมาใหมในชวงยุคการฟนฟูอัมพวา

ซึ่งมีลักษณะที่คลายกับสะพานไมแบบเดิมที่เคยมีในอดีตทั้งรูปแบบ  ความสูง  วัสดุที่เปนพื้นไมและ

สีของไมธรรมชาติหรือวัสดุทดแทนที่มีความใกลเคียงกันทําใหเกิดความสอดคลองและกลมกลืนกับ

พื้นที่และสภาพแวดลอมโดยรอบ  ทําใหภาพรวมขององคประกอบใหมและองคประกอบที่มีอยูเดิม

เปนหน่ึงเดียวกันและรักษาอัตลักษณของชุมชนใหคงอยู  ดังนั้นจึงเสนอใหมีการกําหนดขอตกลง

รวมกันในพ้ืนท่ีสําหรับแนวทางในพัฒนาพ้ืนท่ีวามีขอบเขตท่ีสามารถพัฒนาตอเติมหรือตกแตงได

มากนอยแคไหน  โทนสี  วัสดุและการตกแตงในรูปแบบเดียวกัน   

  

ภาพที่  79  ลักษณะสะพานไมขามคลองในอดีตและลักษณะสะพานไมขามคลองทีส่รางใหมในปจจบุัน 

   2.  สภาพปจจุบันของพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

มักจะเปนพื้นที่ที่ไดคาคะแนนคุณลักษณะดานที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางชุมชนกับพื้นที่

รวมถึงบริบทโดยรอบในระดับคะแนนที่คอนขางสูงไมวาจะเปนสะพานคนเดินขามคลอง  พื้นที่

ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณที่วาการอําเภอ  ตลาดสดเทศบาล  ลานวัดอัมพวันเจติยารามและพื้นที่

ลานโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางชุมชนกับพื้นที่และพื้นที่

โดยรอบไม ว าจะเปนในร ูปแบบการใช พื ้นที ่  ก ิจกรรมหร ือความสัมพ ันธที ่เ กี ่ยวข องก ับ

ชีวิตประจําวัน  จะเปนสิ่งที่ชวยรักษาใหพื้นที่ยังอยูเพราะพื้นที่ยังคงมีคุณคาและความสําคัญตอ

ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Worskett (1969)  ที่เสนอแนวทางการพัฒนาการใชพื้นที่ที่

มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน  ในเรื่องความสัมพันธของเมืองกับภูมิทัศน  สภาพภูมิทัศนของเมือง
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เปนสิ ่งที่บงบอกถึงความเปนอัตลักษณของเมือง  ดังนั ้นจึงเสนอใหมีการรักษาความสัมพันธ

ระหวางชุมชนกับพ้ืนท่ีรวมถึงบริบทโดยรอบทั้งทางธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น   

   3.  พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอัมพวาถือเปน

โครงสรางที่สําคัญของชุมชนเพราะทําหนาที่เปนเสนทางการสัญจร  ทางนํ้า  ที่วางและยังเปน

สิ่งที่เช่ือมตอพื้นที่สวนตางๆ ภายในชุมชนเขาดวยไมวาจะเปนการเช่ือมตอระหวางพื้นที่บนบก

และพื้นที ่บนนํ้า ซึ ่งทํา ให ภาพรวมของชุมชนอัมพวามีความเปนหนึ่ง เดียวกันจนเกิดเปน

ลักษณะเฉพาะของพื้นที่  ในการรักษารูปแบบโครงสรางของชุมชนใหคงอยูจึงเปนการอนุรักษ

ลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาดวย   ดังนั้นจึง

เสนอใหมีการรักษารูปแบบโครงสรางของยานชุมชนเกาซึ่งถูกกําหนดโดยเสนทางสัญจร 

ทางน้ํา ถนน กลุมอาคารและท่ีวาง   

   

ภาพที่  80  การรักษาพื้นที่วาง  เสนทางการสญัจรและทางนํ้าในชุมชนอมัพวา 

   4.  จากผลการวิจัยพบวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับพื้นที่ภายในชุมชนสวนใหญที่

มีมาต้ังแตอดีตเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของนํ้าทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูที่มีความสัมพันธกับนํ้า  การใชนํ้าเพื่อ

การอุปโภค-บริโภค  การใชนํ้าเปนเสนทางการสัญจรและการประกอบอาชีพโดยการพึ่งพิงนํ้าซึ่งจะพบ

เห็นกิจกรรมเหลาน้ีไดจากพื้นกึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะหรือแมแตพื้นที่สวนบุคคล   กิจกรรมและ

การใชพื้นที่สงผลใหลักษณะพื้นที่ตางๆ ภายในชุมชนมีลักษณะที่เฉพาะเพื่อตอบสนองตอกิจกรรมที่มี

ความเฉพาะทําใหเกิดเปนอัตลักษณของชุมชน  จากผลการสอบถามความคิดเห็นพื้นที่ที่ยังคงมีกิจกรรม

และการใชพื้นที่ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับนํ้าอยูเปนพื้นที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเปนพืน้ที่ที่

แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไมวาจะเปนตลาดนํ้า  ทางเดินเทาริมนํ้า  บันไดริมนํ้า  ชานริมนํ้า

หรือศาลาริมนํ้า  ทาเรือ  เปนตน  ดังนั้นในการอนุรักษจึงควรรักษากิจกรรมและการใชพ้ืนท่ีในชุมชน

ท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนใหมีความหลากหลาย  ตอเนื่องตามชวงเวลาและยุคสมัย   
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ภาพที่  81  องคประกอบภายในพื้นที่ที่ตอบสนองตอกจิกรรมและการใชพื้นที่ที่มีความสัมพันธที่     

               เกี่ยวของกับนํ้ามาต้ังแตอดีต  เชน  บันไดริมนํ้า  ทางเดินริมนํ้าและทาเรือ 

   5.  การเสนอแนะแนวทางในการรักษาสภาพแวดลอมที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวาไมใหเสื่อมโทรมและคงอยูตลอดไป  จะเห็นไดจากผลการสอบถามความคิดเห็นในการ

คัดเลือกลักษณะพื้นที่ในชวงยุคที่แสดงใหเห็นอัตลักษณชุมชนอัมพวามากที่สุดของพื้นที่ริมแมนํ้าแม

กลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอและตลาดสดเทศบาลที่มีการใชพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมการคา  คือ  

สภาพพื้นที่ในปจจุบัน  แตในการใหคาความสําคัญและคุณลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

ไดคาคะแนนในระดับปานกลาง  โดยพื้นที่ทั้งสองแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดนอยที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น  ซึ่งสวนที่ไดคาคะแนนนอยสวนใหญเกี่ยวของกับลักษณะกายภาพที่

ปรากฏทั้งความสัมพันธระหวางชุมชนกับพื้นที่และความงามของพื้นที่   

  

ภาพที่  82  ลักษณะของพื้นทีร่ิมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาทีว่าการอําเภอและตลาดสดเทศบาลที่ไดรับ 

               การคัดเลือกวามลีักษณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลกัษณชุมชนอัมพวา 

    จากรูปจะเห็นไดวาพื้นที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการคามีความไมเปน

ระเบียบเรียบรอยทําใหภาพลักษณที่ปรากฏไมสามารถแสดงใหเห็นถึงทั้งความสัมพันธระหวางชุมชนกับ

พื้นที่และความงามของพื้นที่ไดอยางชัดเจน  ถึงแมวาผูตอบแบบสอบถามจะเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพ

ปจจุบันสามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมแลวก็ตาม  แตเพื่อเปนเพิ่ม

คุณลักษณะและความสําคัญใหกับพื้นที่เพื่อรักษาอัตลักษณใหคงอยู  จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดการพื้นที่
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สําหรับกิจกรรมการคาใหมีสภาพแวดลอมใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สรางขอตกลงใหการใชพื้นที่และ

การรักษาความสะอาดของพื้นที่  ดังนั้นจึงเสนอใหมกีารกําหนดขอตกลงสําหรับประชาชนท่ีคาขายใน

พ้ืนท่ีสาธารณะตองมีความรับผิดชอบในตนเองและมีจิตสํานึกตอการใชพ้ืนท่ีสาธารณะโดยการ

รักษาทําความสะอาดพ้ืนท่ีใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย   

  2.3.2  แนวทางในการฟนฟูพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึง 

อัตลักษณของชุมชนอัมพวา 

   1.  การเสนอแนะแนวทางในการรักษาอัตลักษณชุมชนอัมพวาใหคงอยู

อยางย่ังยืนน้ัน  จากผลการวิจัยลักษณะภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวาที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวาลักษณะอาคารที่อยูโดยรอบมีระดับความสูงของหลังคาเปนระดับที่ใกลเคียงกัน

สรางความตอเน่ืองของเสนแนวขอบฟา (Skyline) ทําใหเกิดภาพรวมของชุมชนที่สอดคลอง

และกลมกลืนกัน  ประกอบกับสภาพแวดลอมดานหลังอาคารริมนํ้าที่มีสวนมะพราวเปนฉาก

หลังใหกับอาคารริมนํ้าทําใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่เกิดเปนการรับรูและจดจํา 

อัตลักษณของชุมชนอัมพวา  ดังน้ันอาคารสิ่งกอสรางใหมหรืออาคารที่มีการปรับปรุงตอเติม

ควรที่จะมีความสูงไมเกินระดับแนวหลังคาของกลุมอาคารเดิม  โดยเฉพาะเรือนแถวริมนํ้าที่มี

ความสูงของอาคารช้ันเดียวเพื่อใหอาคารที่สรางข้ึนมาใหมมีความสอดคลองและกลมกลืน  อีก

ทั้งยังสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่สามารถสรางรายไดจากพื้นที่สวนมะพราว  เชน  การทําเปน

แหลงทองเที ่ยวเชิงนิเวศ  เพื ่อใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของสวนมะพราวที่

สามารถสรางรายไดเพิ่มเติม  ทําใหเกิดแรงจูงใจในการฟนฟูสวนมะพราวที่ปจจุบันมีปริมาณที่

ลดลงใหกลับมามีสภาพที่หนาแนนเหมือนในอดีต  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Worskett 

(1969)  ที่เสนอแนวทางการพัฒนาการใชพื้นที่ที่มีคุณคาและอัตลักษณชุมชน  ในเรื่องการ

กําหนดเรื่องความสูง  โดยมีการคํานึงถึงเสนขอบฟาเดิมของเมือง  รวมถึงจุดรวมสายตาเพื่อ

เปนการปกปองทิวทัศนภายในเมือง  ดังนั้นจึงเสนอใหมีการควบคุมสิ่งกอสรางท่ีสรางขึ้นใหมใน

พ้ืนท่ีบริเวณคลองอัมพวาใหมีความกลมกลืนกับอาคารท่ีมีอยูเดิมท่ีควรคาแกการอนุรักษและภูมิ

ทัศนโดยรอบ   
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ภาพที่  83  ลักษณะภูมิทัศนบรเิวณคลองอมัพวาที่ไดรบัการคัดเลอืกวามีลกัษณะที่แสดงใหเห็นถึง 

               อัตลักษณชุมชนอัมพวา 

   2.  จากผลการสอบถามความคิดเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะของพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกวามีความเหมาะสมที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชน 

อัมพวากิจกรรมหลักสวนใหญยังคงมีความเกี่ยวของกับนํ้า  การใหความสําคัญกับแมนํ้าลําคลองอยู  สวน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่มีความสาํคัญรองลงมา  ดังน้ันกิจกรรมทีจ่ะเกิดข้ึนใหม

ในพื้นที่จึงควรที่จะเปนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับนํ้าและการให

ความสําคัญกับแมนํ้าลําคลอง  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีความสําคัญรองลงมาควรที่จะมี

การควบคุมไมใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ดังนั้นจึงเสนอใหมีการควบคุมกิจกรรมการ

ใชพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชน

อัมพวา   

   3.  จากผลการสอบถามสภาพปจจุบันของภูมิทัศนบริเวณคลอง 

อัมพวา  ตลาดนํ้า  ทางเดินเทาริมนํ้า  บันไดริมนํ้าและชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้ามีลักษณะที่ไม

สามารถแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาไดอยางเหมาะสม  ซึ่งพื้นที่เหลาน้ีเปนองคประกอบ

หลักและองคประกอบสําคัญที่ทําใหชุมชนอัมพวามีอัตลักษณ  ดังน้ันจึงควรที่จะมีแนวทางปรับปรุง

และฟนฟูพื้นที่ใหมีลักษณะตามผลการคัดเลือกชวงการพัฒนาของพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวา  เชน   การดูแลรักษาสภาพบริเวณคลองอัมพวาใหมีสภาพที่ดี  ตลาดนํ้ามีการจัด

ระเบียบเรือทีข่ายสินคาไมใหทิง้ขยะหรือของเสยีลงในลําคลอง  ทางเดินเทาริมนํ้ามีการปรบัปรุงสภาพ

และภูมิทัศนบริเวณทางเทาใหมีความรมรื่น  การจัดการทางเดินเทาใหสามารถสัญจรไดอยางสะดวก  

ชานหรือศาลาริมนํ้ามีการปรับปรุงพื้นที่ใหสามารถเปนพื้นที่น่ังพักผอนไดทั้งสําหรับประชาชนใน

ชุมชนและนักทองเที่ยว  บันไดริมนํ้ามีการปรับปรุงสภาพใหมีความกลมกลืนกับทางเดินเทาริมนํ้าและ

เรือนแถวริมนํ้าที่อยูโดยรอบ  เปนตน  ดังนั้นจึงเสนอแนวทางท่ีมีการปรับปรุงและฟนฟูพ้ืนท่ีก่ึง

สาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนใหสามารถสะทอนอัตลักษณชุมชนไดอยางเหมาะสม   
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   4.  จากผลการวิจัยพบวากิจกรรมใหมที่เขามามีบทบาทในพื้นที่เปนกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  ในการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ควรจะมีการจัดการพื้นที่บางสวนใหเปน

พื้นที่สําหรับรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว  มีการแบงโซนใหชัดเจน  เชน  บริเวณพื้นที่ทางเดินเทา

ริมนํ้ามีการจัดสรรพื้นที่ที่วางเกาอี้เล็กที่ใชสําหรับน่ังพักหรือน่ังรับประทานอาคารไดสลับกับพื้นที ่ที่

เปนทางเดินเทาโลงๆ  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้าซึ่งปจจุบันใชเปนพื้นที่คาขาย  โดยการนําสินคามา

แขวนทําใหบดบังความงามของชานริมนํ้า  จึงควรที่จะมีการปรับปรุงโดยชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า

บางสวนสามารถที่ยังคงเปนพื้นทีค่าขายไดแตมีการปรบัปรุงใหสามารถแสดงใหเห็นถึงความงามที่มีอยู

และสรางความสอดคลองกับบริบทโดยรอบ  และสงเสริมใหพื้นที่ชานริมนํ้าบางสวนยังคงรูปแบบ

ด้ังเดิมและมีกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับกิจกรรมแบบด้ังเดิม  โดยอาจจะสงเสริมใหเปนพื้นที่น่ังพัก

สําหรับนักทองเที่ยว  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีประสบการณรวมและรับรูถึงจิตวิญญาณของสถานที่  

เปนตน  ดังนั้นจึงเสนอแนวทางท่ีมีการผสมผสานระหวางกิจกรรมและการใชพ้ืนท่ีในรูปแบบใหม

ใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมและการใชพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิมและกลมกลืนกับบริบทโดยรอบ 

   5.  จากการสํารวจพื้นที่พบวา  ทางเดินเทาริมนํ้าไดมีการอนุรักษลักษณะทางเดิน

เทาไมแบบด้ังเดิมไวซึ่งอยูบริเวณสวนที่เช่ือมตอระหวางเรือนแถวริมนํ้ากับทางเดินเทาริมนํ้าใหมที่เปนวัสดุ

คอนกรีตตกแตงผิวหนาใหคลายกับวัสดุไมเพื่อใหสอดคลองกบัทางเดินเทาด้ังเดิมและเรือนแถวที่อยูโดยรอบ  ซึ่ง

การคงลักษณะของทางเดินเทาด้ังเดิมน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงการรักษาสิ่งที่สะทอนประวัติความเปนมา  

เรื่องราวและรูปแบบสิ่งกอสรางด้ังเดิมที่เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือจิตวิญญาณของสถานที่  ดังที ่

Garnham (1985)  ไดกลาววา  ลักษณะเฉพาะขององคประกอบภายในชุมชนทําใหชุมชนมีจิตวิญญาณที่

แตกตางกันออกไปในแตละแหง  หากปราศจากจิตวิญญาณของสถานที่  คุณคาและความหมายของสถานที่ตอ

ประชาชนในชุมชนน้ันก็จะสูญหายไปดวย  ซึ่งปจจุบันผูที่เขามาใชพื้นที่ทางเดินเทารมินํ้าไมสามารถเกิดการรับรู

ถึงสิ่งที่ซอนอยูเบื้องหลังหรือที่เรียกวา จิตวิญญาณของสถานที่  จะเห็นไดจากการที่มีการจัดการพื้นที่ทางเดิน

เทาริมนํ้าเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว  โดยละเลยการใหคุณคาและความสําคัญกับสิ่งที่อนุรักษไว  เมื่อ

คุณคาและความหมายหายไปสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอลักษณะพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนหายตาม

ไปดวย  จึงควรที่จะสงเสริมใหเกิดการรับรูและการมีประสบการณรวมโดยการจัดการพื้นที่ใหมีลักษณะที่

สามารถทําใหเกิดการรับรูถึงจิตวิญญาณของสถานที่ได  เชน  การสรางขอตกลงใหในการวางโตะ  เกาอี้หรอืสิ่ง

อํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวใหเปนระเบียบ  สอดคลองกับทางเดินเทาริมนํ้าและไมบดบังทางเดินเทา

แบบด้ังเดิมที่มีการอนุรักษไว  ดังนั้นจึงเสนอใหมีการสงเสริมใหเกิดการรับรูและการมีประสบการณ

รวมถึงคุณคาของสิ่งกอสรางท่ีบอกเลาเรื่องราวและความเปนมาของพ้ืนท่ี   
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ภาพที่  84  ลักษณะของทางเดินเทาริมนํ้าที่ไดรับการคัดเลอืกวามีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ  

               ชุมชนอัมพวากับลักษณะทางเดินเทาริมนํ้าในปจจบุัน 

   6.  จากการคัดเลือกลักษณะพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา

พบวา  ลักษณะพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกสวนใหญเปนลักษณะพื้นที่ที่ยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับกิจกรรมที่เกีย่วของกับการทองเที่ยวเปนหลกั  แตเปนลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากการตอบสนองตอ

การใชงานของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก  ซึ่งทําใหเกิดการรับรูถึงลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน   

สภาพปจจุบันของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวจึงควรที่จะมีการ

ปรับปรุงใหกลับมาเปนในลักษณะพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาในอดีต  แตยัง

สามารถตอบสนองตอกิจกรรมการทองเที่ยวดวย  เชน  บริเวณหนาเรือนแถวริมนํ้ามีการปรับปรุงใหมี

สภาพที่ดีข้ึนแตคงไวซึ่งรูปแบบสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิม  ปายหรือสิ่งอํานวยความสะดวกมีการ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับบานเรือนและบริบทโดยรอบโดยการนําใชวัสดุทองถ่ินมาใชในการปรับปรุง

และฟนฟู  ในการรักษาอัตลักษณของชุมชนควรเปนการรวมมือกันระหวางองคกรทองถ่ินและภาค

ประชาชนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน  โดยทางองคกรทองถ่ินควรสราง

มาตรการและแรงจูงใจดานงบประมาณเพื่อเปนการกระตุนใหชุมชนหันมาใสใจดูแล  ปรับปรุง

บานเรือนใหสามารถทําใหเกิดการรับรูถึงอัตลักษณชุมชนได  ซึ่งทางองคกรทองถ่ินไดรับผลประโยชน

ในดานผลงานการพัฒนาทองถ่ิน  สวนภาคประชาชนไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการรักษา  

ปรับปรุงและฟนฟูบานเรือน  สรางภาพรวมขององคประกอบตางๆ ภายในชุมชนที่เปนหน่ึงเดียวกัน

และแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของชุมชนอัมพวาดวย  ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการสงเสริมใหผูท่ีอยู

อาศัยในชุมชนหันมาใสใจดูแล  รักษาและปรับปรุงบานเรือนและพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะใหมีลักษณะท่ี

สามารถทําใหเกิดการรับรูถึงความเปนอัตลักษณชุมชนได  โดยใหองคกรทองถ่ินสรางมาตรการ

แรงจูงใจดวยการสนับสนุนดานงบประมาณ   

  จากการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  เปนการเสนอแนะแนวทางที่ไดจากกผลการวิจัยที่ไดจาก
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การลงภาคสนามเพื่อที่จะไดวิเคราะหหาแนวทางที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับชุมชนอัมพวา  

ซึ่งแนวทางเสนอแนะที่ไดกลาวไวขางตนมีความสอดคลองกับกรณีศึกษาที่ไดทําการศึกษาในบทที่  2  

ไดแก  คูมือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา  การจัดทําแนวทางการอนุรักษ

และฟนฟูชุมชนด้ังเดิมดวยกระบวนการมีสวนรวม  กรณีศึกษาชุมชนริมนํ้าจันทบูรและโครงการฟนฟู

และอนุรักษเมืองคานาซาวะ  จังหวัดอิชิกาวะ  ประเทศญี่ปุน   

2.4  อภิปรายผลการวิจัยแนวทางในการอนุรักษ  ฟนฟูพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ี

สาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

  ในการศึกษาลักษณะพื้นที่และการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่

กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะทีแ่สดงใหเหน็ถึงอัตลกัษณชุมชนอัมพวา  ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นที่  

คุณคาและความสําคัญที่กอใหเกิดอัตลักษณชุมชน  กาลเวลาที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เกิดกับพื้นที่ที่เคยมีอัตลักษณเฉพาะตัวใหมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่อยูโดยรอบ  พื้นที่ที่มี 

อัตลักษณเฉพาะตัวอยูแสดงใหเห็นวาพื้นที่น้ันมีความพิเศษและมีคุณคามากกวาพื้นที่อื่นๆ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ  Giddens (1991)  ที่กลาววา  พื้นที่ใดที่มีอัตลักษณเฉพาะตนยังคงอยู

พื้นที่นั ้นจะเปนพื้นที่ที่มูลคามากกวาพื้นที่อื ่น   ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีแนวทางในการ

อนุรักษและฟนฟูอัตลักษณของชุมชนใหมีคงอยูตอไป    
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บทท่ี  7 

บทสรุป 

 การวิจัยเพื่อคาหาลักษณะพื้นทีก่ึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวา  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม    สามารถสรปุกระบวนการวิจัย  สาระสําคัญใน

การวิจัย  ขอบกพรองในการวิจัยและขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไปไดดังน้ี 

1.  สรุปกระบวนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปกระบวนการวิจัยในการคนหาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะ

และพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ

เอกสารที่เกี่ยวของกับอัตลักษณ  พื้นที่กึ่งสาธารณะ  พื้นที่สาธารณะและแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ

และฟนฟู  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยและนําขอมูลที่ไดมาใชในการลง

สํารวจพื้นที่สําหรับในการคนหาพื้นที่กึ่งสาธารณะ  พื้นที่สาธารณะและองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึง 

อัตลักษณชุมชน  ตอมาจึงลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ

พื้นที่ภายในชุมชนอัมพวาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนอัมพวาจากเอกสารตางๆ  พรอมทั้ง

สัมภาษณบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมชนอัมพวา  จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนลักษณะ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเบื้องตน  เพื่อมานํามาใชใน

การสรางเครื่องมือในการวิจัยในสวนของการสอบถามความคิดเห็น  โดยเปนการประเมินความสําคัญ

และคุณลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาและ

คัดเลือกชวงการพัฒนาของพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาได

อยางเหมาะสมที่สุด  แลวจึงนําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดที่

เกี่ยวของกับอัตลักษณและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูชุมชน  สุดทายทําการสรุป

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

2.  สาระสาํคัญในการวิจัย 

ในการวิจัยน้ีสามารถสรุปผลสาระสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัยคนหาลักษณะ

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา  ดังน้ี 
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2.1  การศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชน

อัมพวา 

  ผลจากการศึกษาพบวาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่สามารถ

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนไดน้ันเปนลักษณะพื้นที่ที่ไดมีการสืบทอดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

โดยลักษณะเฉพาะที่ปรากฏจะทําใหเกิดการรับรูและความรู สึกตอสถานที่   ซึ่งสามารถแบง

ลักษณะพื้นที่ตามลําดับความสําคัญไดดังน้ี 

   พ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคัญท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามากท่ีสุด  คือ 

    1.  ตลาดนํ้า    ลักษณะของคลองอัมพวาที่มีเรือนแถวริมนํ้าขนาบ

อยูทั้งสองฝงคลอง  พื้นที่คาขายเปนการคาขายสินคาบนเรือ 

    2.  ภูมิทัศนบริเวณคลองอัมพวา  ลักษณะการต้ังถ่ินฐานที่มีบานเรือน

อยูริมนํ้า  และมีพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะเปนสวนมะพราวอยูดานหลังถัดจากเรือนริมนํ้า 

   พ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคัญท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวามาก  คือ 

    1.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า  ลักษณะเปนชานที่เช่ือมตอจากทางเดิน

ริมนํ้าย่ืนเขาหาคลองหรือเปนศาลาที่อยูบริเวณทางเขาบาน 

    2.  สะพานคนเดินขามคลอง  ลักษณะเปนสะพานยกสูงเพื่อใหเรือ

สามารถสัญจรผานได  

    3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน   ลักษณะเปนระเบียงทางเดินที่เช่ือม

ตอมาจากเรือนแถวริมนํ้า  มีความกวางประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร  ซึ่งทางเดินริมนํ้ามีความยาวตลอด

แนวคลองอัมพวา 

    4.  พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  ลักษณะลาน

โลงดานหลังเรือนแถวริมนํ้า 

    5.  ทาเรือ  ลักษณะทาเรือที่มีหลังคาคลุมเช่ือมตอมาจากทางเดินเทา

ริมนํ้า  มีบันไดข้ึน-ลง  อยูทางดานซาย-ขวา   

    6.  บันไดริมนํ้า  ลักษณะเปนบันไดย่ืนลงไปในนํ้ามีขนาดความกวาง

ประมาณ 0.8 เมตร  ซึ่งเช่ือมตอกับทางเดินเทาริมนํ้า 

    7.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม  ลักษณะลานโลง 

    8.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณซอยโรงเจ   ลักษณะเปนลานโลง  

มีตนมะขามอยูตรงกลางลาน 

   พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาปานกลาง  คือ

    1.  พื้นที่ริมแมนํ้าแมกลองบริเวณหนาที่วาการอําเภอ  ลักษณะ

ลานโลงเลียบริมแมนํ้าแมกลอง  มีศาลาพักคอยอยูเปนระยะๆ 
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    2.  ตลาดสดเทศบาล  ลักษณะเปนลานคอนกรีตเช่ือมตอกับพื้นที่

ดานหนาหองแถวของประชาชนและมีหลังคาคลุม 

2.2  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดง

ถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาท่ีชุมชนสามารถยอมรับไดในสถานการณปจจุบัน 

  ลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งเปนสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไมได  แตถาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไมสงผลกระทบหรือทําใหอัตลักษณของชุมชนสูญ

หายไป  ชุมชนก็สามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ีไดแสดงวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ทําใหชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีข้ึนกวาเดิมและยังคงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนไวดวย  แตก็ควรที่จะ

มีแนวทางในการอนุรักษลักษณะพื้นที่ไวใหสามารถแสดงถึงอัตลักษณของชุมชนไวไดตลอดไป  สวน

พื้นที่ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทําใหลักษณะพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะทําใหอัตลักษณชุมชนสูญหายไป  

จําเปนที่จะตองมีแนวทางการฟนฟูพื้นที่เพื่อที่จะคงไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนตอไปเพราะถาอัตลักษณ

ของชุมชนสูญหายไปจะไมสามารถนํากลับคืนมาไดเหมือนดังเดิม 

2.3  การเสนอแนวทางในการอนุรักษ  ฟนฟูพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี

แสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามกาลเวลาและการพัฒนาการของชุมชนสงผลใหพื้นที่

กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวาเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไป

ดวย  จึงจําเปนที่จะตองมีแนวทางในการรักษาไวซึ่งอัตลักษณชุมชน  จากผลการศึกษาพื้นที่ที่ชุมชน

เห็นวาลักษณะพื้นที่ใหสภาพปจจุบันสามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนแสดงวาพื้นที่กลุมน้ี

ควรคาเก็บรักษาไวเพื่อรักษาอัตลักษณของชุมชนใหยังคงอยู  จึงจัดใหพื้นที่กลุมน้ีอยูในสวนของการ

หาแนวทางเพื่อการอนุรักษ  สวนพื้นที่ที่ชุมชนเห็นวาลักษณะพื้นที่ในสภาพปจจุบันไมสามารถแสดง

ใหเห็นถึงอัตลักษณชุมชนไดแสดงวาพื้นที่กลุมน้ีควรมีการฟนฟูใหมีลักษณะที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชน

ไดดังเดิม  จึงจัดพื้นที่กลุมน้ีอยูในสวนของการหาแนวทางเพื่อการฟนฟู     

  จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน  ปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และกิจกรรมมากที่สุด  ไดแก  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  จะเห็นได

จากการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2553  ที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนของพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณปาก

คลองและสองฝงคลองอัมพวาอยางชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองอัมพวาที่อยูถัดจากปากคลองเขา

ไปดานในมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเกือบทั้งหมดและพื้นที่พัก

อาศัยเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเขาไปในสวนของพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณที่เช่ือมตอกับเสนทางการ

สัญจร  สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงกับองคประกอบของชุมชนบางสวนแตชุมชนสามารถยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ีไดและมีความเห็นวาอัตลักษณชุมชนก็ยังคงอยู  แตมีองคประกอบของชุมชน

บางสวนที่กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหอัตลักษณชุมชน



166 

 

สูญหายไป  ซึ่งปจจุบันชุมชนอัมพวาถือเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจัก

กันอยางกวางขวาง  ดังน้ันในการหาแนวทางเพื่อการอนุรักษและฟนฟูจึงจะจําเปนที่จะตองนําปจจัย

ทางดานการทองเที่ยวเขามาใชในการพิจารณารวมดวยเพื่อใหสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันของชุมชน  

   แนวทางเพื่อการรักษาอัตลักษณชุมชนประกอบดวย  2  สวน  คือ  

แนวทางในการอนุรักษและแนวทางในการฟนฟูพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง 

อัตลักษณของชุมชนอัมพวา  ซึ่งการเสนอแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูในลักษณะภาพรวมของ

องคประกอบตางๆ ภายในชุมชนไมไดเฉพาะเจาะจงแคพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเทาน้ัน  

เพราะการที่ชุมชนจะมีอัตลักษณไดน้ันจะตองเกิดจากภาพรวมขององคประกอบตางๆ ภายในชุมชนที่

กอใหเกิดการรับรูและความรูสึกตอสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน  ดังน้ันแนวทางในการ

อนุรักษและฟนฟูที่เสนอแนะจึงเปนแนวทางที่นํามาใชปฏิบัติรวมกันทั้งชุมชน 

3.  ขอบกพรองในการวิจัย 

 1.  การศึกษาขอมูลเพื่อคนหาลักษะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนอัมพวาเปนการศึกษาคนควาจากขอมูลจากเอกสารตางๆ และการสํารวจภาคสนามเทาที่ผูวิจัย

จะสามารถคนควาไดตามระยะเวลาที่มีอยางจํากัด  อาจจะทําใหไมสามารถคนควาขอมูลเชิงลึกได

ครอบคลุมทุกดาน 

 2.  การสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามที่ไดกําหนดตัวอยางไว  100  ตัวอยาง  

แตสามารถสํารวจความคิดเห็นมาได  82  ตัวอยาง  ซึ ่งอาจจะทําใหขอมูลบางขอมูลที่ไดมี

ความคลาดเคลื่อนอยูบางเล็กนอย 

 3.  ขอจํากัดของรูปภาพประกอบที่นํามาใชเปนเครื่องมือการวิจัยในแบบสอบถาม   เน่ืองจาก

รูปภาพตางๆ ที่ไดคัดเลือกมาอาจจะสงผลใหมีความเขาใจในความหมายของรูปภาพที่แตกตางกันไป

ถึงแมวาจะมีขอความที่ชวยอธิบายรูปภาพแลวก็ตาม 

 4.  การไมไดนําผลวิจัยที่ไดลงไปสอบถามความคิดเห็นชุมชนอีกครั้งหน่ึงเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอง  ครบถวนและเห็นพองตองกันเพียงใด 

 5.  การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูยังเปนแนวทางที่ไมเปนรูปธรรมและนําไปใช

ปฏิบัติจริงเทาที่ควร 
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4.  ขอเสนอแนะ 

4.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึง  

อัตลักษณชุมชนอัมพวา  ซึ่งไดคนควาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  การลงสํารวจพื้นที่และการลงภาคสนาม  

ขอมูลที่ไดจึงสามารถนําไปใชตอยอดหรือนําไปเปนขอมูลเพื่อใชประกอบการคนควาเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชน  

อัมพวาหรืออัตลักษณทางพื้นที่ของชุมชนอัมพวาได   ในการศึกษาเรื่องอัตลักษณชุมชนจะมีปจจัยทางดาน

เวลาเขามาเกี่ยวของสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณได  ดังน้ันลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ

ชุมชนที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีเมื่อเวลาผานไปอาจจะทําใหลักษณะพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณชุมชนยังคงอยู

หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึง่ถือเปนพฒันาการทีเ่กิดข้ึนกับชุมชน   ในงานวิจัยน้ีหวังวาจะเปนสวนที่ชวยใน

การบันทึกพัฒนาการของชุมชนในขณะปจจุบันเพื่อเปนขอมูลที่ไวใชในอนาคตตอไปได 

4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1.  การศึกษาขอมลูเชิงลึกใหครอบคลุมทุกดาน 

  2.  การเก็บขอมูลภาคสนามใหครบถวนตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ต้ังเปาไวเพื่อ

ลดความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

  3.  การคัดเลือกรปูภาพทีนํ่ามาใชเปนเครือ่งมือในแบบสอบถาม  ควรมีการทดสอบจาก

กลุมยอยวารูปภาพที่คัดเลือกไมสงผลตอความเขาใจในความหมายของรูปภาพที่แตกตางกัน 

  4.  การนําผลวิจัยที่ไดลงไปสอบถามความคิดเห็นชุมชนอีกครั้งหน่ึงเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  

ครบถวนและสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  ทําใหผลการวิจัยที่ไดมีความนาเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน 

  5.  การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษพัฒนาใหเปนแนวทางที่เปนรูปธรรม

และนําไปใชปฏิบัติไดจริง 
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แบบสอบถามการคนควาอิสระ 

เรื่อง ลักษณะพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแสดงถึงอัตลักษณชุมชนอัมพวา 

วันที่...................................................... 

สถานที่................................................. 

เวลา..................................................... 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1.1  เพศ  (    )  ชาย  (    )  หญิง 

1.2  อายุ  (    )  11-20  ป (    )  21-30  ป (    )  31-40  ป 

   (    )  41-50  ป (    )  51-60  ป (    )  มากกวา  60  ป 

1.3  อาชีพ  (    )  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ระบุ..................... (    )  รับจาง  

   (    )  รับราชการ (    )  พนักงานบริษัทเอกชน (    )  เกษตรกรรม 

   (    )  แมบาน  (    )  นักเรียน/นักศึกษา (    )  ไมไดทํา 

   (    )  อื่นๆ  ระบ.ุ.............................. 

1.4  การศึกษา  (    )  ประถมศึกษา (    )  มัธยมศึกษา (    )  อนุปริญญา 

   (    )  ปริญญาตร ี(    )  สูงกวาปรญิญาตร ี  (    )  อื่นๆ.......... 

1.5  พื้นเพ  (    )  อยูที่น่ีด้ังเดิมต้ังแตเกิด  ระยะเวลา.................ป 

  

   (    )  ยายมาอยูที่น่ีนานแลว  ระยะเวลา.................ป  

   (    )  เพิ่งยายมาอยูที่น่ี   ระยะเวลา.................ป  
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สวนท่ี  2  สวนความคิดเห็น 

ก.  ถานึกถึง  “ชุมชนอัมพวา”  ทานใหคาคะแนน  “ความสําคญั”  ในแตละหัวขอเทาไร 

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและ 

พื้นที่สาธารณะ 

ประเมินคาคะแนนตามลําดับความสําคัญของพื้นทีก่ึ่ง

สาธารณะและพื้นทีส่าธารณะ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณคลองอัมพวา      

2.  ตลาดนํ้า      

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน      

4.  บันไดริมนํ้าและทานํ้า      

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า      

6.  ทาเรือ      

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ 

     

8.  สะพานคนเดินขามคลอง      

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลองบริเวณ

หนาที่วาการอําเภอ 

     

10.  ตลาดสดเทศบาล      

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม      

12.  พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   
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ข.  ทานคิดวาพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะในปจจุบันมีคุณลักษณะในแตละดานมากนอย

เพียงใด 

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะ 

1.  ความกลมกลืนในภาพรวม

ของชุมชนทั้งทางกายภาพ

และกิจกรรม 

2.  ลักษณะทางกายภาพและ

ภาพลักษณที่แสดงออกใหเห็น

ถึงความสัมพันธระหวาง

วัฒนธรรมของชุมชนกับพื้นที่

อยางชัดเจน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณคลอง 

อัมพวา 

          

2.  ตลาดนํ้า           

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนา

บาน 

          

4.  บันไดริมนํ้าและทานํ้า           

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า           

6.  ทาเรือ           

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญ

บริเวณซอยโรงเจ 

          

8.  สะพานคนเดินขามคลอง           

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลอง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอ 

          

10.  ตลาดสดเทศบาล           

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยา

ราม 

          

12.  พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   
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พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะ 

3.  กิจกรรมและหนาที่ของ

พื้นที่แสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางชุมชนกบัพื้นที่อยาง

ชัดเจน 

4.  การรับรูจากการสื่อ

ความหมายหรือสญัลกัษณเชิง

พื้นที่ที่สามารถถายทอดและ

สะทอนเรือ่งราวของพื้นที่และ

ชุมชนออกมาในรปูแบบ

ลักษณะทางกายภาพ  หนาที่

ใชสอยและกจิกรรมไดอยาง

ชัดเจน 
มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณคลอง 

อัมพวา 

          

2.  ตลาดนํ้า           

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนา

บาน 

          

4.  บันไดริมนํ้าและทานํ้า           

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า           

6.  ทาเรือ           

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญ

บริเวณซอยโรงเจ 

          

8.  สะพานคนเดินขามคลอง           

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลอง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอ 

          

10.  ตลาดสดเทศบาล           

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยา

ราม 

          

12.  พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   
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พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่

สาธารณะ 

5.  แสดงใหเห็นถึง

วิวัฒนาการ  พัฒนาการของ

ชุมชนหรือรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตที่สําคัญในชวงเวลาตางๆ

ของชุมชน   

6.  แสดงใหเห็นถึงคุณคาดาน

ความงามของอาคาร  

บานเรอืน  สิ่งกอสรางและ

สภาพแวดลอม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณคลอง 

อัมพวา 

          

2.  ตลาดนํ้า           

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน           

4.  บันไดริมนํ้าและทานํ้า           

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า           

6.  ทาเรือ           

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญ

บริเวณซอยโรงเจ 

          

8.  สะพานคนเดินขามคลอง           

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลอง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอ 

          

10.  ตลาดสดเทศบาล           

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม           

12.  พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   
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ลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะและ

พื้นที่สาธารณะ 

7.  แสดงใหเห็นถึงความเปนตัวแทนของยุคสมัย 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

1.  ภูมิทัศนบรเิวณคลองอัมพวา      

2.  ตลาดนํ้า      

3.  ทางเดินเทาริมนํ้าหนาบาน      

4.  บันไดริมนํ้าและทานํ้า      

5.  ชานริมนํ้าหรือศาลาริมนํ้า      

6.  ทาเรือ      

7.  พื้นที่ใตตนมะขามใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ 

     

8.  สะพานคนเดินขามคลอง      

9.  พื้นที่รมิแมนํ้าแมกลองบริเวณ

หนาที่วาการอําเภอ 

     

10.  ตลาดสดเทศบาล      

11.  ลานวัดอัมพวันเจติยาราม      

12.  พื้นที่ลานของโครงการ 

อัมพวาชัยพัฒนานุรกัษ   
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ค.  ทานคิดวาพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะในชวงยุคใดท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึง 

อัตลักษณของพ้ืนท่ีและชมุชนอัมพวาไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยวงกลม O ลงในตัวเลือก( ก  ข  ค  ง  )ที่ทานคิดวา  เหมาะสมท่ีสุด 

พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

1. ภูมิทัศน

บริเวณคลอง

อัมพวา  

ก 

 
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ภูมิทัศนบรเิวณคลองทีม่ีบานเรือนอยู

ริมคลองและมีฉากหลงัเปนสวน

มะพราวทีห่นาแนน  นํ้าในลําคลองมี

คุณภาพดี 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม : 

ภูมิทัศนบรเิวณคลองทีม่ีบานเรือนอยู

ริมคลองทีเ่พิ่มข้ึนจากเดิมแตยังมีฉาก

หลงัเปนสวนมะพราวทีห่นาแนน นํ้า

ในลําคลองมีคุณภาพดี 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ภูมิทัศนบรเิวณคลองทีม่ีบานเรือนอยู

ริมคลองทีเ่ริม่หนาแนน  ฉากหลงัเปน

สวนมะพราวลดลงบางเล็กนอย  นํ้าใน

ลําคลองมีคุณภาพดี 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

: 

ภูมิทัศนบรเิวณคลองทีม่ีบานเรือนอยู

ริมคลองทีห่นาแนน  พื้นที่ดาน

หลงัจากสวนมะพราวสวนใหญ

เปลี่ยนเปนพื้นที่พกัอาศัย นํ้าในลํา

คลองมีขยะอยูบางประปราย 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

2. ตลาดนํ้า ก 

 
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

พื้นที่คาขายและกจิกรรมการคาอยูใน

บริเวณแมนํ้าลําคลองที่เจริญรุงเรือง 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม : 

พื้นที่คาขายและกจิกรรมการคาอยู

ในบริเวณแมนํ้าลําคลองซบเซา 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

พื้นที่คาขายและกจิกรรมการคาอยูใน

บริเวณแมนํ้าลําคลองและเรอืนแถว

ริมนํ้าที่มบีรรยากาศคึกคัก 

 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

: 

พื้นที่คาขายและกจิกรรมการคาอยู

ในบริเวณแมนํ้าลําคลองและเรือน

แถวริมนํ้ามีความแออัด 

 

 

 

 



181 

 

 

พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

3. ทางเดิน

เทารมินํ้าหนา

บาน 

ก 

 
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ทางเดินเทาแตละบานที่ยังไมเช่ือมตอ

กัน 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม : 

ทางเดินเทาทีเ่ปนพื้นไมแตละบานที่

เช่ือมตอกันและใชทํากิจกรรมรวมกัน 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ทางเดินเทาทีเ่ปนพื้นคอนกรีตแตละ

บานที่เช่ือมตอกันและใชทํากิจกรรม

รวมกัน 

 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

: 

ทางเดินเทาทีม่ีการแบงเปนพื้นทีเ่พื่อ

กิจกรรมการคาสวนหน่ึง 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

4. บันได

ริมนํ้า  

ก 

 
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

บันไดไมใชสําหรบัทํากจิกรรมการคา

และกิจวัตรประจําวันทีเ่กี่ยวของกบันํ้า 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม : 

บันไดไมใชสําหรบัทํากจิวัตรประจํา

วันที่เกี่ยวของกบันํ้า 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

บันไดคอนกรีตใชสําหรบัทํากจิวัตร

ประจําวันที่เกี่ยวของกับนํ้าเปนหลกั

และใชทํากิจกรรมการคาเปนรอง 

 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

: 

บันไดคอนกรีตใชสําหรบัทํากจิกรรม

การคาเปนหลัก 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

5. ชานริมนํ้า

หรือศาลา

ริมนํ้า 

ก 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู

สมัยใหม : 

ชานไมหรือศาลาไมใชเปนพื้นที่

พักผอนและทํากิจวัตรประจําวัน 

 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ชานไมหรือศาลาไมใชเปนพื้นทีพ่ักผอน

และทํากจิวัตรประจําวันเชนเดิม 

 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา 

: 

ชานไมหรือศาลาไมใชเปนพื้นทีเ่พื่อ

ทํากิจกรรมการคา 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

6. ทาเรือ ก 

 
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ทาเรือเปนลักษณะทาเรอืไมมหีลงัคา

คลุม 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม 

:ทาเรือเปนลักษณะทาเรือคอนกรีตมี

หลงัคาคลุม 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ปรับปรงุทาเรือในสวนหลังคาคลมุ 

 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ปรับปรงุทาเรือในสวนหลังคาคลมุและ

พื้น 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

7. พื้นที่วาง

ใต

ตนมะขาม

ใหญบริเวณ

ซอยโรงเจ 

ก 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

เดิมเปนพื้นทีส่วนหน่ึงของตําหนัก

อัมพวา  โดยมีตนมะขามใหญอยูใน

บริเวณพื้นที่แตไมสามารถระบุ

ลักษณะของพื้นที่ไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ข 

 
(ที่มา : ภาพสเก็ตชตามความเขาใจของ

ผูวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ) 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม :

ลักษณะเปนลานดินโลง มีตน

มะขามใหญอยูตรงกลางลานและถูก

ลอมรอบดวยบานเรอืน 

 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ลักษณะพื้นคอนกรีต มีตนมะขามใหญ

อยูตรงกลางลานและถูกลอมรอบดวย

บานเรอืน 

 

ง 

 
ชวงยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

ลักษณะพื้นคอนกรีต มีตนมะขามใหญ

อยูตรงกลางลาน มีการเพิม่ที่น่ังพักผอน

บริเวณใตตนมะขาม 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

8. สะพาน

คนเดินขาม

คลอง 

ก 

 
ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ลักษณะเปนสะพานไมทั้งหมด 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม :

สะพานคอนกรีต(สะพานเทศบาล 

สะพานคลองบางจาก)  สะพานเหล็ก

(สะพานวัดพระยาญาติ) สะพานไม

(สะพานขุนนิกรและสะพานปากคลอง

บางจาก) 

ค 

 

 

 

 

ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวง

ยุคหลังการฟนฟูชุมชนอัมพวา : 

สะพานคอนกรีต (สะพานเทศบาล 

สะพานปากคลองบางจาก สะพานขุน

นิกร)  สะพานเหล็ก(สะพานวัดพระยา

ญาติ) สะพานไม(ใกลกับสะพานรถยนต) 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

9. พื้นที่ริม

แมนํ้าแม

กลอง

บริเวณหนา

ที่วาการ

อําเภอ 

ก 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม 

:พื้นที่ลานคอนกรีตโลงที่ยังไมม ี

การใชงาน 

 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุชนอัมพวา : 

ลักษณะเปนลานคอนกรีตใชเปนพื้นที่พักผอน จัดกิจกรรมสาธารณะและพื้นที่

จอดรถ 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

10.  ตลาด

สดเทศบาล 

ก 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม 

:ลักษณะเปนลานคอนกรีต มีหลังคา

คลุมกจิกรรมการคาสวนมากเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน     

 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุชนอัมพวา : 

ลักษณะเปนลานคอนกรีต มีหลังคาผาใบคลมุ  กิจกรรมการคาเนนเพื่อการ

ทองเที่ยว   
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

11. ลานวัด

อัมพวันเจติ-

ยาราม 

ก 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ข 

 
ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม 

:ลักษณะเปนลานหินกรวดบดอัดโลง  

ใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมชุมชน 

 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุชนอัมพวา : 

ลักษณะเปนลานคอนกรีต  ใชเปนพื้นทีจ่อดรถ 
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พื้นที ่ ลักษณะของพื้นที่ในแตละยุค 

12. พื้นที่

โครงการ

อัมพวาชัย-

พัฒนานุ

รักษ   

ก 

ชวงยุคชุมชนเกษตรกรรมและ

ศูนยกลางตลาดน้าํชวงหลัง : 

ไมสามารถระบุไดเน่ืองจากไมมี

หลักฐานปรากฏในบันทึกตางๆ 

 

ข 

 
(ที่มา : ภาพวาดที่ไดจากการ

สัมภาษณ) 

ชวงยุคการเปลี่ยนแปลงไปสูสมัยใหม 

:ลักษณะเปนลานดินโลง หลังเรือนแถว

ริมนํ้า 

 

ค 

 
ชวงยุคการฟนฟูชุมชนอัมพวาและชวงยุคหลังการฟนฟูชมุชนอัมพวา : 

ลักษณะเปนลานคอนกรีต  สภาพแวดลอมโดยรอบมีความรมรื่น   
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