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       บทที� 1      

       บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา        

 “นาเกลือ” เป็นสุดยอดภูมิปัญญาชั�นเลิศอยา่งหนึ&งของมนุษยที์&สามารถนาํเอาธรรมชาติ

มาดดัแปลงใหเ้กิดประโยชน์ โดยความจาํเป็นขั�นพื�นฐานของสิ&งมีชีวิตตอ้งการแหล่งเกลือ เช่น สัตว์

ป่าเกือบทุกชนิดต้องการแหล่งดินโป่งซึ& งมีแร่ธาตุอาหารหลากชนิด โดยเฉพาะเกลือเป็น

ส่วนประกอบสําคญัในดิน เนื&องจากวิวฒันาการของสิ&งมีชีวิตตอ้งการเรียนรู้เพื&อการอยู่รอด เช่น 

การเรียนรู้เกี&ยวกับเรื& องโรคภยัไข้เจ็บอันเนื&องมาจากการขาดเกลือ เช่น โรคคอพอก โรคขาด

ไอโอดีน มนุษยซึ์& งเป็นสัตวฉ์ลาด จึงสามารถเรียนรู้และคิดคน้กระบวนการผลิตเกลือได้สําเร็จ 

จากนั�นเกลือจึงเริ& มเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น ในสมยัแห่งการสู้รบเพื&อช่วงชิง

ดินแดน เหล่าเสบียงอาหารที&เป็นกาํลงัสาํคญัของกองทพันั�น สิ&งหนึ&งที&ขาดไม่ไดคื้อ เกลือ เนื&องจาก

ในอดีต เทคโนโลยีทาํความเยน็ยงัไม่เกิด เกลือจึงเป็นสิ&งที&ใช้ในการถนอมอาหาร ยืดอายุอาหาร

ไม่ให้เน่าเปื& อยเสียหายและยงัใชเ้กลือเป็นสินคา้สร้างความรํ& ารวยและสร้างอาํนาจของรัฐมาตั�งแต่

สมยัโบราณ และหากกล่าวจาํเพาะรัฐที&เกิดขึ�นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้มยัแรกๆ ลว้นแต่

เป็นเจา้ของแหล่งผลิตเกลือดว้ยกนัทั�งสิ�น        

  การทาํนาเกลือนั�นมีกระบวนการที&ใช้ทรัพยากรและพลงังานตามธรรมชาติ กล่าวคือ 

การนาํนํ�าทะเลมาตากใหแ้ดดเผาระเหยนํ�าออกไปจนตกผลึกให้สามารถเก็บมาใชโ้ดยสะดวก แต่ใน

การปฏิบติัจริงนั�นจาํเป็นตอ้งมีความรู้และเทคนิควิธีซึ& งเป็นกระบวนการเรียนรู้และสะสมทกัษะ จน

เกิดความชาํนาญและถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น นอกเหนือไปกว่านั�น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

และวฒันธรรมการทาํนาเกลือที&ถูกสั&งสมมาเป็นเวลานานนับพนัปี นี� เป็นแหล่งกาํเนิดมรดกทาง

วฒันธรรมที&มีคุณค่ายิ&ง กระทั&งวนัหนึ&งนาเกลืออนัทรงคุณค่าในอดีต กาํลงัเผชิญวิบากกรรมเขา้ขั�น

วิกฤต หากปล่อยไปตามยถากรรมแล้ว ดูเหมือนภูมิปัญญาชั�นเลิศดงักล่าวนี� มีอนัตอ้งสูญหายไป

อย่างถาวร  การรักษาภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือให้คงอยู่สืบไป จึงเป็นความจาํเป็นที&ไม่ควรละเล
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 ในอดีตที&ผ่านมา การอนุรักษ์มกัมุ่งเน้นความสนใจในงานศิลปะหรือโบราณสถานที&มี

ความสําคญัซึ& งเป็นการอนุรักษ์อาคารหรือวตัถุเพียงประการเดียวเท่านั�น นับตั�งแต่ปี พ.ศ.2493 

ประชาชนเริ&มตระหนกัวา่ การดาํรงชีวติมีความเกี&ยวขอ้งกบัสิ&งแวดลอ้มที&อาศยัอยู ่รวมทั�งเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรม และความสัมพนัธ์ทางจิตใจ และเพื&อการยกระดบัการดาํรงชีวิต จึงเกิดแนวความคิด

ของมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) ขึ�นซึ& งแนวความคิดในการจดัการมรดกทางวฒันธรรม

เป็นการพฒันาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติ และวฒันธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ& งว่า 

“ภูมิทศัน์วฒันธรรม” (Cultural.Landscape) เป็นแนวความคิดที&แพร่หลายเป็นอย่างมากในระยะ

หลายปีที&ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วฒันธรรมก็ยงัมีประเด็นคาํถามว่า ภูมิทศัน์

วฒันธรรมคืออะไร ภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือมีคุณค่าและความสําคญัอย่างไร จึงเป็นที&มาของ

การศึกษาในครั� งนี�             

 โดยมีพื�นที&กรณีศึกษา คือ พื�นที&นาเกลือบา้นแหลม จ.เพชรบุรี เนื&องจากสังคมการทาํนา

เกลือมีความพิเศษเฉพาะตวัมีพฒันาการระหวา่งธรรมชาติและวฒันธรรมควบคู่กนัไป แต่การทาํนา

เกลือหรือแหล่งผลิตเกลือทะเลในปัจจุบนัเริ&มมีการเปลี&ยนแปลงรูปแบบของการทาํนาเกลือ โดยมี

หลายสิ&งหลายอย่างเกิดขึ�นและหลายสิ&งหลายอย่างที&หายไป การศึกษาในครั� งนี� จึงมุ่งเน้นศึกษาถึง

คุณค่าความสําคญัของนาเกลือในแง่มุมของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ เพชรบุรี ว่ามีคุณค่าและ

ความสําคญัอย่างไร สมควรแก่การอนุรักษ์อย่างไรบา้ง เพื&อนาํไปสู่กระบวนการ อนุรักษ์ภูมิทศัน์

วฒันธรรมนาเกลืออยา่งย ั&งยนื 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา             

 2.1 เพื&อศึกษาลกัษณะการเปลี&ยนแปลงทางกายภาพของพื�นที&นาเกลือและสภาพ

เศรษฐกิจสังคม วถีิชีวิตความเป็นอยู ่ตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั                                                                                              

 2.2 เพื&อศึกษาและวเิคราะห์คุณค่าและความสาํคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ         
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3. คําถามงานวจัิย                       

 3.1 พื�นที&นาเกลือเพชรบุรีมีความสาํคญัและคุณค่าทางภูมิทศัน์วฒันธรรมอยา่งไร      

 3.2 สถานการณ์ในปัจจุบนัของนาเกลือบา้นแหลม เป็นอยา่งไร    

 3.3 ปัจจยัใดบา้งที&ก่อใหเ้กิดการเปลี&ยนแปลงนาเกลือบา้นแหลมและปัจจยัต่างๆเหล่านี�  

  ส่งผลต่อการเปลี&ยนแปลงนาเกลือบา้นแหลมอยา่งไรบา้ง      

 3.4 แนวโนม้การเปลี&ยนแปลงนาเกลือจะเป็นไปในทิศทางใด                              

4. ขอบเขตการศึกษา           

 4.1 ขอบเขตดา้นพื�นที&           

 พื�นที&ศึกษาครอบคลุมพื�นที&นาเกลือ อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชบุรี  

ภาพที& 1 ตาํแหน่งที&ตั�งจงัหวดัเพชรบุรี                               

ที&มา: การท่องเที&ยวแห่งประเทศไทย, ข้อมูลท่องเที�ยวเพชรบุรี, การเดินทาง, แผนที�จังหวัดเพชรบุรี,         

 เขา้ถึงเมื&อ 6 เมษา 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.folktravel.com/archive/phetchaburi.html

   

จ.ราชบุรี 

อ.หนองหญ้าปล้อง 

อ.แก่งกระจาน 

อ.บ้านแหลม 

อ.เมืองเพชร 

อ.ท่ายาง 
อ.ชะอาํ 

อ.บ้านลาด 

อ.เขาย้อย 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 



 
 

 
 

5. ผลที�คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา          

 คาดวา่จะไดรั้บขอ้มูลเกี&ยวกบันาเกลือ เรื&องคุณค่าและความสําคญัของภูมิทศัน์นาเกลือ

ในดา้นต่างๆ ได้แก่ คุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียภาพ คุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะ

ทอ้งที& คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางวฒันธรรม คุณค่าด้านสิ&งแวดล้อม และ

ศกัยภาพดา้นการท่องเที&ยว ซึ& งขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนตาํบลรวมไปถึงบุคคลที&สนใจ ทั�งนี�  เพื&อเป็นแนวทางและ

ฐานขอ้มูลในการพฒันาและอนุรักษน์าเกลือต่อไป 

6. แผนภูมิตัวแปรในการศึกษา          

 ในการศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ มีคุณค่าและความสําคญัอย่างไร กรณีศึกษา

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี นั�นมีปัจจยัหลายปัจจยัที&เกี&ยวขอ้ง แต่ในการศึกษาครั� งนี�  มุ่งเน้นศึกษา

ปัจจยัที&เกี&ยวขอ้ง ใน 3 ปัจจยั โดยปัจจยัแรก คือ ลกัษณะทางกายภาพของพื�นที& รายละเอียดประกอบ

ไปด้วย ลกัษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณไม ้สัตว ์สภาพ แวดล้อม

โดยรอบบริเวณพื�นที&ใกลเ้คียง สิ&งปลูกสร้าง และงานสถาปัตยกรรมพื�นถิ&นที&เกี&ยวขอ้ง ปัจจยัที&สอง

คือ ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ โดยมีประเด็นย่อย ไดแ้ก่ ลกัษณะทางสังคม กิจกรรม ประเพณี 

วฒันธรรม พฤติกรรมของคนในชุมชน ในการศึกษาสองปัจจยัขา้งตน้ที&กล่าวมานี�  เพื&อเป็นขอ้มูล

เบื�องตน้ และเพื&อเป็นการทาํความเขา้ใจกบัสภาพแวดลอ้มของพื�นที& ธรรมชาติของสังคม ชุมชน 

และพฤติกรรมในสังคมและปัจจยัสุดทา้ยในการศึกษา หน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง เพื&อมุ่งเน้นศึกษาถึง

คุณค่าและความสาํคญัของนาเกลือในดา้นต่างๆ ช่วยใหพ้ื�นที&เกิดการพฒันาไปในทิศทางที&ดี 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

-� หน่วยงานระดบัประเทศ 

-� หน่วยงานระดบัภูมิภาค 

 
 

-� ลกัษณะทางกายภาพ                                            -    ลกัษณะทางสงัคม      

-� ลกัษณะภูมิประเทศ/อากาศ                                  -    กิจกรรมชุมชน 

-� พืชพรรณไม/้สตัว ์                                               -    ประเพณี/วฒันธรรม 

-� สภาพโดยรอบบริเวณพื�นที&ใกลเ้คียง                    -    พฤติกรรมของคนในชุมชน 

-� สิ&งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมพื�นถิ&น              
 

ภาพที&  2 แผนภูมิตวัแปรในการศึกษา         

 

 

 

 

 

 

                   

ภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือมีคุณค่า

และความสาํคญัอยา่งไร กรณีศึกษา 

นาเกลือ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี 

การท่องเที&ยว 

การบริหารจดัการ ทศันคติประชาชน 

กฏหมายที&เกี&ยวขอ้ง หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

ลกัษณะทางกายภาพของพื:นที� ลกัษณะทาง สังคม เศรษฐกจิ  



 
 

 
 

                                                                บทที� 2                

  ความหมาย ทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารงานวจัิยที�เกี�ยวข้องและกรณศึีกษา 

 ภู มิ ทัศน์ว ัฒนธ รรม  เ ป็ นคํา ศัพท์และแนวความ คิ ดที& เ กี& ย ว ข้อง กับก า รศึ ก ษ า

สภาพแวดลอ้มที&มนุษยส์ร้างขึ�น นกัภูมิศาสตร์ชาวอเมริกนั ชื&อคาร์ล ซาวเออร์.(Carl Sauer) เป็นผู ้

ริเริ&มในการนาํคาํว่า “ภูมิทศัน์วฒันธรรม” มาใช้กันจนเป็นที&รู้จกักนัอย่างกวา้งขวางในกลุ่มนัก

ภูมิศาสตร์ และภูมิสถาปนิก คาร์ล ซาวเออร์มีความแน่วแน่ในการผลกัดนัหน่วยงานทางวฒันธรรม

ใหมี้อิทธิพลในการสร้างรูปโฉมของพื�นผวิโลกในเขตกาํหนดเฉพาะ ซึ& งนิยามคลาสสิกของซาเออร์ 

มีดงันี� .“ภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็นรูปแบบที&ปั� นแต่งมาจากภูมิทศัน์ธรรมชาติ โดยกลุ่มวฒันธรรมกลุ่ม

หนึ&ง วฒันธรรมเป็นตวัการ.(agent).ธรรมชาติเป็นตวักลาง.ภูมิทศัน์วฒันธรรมคือ ผลลพัธ์”.ในการ

ให้นิยามนี�  ซาวเออร์บ่งชี� วา่ สิ&งแวดลอ้มทางกายภาพควรคงไวซึ้& งความสําคญัที&ตวักลางร่วมอยูก่บั

กิจกรรมทางวฒันธรรมของมนุษย ์(Sauer, 1925: 19-53)       

 หลงัจาก คาร์ล ซาวเออร์ไดริ้เริ&มคาํว่า ภูมิทศัน์วฒันธรรม ไดมี้หลายองคก์รพยายามให้

คาํจาํกดัความของคาํวา่ ภูมิทศัน์วฒันธรรม ไวอ้ย่างหลากหลายมากขึ�นเพื&อตอบสนองกระแสการ

อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมที&แพร่หลายไปทั&วโลกตั�งแต่ครึ& งหลงัของคริสตศ์ตวรรษที& 20 เป็นตน้

มา (Wiley, 1993: 1639-1640) 

1. ความหมายของภูมิทศัน์วฒันธรรม          

 1.1 ความหมายแรก ภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็นแนวความคิดในการจาํกดัความของมรดก

วฒันธรรมประเภทหนึ& ง ซึ& งเป็นพฒันาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวฒันธรรม 

สาํหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื&องภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นที&แพร่หลายอยา่งมากในระยะหลายปี

ที&ผา่นมาจะเห็นไดว้า่ หลายหน่วยงานไดเ้ริ&มมีการดาํเนินการที&เกี&ยวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม เช่น 

ในปี พ.ศ. 2549 สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) ไดด้าํเนินโครงการสํารวจภูมิ

ทศัน์วฒันธรรม และการประชุมเชิงปฏิบติัการ แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื�นที&นาํ

ร่อง12 จงัหวดั ในขณะเดียวกนั สถาบนัการศึกษา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
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ศิลปากร ก็ไดท้าํการศึกษาวิจยัและตีพิมพห์นงัสือ แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมโดยไดรั้บ

การสนบัสนุนจาก สวช. (หทัยา สิริพฒันากุล, 2550: 2)      

  1.2 ภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม คือ ทรัพย์สินทางวฒันธรรม ที&แสดงถึงการผสมผสาน

เชื&อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นพฒันาการของสังคมมนุษย์และการตั�งถิ&นฐานผ่าน

กาลเวลาภายใต้อิทธิพลของข้อจาํกดัทางกายภาพและหรือเป็นสิ& งที&เห็นได้จากสิ& งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ แรงขบัเคลื&อนทางวฒันธรรมเศรษฐกิจและสังคมที&สืบเนื&องกนัมา.ใน World Heritage 

Convention ไดก้าํหนดมรดกโลกประเภทภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

   1.2.1.ภูมิทัศน์ที&ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั� งใจโดยมนุษย ์

(Landscape Designed And.Created Intentionally By Man)        

   1.2.2.ภูมิทศัน์ที&มีวิวฒันาการอนัเป็นผลมาจากความเปลี&ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และความเชื&อ (Organically Evolved Landscape) ไดแ้ก่ พื�นที&ปรากฏ

ร่องรอยของภูมิทศัน์โบราณ.(A Relic or Fossil Landscape) และภูมิทศัน์ที&ยงัคงมีวิวฒันาการอยู่

อยา่งต่อเนื&อง (A Continuing Landscape)        

   1.2.3.ภูมิทศัน์ที&มีความเชื&อมโยงกบัวฒันธรรมในพื�นที& เช่น ศาสนาลทัธิความ

เชื&อ 1.3.หน่วยงานระดบัชาติของสหรัฐอเมริกาที&ดูแลการอนุรักษแ์หล่งมรดกธรรมชาติ ซึ& ง

รวมถึงมรดกวฒันธรรมที&เกี&ยวขอ้ง ได้ให้ความหมายของภูมิทัศน์วฒันธรรมไวว้่าเป็นพื�นที&ภูมิ

ประเทศที&ประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติและวฒันธรรมซึ& งกี&ยวโยงกบัเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 

กิจกรรม บุคคล หรือกลุ่มบุคคล  แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ      

   1.3.1 ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที&ได้รับการออกแบบ (Historic Designed 

Landscape)              

   1.3.2.ภูมิทศัน์ทอ้งถิ&นที&มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์(Historic.Vernacular 

Land Scape)             

   1.3.3.พื�นที&ประวติัศาสตร์ (Historic Site)      

   1.3.4 ภูมิทศัน์ที&แสดงถึงชาติพนัธ์ุ (Ethnographic Landscape)            
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 1.4.ประเทศออสเตรเลีย ซึ& งเป็นประเทศที&ใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษ ์หรือการจดัการ

มรดกทางวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก ไดก้าํหนดความหมายภูมิทศัน์วฒันธรรมไวห้ลายประเภท ไดแ้ก่

  1.4.1 ภูมิทศัน์ที&มีความเชื&อมโยงซึ& งรวมถึงภูมิทศัน์ที&มีความหมายในทางศาสนา

  1.4.2 ภูมิทศัน์ที&สะทอ้นกระบวนการทางวฒันธรรมที&ยงัคงดาํเนินอยู ่ 

  1.4.3 สถานที&ที&มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมในประวติัศาสตร์หรือในช่วงเวลาหนึ& ง

  1.4.4 สถานที&ที&แสดงถึงชั�นทางประวติัศาสตร์     

  1.4.5.สถานที& ที&แสดงถึงความพึ& งพาของกิจกรรมต่างๆ ที& มีความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์บนวถีิของธรรมชาติ         

  1.4.6.ภูมิทศัน์ที&เป็นเส้นตรง        

  1.4.7.สถานที&ที&มีเรื&องราวเชื&อมโยงกบัภูมิทศัน์ของสถานที&นั�นๆ   

  1.4.8.สถานที&ที&แสดงถึงเรื&องราวหลากหลาย  หรือมีคุณค่าหลายประการ  

 1.5 พื�นที&ซึ& งมนุษยรั์บรู้ได้ โดยที&อตัลกัษณ์ของพื�นที&เป็นผลมาจากการกระทาํ และ

ปฏิกิริยาระหวา่งปัจจยัทางธรรมชาติและปัจจยัที&เกิดจากมนุษย ์โดยมีการกล่าวถึงการกระทาํที&เกิด

จากมนุษยใ์นอดีตซึ&งเป็นการเนน้ย ํ�าถึงประเด็นความสําคญัในเรื&อง “วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และ

การเปลี&ยน แปลง”              

 1.6.จากแนวคิดและการให้คาํจาํกัดความของสํานักงานคณะกรรมการว ัฒนธรรม

แห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ให้ความหมายภูมิทศัน์

วฒันธรรมว่า “ภูมิทศัน์วฒันธรรม” มาจากคาํ 4 คาํรวมกนั คือ.“ภูมิ” (นาม) หมายถึง ดิน “ทศัน์” 

(นาม).หมายถึง  ความเห็น การเห็น เครื&องรับรู้ สิ&งที&เห็น การแสดง ดงันั�น.“ภูมิทศัน์”.หมายถึง การ

รับรู้สภาพแวด ล้อมภูมิประเทศทั�งที&ปรากฏตามจริง และภาพลกัษณ์ในจิตใจที&รู้สึกได้.“วฒัน” 

หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม.“ธรรม” หมายถึง คาํประกอบทา้ยคาํที&เป็นนามธรรม เมื&อ

ประกอบแลว้มีความ หมายไม่ต่างไปจากคาํศพัทเ์ดิม ดงันั�น “วฒันธรรม” หมายถึง  สิ&งที&มนุษยท์าํ

ขึ�น สร้างขึ�น คิดขึ�นเพื&อใชใ้นการดาํรงอยู ่สืบทอด และพฒันาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญ

งอกงามของสังคมมนุษย ์ เป็นประโยชน์ทั�งทางกาย เช่น การบริโภค การใชส้อย หรือประโยชน์ทาง

ใจ  เช่น การชมสิ&งที&เจริญตาเจริญใจ สอดคล้องกบัการแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ “ทาง

รูปธรรม” ได้แก่ บา้น เรือน ศาสนสถาน การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรม งานศิลปะจิตรกรรม 
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ประติมากรรม งานฝีมือ สถาปัตยกรรม การใช้เวลาว่าง การพกัผ่อน และการสนทนาการ.“ทาง

นามธรรม” ไดแ้ก่ คติความเชื&อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วรรณคดี สภาพครอบครัว การเมือง 

การปกครอง การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ดงันั�น ภูมิทศัน์วฒันธรรม ก็คือทุกสิ&งทุกอย่างทั�งทาง

รูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ& งที&ผู ้คนในกลุ่มยึดถือร่วมกัน.(ค่านิยม) และได้กระทําต่อ

สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพื&อสร้างความเจริญงอกงาม และพฒันาสังคมของมนุษย.์(สํานักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549: 14-

19)              

 1.7.นกัภูมิศาสตร์ยงัไดใ้หค้วามหมายของภูมิทศัน์วฒันธรรมไวว้า่ เป็นร่องรอยและหลกั 

ฐานการเปลี&ยนแปลงผืนแผน่ดิน พื�นที&ภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มโดยมนุษย ์จากกิจกรรมตาม

วิถีชีวิตของชุมชนหรือชาติพนัธ์ุนั�น ซึ& งแสดงออกในลกัษณะรูปธรรมและนามธรรมอนัไดเ้รียนรู้

และถ่ายทอดสั&งสมกนัมาอย่างยาวนาน เป็นพฒันาการตั�งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน อาทิ  การ

สร้างบา้นเรือนพกัอาศยั สิ&งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ถนนหนทาง พื�นที&เกษตรกรรมและชุมชน

อนัเป็นสิ&งที&จบัตอ้งไดแ้ละรวมทั�ง สิ&งที&จบัตอ้งไม่ไดคื้อ บรรยากาศที&รับรู้ไดเ้ป็นจินตภาพเฉพาะ

ของชุมชนแห่งนั�น โดยอาจจะเรียกว่า เป็นบุคคลิกของพื�นที&นั�น.(เอกลกัษณ์) อนัรับรู้ไดจ้ากภาพที&

เห็น เสียงที&ไดย้นิ กลิ&นที&ไดรั้บและวถีิชีวติของผูค้นที&อยูแ่ห่งนั�น                                                                               

 1.8.โครงการอนุรักษสิ์&งแวดลอ้มศิลปกรรมไดใ้ห้คาํจาํกดัความภูมิทศัน์วฒันธรรมไวว้า่ 

เป็นพื�นที&ทางภูมิศาสตร์ที& ประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ อนัมี

ความเกี&ยวเนื&องกบัพฒันาการ ทางประวติัศาสตร์และมีคุณค่าด้านความงาม ภูมิทศัน์วฒันธรรม 

แสดงให้เห็นถึงตน้กาํเนิดและนิยามขา้งตน้ไดส้อดคลอ้งกบัความหมายของคาํวา่ “สิ&งแวดลอ้มทาง

วฒันธรรม.(Cultural Environment)” ซึ& งโครงการอนุรักษสิ์&งแวดลอ้มศิลปกรรมไดอ้ธิบายไวว้า่ เป็น

พื�นที&ทางภูมิศาสตร์ที&สะทอ้นและบอกเล่าเรื&องราวอนัเกี&ยวเนื&องกบัประวติัศาสตร์และพฒันาการ

ของสังคมของมนุษย ์อนัมีคุณค่าทั�งในอดีตและปัจจุบนั โดยให้ความสําคญักบัคุณค่าของพื�นที&โดย 

รวมมากกวา่สถานที&จุดเดียว จึงสามารถสะทอ้น วถีิชีวติของผูค้นโดยทั&วไปได ้       

 1.9 เกรียงไกร เกิดศิริ ไดป้ระมวลขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และไดใ้ห้ความหมายภูมิทศัน์

วฒันธรรมไวว้า่ เป็นผลที&แสดงออกมาในรูปของภูมิทศัน์ธรรมชาติที&มองเห็น โดยการที&วฒันธรรม

เป็นผูก้ระทาํ มีธรรมชาติเป็นสื&อกลาง นั&นคือ ภูมิทศัน์วฒันธรรม คือผลของการกระทาํดงักล่าว และ
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เป็นผลผลิตที&เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัของความเกี&ยวเนื&องกนัระหวา่งผลการกระทาํของชุมชนมนุษยช์าติ 

โดยก่อรูปขึ�นจากผลของวฒันธรรม และความสามารถเท่าที&จะเป็นไปตามแต่ที&ธรรมชาติ แวดลอ้ม

จะเอื�ออาํนวย ซึ& งก็คือมรดกอนัทรงคุณค่าที&ตกทอดมาจากวิวฒันาการทางธรรมชาติและความ

พยายามของมนุษยต์ลอดทุกยคุทุกสมยั           

  

 โดยใหค้าํจาํกดัความของภูมิทศัน์วฒันธรรมไวว้า่.“สภาพแวดลอ้มสรรคส์ร้างที&เกิดจาก

การจดัการของมนุษยเ์พื&อให้เกิดการดาํรงชีวิตอยู่โดยปกติสุขใน สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตินั�น 

แต่ทว่ามนุษยก์็มีขอ้จาํกดัในด้านต่างๆ ทั�งในแง่เทคโนโลยีที&เกี&ยวเนื&องกบัการดาํรงชีวิต ศาสนา  

ความเชื&อทาํให้การจดัการต่อพื�นที&เป็นไปไดร้ะดบัหนึ&งเท่านั�น.รวมไปถึงขอ้จาํกดัการรองรับ การ

เปลี&ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็เป็นปัจจยัหนึ& งให้มนุษยก์ระทาํต่อธรรมชาติได้

อย่างจาํกัด ผลลัพธ์ของการดาํเนินไปของวฒันธรรมมนุษย์บนธรรมชาติแวดล้อมนี� เองที& เป็น

ความหมายของคาํวา่ “ภูมิทศัน์วฒันธรรม” จากคาํจาํกดัความขา้งตน้ไดแ้สดงให้เห็นวา่ ความหมาย

ของภูมิทศัน์วฒันธรรม มีสาระสาํคญัคือ สภาพแวดลอ้มที&เกิดขึ�นจากการกระทาํที&เป็นผลกระทบซึ& ง

กนัและกนัระหว่าง วฒันธรรมของมนุษย์กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ซึ& งแสดงให้เห็นว่าหาก

มนุษยรู้์จกัการจดัการกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมอยา่งดีแลว้ ยอ่มส่งผลใหม้นุษยด์าํเนินชีวิตอยา่งปกติสุข 

และมีความมั&นคงในชีวตินั&นเอง.(เกรียงไกร เกิดศิริ, 2548: 83-84)        

 1.10 คณะกรรมการมรดกโลกไดใ้ห้ความหมายภูมิทศัน์วฒันธรรมไว้ว่าเป็นผลลพัธ์ที&

เกิดขึ�นจาก การผสมผสานกนัระหว่างธรรมชาติและมนุษย ์โดยแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของ

สังคมมนุษยแ์ละการตั�งถิ&นฐานของมนุษยผ์่านกาลเวลามาจนกระทั&งปัจจุบนั ภายใต้อิทธิพลของ

ขอ้จาํกดัทางกายภาพ โดยที&สิ&งแวดลอ้ม ทางธรรมชาติเป็นตวักาํหนดรูปแบบตลอดจนเป็นการสืบ

ต่อในทางสังคม เศรษฐกิจ และแรงกดดนัทางวฒันธรรมทั�งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน.โดย

พื�นที&ดงักล่าวได้ผ่านการเลือกเฟ้นตามหลกัเกณฑ์ของคุณค่า ในความโดดเด่นอนัเป็นสากล จน

สามารถเป็นตวัแทนที&ชดัเจนของภูมิทศัน์วฒันธรรม รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงหวัใจสําคญัของ

วฒันธรรมแห่งภูมิภาค จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภูมิทัศน์วฒันธรรมเป็นผลของ

ความสัมพนัธ์หรือการกระทาํต่อกนั ระหว่างวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ โดย
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สะทอ้นถึงพฒันาการของสังคมหรือของชุมชนนั�น จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ผา่นทางลกัษณะกายภาพ

ของพื�นที&ในสังคมหรือชุมชนนั�น  

 จากตวัอย่างแนวความคิดเรื& องภูมิทศัน์วฒันธรรมข้างต้นจะเห็นว่า ความหมายและ

ประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรมในแต่ละภูมิภาคมีทั�งความเหมือนและความต่างกนัไปตามจุดมุ่งห

มายการให้คาํจาํกัดความ ซึ& งเป็นไปตามความเชื&อและบริบททางด้านสังคมและวฒันธรรมของ

ภูมิภาคหรือประเทศนั�นๆแต่อาจกล่าวไดว้า่  หลกัการของภูมิทศัน์วฒันธรรมที&นาํมาใช้พิจารณาว่า  

“อยา่งไรถึงเรียกวา่ ภูมิทศัน์วฒันธรรม” น่าจะไดแ้ก่ 

 1.10.1 มีธรรมชาติเป็นรากฐานของมรดกทางวฒันธรรม 

 1.10.2 สิ&งแวดลอ้มเป็นบริบทของการกระทาํหรือกิจกรรมของมนุษย ์

  1.10.3.Sense of. Place เกิดจากการรับรู้ เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ&นและวฒันธรรมที&

สามารถเชื&อมโยงกบัปรากฏการณ์ ที&เกิดขึ�นในภูมิทศัน์นั�นทั�งที&เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

 นอกจากนี� ตามความหมายหรือคาํจาํกัดความของภูมิทัศน์วฒันธรรม จะเห็นได้ว่า

แนวคิดเรื&องบรูณาการที&แสดงผา่นแนวคิดภูมิทศัน์วฒันธรรม คือ ความพยายามที&จะโยงใยให้เห็นวา่ 

เราไม่สามารถคิดแยกส่วน ระหวา่งธรรมชาติและวฒันธรรมอยา่งที&เคยเป็นมาไดอี้กแลว้ เหตุเพราะ

ภูมิทศัน์ที&ปรากฏอยูใ่นทุกวนันี�แมจ้ะดูเหมือนเป็นมรดกทางธรรมชาติ หากแนวคิดแบบดั�งเดิม แต่ที&

แท ้จริงแลว้ภูมิทศัน์นั�นลว้นมาจากสิ&งที& เรียกว่า.“วฒันธรรม”.หรือสิ&งที&เกิดจากมนุษยท์ั�งสิ�น ส่วน

อีกแนวคิดหนึ& งคือ ความเปลี&ยนแปลง เนื&องจากภูมิทศัน์วฒันธรรมนั�น คือ พื�นที&ที&ถูกเปลี&ยนแปลง

โดยมนุษย์ทั� งที&โดยตั� งใจและโดยเหตุบังเอิญซึ& งทาํให้พื�นที&นั� นเกิด คุณค่าขึ� นมา ทั� งนี�  ความ

เปลี&ยนแปลงนั�นเกิดขึ�นต่อเนื&องตลอดเวลา มากบา้งน้อยบา้ง เร็วบา้งชา้บา้ง ทาํให้บางครั� งสามารถ

สังเกตเห็นได้จากผลของการเปลี&ยนแปลงนั�น ก่อให้เกิดผลชั�นทางประวติัศาสตร์ (Layers of 

History) ของภูมิทศัน์ 

 สําหรับหลายประเทศในยุโรป.เช่น.องักฤษ.ไดป้ระยุกตแ์นวคิดเรื&องความเปลี&ยนแปลง

นี� ในการอนุรักษ ์เชิงพื�นที&ที&เรียกวา่.Conservation of Historic Environment  ผา่นโครงการ Historic 

Landscape Characterization  ของ English Heritage ซึ& งเป็นการวิเคราะห์พื�นที&เพื&อหาอตัลกัษณ์ที&มี

คุณค่าในยคุต่างๆ โดยศึกษาความเปลี&ยนแปลง และพฒันาการของพื�นที&ตั�งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์

จนถึงปัจจุบนั และครอบคลุมพื�นที&ทุกตารางเมตรของประเทศเพื&อหาคุณค่าของพื�นที& และใช้เป็น
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ฐานขอ้มูลสาํหรับการวางแผนอนุรักษแ์ละพฒันาประเทศ สําหรับประเทศไทยหลกัการนี�อาจจะยงั

ไม่สามารถนาํมาใช้สําหรับพื�นที&ทั&วประเทศ เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ หากแต่น่าจะประยุกต ์

ใชไ้ดอ้ยา่งดีกบัการวางแนวทางภูมิทศัน์วฒันธรรมเฉพาะบางพื�นที&ในประเทศไทย เช่น เวียงกุมกาม 

จงัหวดเชียงใหม่.ซึ& งเป็นพื�นที&ที&มีการผสมผสานระหว่างพื�นที&ธรรมชาติ พื�นที&เกษตรกรรม พื�นที&

เมืองโบราณ  และการตั�งถิ&นฐานของชุมชนในปัจจุบนั 

 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยเหตุที&คุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นผลมาจากความเปลี&ยนแปลงที&

เกิดขึ�นตลอดเวลา การอนุรักษ์และปกปักรักษาคุณค่าของภูมิทศัน์นั�นจึงไม่ควรหยุดการเปลี&ยน 

แปลง หากแต่ควบคุมให้ดาํเนินไปตามแนวทางที&เหมาะสม การเขา้ใจในประเด็นเรื&องบรูณาการ

ระหวา่งธรรามชาติและวฒันธรรม และการยอมรับในการเปลี&ยนแปลงภูมิทศัน์วฒันธรรมจะทาํให้

เราสามารถตดัสินใจวางแผนจดัการหรืออนุรักษ ์ภูมิทศัน์วฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมและยั&งยนื                                   

 การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมจึงเป็นการจดัการดา้นต่างๆ ที&เกิดขึ�นแก่สังคมนั�นๆ ทั�ง

ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สิ&งที&มนุษยส์ร้างและการดาํารงชีวิตของผูค้นในลกัษณะ

นิเวศนั�น.ดว้ยเหตุที&ภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นภาพที&ปรากฏตามวิถีชีวิตที&ดาํรงอยูอ่ยา่งต่อเนื&องยาวนาน 

 อีกทั�งไดส้ร้างคติความเชื&อ ศิลปะ ความงามตามรสนิยมของงานและของกลุ่ม รวมสร้าง

ประเพณีเพื&อดาํรงรักษาองค์ประกอบในการดาํรงชีวิตไวต่้อมาหลายๆ รุ่นจนกลายเป็นวฒันธรรม

ของแต่ละทอ้งถิ&น เมื&อมีการพฒันาการต่อเนื&องจนมีเทคโนโลยีเขา้มาในชุมชน  ทาํให้การดาํรงชีวิต

เปลี&ยนไป การใชชี้วติและระบบนิเวศของชุมชนก็เปลี&ยนแปลงไปดว้ย  การจะให้ดาํรงชีวิตแบบเดิม

ทั�งหมดคงเป็นไปไม่ได ้หากแต่ตอ้งมีการเปลี&ยนแปลงไปตามรุ่นของคน.คนรุ่นเก่าก็มีการดาํรง 

ชีวติในแบบของตน คนรุ่นหลงัก็อยูด่ว้ยอุปกรณ์และวิถีการดาํรงชีวิตแบบใหม่ สิ&งที&ตอ้งจดัการ คือ 

การป้องกนัไม่ใหเ้ปลี&ยนแปลงเร็วและไม่ใหเ้ปลี&ยนแปลงทั�งหมด แต่ให้เปลี&ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป 

และเปลี&ยนไดเ้ฉพาะบางส่วนที&ยอมให้เปลี&ยนได ้และยอมไดม้ากนอ้ยเพียงใดอยา่งไรเท่านั�น การ

จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมจึงตอ้งจดัการที&ลกัษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ มนุษย ์องคป์ระกอบของ

ชุมชน เพื&อจะรักษาสิ&งแวดลอ้มเดิมไวใ้ห้ไดม้ากที&สุด ซึ& งก็จะไดภู้มิทศัน์ใกลเ้คียงของเดิมที&สุดดว้ย
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 ทั�งนี�  เมื&อเวลาผา่นไป การดาํรงชีวิตเปลี&ยนไปก็ตอ้งยอ่มให้ภูมิทศัน์เปลี&ยนไปบา้ง การ

จดัการจึงตอ้งไม่ให้เกิดการเปลี&ยนแปลงสิ&งที&มีลกัษณะเดิมของแต่ละรุ่น แต่ละบริเวณ แต่ละย่าน 

เพื&อรักษาลกัษณะเดิมไวใ้หรุ่้นหลงัไดศึ้กษา รู้สึกซาบซึ� งและคิดถึงรูปแบบการดาํเนินชีวติของบรรพ

บุรุษของตนไดบ้า้งเรื&องเหล่านี�  เป็นการศึกษาอดีตเป็นความรู้เพื&อการพฒันาปัจจุบนัและอนาคตของ

ตนไดถู้กตอ้ง และต่อเนื&องตามแนวทางที&บรรพบุรุษของตนไดท้าํไว ้ 

   

2. การจําแนกประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรม        

 การแบ่งประเภท ภูมิทศัน์วฒันธรรม ตามความมากน้อยหรือระดับที&มนุษย์เข้าไป

เปลี&ยนแปลงสภาพแวดลอ้มหรือสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์เดิม เพื&อพฒันาการของสังคมจะ

แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ            

  2.1 ภูมิทศัน์ที&ไดรั้บการจดัการ (Managed Landscape) ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้เลี�ยงสัตว ์ฟาร์

ม ปศุสัตว ์ป่าปลูก บา้น เถียงนา ฯลฯ         

  2.2 ภูมิทศัน์เกษตรกรรม (Cultivated Landscape).ไดแ้ก่ เกษตรกรรมแบบดั�งเดิม

ทุ่งนา ทุ่งหญา ไร่บุกเบิก มีสภาพธรรมชาติป่าเดิม หลงเหลืออยู่มาก.เกษตรกรรมผสมแบบดั�งเดิม 

และแบบสมยัใหม่เริ&มปลูกพืชพรรณชนิดเดียว เป็นจาํนวนมากกว่า การปลูกพืชหลายชนิด ปะปน

กนั มีสภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยู่ เกษตรกรรมแบบสมยัใหม่ ปลูกพืชพนัธ์ุเดียวเกือบทั�งพื�นที& 

สภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยูน่อ้ย         

  2.3 ภูมิทศัน์รอบนอกศูนยก์ลางเมือง (Suburban Landscape).ไดแ้ก่ เมืองขนาดเล็ก 

ที&พกัอาศยั ร้านคา้ ไร่สวน พื�นที&เกษตรกรรม และพื�นที&ธรรมชาติ     

  2.4.ภูมิทศัน์ชุมชนเมือง.(Urban.Landscape).ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มที&มีสิ&งก่อสร้าง

อาคารหนาแน่น มีสวนสาธารณะเป็นสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติที&สร้างขึ� น(สํานักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปาก. 2549.)  

 การแบ่งประเภทตามวิชาการด้านอนุรักษ์ภูมิทศัน์ (Landscape Conservation) หรือ       

ภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์ (Historic Landscape) ซึ& งไดแ้บ่งประเภทภูมิทศัน์ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

  1. ภูมิทศัน์ธรรมชาติ (ตามสภาพเดิมของธรรมชาติ)จาํแนกเป็น 2 ส่วน คือ  

   1.1.ภูมิทัศน์ทางโบราณคดี (Archaeological.Landscape).ได้แก่ ร่องรอยของ
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มนุษย ์โบราณ ป้อมปราการ เมืองโบราณ การตั�งถิ&นฐานของชุมชนโบราณ แหล่งพืชพรรณและ  

การเพาะ ปลูกแบบดั�งเดิม ฯลฯ          

   1.2.ภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์ (Historic Landscape)ไดแ้ก่ สนามรบ ชุมชนเมือง

พื�นที& อุตสาหกรรม โรงสี อ่างเก็บนํ�า คลองดั�งเดิม ฯลฯ       

  2..สวนสาธารณะ สวนสวยงาม ไดแ้ก่ สวน สะพาน คนัดิน พื�นที&เพาะปลูก บา้น

พกัตากอากาศ มุมมอง จุดชมววิ พื�นที&ชายทะเล          

 ดงันั�น จึงอาจแบ่งประเภทภูมิทศัน์วฒันธรรมตามหลกัวิชาการอนุรักษ์ไดเ้ป็น 2  กลุ่ม 

คือ              

   2.1.ภูมิทศัน์ที&ดดัแปลงสร้างขึ�นเพื&อพฒันาการของสังคม ซึ& งเกี&ยวเนื&องกบัการ

ตั�งถิ&นฐาน การสร้างเมือง ชุมชนและสังคม        

   2.2 ภูมิทศัน์ที&จดัสร้างขึ�นเพื&อเป็นพื�นที&ที&มีความสวยงาม คาํนึงถึงสุนทรียภ์าพ

เป็นส่วนที&พกัผอ่นหยอ่นใจ                            

 นกัมานุษยวทิยา ไดแ้บ่งวฒันธรรม ออกเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ& งอาจนาํมาใชแ้บ่ง 

ประเภท ภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็น 2 ประเภท คือ                                    

  1. รูปธรรม เช่น บา้นเรือน ศาสนสถาน การตั�งถิ&นฐาน ลกัษณะของชุมชน ลกัษณะ

ทางกายภาพ และ พื�นที&ที&เปลี&ยนแปลงเพื&อการดาํรงอยูข่องชุมชนและสังคม   

   2. นามธรรม เช่น คติความเชื&อ ประเพณี หรือความคิดอื&นๆ ที&เกี&ยวเนื&องกบัการ

กระทาํต่อภูมิศาสตร์ของชุมชนเพื&อการดาํรงอยูข่องสังคม      

 การแบ่งประเภทภูมิทศัน์วฒันธรรมตามความเขม้ขน้ของการจดัการของมนุษย์ที&มีต่อ

สภาพแวดลอ้ม ซึ& งแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ        

  1. ชุมชนที&มีภูมิทศัน์นาํวฒันธรรม       

  2. ชุมชนที&มีลกัษณะเด่นร่วมกนัทั�งภูมิทศัน์และวฒันธรรม   

  3..ชุมชนที&มีวฒันธรรมนาํภูมิทศัน์            

(เกรียงไกร เกิดศิริ, 2549.129-140)        
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 เกรียงไกร เกิดศิริ ผูข้ยายแนวความคิดนี�  ไดอ้ธิบายเพิ&มเติมว่า ในอดีตก่อนจะมีการตั�ง

ถิ&นฐานของมนุษย ์ภูมิลกัษณ์ของพื�นที&เป็นสภาพแวดลอ้มที&ส่งอิทธิพลต่อการเลือกตั�งถิ&นฐานของ

มนุษย ์หากพื�นที&นั�นๆ มีความเหมาะสมในการตั�งถิ&นฐาน เช่น มีแหล่งนํ� าจืดและมีพื�นที&เพาะปลูก

เพียงพอสาํหรับชุมชนและการขยายตวัที&จะมีขึ�น หรือเป็นตาํแหน่งที&สามารถเชื&อมโยงกบัพื�นที&อื&นๆ 

ไดโ้ดยสะดวกเหมาะแก่การคา้ขาย สาเหตุต่างๆเหล่านี� จึงเป็นปัจจยัใหมี้การตั�งบา้นเมืองขึ�น 

 ระยะภูมิทัศน์นําวัฒนธรรม นบัจากเมื&อมีการตั�งถิ&นฐานของมนุษยใ์นพื�นที&นั�นๆ คาํว่า 

ภูมิทศัน์วฒันธรรมจึงไดก่้อรูปขึ�น สําหรับระยะแรกเริ&มของการตั�งถิ&นฐานมนุษย ์ยงัมีขอ้จาํกดัใน

ด้านต่างๆ ทั�งในแง่ของแรงงาน ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนั�น มนุษย์จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ที&จะ

ปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศในพื�นที&นั�น ทั�งในเรื&องการตั�งถิ&นฐานและกิจกรรมการยงัชีพ 

การตั�งถิ&นฐานในระยะนี�  สิ&งแวดล้อมทางธรรมชาติ จะเป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินชีวิต จึงจดัได้ว่าเป็นช่วงเวลาที& “ภูมิทัศน์นําวัฒนธรรม” หรือเรียกได้ว่าเป็น“ภูมิทัศน์

วัฒนธรรมแบบชนบท” หรือ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบพื:นถิ�น” ซึ& งลกัษณะที&โดดเด่นคือ การ

ดาํเนินชีวิตใกลชิ้ดกบัสิ&งแวดลอ้ม มีระบบเครือญาติที&เขม้แข็ง เคารพสิ&งศกัดิ2 เหนือธรรมชาติ ระยะ
ลักษณะเด่นร่วมกัน เมื&อกาลเวลาผ่านไป หากพื�นที&ตรงนั�นยงัเหมาะกบัการอยู่อาศยัของมนุษย ์

ชุมชนมีพฒันาการมากขึ�นทั�งในแง่ของทรัพยากร แรงงาน ความรู้และเทคโนโลย ีช่วงนี� จึงตอ้งมีการ

ปรับภูมิทศัน์เพื&อให้สนองต่อความตอ้งการในการดาํรงชีวิตมากยิ&งขึ�น แต่อยา่งไรก็ตามคุณค่าของ

ระบบนิเวศ เดิมยงัไม่ไดล้ะทิ&งไปเสียทีเดียว ระยะนี� จึงอยูใ่นช่วงที&มีลกัษณะเด่นร่วมกนั หรืออาจจะ

เรียกไดว้่า เป็น  “ภูมิทัศน์กึ�งเมืองกึ�งชนบท” ระยะวฒันธรรมนาํภูมิทศัน์ เมื&อชุมชนมีการขยายตวั

มากและสังคมมีความซับซ้อนมากขึ�นประกอบกับมนุษย์มีความรู้และเทคโนโลยีในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ จึงมีความพยายามจะเอาชนะธรรมชาติแวดลอ้มที&มีอยูเ่ดิม จดัไดว้า่เป็นช่วงที& “ภูมิทศัน์

วฒันธรรมเมือง”สําหรับภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบวฒันธรรมนาํภูมิทศัน์ หรือภูมิทศัน์เมืองนั�นมกัจะ

เกี&ยวข้องกับการ จัดการเพื&อพฒันาและสร้างสรรค์ใหม่มากกว่าภูมิทัศน์วฒันธรรมแบบอื&นๆ 

เนื&องจากเมืองและชุมชนมีลมหายใจ มีความต้องการใช้สอยร่วมสมยั เพราฉะนั�นการจดัการที&

เกี&ยวขอ้งกบัเมืองจะมีประเด็นที&ใชป้ระกอบการพิจารณาที&หลากหลาย แต่สิ&งสําคญัประการหนึ&งคือ 

การวเิคราะห์ขนาดของแหล่งภูมิทศัน์วฒันธรรมนั�นวา่มีขนาดพื�นที&และความซบัซ้อนวา่มีมากนอ้ย
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เพียงไร โดยอาจจะจาํแนกตามขนาดเล็กไปหาใหญ่  ไดด้งัต่อไปนี�      

  1. อาคาร           

  2. บริเวณยา่น          

  3. ชุมชน           

  4. เมือง           

 กล่าวคือ อาคารหลายหลงัอยูร่่วมกนัเป็นบริเวณหลายบริเวณร่วมกนัเป็นยา่น หลายยา่น

ร่วมกนัเป็นชุมชน ชุมชนหลายชุมชนรวมกนัเป็นเมือง และเมืองต่างๆก็มีความสัมพนัธ์กนัและมี

เอกลักษณ์เฉพาะตวัที&แตกต่างกนัออกไป สําหรับองค์ประกอบที&เกี&ยวข้องตามทฤษฎีจินตภาพ   

(Kevin Lynch: Image of the City) ดงันี�          

  1. เส้นทางสัญจร (Path) เช่น ถนนหนทาง แม่นํ�าลาํคลอง    

  2. เส้นขอบ (Edge) คือ ขอบของเมือง เช่น แม่นํ�าเจา้พระยา   

  3. ชุมทาง/ชุมชน (Node) เป็นจุดที&มีการชุมนมของผูค้นและกิจกรรมที&หลากหลาย 

เนื&องจากเป็นจุดบรรจบของการคมนาคมหลายเส้นทาง      

  4. ยา่น (District) คือบริเวณชุมชนที&มีลกัษณะเด่นชดัของกลุ่มชนหรือกลุ่มอาชีพ

  5. จุดหมายตา (Landmark) มกัจะเป็นสิ&งที&เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัในระยะไกล 

  

 องคป์ระกอบทางกายภาพ         

  แนวความคิดเกี&ยวกบัองค์ประกอบทางกายภาพจากการศึกษาของ Speiregen, 

PaulD องคป์ระกอบทางกายภาพของเมือง ประกอบดว้ย               

  1..สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ (Landform and nature).เป็นการวิเคราะห์ความ 

สัมพนัธ์ระหว่างสภาพภูมิประเทศกับภูมิทศัน์เมืองและสถาปัตยกรรมในเชิงสุนทรียภาพและ

ประโยชน์การใชส้อย รูปร่าง ขนาด และความแน่นของเมือง (Shape, Size and Density) เป็นการ

วเิคราะห์ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชป้ระโยชน์แต่ละพื�นที&ของเมืองกบัเส้นทางสัญจร            

  2..สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ (Landform and nature) เป็นการวิเคราะห์ความ 

สัมพนัธ์ระหว่างสภาพภูมิประเทศกับภูมิทัศเมืองและสถาปัตยกรรมในเชิงสุนทรียภาพและ      

ประโยชน์การใชส้อย           
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  3..รูปร่าง ขนาด และความแน่นของเมือง (Shape,Size and Density) เป็นการ

วเิคราะห์ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชป้ระโยชน์แต่ละพื�นที&ของเมืองกบัเส้นทางสัญจร      

 

3. วตัถุประสงค์และแนวคิดการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม      

 ภูมิทศัน์วฒันธรรมมีความสําคญัและมีคุณค่า เป็นสิ& งหนึ& งที&สามารถแสดงเอกลกัษณ์

ของสังคมหรือชุมชนและสะทอ้นถึงพฒันาการที&ดาํรงอยูข่องสังคมนั�นๆหากไม่ไดรั้บการจดัการที&

เหมาะสมก็อาจจะถูกทาํลายลงด้วยสาเหตุต่างๆทั�งจากโดยธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์เอง

เนื&องจากภูมิทศัน์วฒันธรรมก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัทรัพยากรอื&นๆ ซึ& งมีโอกาสจะสูญหายถูกทาํลาย 

หรือทาํให้เหลือน้อยลง ดังนั�น การแสวงหาวิธีการจดัการที&เหมาะสมจึงเป็นสิ& งจาํเป็นเร่งด่วน

สาํหรับภาวะการณ์ในปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลหลกัที&ตอ้งจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม  เนื&องจาก 

  1. ไม่มีสิ& งที&สามารถนาํมาทดแทนสภาพความสมดุลของภูมิทศัน์วฒันธรรมเดิม

  2. หากถูกทาํลายแลว้ ไม่มีทางที&สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่   

  3. ภูมิทศัน์วฒันธรรมไวต่อการสูญหาย ถูกทาํลาย หรือหมดไป    

  4. เป็นสิ&งแสดงถึงความเป็นอยูห่รือเอกลกัษณ์ของสังคมนั�นๆ   

  5. เป็นพื�นฐานสาํคญัในการพฒันาสังคมสู่ความย ั&งยนื      

(สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,  

2549: 14-15) 

 3.1 วตัถุประสงคก์ารจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม      

        สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม คือ การักษาคุณค่าและความสําคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรมให้คงอยู่และย ั&งยืน

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมของสังคมในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

  3.1.การรวบรวมข้อมูลภูมิทศัน์วฒันธรรม สําหรับการวางแผนและดาํเนินการ

รักษาคุณค่าและความสาํคญัเพื&อประโยชน์ของการดาํรงอยูข่องสังคม    

  3.2.ใช้ขอ้มูลที&ไดรั้บเพื&อการวิเคราะห์ วางแผนและดาํเนินงานที&เกี&ยวขอ้งกบัภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมของสังคมอยา่งเหมาะสม        

  3.3.สร้างความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของภูมิทัศน์วฒัน์ธรรมของ

   ส
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สังคมนั�นแก่ สมาชิก           

  3.4.สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมผูเ้ป็นเจา้ของภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 3.2.แนวคิดการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม                

  แผนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมโดยทั&วไปมีอยูด่ว้ยกนั 3 ขั�นตอน คือ  

  3.2.1.การศึกษาขอ้มูลรายละเอียดเกี&ยวกบัพื�นที&และโครงสร้างของโครงการ 

  3.2.2 การประเมินผลและกาํหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการรวมทั�งการแสดงเหตุผล

ประกอบ              

  3.3.3 กําหนดวิธีการและเครื& องมือที&จะทําให้บรรลุว ัตถุประสงค์ ภู มิทัศน์

วฒันธรรมบางแห่งมีความสําคญัและคุณค่าสมควรตอ้งอนุรักษป์กป้องไว ้หลกัการจดัการภูมิทศัน์

ของ  International Union for Convention of Natural and Natural Resources (IUCN) 6 จึงถูกนาํมา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวคิดในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม ซึ& งประกอบดว้ย    

   1. การักษาภูมิทศัน์วฒันธรรมตอ้งการการสนบัสนุนในเชิงเศรษฐกิจ 

   2..การรักษาภูมิทศัน์วฒันธรรมตอ้งการการสนับสนุนจากท้องถิ&นและผูที้&

เกี&ยวขอ้ง   3..องค์ประกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียด ต้อง

เก็บและรวบรวมขอ้มูล และนาํมาวเิคราะห์เพื&อวางแผนจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม   

   4..การวางแผนจดัการตอ้งมีการวิเคราะห์คุณค่า จุดมุ่งหมาย ผลกระทบ และ

ขอ้มูลดา้นต่างๆ เพื&อการตดัสินใจที&เหมาะสม        

   5..กฏระเบียบขอ้บงัคบัควรยึดหยุน่ได ้และตอ้งคาํนึงสิทธิของชุมชนทอ้งถิ&น

   6..การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมต้องพิจารณาปัจจยัครอบคลุมทุกด้านทั�ง

สภาพ แวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวฒันธรรม (สํานกังานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 2549.)  

 Pregil and Volkman.ไดส้รุปไวว้่า การอนุรักษ์ภูมิทศัน์ (Cultural Conservation) ใน

สหรัฐ อเมริกา ซึ& งเริ& มตั� งแต่ศตวรรษที& 19 ได้ให้ความสนใจการปกป้อง รักษาสภาพแวดล้อม

ธรรมชาติก่อนที&จะขยายครอบคลุม การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ในเวลาต่อมาโดยได้

วางแผนระบบการอนุรักษ ์อนัประกอบดว้ย        

   1. การศึกษาพื�นที&โดยละเอียด       

   ส
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   2. การคน้หาความสาํคญัของพื�นที&ที&มีต่อชุมชน    

   3. การศึกษาคุณค่าของพื�นที&เพื&อแปลความหมายแสดงใหส้ังคมรับรู้ 

   4..การกาํหนดขอบเขตพื�นที&สงวนรักษาและพื�นที&พฒันา   

   5..การกาํหนดกลยทุธ์ในการอนุรักษพ์ื�นที&     

 ดงันั�น จึงอาจนาํแนวคิดการวางแผนการอนุรักษ์นมาประยุกต์ใช้ในการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมได ้ส่วนคณะทาํงานโครงการอนุรักษ์สิ&งแวดลอ้มศิลปกรรมแห่งสํานกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ไดน้าํระบบจดัการมรดกทางวฒันธรรมของเดนมาร์กซึ& ง

เรียกวา่ SAVE (Survey of Architectural Value in the Environment) และCHIP (Cultural Heritage 

in Planning) มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย  ดงันั�น จึงไดน้าํเอาระบบที&ไดป้รับใชแ้ลว้มาเป็นแนวคิด

ในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม โดยมีขั�นตอนการดาํเนินการ  2  ระยะ คือ    

 1..การศึกษาระดบักวา้ง ไดแ้ก่        

  1.1.การศึกษาพื�นที&และลกัษณะเฉพาะของชุมชนเพื&อหาภูมิทศัน์วฒันธรรมของ

ชุมชน              

  1.2.การสาํรวจและกาํหนดขอบเขตภูมิทศัน์วฒันธรรม    

  1.3.การจดัลาํดบัความสาํคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรม    

 2..การศึกษาระดบัรายละเอียด ไดแ้ก่       

  2.1.การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวิเคราะห์ภูมิทศัน์วฒันธรรม ดว้ยการสํารวจดว้ย

ระบบ Thai SAVE และศึกษาแนวโนม้  อุปสรรค และปัญหา      

  2.2.การกาํหนดกลยทุธในการวางแผนจดัการ                           

(สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2549: 16-19)             
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  4. ความหมายและความสําคัญของมรดกทางวฒันธรรม       

 ในอดีตการอนุรักษมุ์่งความสนใจใหก้บังานศิลปะหรือโบราณสถานที&มีความสําคญั ซึ& ง

เป็นการอนุรักษ์อาคารและวตัถุเพียงอย่างเดียวเท่านั�น นบัตั�งแต่ปี 1950 ประชาชนเริ&มตระหนกัว่า

การดาํรงชีวิตมีความเกี&ยวขอ้งกบัสิ&งแวดลอ้ม ที&อาศยัอยูร่วมทั�งเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความ 

สัมพนัธ์ทางจิตใจและเพื&อการยกระดบัการดาํรงชีวิต จึงเกิดแนวความคิดของมรดกทางวฒันธรรม

ขึ�น เช่นเดียวกบัการศึกษาพื�นที&ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง ที&ไดมี้หลายหน่วยงานเล็งเห็นความสําคญัใน

ฐานะของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม จากเอกลกัษณ์และความสําคญัของพื�นที&อนัไดแ้ก่ โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรมพื�นถิ&น และย่านประวติัศาสตร์ สิ& งเหล่านี� ล้วนเป็นเอกลักษณ์ที&หล่อ

หลอมขึ�นโดยผ่านการดาํรงอยู่ของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั�งบริบทต่างๆทั�งทางดา้นวฒันธรรม 

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ทั�งหมดนี�  หล่อหลอมให้เกิดมรดกทางวฒันธรรมขึ�นเป็นเอกลกัษณ์ของ

พื�นที& จากความสําคญัของบริบท และสิ&งแวดลอ้มของเมืองและชุมชนที&อยู่อาศยัทาํให้เกิดคาํจาํกดั

ความเกี&ยวกบัมรดกทางวฒันธรรมและภูมิทศัน์วฒันธรรม ขึ�นดงันี�      

 4.1 มรดกทางวฒันธรรม         

 Feilden and Jokileht ไดใ้หค้วามหมายของมรดกทางวฒันธรรมวา่ มรดกทางวฒันธรรม

นั�นมีหลายประเภท มิไดเ้ป็นเพียงโบราณสถาน อาคาร พื�นที&ประวติัศาสตร์ และสวนเท่านั�น แต่

หมายรวมถึงสิ&งแวดลอ้มที&ถูกสร้างขึ�นทั�งหมดรวมทั�งระบบนิเวศ เป็นเครื&องหมายแสดงกิจกรรม

และความสาํเร็จของมนุษยใ์นอดีต และเป็นหนึ&งในทรัพยากรที&ไม่สามารถสร้างขึ�นใหม่ไดที้&สําคญั

ของโลก (จนัทิรา เกื�อดว้ง, 2548: 6)          

 ในการประชุมสมยัสามญัของ องค์การวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  

(UNESCO) ครั� งที& 17 เมื&อวนัที& 16 พฤศจิกายน ปี 2515 ณ กรุงปารีส ที&ประชุมไดม้ติอนุมติั วา่ดว้ย

การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก ได้ให้คาํจาํกดัความในเรื&องของมรดก

ทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติไวด้งันี�         

 มรดกทางวฒันธรรมหมายถึง.อนุสรณ์ (Monuments) คือ ผลงานทางสถาปัตยกรรม 

ประติมา กรรม จิตรกรรม ส่วนประกอบหรือโครงสร้างทางโบราณคดีที&มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

ศิลปะ หรือ กลุ่มอาคาร (Groups of building) เป็นกลุ่มของอาคารที&แยกกนั หรือต่อ เนื&องกนัโดย 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ความร่วมลกัษณะ หรือที&ตั�งอนัเหมาะสมในภูมิทศัน์สถานที&  คือ ผลงาน
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ของมนุษย ์หรือผลงานอนัผสมกนัระหวา่ง ธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นสถานที&ซึ& งไม่มีอาคารอยูเ่ลยแต่

เป็นสถานที&ที&มีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ สุนทรียภาพ ชาติพนัธ์ุวิทยา.(Ethnological) หรือ

มานุษยว์ิทยา.(Anthropological) มรดกทางธรรมชาติ หมายถึง ลกัษณะทางธรรมชาติ อนัประกอบ  

ดว้ย ภูมิสัณฐานทางกายภาพ ชีวภาพ มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และวทิยาศาสตร์ รวมไปถึงสถานที&

ทางธรรมชาติ หรือพื�นที&ที&ธรรมชาติกาํหนดขอบเขตไวแ้น่ชัด มีคุณค่าทางดา้นวิทยาศาสตร์ การ

อนุรักษ ์(Conservation) หรือความงามแห่งธรรมชาติ ในการจดัมรดกทางวฒันธรรม ไดจ้ดัประเภท

ของอนุสรณ์สถานเอาไว ้2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ                            

 กลุ่มที& 1 ซากอารยธรรม (Dead Monuments) คือ สถานภาพของโบราณสถานนั�น   

ลกัษณะเป็นซากหลกัฐานทางอารยธรรมในอดีตมากกวา่จะใชส้อยไดใ้นปัจจุบนั                        

 กลุ่มที& 2 อนุสรณ์ที&ยงัใช้ประโยชน์ (Living Monuments) คือ อนุสรณ์สถานที&ยงัคง

ประโยชน์ทางการนั�นๆ (ณวรรธน์ สายเชื�อ, 2541: 53)                 

 4.2 แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม   

 แนวทางการจดัการมรดกทางวฒันธรรมนั�นมีอยูด่ว้ยกนัหลายรูปแบบขึ�นอยูก่บัลกัษณะ

ของพื�นที&ความตอ้งการใช้สอยร่วมสมยัและคุณค่าดา้นต่างๆของพื�นที&และในการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมในพื�นที&ใดๆอาจไม่ไดใ้ช้แนวทางการจดัการเพียงแค่แนวทางเดียวแต่อาจตอ้งประยุกต์

แนวทางที&หลากหลายเขา้ดว้ยกนั ในที&นี� สามารถแบ่งแนวทางการจดัการและการอนุรักษ์ เป็น 6 

แนวทาง ดงันี�             

 1. การดูแลรักษา (Maintenance)        

 2. การรักษาใหค้งสภาพ (Preservation)       

 3. การบูรณะปฏิสังขรณ์ (Restoration)       

 4. การสร้างขึ�นใหม่ (Reconstruction)       

 5. การปรับประโยชน์ใชส้อยใหม่ (Adaptation)      

 6. การพฒันา และการสร้างสรรคใ์หม่ (Development and Creation)  
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รายละเอียดประกอบดว้ย           

  1. การดูแลรักษา (Maintenance)        

  คือ ขั�นตอนแรกของการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและการจดัการมรดกทางวฒันธรรม

ให้คงอยู่ในสภาพที&มั&นคงสมบูรณ์และเรียบร้อยอยู่เสมอ ขั�นตอนนี� ท ําได้ง่าย ไม่ต้องอาศัย

ผูเ้ชี&ยวชาญไม่สิ�นเปลืองค่าใช้จ่าย เป็นขั�นตอนการเฝ้าระวงัมรดกทางวฒันธรรม ไม่ให้เกิดการ

เสื&อมสภาพซึ& งทาํได้ดว้ยการดูแลรักษาอยูอ่ยา่งสมํ&าเสมอ และหากเกิดการเสื&อมสภาพก็สามารถทาํ

การซ่อมแซมไดอ้ย่างทนัท่วงที ดีกว่าปล่อยให้เสื&อมสภาพลงแลว้มาบรูณะปฏิสังขรณ์กนัในภาย 

หลงัซึ& งจะตอ้งใชง้บประมาณและบุคลากรเป็นจาํนวนมาก อีกทั�งในขั�นตอนการบรูณะอาจตอ้งส่ง 

ผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวม ในประเด็นเรื&องความจริงแทข้องรูปแบบและวสัดุอีกดว้ย 

  2. การรักษาใหค้งสภาพ (Preservation)       

  แนวทางการรักษาให้คงสภาพนี�  เป็นแนวความคิดที&ได้รับการสืบทอดมาจากแนวคิด

การอนุรักษข์องโลกตะวนัตก โดยมกัใชว้ิธีการจดัการนี�กบัโบราณสถานที&ขาดการใชส้อยร่วมสมยั

ของปัจจุบนัไปแล้ว คุณค่าของโบราณสถานเหล่านี� จึงมีประโยชน์ในการศึกษาโดยทาํหน้าที&เป็น

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที&แสดงความรุ่งเรือง ของคนในอดีตโดยสาเหตุของการเลือกใช้วิธีการ

อนุรักษ์ตามสภาพดั� งเดิมเนื&องจากไม่ต้องการสิ& งแปลกปลอมมาสร้างต่อเติมไว้บนตัวของ

โบราณสถาน เพราะอาจเป็นการบิดเบือนหลักฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี  และอาจ

ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผูม้าศึกษาได้ ในการนี� โบราณสถานเหล่านี� อาจเสื&อมสภาพลงจนไม่

สามารถบ่งบอกถึงลกัษณะดั�งเดิม หรือหากบรูณะปฏิสังขรณ์จะตอ้งแบบสันนิษฐานที&ชดัเจนซึ& ง

แสดงถึงรูปแบบดั�งเดิม หากมีการบรูณะขึ�นตามการสันนิษฐานแลว้ จะเป็นการทาํลายหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีลงอยา่งสิ�นเชิงและสร้างขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ที&ผิดพลาดได ้อีกทั�ง

โบราณสถานในกลุ่มนี� ไดต้ดัขาดไปจากการใชส้อยในชีวิตประจาํวนัของคนในชุมชนแล้ว จึงไม่มี

ความจาํเป็นใดๆ ที&จะตอ้งไปแตะตอ้งไปมากกวา่การเสริมความแขง็แรงเท่านั�น   
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 3. การบรูณะ (Restoration)         

 การบรูณะ คือ การซ่อมแซมปรับปรุงให้สถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์วฒันธรรมให้

กลมกลืนกับของเดิมให้มากที&สุด แต่ก็ควรทาํให้สามารถแยกแยะถึงสิ& งที&มีอยู่เดิมกับสิ& งที&ได้

ปรับปรุงใหม่ การจดัการในลกัษณะดงักล่าวมุ่งหมายที&จะทาํให้คุณค่าที&เป็นนามธรรมดา้นต่างๆ ที&

เกี&ยวเนื&องกบัพื�นที&นั�นกลบัมามีความชดัเจนมากยิ&งขึ�น โดยเฉพาะในแง่คุณค่าดา้นจิตวิญญาณ และ

คุณค่าดา้นการศึกษา เนื&องจากการแปลความหมายเพื&อสร้างความเขา้ใจต่อมรดกทางวฒันธรรมเป็น

สิ&งที&ทาํไดย้าก  เพราะกระบวนทศัน์และวิถีชีวิตของคนในสังคมได้เปลี&ยนแปลงไป จนขาดความ

เชื&อมโยงกบัอดีต เป็นผลให้การมีส่วนร่วมในการปกปักรักษา และความเขา้ใจที&มีต่อมรดกทาง

วฒันธรรมอนัเป็นรากเหง้าของคนในสังคมตํ&าลงไปด้วย การนี� หากมีการบรูณะให้เกิดสภาพที&

ชัดเจนทางมรดกวัฒนธรรมนั� นๆย่อมจะสร้างแรงบนดาลใจ สร้างประสบการณ์และสร้าง

จินตนาการถึงคุณค่าดา้นต่างๆ ของภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื�นที&ไดเ้ป็นอยา่งดี   

  4. การปฏิสังขรณ์ หรือการสร้างขึ�นใหม่ในรูปแบบเดิม (Reconstruction)  

  การสร้างขึ�นใหม่ คือ การทาํให้มรดกทางวฒันธรรมและภูมิทศัน์วฒันธรรมที&เคย

สูญเสียรูปร่างไปหรือพงัทลายกลบัมาอยู่ในรูปที&เคยเป็น การจดัการในลกัษณะนี� ตอ้งขึ� นอยู่กับ

ขอ้มูลหลกัฐานวา่มีเพียงพอในการก่อสร้างใหม่หรือไม่ เช่น การมีภาพถ่ายหรือการบึนทึกขอ้มูลใน

รูปแบบต่างๆหรือมีการสาํรวจรังวดัไวก่้อนแลว้ แนวความคิดการสร้างใหม่นี�  แมว้า่จะไม่สอดคลอ้ง

กบัแนวความคิดการอนุรักษที์&คาํนึงถึงความแทจ้ริงของอาคาร หรือวสัดุ แต่ทวา่เมื&อมีความตอ้งการ

ใชส้อยร่วมสมยัหรือในกรณีที&อาคารนั�นๆ เป็นอาคารที&มีความสาํคญัมากในแง่ของจิตวิญญาณ หรือ

การใชส้อยของผูค้นก็มีเหตุผลที&จะมีการปฏิสังขรณ์ขึ�นใหม่เพื&อ ตอบสนองต่อการใชส้อยนั�นๆ 

  5. การปรับประโยชน์ใชส้อย (Adaptation)      

  การปรับประโยชน์ใช้สอย หมายถึง การเปลี&ยนแปลงหน้าที&เดิมของอาคาร หรือ       

ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบดั�งเดิม เพื&อตอบสนองต่อหนา้ที&ใชส้อยใหม่แต่ในการปรับเปลี&ยนรูปแบบใช้

สอยใหม่ ตอ้งคาํนึงคุณค่าดา้นต่างๆ ของมรดกทางวฒันธรรมนั�นเป็นหลกัสําคญั เพราะวา่กิจกรรม

ใหม่บางประเภทอาจส่งผลกระทบหรือลดทอนคุณค่าดา้นต่างของมรดกทางวฒันธรรมลง สําหรับ

กิจกรรมหรือการเปลี&ยนแปลงการใช้สอยใหม่ควรจะเคารพต่อมรดกวฒันธรรมเดิมหรือกิจกรรม 

เดิมที&มีอยูใ่นพื�นที&  ทั�งในแง่ของประเภท ขนาด รูปแบบ สัดส่วน สี และพื�นผิว ควรจะคลายคลึงกบั
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สิ&งที&มีอยู ่เดิม และควรหลีกเลี&ยงการเลียนแบบที&อาจจะก่อให้เกิดความสับสนไดว้า่ของสิ&งไหนเป็น

สิ&งเดิม หรือของสิ&งไหน ไดส้ร้างขึ�นใหม่         

  6. การพฒันาและสร้างสรรคใ์หม่ (Development and New Creation)  

  การพฒันาและสร้างสรรค์ใหม่ เป็นการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมที&ส่งผลกระทบต่อ

พื�นที&มากที&สุดจากแนวคิดเรื&องการพฒันาที&ย ั&งยืนที&คาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรที&มีอยู่อย่างคุม้ค่าและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวความคิดดงักล่าวไม่ไดป้ฏิเสธหรือเป็นปรปักษ์ต่อการพฒันาหรือ

การสร้างสรรคใ์หม่แต่อยา่งใด เพียงแต่ระบุวา่การพฒันาหรือการสร้างสรรคใ์หม่นั�นตอ้งมีคุณค่า มี

ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อชุมชนเจา้ของพื�นที&โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม โดยตระหนกัว่า ปัจจุบนัปัญหาสิ&งแวด้ลอ้มไดส่้งผลกระทบไปยงัทุกพื�นที& จนเขา้

สภาวะการณ์ที&โลกไม่อาจเสียความสมดุลยใ์ดๆไปไดอี้กทรัพยากรที&เราใชส้อยอยูทุ่กวนันี�  เป็นสิ&งที&

เราหยิบยืมมาจากลูกหลานของเราในอนาคต เพราะฉะนั�นประเด็นการพฒันาหรือการสร้างสรรค์

ใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกบับริบทต่างๆของพื�นที&จึงเป็นโจทยที์&ยาก ตอ้งผา่นการพิจารณาอยา่ง

ละเอียดถี&ถ้วน และตอ้งระดมความเห็นจากผูรู้้หลายแขนง ทั�งในเชิงทฤษฏีและภาคปฏิบติั เพื&อให้

การจดัการทางภูมิทศัน์วฒันธรรมในรูปแบบนี� เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการใชส้อย และตอ้ง

ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที&สุดและควรออกแบบด้วยความเคารพต่อมรดก ทาง

วฒันธรรมและภูมิทศัน์วฒันธรรมที&มีอยูด่ ั�งเดิมในพื�นที&ดว้ย (สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549: 22 – 23)    

 จากความสําคญัของบริบท และสิ&งแวดลอ้มของเมืองและชุมชนที&อยู่อาศยัทาํให้เกิดคาํ

จาํกดัความมรดกทางวฒันธรรมและภูมิทศัน์วฒันธรรมขึ�นดงันี�      

 1. มาตรการทางการเงิน (Financial Instruments) มาตรการทางการเงิน หมายถึง 

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที&หน่วยงานภาครัฐระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถิ&น นาํมาใชเ้ป็น

การสร้างแรงจูงใจแก่เจา้ของอาคารในการเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ คือ เงิน

ช่วยเหลือและเงินใหย้มื ระบบภาษี การโอนสิทธิ2 ในการพฒันาที&ดินและอาคาร   

 2. การยกยอ่งและการใหร้างวลั แรงจูงใจในลกัษณะนี�  โดยทั&วไปแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 

คือ การใหร้างวลัยกยอ่งตวับุคคล คือการยกยอ่งหรือแสดงการยอมรับผูเ้ชี&ยวชาญ หรือประชาชนใน

พื�นที&  ซึ& งดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารเก่า หรือบริเวณซึ& งมีคุณค่าทาง
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ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เพื&อเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลหรือชุมชนอื&น และการให้รางวลัสถานที& 

ซึ& งหมายถึง การแสดงการยอมรับและประชาสัมพนัธ์ใหส้าธารณะชนไดรั้บรู้   

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การอนุรักษ์ หรือพฒันาพื�นที&อาคารที&มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอาจทาํไดห้ลายวิธี 

เช่น การปรึกษาสาธารณะและกลไกระดบัรากหญา้       

 4. การฝึกอบรม (Training Programmers) การให้การฝึกอบรม และการแลกเปลี&ยน

ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจที&สําคญั และเป็นที&นิยมมากอีกมาตรการหนึ& ง เนื&อง 

จากมาตรการนี� เป็นกิจกรรมที&จะส่งผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชน และทอ้งถิ&นโดยตรงในลกัษณะการ

สร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถิ&น การให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ความรู้ ความเชี&ยวชาญตลอดจน

ทกัษะเฉพาะดา้นให้แก่กลุ่มคน จะทาํให้กิจกรรมการอนุรักษ์ที&ตอ้งการความเชี&ยวชาญเฉพาะดา้น

เกิดขึ�นไดจ้ริง สามารถลบลา้งแนวความคิดที&วา่ “งานดา้นการอนุรักษมี์ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูงเกิน 

ไป” หรือ “ในปัจจุบนัจะหาคนทาํงานดา้นนี� ไดน้้อยเต็มที” ซึ& งบ่อยครั� งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถ

ผลกัดนัดา้นการอนุรักษใ์หเ้กิดขึ�นเป็นรูปธรรมได ้       

 5. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษแ์ละให้การศึกษาแก่ชุมชน (Promotion and Public 

Education) การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชนมีเป้าหมายหลกัเพื&อสร้าง

ความสนใจ และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัแนวความคิดเรื&องการอนุรักษ์ มากกว่าการ

ดาํเนินกิจกรรมการอนุรักษ์โดยตรง แรงจูงใจประเภทนี� จดัเป็นกระบวนการที&สําคญัมากในการ

สร้างพื�นฐานและทศันคติตลอดจนมุมมองดา้นการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดงันี�

 6. การทาํป้ายอนุสรณ์ (Commemoration) หมายถึง การนาํเสนอขอ้มูลจาํเพาะพื�นฐาน

เกี&ยวกบัสถานที&ที&มีความสําคญัทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เพื&อเป็นการให้ความสําคญัแสดง

การระลึกถึงสถานที& รวมทั�งเป็นการใหข้อ้มูลพื�นฐานแก่ผูม้าเยอืนดว้ย    

  6.1 การนาํเสนอและการแปลความหมาย (Presentation and Interpretation) เทคนิค

นี� นิยมนาํมาใช้กบัอาคารทั&วไป ที&ไม่มีความโดดเด่นมากแต่ก็จดัอยู่ในเขตที&ควรค่าแก่การอนุรักษ ์

เพื&อดึงความสนใจของผูค้นโดยการนาํเสนอวิวฒันาการ ความเป็นมา ความสําคญัในอดีต และการ

ใชง้านในปัจจุบนั รวมทั�งระบุถึงหน่วยงานที&รับผดิชอบดูแล      

  6.2 การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Public Education) จดัเป็นแนวทางที&จะทาํให้
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กระบวนการอนุรักษบ์รรลุผลสําเร็จในระยะยาว เนื&องจากหากชุมชนมีประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที&

สนใจ และมีความตั�งใจจริงที&จะดาํเนินการอนุรักษ์ เมื&อมีการริเริ&มโครงการเกี&ยวกบัการอนุรักษ ์

ชุมชนที&เขม้แขง็จะมีความตั�งใจและมุ่งมั&นใหโ้ครงการนั�นๆ เกิดผลในทางปฏิบติัไดจ้ริง 

5. เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง          

 5.1 แนวความคิดเกี&ยวกบัการอนุรักษชุ์มชน 

 การอนุรักษ์ในระยะแรก ทาํกนัในวงจาํกดัมีการอนุรักษ์เฉพาะสิ&งใดสิ&งหนึ& ง ขาดการ

มองเป็นภาพรวมมกัเป็นการอนุรักษ์ที&เน้นดา้นโบราณคดีและประวติัศาสตร์เมื&อถึงยุคการปฏิวติั

อุตสาหกรรมคริสต์ศตวรรษที&  19.เกิดการพฒันาด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีผลให้เมืองเกิดการ

เปลี&ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและไดก้ลายเป็นจุดเริ&มตน้การพฒันาเทคนิคแนวความคิด ในการอนุรักษ์

ที&ซบัซอ้นมีระบบมากขึ�นและเกิดแนวความคิดการอนุรักษที์&เกี&ยวเนื&องกบัการวางผงัเมือง เนื&องจาก

สถาปัตยกรรมสิ&งก่อสร้างต่างๆที&มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และได้รับการอนุรักษ์มีความ 

สาํคญัเกี&ยวขอ้งกบัเมืองและเป็นองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเมือง  ดังนั� นการ

อนุรักษจึ์งเป็นการมองภาพรวมในลกัษณะการอนุรักษท์ั�งเมือง โดยเนน้การสงวนรักษา ปรับปรุงให้

คงสภาพเดิมและให้พื�นที&หรือบริเวณที&ทาํการอนุรักษ์มีชีวิตชีวา อยู่ไดโ้ดยไม่กระทบหรือขดักบั

สภาพทางสังคมเศรษฐกิจที&ดาํเนินไปในปัจจุบนั แนวคิดในการกาํหนดแนวทางในการอนุรักษน์ั�น 

มีองคป์ระกอบสาํคญัที&ตอ้งพิจารณาประกอบดว้ย (วรรณศิลป์ พีรพนัธ์ุ, 2546: 19)   

  1..องคป์ระกอบทางกายภาพที&เหมาะสม ไดแ้ก่ การอนุรักษพ์ื�นที&ที&มีเอกลกัษณ์และ

คุณค่าของชุมชนการควบคุมการพฒันาที&เหมาะสมและการปรับปรุงหรือฟื� นฟูบริเวณที&เสื&อมโทรม

ใหก้ลบัคืนสภาพที&ดี           

  2. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที&เหมาะสม ได้แก่ การพฒันาการท่องเที&ยวฐาน

ชุมชนตามหลกัการของการท่องเที&ยวเชิงอนุรักษแ์ละการกระจายรายไดใ้นชุมชน   

  3..องค์ประกอบทางสังคม วฒันธรรมที&เหมาะสม ไดแ้ก่ การอนุรักษ์วิถีชีวิต และ

ประเพณีที&ดีงามการฟื� นฟูวิถีชีวิตและประเพณีที&ดีงามแต่สูญหายหรือเสื&อมไป โดยเฉพาะที&เกี&ยวกบั

แม่นํ� าคูคลองให้กลบัคืนมา รวมถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจและจิตสํานึกในการอนุรักษ์มรดก

ทางธรรมชาติ และมรดกทางวฒันธรรมแก่ทุกคนในชุมชน      
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 4. องคป์ระกอบทางการเมืองการปกครองที&เหมาะสม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

และเครือข่ายโดยหลกัทั&วไปของการอนุรักษคื์อการป้องกนัมิให้เกิดการเสื&อมสภาพและยืดอายุการ

ใชง้านใหไ้ดม้ากที&สุดเพื&อใหสิ้&งเหล่านั�นแสดงออกถึงสาระหรือความสําคญัเกี&ยวกบัศิลปวฒันธรรม

ของมนุษย ์ซึ& งการอนุรักษ ์ตามความหมายที& Bernard M.Feilden ให้ไวว้า่ “การกระทาํใดใดเพื&อป้อง 

กนัการเสื&อมลง รวมถึงการยืดอายุของมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื&อ

แสดงต่อผูค้นถึงความมหัศจรรยใ์นงานศิลปะและสืบทอดอารยะธรรมของมนุษยที์&มีอยู่เหล่านั�น” 

การอนุรักษ์ชุมชนจึงรวมหมายถึงการอนุรักษ์พื�นที& ที& มีความหมายและความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์ การอยู่อาศยั ประเพณีวฒันธรรม ที&มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาที&ยาวนาน และมี

สิ& งซึ& งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั� นๆให้มีชีวิตอยู่ได้.กระบวนการอนุรักษ์จะต้องมี

ความสัมพนัธ์กบัชีวิตในสังคมให้ดาํเนินไปดว้ยกนัทั�ง 2 ปัจจยัอยา่งสอดคลอ้งกนั จึงจะทาํให้พื�นที&

เหล่านั�นมีคุณค่าและเกิดความหมาย หรือ “Sense of place” ขึ�นได ้ซึ& งตรงกบัความหมายของคาํวา่ 

“ยา่นประวติัศาสตร์ชนบท.(Rural District)” คือ.พื�นที&ชนบทที&ยงัคงรักษาไวซึ้& งรูปแบบทางประวติั 

ศาสตร์ของการดาํเนินชีวิตในชนบท ประกอบดว้ย บา้นเรือนในทอ้งถิ&น รูปแบบของพื�นที&ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม Aldo Rossi.ไดอ้ธิบายแนวคิดในการอนุรักษย์า่นประวติั 

ศาสตร์ไวว้า่ การอนุรักษแ์ละฟื� นฟู จาํเป็นตอ้งมองภาพในลกัษณะขององคร์วม ซึ& งประกอบ ดว้ย 2 

ส่วน คือ             

 1. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็นสิ&งที&แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนใน

ชุมชนนั�นๆ ไม่วา่เป็นสิ&งก่อสร้าง บริเวณ หรือสถานที&ที&คนในชุมชนนั�น สามารถสัมผสัได ้และเป็น

ที&ยอมรับของคนทั�งในและนอกชุมชน เกิดเป็นภาพที&มีความหมายในสิ&งก่อสร้างนั�นจะรวมหมายถึง

บริบทของสิ&งก่อสร้างดว้ย ที&คนในชุมชนร่วมกนัทาํให้เกิดความหมายขึ�นมา ภาพในที&นี� สามารถ

เห็นไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัคาํอธิบาย          

  2. องค์ประกอบส่วนที&อยู่ภายในเป็นคุณค่าที&มองไม่เห็นดว้ยตาที& เรียกว่า คุณค่า

ทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Bernard M.Freidan) เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกาลเวลาที&

อาศยัอยา่งต่อเนื&อง ภายใตก้ฎเกณฑ์ต่างๆ ที&ปฏิบติักนัมาตั�งแต่เริ&มก่อตั�งชุมชน เกิดการซ้อนทบัของ

ความหมายของพื�นที& ในมิติต่างๆของชุมชน จนเกิดเป็นภาพลกัษณ์ หรือเอกลกัษณ์ของชุมชน เป็น
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ที&ยอมรับของคนในและนอกชุมชน ซึ& งคนในชุมชนจะมีความรู้สึกผกูพนักบัความหมายของคุณค่า

นั�นๆ ภาพลกัษณ์นี�  คนในชุมชนถือว่าเป็นกลไกที&ทาํให้เกิดความหมายและเรื&องราวต่างๆดาํเนิน

อยา่งต่อเนื&อง หลกัการทั&วไปของการอนุรักษชุ์มชนจึงเป็นการอนุรักษที์&คาํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ

ที&ประกอบกนัจนกลายเป็นชุมชน ไม่จาํกดัเฉพาะกายภาพของชุมชนเท่านั�น.ปิ& นรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ 

ไดก้ล่าววา่ “การอนุรักษชุ์มชนตอ้งมีการคาํนึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม ซึ& งจะตอ้งมีสภาพน่าอยู ่

และมีความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้คนที&อาศัยอยู่กับโลกแวดล้อมที&ผูค้นได้สร้างขึ� นนับได้ว่าเป็น

แนวความคิดที&เปลี&ยนไปจากเดิม”สอดคลอ้งกบัความคิดของศรีศกัร วลัลิโภดม ที&วา่  “การปรับตวั

เขา้สู่สมยัใหม่ (Modernization) คือ การปรับเปลี&ยนเอาสิ&งที&ดีอยูแ่ลว้ในอดีต มาผสมผสานเขา้กบัสิ&ง

ที&เหมาะสมที&เลือกเฟ้นจากภายนอก เพื&อปรับใหท้นักบัการเปลี&ยนแปลงของโลกนั&นเอง” และชุมชน

ในความหมายของ ดารณี ถวลิพิพฒัน์กุล กล่าววา่ “ชุมชนไม่ไดห้มายถึงกายภาพเท่านั�น แต่เป็นการ

ผสานของ 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ พื�นที&ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Area) การปะทะสัมพนัธ์กนัทาง

สังคม (Social Interaction)  และความผกูพนัร่วมกนั (Common Ties) การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและ

ชุมชน เป็นแนวคิดในการป้องกนั พื�นที&ซึ& งมีร่องรอยแห่งอดีตสถาปัตยกรรมหรือประวติัศาสตร์

สาํคญั ที&มีความพิเศษเนื&องจากเป็นกลุ่มอาคาร ทาํใหไ้ม่สามารถอนุรักษอ์าคารเหล่านั�นโดยแยกจาก

กนัได ้วิธีที&ดีที&สุด คือ การอนุรักษอ์าคารเหล่านั�นรวมกนั เนื&องจากคุณค่าของความเป็นกลุ่มอาคาร

นั�นเอง       

 5.2  แนวความคิดเกี&ยวกบัคุณค่าและเอกลกัษณ์ของชุมชน    

 คุณค่าของสิ&งที&ควรอนุรักษ์เกิดจากความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ซึ& งเป็นคุณสมบติั 

พิเศษเฉพาะในการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที& (Spirit of place) โดยตั�งอยูบ่นแนวคิดลกัษณะของ

เมือง (Character of town) ที&เป็นการศึกษาสิ&งที&เป็นคุณค่าในระดบัเมืองและระดบัความเป็นยา่นของ

ชุมชนทั�งในสิ&งที&เป็นเอกลกัษณ์ทางรูปธรรมและนามธรรมซึ& งองคป์ระกอบในดา้นต่างๆที&ประกอบ

กนัเป็นเมืองนั�นจะเป็นสิ&งที&ทาํใหเ้มือง มีลกัษณะพิเศษแตกต่างกนัออกไปจากพื�นที&อื&นๆ  

  1. เอกลกัษณ์ (Uniqueness) คุณลกัษณะ (Character) และลกัษณะเฉพาะ (Identity) 

Garn ham, Harry L. กล่าววา่ แนวความคิดของความมีเอกลกัษณ์ นั�นยากที&จะอธิบายไดช้ดัเจน หรือ

ระบุตรงๆสถานที&อนัน่าจะจดจาํนั�น มีเอกลกัษณ์หรือจิตวญิญาณ แห่งสถานที&แต่ละที&ซึ& งมีคุณสมบติั

พิเศษเฉพาะที&น่าจะสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที& สํานึกการเป็นส่วนหนึ&ง และการอยูดี่ในผูค้นนั�น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

ตั�งอยูบ่นรากฐานของ             

  1..มุมมองของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในที&ตั�ง เช่น รูปแบบที&ดิน ภูมิประเทศ 

พรรณพืช ภูมิอากาศ และแหล่งนํ�า         

  2..ลกัษณะทางวฒันธรรมเช่นสะพานป้อมหรือโบสถ์บนยอดเนินอนัตอบ สนอง

ต่อภูมิทัศน์  ประวติัศาสตร์ สังคม ทาํเลทางกายภาพ กิจกรรมของมนุษย์ และสถานที&ที& เป็น

สิ&งประดิษฐท์างวฒันธรรม           

  3..ประสบการณ์ในความรู้สึก ซึ& งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจาก

ปฏิสัมพนัธ์ของวฒันธรรมทางภูมิทศัน์เดิมการปะทะสัมพนัธ์ของส่วนผสมทั�งหมด ซึ& งสร้างคุณ 

สมบติัของสถานที& มกัไม่เป็นที&เขา้ใจของคนในพื�นที&จนกวา่จะเสียไป สถานที&อนัพิเศษหลายแห่งได้

เปลี&ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จากผลผลิตของกิจกรรม เช่น การกลายเป็นพื�นที&อุตสาหกรรม  การเก็ง

กาํไรอสังหาริมทรัพย ์การขยายการขนส่ง การเติบโตของเมือง การเพิ&มขึ�นของประชากร และการ

ท่องเที&ยว ความเปลี&ยนแปลงนี�  ไดเ้ปลี&ยนจินตภาพ คุณลกัษณะและแมแ้ต่ความหมายต่อคุณลกัษณะ

แห่งสถานที&นั�นไดถู้กทาํลายไป ขณะที&การเปลี&ยนแปลงหลายอยา่งเป็นดา้นบวก เช่นวา่ ตอ้งมีการ

ฟื� นฟูด้านเศรษฐกิจ ก็มกัจะตอ้งมีขอ้เสียต่อคุณลกัษณะเดิมของสถานที&อนัเคยมีปรากฏอยู่.แนว 

ความคิดเกี&ยวกบัการอนุรักษ์และฟื� นฟูเมืองนี� มีรากฐานบนความเชื&อที&ว่า เมืองแต่ละเมืองตอ้งมี

ความเฉพาะตวัทั�งดา้นเอกลกัษณ์ คุณลกัษณะ ลกัษณะเฉพาะ และจิตวญิญาณแตกต่างจากที&อื&น ซึ& งมี

คุณค่า และความหมายต่อผูค้นในเมือง ซึ& งหากขาดไปก็จะลดคุณภาพชีวติลง   

 องคป์ระกอบหลกัของลกัษณะเฉพาะ (Identity) Garn ham, Harry L. ระบุวา่ลกัษณะ 

เฉพาะจะประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ คือ         

  1..ลกัษณะทางกายภาพและรูปลกัษณ์ โครงสร้างทางกายภาพที&แทจ้ริงของสถานที& 

ลกัษณะจริงของอาคาร ภูมิทศัน์ ภูมิอากาศ และคุณลกัษณะของสุนทรียภาพ   

  2..กิจกรรมและหนา้ที&ซึ& งสังเกตได ้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์ต่อพื�นที&อยา่งไร สถาบนัทาง

วฒันธรรมมีผลอยา่งไร และอาคารกบัภูมิทศัน์ถูกใชง้านอยา่งไร     

  3..การสื&อความหมาย หรือสัญลกัษณ์ ซึ& งเป็นแง่ที&ซับซ้อนกวา่เริ&มแรกดว้ยผลจาก

ความมุ่งหมาย และประสบการณ์ของมนุษย ์คุณลกัษณะของสถานที&มีจาํนวนมากที&สืบเนื&องจากการ

ที&ประชากรตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพ และหน้าที&ใช้สอยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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องค์ประกอบชั�นแรกนี� เองที&ไดส้ร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งสถานที& และปฏิสัมพนัธ์นี� เองที&ตอ้งทาํ

ความเขา้ใจเพื&อบรรลุความสําเร็จที&จะดาํเนินการอนุรักษ์และฟื� นฟูกิจกรรมในสภาพแวดลอ้มของ

เมืองเล็ก              

 5.3 ความสาํคญัทางกายภาพพื�นที&ชุมชน       

 ความสําคญัทางกายภาพเปรียบเสมือนสิ& งก่อสร้างที&คนในชุมชนได้สร้างขึ� นมาเพื&อ

ตอบสนองความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื& องการอยู่อาศัย การทาํกิจกรรม หรือแม้แต่เพื&อความ

ปลอดภยั  ซึ& ง “การรับรู้ถึงความเป็นชุมชนที&อยูอ่าศยัเดียวกนั (Sense of Neighborhood) เป็นผลมา

จากองคป์ระกอบหลกัทั�ง 3 ของชุมชน ไดแ้ก่ คนในชุมชน ธรรมชาติหรือสภาพแวดลอ้ม และสิ&งที&

มนุษยส์ร้างขึ�น” ซึ& งสิ&งหลงัมกัจะเป็นลกัษณะเด่น ร่วมกบัความเชื&อของคนในชุมชน ที&ทาํให้ชุมชน

มีความแตกต่างจากชุมชนอื&นๆ การอยู่อาศยัภายในสิ&งก่อสร้างที&คนในชุมชนสร้างขึ�นมา มีการใช้

พื�นที&จากรุ่นหนึ& งไปยงัอีกรุ่นหนึ& งเป็นการซ้อนทบักนัของความหมาย และความทรงจาํผ่านพื�นที&

เหล่านั� น ซึ& งกิจกรรมที&สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนที&แตกต่างจากชุมชนอื&น 

ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน สามารถบอกไดถึ้งตาํแหน่งและแหล่งที&ตั�งของสมาชิกในชุมชนได ้

 การวเิคราะห์โครงสร้างและองคป์ระกอบของชุมชน เป็นการวิเคราะห์ทางกายภาพของ

ชุมชน เพื&อหาลกัษณะเด่น หรือคุณค่าของพื�นที&ที&ควรจะอนุรักษ์ เนื&องจากการดาํเนินอยู่ของตน

ตั�งแต่เริ&มตั�งถิ&นฐานเพื&ออยูอ่าศยัในถิ&นฐานใดๆ นั�นจะมีการแสดงออกถึงวิถี ความเป็นตวัตน ความ

เคยชิน และประเพณีวฒันธรรม ขั�นตน้ ในรูปของกายภาพของพื�นที& ดงันั�น สิ&งแรกที&แสดงให้เห็น

ได้ก็คือ สิ& งก่อสร้างที&เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน ในการแก้ปัญหากบัพื�นที& หรือธรรมชาติ ซึ& ง

ส่วนประกอบสาํคญัเพื&อการอนุรักษ ์(Essential Qualities of Conservation) ประกอบดว้ย       

  1..รูปแบบทางผงัเมือง (Urban Setting)       

  2..ความมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั (Sense of Place)     

  3..การเชื&อมโยงภายในพื�นที& (Internal Link)      

  4..รูปแบบและการออกแบบ (Style & Design)      

  5..ฝีมือช่าง (Workmanship)          
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 นอกจากองคป์ระกอบต่างๆที&เกิดขึ�นในชุมชนแลว้ ภายในชุมชนยงัมีความสัมพนัธ์ซึ& ง

ลกัษณะของความสัมพนัธ์แสดงออกในรูปแบบของความเป็นญาติ ความเป็นเพื&อนบา้น และความ

เป็นผูน้าํ สิ&งเหล่านี� เป็นความสัมพนัธ์ที&เรียกวา่ความเชื&อมโยงในแนวราบ (Horizontal Ties) หากเป็น

ความสัมพนัธ์ของชุมชนหนึ& งกบัอีกชุมชนหนึ& งจะตอ้งมีการให้เกียรติ ให้การเคารพซึ& งเรียกความ 

สัมพนัธ์ในแนวนี�วา่ ความเชื&อมโยงในแนวตั�ง (Vertical Ties) ซึ& งสอดคลอ้งกนัในเรื&องของทิศ Nor 

Berg Schulz ไดก้ล่าววา่ ทิศทางในแนวตั�ง (Vertical Direction) เป็นการแสดงถึงความเคารพ การมี

อาํนาจ ดงันั�นแนวคิดในเรื&องกายภาพของพื�นที&ชุมชนมีแนวความคิดดงันี�  คือ พื�นที&กายภาพที&เกิดขึ�น

ตอ้งประกอบไปด้วยพื�นที&กิจกรรมที&ชุมชนรับรู้ถึงกิจกรรมนั�นๆ.และยอมรับว่าเป็นกิจกรมของ

ชุมชนปรากฏเห็นไดช้ดัดว้ยองคป์ระกอบทางกายภาพขั�นตน้ คือ มีพื�นที&อาณาเขตการโอบลอ้มพื�นที&

อย่างชดัเจนและมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนอย่างต่อเนื&องพื�นที&เหล่านี� อาจไดรั้บการสร้างสรรค์จาก

ช่างฝีมือหรือธรรมชาติก็ได ้สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใชส้อย และมีการนาํเอาวสัดุในพื�นที& 

มาใชด้ว้ย              

 5.4 แนวความคิดเกี&ยวกบัระบบของกิจกรรมและระบบของที&ตั�ง   

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม (ในดา้นพฤติกรรมมนุษย)์ การจดัสภาพแวดลอ้ม เป็น

เรื&องที&เกี&ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของกิจกรรมและวฒันธรรม Fell man กล่าววา่ระบบกิจกรรม (ใน

เวลาและพื�นที&) มีความสําคญัในการวางแผนและออกแบบในระดบัความตอ้งการพื�นฐานที&มีความ

แตก ต่างกนัออกไป ซึ& งทุกกิจกรรมเกี&ยวเนื&ององคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ    

  1. ตวักิจกรรมเอง         

  2. กิจกรรมถูกนาํไปใชอ้ยา่งไร       

  3. กิจกรรมเกี&ยวขอ้งอยา่งไรกบักิจกรรมอื&นๆ     

  4. ความหมายที&แอบแผงอยูข่องกิจกรรม                                  

(ปรีดา หุตะจูฑะ, 2546: 29)          
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  1. แนวความคิดเรื&องกิจกรรม เวลา สถานที&      

  Amos Rapoport.ไดใ้ห้แนวความคิดที&เกี&ยวกบัระบบกิจกรรม และระบบของที&ตั�ง

ไว ้ดงันี�  องคป์ระกอบทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบหลกั และสาํคญัยิ&งของระบบแหล่งที&ตั�งถิ&นฐาน เรา

สามารถศึกษาวฒันธรรม ซึ& งหมายถึง แบบแผนวิถีชีวิตของกลุ่ม ไดจ้ากสิ&งที&เป็นรูปธรรมที&สุดนั�น 

คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนุษยท์ั�งหมดจะเกิดขึ�น บนพื�นที&และเวลาที&ซ้อนทบักนัสนิท 

นั�นหมายถึงการให้ความสําคญัทั�งเรื& องของกิจกรรม และการตดัสินใจพร้อมกนั เมื&อเราสามารถ

ทราบตาํแหน่งที&เกิดกิจกรรมในเวลาหนึ& งก็จะสามารถนาํไปเชื&อมโยงกบัตาํแหน่งของกิจกรรมอื&น

ในเวลาหนึ& ง หรือนาํไปเชื&อมโยงกบัที&ตั�งในช่วงเวลานั�นได ้การศึกษากิจกรรมบนพื�นที&ทาํไดโ้ดย 

พิจารณากิจกรรมที&เกิดขึ�นประจาํวนั และใชเ้มทริกซ์ แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพื�นที&และเวลา เรา

สามารถรู้ไดว้่ากิจกรรมนั�นเกิดขึ�นที&ไหน เมื&อไร กิจกรรมและเหตุการณ์ อาจระบุลงไปบนแผนที&

เวลา พื�นที& (Time – Space Map)        

 องคป์ระกอบทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบหลกั และสาํคญัยิ&งของระบบแหล่งที&ตั�งถิ&นฐาน 

เราสามารถศึกษาวฒันธรรม ซึ& งหมายถึง แบบแผนวถีิชีวติของกลุ่มไดจ้ากสิ&งที&เป็นรูปธรรมที&สุดนั�น 

คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนุษยท์ั�งหมดจะเกิดขึ�นบนพื�นที&และเวลาที&ซ้อนทบักนัสนิท 

นั�นหมายถึง การใหค้วามสาํคญัทั�งเรื&องของกิจกรรมและการตดัสินใจพร้อมกนั   

 ผลลพัธ์ของการศึกษาองคป์ระกอบทั�ง 3 คือ รูปแบบกิจกรรม (Activity Patterns) ซึ& งมี

โครง สร้างที&ถูกส่งผ่านเชิงวฒันธรรม.(Culturally.Transmitted.structure).ที&แสดงการปฏิสัมพนัธ์

กนัระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน การศึกษากิจกรรมที&

เกิดขึ�นบนพื�นที&ทาํใหเ้ราอยูใ่นตาํแหน่งที&ดีกวา่ในการอธิบายพื�นที& และในการประเมินนโยบายที&จะ

ทาํใหเ้กิดการเปลี&ยนแปลงบนพื�นที& (Rapoport, 1990: 45-47)      

  2. ระบบของกิจกรรม และระบบของที&ตั�ง      

  กิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐานของวฒันธรรม ทุกกิจกรรม

เกี&ยว เนื&องกบัองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ตวักิจกรรมเอง กิจกรรมถูกนาํไปใช้อย่างไร กิจกรรม

เกี&ยวขอ้งกบักิจกรรมอื&นๆ และรวมเป็นระบบกิจกรรม ความหมายของกิจกรรม จุดหลกั คือ ระบบ

กิจกรรมไม่สามารถเกิดขึ�นโดยปราศจากพื�นที&และเวลาได้ และไม่สามารถมองตวักิจกรรมเพียง

กิจกรรมเดียว แต่ตอ้งพิจารณาทั�งระบบกิจกรรม เช่น เราไม่สามารถพิจารณาอาคารเพียงอาคารเดียว 
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เพราะคนเราใชห้ลายอาคาร และมีกิจกรรมหลากหลายในพื�นที&เปิดโล่งนอกอาคาร คนอาศยัในภูมิ

ทศัน์วฒันธรรม ดงันั�นจึงไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่สถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว ทุกอาคารที&

ปรากฏมกัถูกเชื&อมโยงกับระบบกิจกรรมของผูค้นที&เกี&ยวข้อง ขอบเขตของบทสรุปนี� คือ มนัมี

ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกิจกรรมและวฒันธรรม.ที&ตั�ง (Setting) เป็นการผสมผสานกนัของ

พฤติกรรมที&ตั�ง (Behavior Setting) และบทบาทที&ตั�ง ที&ตั�งเป็นสภาพแวดลอ้มกบัระบบของกิจกรรม

ที&ต่อเนื&อง ที&ซึ& งสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมถูกเชื&อมโยงดว้ยกฎเกณฑ์ (Rules) ต่างๆ เพื&อทาํให้เกิด

ที&ตั� งที& เหมาะสม และตามที&คาดหวงัเอาไว ้กฎต่างๆนี� มีขึ� นเสมอในการกําหนดเกณฑ์ในที&ตั� ง 

สถานการณ์และแปร เปลี&ยนตามวฒันธรรมด้วย ที&ตั�งตอ้งพิจารณาโดยรวมกบัระบบภายในของ

ระบบกิจกรรมที&เกิดขึ�นซึ& งถูกเชื&อมโยงอยา่งเป็นระบบ ที&ตั�งถูกเชื&อมโยงในหลายดา้นทั�งในพื�นที&เอง 

ความใกลชิ้ด การเชื&อมโยง และการแบ่งแยก รวมถึงเรื&องเวลาในการลาํดบั ที&ตั�งมกัจะเป็นไปตาม

ความเหมาะสมของกิจกรรม และพฤติกรรมเสมอๆ ที&ตั� งของคนมีขอบเขตและเกี&ยวข้องกับ

วฒันธรรม เวลา และคุณภาพของที&ตั�งแปรเปลี&ยนไปตามวฒันธรรมและเปลี&ยนไปตามสมาชิกของ

วฒันธรรมหนึ&งๆ หรือกลุ่มในวฒันธรรมนั�นๆ สิ&งแวดลอ้มสามารถสร้างแนวคิดให้กบัที&ตั�ง และอีก

ส่วนหนึ& งเกี&ยวข้องกับระบบกิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมมีผลสร้างแนวคิดในฐานะที&เป็น

องค์ประกอบของ 4 ตัวแปร คือ พื�นที&  เวลา ความหมาย และการติดต่อสื& อสาร ซึ& งเป็นไปตาม

กิจกรรมที&แปรเปลี&ยนตามตวัแปรดงักล่าว และดว้ยตวักิจกรรมเองเกี&ยวขอ้งกบัการจดัเรียงกิจกรรม 

ที&แตกต่างของกิจกรรมในเวลา และพื�นที&พอๆกนั ความเร็วของกิจกรรม (จาํนวนของกิจกรรมต่อ

หน่วยของเวลา) และจงัหวะต่างๆ (ในช่วงของกิจกรรม เกี&ยวขอ้งกบัวงจรหลากหลาย เช่น วิถีชีวิต 

ปี ฤดูกาล เทศกาล วนัทาํงาน วนั หยุด กลางวนั กลางคืน เป็นตน้).การพิจารณาระบบกิจกรรม ใน

ระบบของที&ตั�งเป็นประเด็นสาํคญัที&จะเขา้ใจรูปแบบของเมือง การเลือกที&อยูแ่ละการใชพ้ื�นที&เปิดโล่ง

ในยา่น ละแวกบา้น ถา้กิจกรรมนนัทนาการเกิดขึ�นอยา่งมากในพื�นที&ส่วนตวั เช่น ภายในที&อยูอ่าศยั 

หรือสวนหลงับา้น กิจกรรมในพื�นที&เปิดโล่งของเมือง หรือพื�นที&สาธารณะในละแวกบา้นจะเกิดขึ�น

นอ้ย ถา้ในวฒันธรรมที&ใชพ้ื�นที&ของเมืองในการสัญจรเป็นหลกั ซึ& งตรงขา้มกบักิจกรรมอื&นๆ การใช้

พื�นที&ก็จะแตกต่างกนักบักิจกรรมต่างๆ ที&มีลกัษณะเช่นเดียวกนั ถา้กฎของวฒันธรรมหรือบรรทดั

ฐานเปลี&ยนไป พื�นที&เมืองในทางตรงขา้มกบัพื�นที&ส่วนตวัก็จะถูกใชต่้างกนัไปดว้ย   
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  3..กิจกรรมทางสังคมและการใช้พื�นที&.กิจกรรมทางสังคมที&เกิดขึ�นในชุมชนนั�น 

นอกจากจะตอ้งมีการพบปะสังสรรคก์นัของคนในชุมชนแลว้ ยงัตอ้งมีการเคลื&อนไหว (Movement) 

เกิดขึ�นบนพื�นที&ชุมชนดว้ย.Amos Rapoport and Haryadi แสดงใหเ้ห็นวา่วถีิชีวติการทาํกิจกรรมและ

การใชพ้ื�นที&มีความสัมพนัธ์กนั เริ&มจากการจาํกดัความคาํวา่ “วฒันธรรม” วา่คือ สิ&งที&ส่งผลต่อความ

เชื&อ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ สิ& งนั�นจะก่อให้เกิดโลกทศัน์ที&มนุษย์

สามารถตีคุณค่า แลว้เลือกเอาคุณค่านั�นๆมาเป็นค่านิยมในการดาํเนินชีวิตที&แสดงออกในรูปของ

ระบบกิจกรรม ในที&สุดก็จะเกิดเป็นการใชพ้ื�นที&หรือระบบที&ตั�ง (ปรีดา หุตะจูฑะ, 2546: 35) 
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                     บทที� 3                    

การดําเนินงานวจัิย 

การดาํเนินงานวิจยัสําหรับการศึกษาเรื&องคุณค่าและความสําคญัภูมิทศัน์วฒันธรรมกรณีศึกษา บา้น

แหลม จงัหวดัเพชรบุรีเป็นผลมาจากการศึกษาความหมายทฤษฏีแนวความคิดและเอกสารงานวิจยัที&

เกี&ยวขอ้งและกรณีศึกษาจากบทก่อนหนา้นี�โดยการศึกษาในบทนี�จะประกอบไปดว้ย การสรุปกรอบ

ทฤษฎี แนวคิด เพื&อวางแนวทางการศึกษา             

1. กรอบทฤษฎ ีและแนวความคิด               

 ในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดใ้ช้กรอบแนวความคิดเกี&ยวกบัคุณค่าและเอกลกัษณ์

ของชุมชนคุณค่าของสิ&งที&ควรอนุรักษ์เกิดจากความมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ซึ& งเป็นคุณสมบติั 

พิเศษเฉพาะในการสร้างจิตวิญญาณแห่งสถานที& (Spirit of place).โดยตั�งอยูบ่นแนวคิดลกัษณะของ

เมือง     (Character of town) ที&เป็นการศึกษาสิ&งที&เป็นคุณค่าในระดบัเมือง และระดบัความเป็นยา่น

ของชุมชน ทั�งในสิ&งที&เป็นเอกลกัษณ์ทางรูปธรรมและนามธรรม ซึ& งองค์ประกอบในด้านต่างๆที&

ประกอบกนัเป็นพื�นที&นาเกลือนั�น จะเป็นสิ&งที&ทาํให้นาเกลือมีลกัษณะพิเศษแตกต่างกนัออกไปจาก

นาเกลือที&อื&นๆ เพื&อช่วยเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุดและสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่

คนในพื�นที& ให้ตระหนักถึงคุณค่าของพื�นที&ที&เป็นมรดกทางวฒันธรรม การออกแบบโครงงาน

วิทยานิพนธ์สําหรับการดาํเนินงานในพื�นที&ศึกษาไดป้รับเปลี&ยนระบบเพื&อให้มีความเหมาะสมกบั

บริบทพื�นที&กรณีศึกษา โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�        

 

 

 

 
 
 

ภาพที& 3 ขั�นตอนการดาํเนินงานวจิยั  

1.�การจดัการข้อมลู 

2.�การแปลความหมายข้อมลุ 

3.�การวเิคราะห์ข้อมลูเพื�อการวางแผน 

4.�การสรุปผลการดําเนินงาน 
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2. กระบวนการศึกษา           

 2.1 การรวบรวมขอ้มูล         

       ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งการศึกษาเบื�องตน้จะทาํการศึกษาเพื&อทาํ

ความเขา้ใจเกี&ยวกบัความหมายของภูมิทศัน์วฒันธรรม รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที&เกี&ยว 

ขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม           

 2.2.การแปลความหมายขอ้มูล        

       การทาํความเขา้ใจเกี&ยวกบัขอ้มูลในทุกดา้นถึงเหตุผลของที&มาและแนวโน้มต่างๆ

โดยสามารถแบ่งเป็นลกัษณะในการแปลความหมายของขอ้มูล ใน 3 ลกัษณะสาํคญั คือ   

  2.2.1.กลุ่มชนชาติ หรือชาติพนัธ์ุ       

  2.2.2.ประวติัศาสตร์นาเกลือและชุมชนชาวนาเกลือ    

  2.2.3.ศาสนา ความเชื&อ ประเพณี และพิธีกรรม วฒันธรรม    

 โดยทาํความเขา้ใจถึงความเชื&อมโยงในดา้นกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและ

ประเมินความสาํคญัขององคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมที&เกี&ยวขอ้งเบื�องตน้   

 2.3.การระบุสิ&งแวดลอ้มทางวฒันธรรม       

       เป็นการสรุปคุณลกัษณะสาํคญั คือ เรื&องประวติัศาสตร์ พฒันาการสังคม เรื&องสภาพ

ทางธรรมชาติและเรื&องภูมิทศัน์สถาปัตยกรรมและชุมชนโดยจดัการทาํแผนกายภาพ การระบุพื�นที&

สํารวจระบุแหล่งสิ&งแวดลอ้มทางวฒันธรรม ที&มีความสําคญัในเบื&องตน้โดยเกิดจากการนาํขอ้มูล 

รายชื&อสาระสาํคญั ทางดา้นต่างๆ ของพื�นที&มาจดัทาํเป็นแผนภาพและนาํมาวิเคราะห์ หาพื�นที&สําคญั

 2.4 สาํรวจจดัทาํเอกสารขอ้มูล ไดแ้ก่       

       ดาํเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนามเพิ&มเติมเพื&อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายและ

แนว ทางในการบริหารจดัการพื�นที&ที&ไดรั้บการระบุในขั�นตอนที&แลว้โดยมี 2 ส่วน คือ  

  2.4.1.การระบุขอบเขตเบื�องต้นเพื&อทาํการสํารวจ โดยเมื&อระบุตาํแหน่งพื�นที&ที&

ตอ้งการสํารวจแลว้จึงทาํการสํารวจในรายละเอียดมากขึ�น ให้ครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัอย่าง

ครบถว้น              

  2.4.2.ทาํการสาํรวจภาคสนาม พื�นที&ที&ไดรั้บการระบุขอบเขตเบื�องตน้โดยใชว้ิธีการ

สํารวจร่วมกนั กบัคนในพื�นที& (Walk-Through Survey) เพื&อให้เห็นถึงตาํแหน่งองคป์ระกอบสําคญั
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และสภาพทางกายภาพโดยรวมของพื�นที&         

 2.5.การพิจารณาคุณค่าความสาํคญั        

       การสรุปคุณค่าความสําคญัและการวิเคราะห์ ขอ้มูลที&ไดข้องแหล่งสิ&งแวดลอ้มทาง

วฒันธรรมทั�งหมดที&ไดจ้ากภาคสนามจะไดน้าํมาทาํการสรุปคุณค่าความสาํคญั โดยจะอา้งอิงถึงสอง

ส่วน เพื&อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ในดา้นคุณค่า คือ.สิ&งที&ให้ประโยชน์ไม่วา่จะเป็นทาง

กายภาพหรือทางจิตใจกบัมนุษย ์คุณค่านั�นขึ�นอยู่กบับริบททางสังคม และสามารถเปลี&ยนแปลงได้

ตลอดเวลา ประกอบดว้ย คุณค่าทางวฒันธรรมและคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ   

 2.6.สถานการณ์ปัจจุบนั ภยัคุกคามและแนวโนม้การเปลี&ยนแปลง   

       ภัยคุกคามและแนวโน้มการเปลี&ยนแปลง การวิเคราะห์ในส่วนนี� เป็นการมอง

แนวโนม้และปัจจยัถึงการสูญเสียไปของคุณค่า ความสําคญัและสภาพความแทด้ั�งเดิม ที&อาจเกิดขึ�น

ในพื�นที&ทั�งระดบัองคป์ระกอบ และภาพรวมของพื�นที& โดยมองทั�งปัจจยัภายในและภายนอกควบคู่

กนัไป ภยัคุกคามที&พิจารณาจะเป็นปัจจยัหลกัที&จะนาํไปสู่แนวโนม้การเปลี&ยนแปลงของพื�นที& 

 2.7.สรุปคุณค่าและความสาํคญัภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ    

       จากการศึกษาขอ้มูลที&หลากหลายและนาํมาสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื&อให้ได ้

มาซึ& ง องค์ความรู้เรื& อง คุณค่าและความสําคญัของนาเกลือและภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ เนน้ให้

เห็นคุณค่าในสิ&งที&มีอยูแ่ละสิ&งที&กาํลงัจะหายไป เพื&อเป็นแนวทางในการอนุรักษอ์ยา่งย ั&งยนื  

3. การเลอืกพื:นที�กรณศึีกษา          

 การศึกษาในครั� งนี� ไดค้ดัเลือกพื�นที&นาเกลือบริเวณอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

เป็นพื�นที&กรณีศึกษาสําหรับการดาํเนินการศีกษาซึ& งเหตุผลได้กล่าวไวข้า้งตน้ ซึ& งเห็นว่านาเกลือ

เพชรบุรีมีลักษณะของภูมิทศัน์วฒันธรรม  ที&ควรค่าต่อการศึกษาเรื& ององค์ประกอบ คุณค่าและ

ความสาํคญัเพื&อการอนุรักษ ์          

4. เครื�องมือที�ใช้ในงานวจัิย          

 เครื&องมือที&ใชใ้นงานวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่        

 4.1.เทปบนัทึกเสียง          

 4.2.สมุดบนัทึก          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

 4.3.สัมภาษณ์ผูใ้ชพ้ื�นที&         

 4.4.สัมภาษณ์ผูเ้ชี&ยวชาญ          

 4.5.คอมพิวเตอร์สาํหรับบนัทึกขอ้มูล สถิติ      

 4.6.กลอ้งถ่ายรูป          

 4.7.แผนที& 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ        

  5.1.1.การเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสํารวจและแผนที& จะทาํการสํารวจจากแผนที& 

และแผนที&ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมกบัการจดัเก็บขอ้มูลแบบสํารวจลกัษณะทางกายภาพ เช่น 

ลกัษณะทางกายภาพของชุมชน อาคารบา้นเรือน การใชง้านของพื�นที&โดยรอบ เป็นตน้  

  5.1.2 การเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ เป็นการสืบหาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายใน

พื�นที&ศึกษาเพื&อเข้าใจถึงพื�นฐานเกี&ยวกบัพฤติกรรม ทศันติ ความตอ้งการ ความเชื&อค่านิยมของ

ชุมชนชาวนาเกลือ             

 5.2 การเก็บขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ       

       จะเป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลที&ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆจากทางเอกสาร ตาํรา หนงัสือ 

บทความ ซึ& งตวัแปรที&มาจากขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ลกัษณะทางกายภาพขอ้กาํหนดในการจดัการ เป็น

ต้น ในการเก็บรวบรวมข้อมมูลจะขึ� นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและตัวแปรจากการทบทวน

วรรณกรรมจึงสามารถแบ่งการศึกษาขอ้มูล เป็น 3 ประเภทคือ      

  5.2.1.ลักษณะทางด้านกายภาพเพื&อหาลักษณะที&สําคัญของอาคารและสภาพ 

แวดลอ้มของพื�นที&นาเกลือเป็นตน้          

  5.2.2.ลกัษณะทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การพกัอาศยั เพื&อหาลกัษณะทางสังคมและ

เศรษฐกิจที&สาํคญั ตลอดจนความคิดเห็นในเรื&องการพกัอาศยัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นต่างๆ 

  5.2.3.องค์ประกอบของภูมิทัศน์วฒันธรรมของชุมชนและคุณค่าของภูมิทัศน์

วฒันธรรม เพื&อจะไดด้าํเนินงานตามกระบวนการที&วางไวอ้ยา่งอยา่งถูกตอ้งและไม่ส่งผลกระทบต่อ

พื�นที& 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

 

             บทที� 4 

               พื:นที�ศึกษา 

 

 ในการศึกษาคุณค่าและความสําคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือนั�น จะทาํการศึกษา

ครอบคลุมทั�งในระดับกวา้งของจงัหวดัและในระดับพื�นที&ศึกษาเพื&อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์

เชื&อมโยงกนัในแต่ละดา้นของขอ้มูล ซึ& งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี�    

 

1. ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัจังหวดัเพชรบุรี  

 จงัหวดัเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 

ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพื�นที&ทั�งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,890,711.20 ไร่ 

โดยมีส่วนที&กวา้งที&สุดวดัได ้103 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออก-ตะวนัตกและส่วนที&ยาวที&สุดวดัได ้80 

กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต ้มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัและประเทศใกลเ้คียงต่อไปนี�   

 1.1.อาณาเขต           

 ดา้นทิศเหนือ ติดกบัอาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี และอาํเภออมัพวา สมุทรสงคราม 

 ดา้นทิศตะวนัออก ติดชายฝั&งอ่าวไทย       

 ดา้นทิศใต ้ติดกบัอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์     

 ดา้นทิศตะวนัตก ติดกบัเขตตะนาวศรี 

    
ภาพที& 4 อาณาเขตจงัหวดัเพชรบุรี 

ที&มา: แผนที&จงัหวดัเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th  

 

อ.บ้านแหลม 

    อ.บ้านคา     อ.ปากท่อ     อ.อมัพวา 

    อ.หวัหิน 

    อ.สามร้อยยอด 

เพชรบุรี 

N



 
 

 
 

 1.2 ภูมิประเทศ           

  พื�นที&ดา้นตะวนัตกเป็นป่าไมแ้ละภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้น

กั�นอาณาเขตระหว่างไทยกบัสหภาพพม่าเฉพาะในเขตจงัหวดัเพชรบุรีมีความยาวประมาณ120 

กิโลเมตร แม่นํ� าสายสําคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่นํ� าเพชรบุรี มีความยาวตลอดสาย.227 

กิโลเมตร แม่นํ�าบางกลอย มีความยาว 44 กิโลเมตร และแม่นํ�าบางตะบูน มีความยาว 18 กิโลเมตร มี

ประชากรอาศยัหนาแน่นทางตะวนัออกของพื�นที& ซึ& งเป็นที&ราบลุ่มชายฝั&งทะเล.ลกัษณะภูมิประเทศ

จงัหวดัเพชรบุรี แบ่งเป็น 3 เขต คือ 

 
ภาพที& 5 สภาพภูมิประเทศจงัหวดัเพชรบุรี                                   

ที&มา: แผนที&จงัหวดัเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th 

 

 ก. เขตภูเขาและที&ราบสูงอยู่ทางดา้นตะวนัตกของจงัหวดัติดกบัพม่า.ในบริเวณอาํเภอ

แก่งกระจานและอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งมีภูเขาสูงและเป็นบริเวณที&สูงชนัของจงัหวดั มีลกัษณะเป็น

เทือกเขาทอดยาวจากเหนือมาใต ้พื�นที&ถดัจากบริเวณนี� จะค่อยๆ ลาดตํ&าลงมาทางด้านตะวนัออก 

บริเวณนี� เป็นตน้กาํเนิดแม่นํ�าเพชรบุรีและแม่นํ�าปราณบุรี 

 ข. เขตที&ราบลุ่มแม่นํ� า บริเวณตอนกลางของจังหวดัซึ& งอุดมสมบูรณ์ที&สุด มีแม่นํ� า

เพชรบุรีซึ& งเป็นแม่นํ�าสายสาํคญัไหลผา่น และมีเขื&อนแก่งกระจานและเขื&อนเพชรบุรีซึ& งเป็นแหล่งนํ� า

ระบบชลประทาน บริเวณนี� เป็นเขตเกษตรกรรมที&สําคญัของจงัหวดั เขตนี� คือบริเวณบางส่วนของ

อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอท่ายาง อาํเภอชะอาํ อาํเภอบา้นลาด อาํเภอบา้นแหลม และอาํเภอเขายอ้ย 

อ.บ้านแหลม 

อ.บ้านลาด 
อ.เมืองเพชรบรีุ 

อ.แก่งกระจาน 

อ.ทา่ยาง 
อ.ชะอํา 

อ.หนองหญ้าปล้อง 

เพชรบรีุ 

N 

อ.เขาย้อย 



 
 

 
 

 ค. เขตที&ราบฝั&งทะเล อยูท่างดา้นตะวนัออกของจงัหวดั ติดกบัชายฝั&งทะเลดา้นอ่าวไทย 

บริเวณนี�นบัเป็นแหล่งเศรษฐกิจที&สําคญัยิ&งของจงัหวดัในดา้นการประมง การท่องเที&ยว เขตนี� ไดแ้ก่ 

บางส่วนของอาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอบา้นแหลม อาํเภอท่ายาง และอาํเภอชะอาํ ลกัษณะพื�นที&ชาย 

ฝั&งเพชรบุรี เหนือแหลมหลวงไปทางทิศเหนือเป็นพื�นที&ชายฝั&งหาดโคลน มีระบบนิเวศป่าชายเลน 

ดา้นทิศใตข้องแหลมหลวง ลงไปดา้นทิศใตเ้ป็นหาดทราย มีระบบนิเวศเป็นหาดทราย แหลมหลวง

ซึ& งอยู่ในพื�นที&ตาํบลแหลมผกัเบี�ย จึงเป็นแหลมที&แบ่งระบบนิเวศป่าชายเลน ออกจากระบบนิเวศ

หาดทราย เหนือแหลมหลวงขึ�นไปดา้นทิศเหนือมีลกัษณะเป็นหาดโคลนเพราะอยูใ่กลพ้ื�นที&ชุ่มนํ� า

ของแม่นํ� าสายใหญ่ ไดแ้ก่ แม่นํ� าเพชรบุรี แม่นํ� าบางตะบูน แม่นํ� าแม่กลอง แม่นํ� าท่าจีน และแม่นํ� า

บาง ปะกง เมื&อฤดูนํ�าหลากนํ�าจากแม่นํ�าไดพ้ดัพาตะกอนลงสู่ทะเลเป็นจาํนวนมาก จึงส่งผลให้พื�นที&

ของชาย ฝั&งแถบนี� มีตะกอนในนํ�าสูง ส่งผลใหช้ายฝั&งมีโคลนจาํนวนมาก ซึ& งเหมาะแก่ระบบนิเวศป่า

ชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตวท์ะเล บริเวณอ่าวไทยในเขตอาํเภอบา้นแหลมถือวา่เป็นอ่าวที&พบหอย

หลากชนิด เช่น หอยเสียบ หอยปากเป็ด หอยตระกาย หอยตลบั หอยหลอด หอยแครง เป็นตน้ โดย 

เฉพาะหอยแครง เป็นแหล่งที&พบมากที&สุดในโลก ภายหลงัไดมี้การตดัไมป่้าชายเลนนาํไปเผาถ่าน 

ทาํลายป่าเพื&อทาํนากุ้งกุลาดาํ จึงส่งผลให้ป่าชายเลนถูกทาํลายเป็นจาํนวนมาก (เพชรบุรี:www. 

Phetchaburi.go.th)  

 1.3 ภูมิอากาศ           

       จงัหวดัเพชรบุรีอยูติ่ดอ่าวไทยจึงไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ในฤดู

ฝนซึ&งมีผลทาํให้ฝนตกชุกและอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทาํให้มี

อากาศหนาวเยน็ ในช่วงเวลาดงักล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู     

 ฤดูร้อน เริ&มตั�งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิเฉลี&ยสูงสุด 32.13 องศาเซลเซียส 

 ฤดูฝน เริ&มตั�งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ปริมาณนํ� าฝนเฉลี&ยปีละ.959.5.มิลลิเมตร

 ฤดูหนาว เริ&มตั�งแต่เดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉลี&ยตํ&าสุด 24.16 องศาเซลเซียส 

  1.4 การปกครอง                  

        จงัหวดัเพชรบุรีมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 3 แบบ คือ

  1.4.1.การบริหารราชการส่วนกลาง  

        1.4.2.การบริหารราชการส่วนภูมิภาค        

     1.4.3.การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ&น  

 

 

   



 
 

 
 

 
ภาพที& 6 เขตการปกครองจงัหวดัเพชรบุรี                    

ที&มา: รวมบทคดัยอ่และเอกสารงานวจิยั (ภาคตะวนัออก), เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก   

 http://www.snamcn.lib.su.ac.th/specdb /petch/index.html  

 

2. บริบทของพื:นที�กรณศึีกษา            

 เนื&องจากจงัหวดัเพชรบุรีมีอาํเภอที&ติดกบัทะเลมีอยู ่4 อาํเภอ แต่อาํเภอที&มีการทาํนาเกลือมี 2 

อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองและอาํเภอบา้นแหลมโดยที&อาํเภอบา้นแหลมเป็นอาํเภอที&เป็นแหล่งนาเกลือมี

ขนาดพื�นที&ใหญ่ที&สุดในประเทศและมีการทาํนาเกลือครั� งแรกที& ต.แหลมผักเบี�ย.นาเกลือบา้นแหลม

จึงถูกนาํมาเป็นพื�นที&ศึกษา



 
 

 
 

  

                    

 ภาพที& 7 พื�นที&บริเวณอาํเภอบา้นแหลม                                 

 ที&มา: สาํนกังานจงัหวดัเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก    

  www.phetchaburi.go.th 

2.1 ประวติัความเป็นมาอาํเภอบา้นแหลม       

  อาชีพการทาํนาเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร เป็นอาชีพเก่าแก่กว่า 100 ปี ของ

ชาวบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี มีพื�นที&การทาํนาเกลือประมาณ 6,668 ไร่พื�นที&ทาํนาส่วนใหญ่ จะอยู่

ถดัจากพื�นที&ป่าชายเลนและชายฝั&งโดยอาศยันํ� าจากทะเลเป็นวตัถุดิบในการทาํเกลือสมุทรในอดีต

อาํเภอบา้นแหลม เคยเป็นเส้นทางที&นักเดินทางสมยัก่อนเมื&อจะเดินทางมายงัเมืองเพชรบุรีหรือไป

ทางใตจ้ะตอ้งเดินทางผา่นอาํเภอบา้นแหลม มีโบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนวดัวาอาราม อนั

เป็นศูนยร์วมจิตใจและวฒันธรรม มีสภาพธรรมชาติที&สวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิต

อาหารทะเลที&สําคญั เดิมทอ้งที&อาํเภอบา้นแหลมมีฐานะในทางปกครองเป็นส่วนหนึ&งของ 2 แขวง 

คือ ฝั&งตะวนั ออกของแม่นํ� าเพชรบุรีขึ�นอยู่กบัแขวงขุนชาํนาญ ทางฝั&งตะวนัตกขึ�นอยู่กบั แขวง

หลวงพรหมสาร เรียกชื&อตามทินนามของผู ้เป็นนายแขวงปกครองอยู่ขณะนั� น คือในสมัย

รัตนโกสินทร์ครั� นต่อ มามีการปรับปรุงการปกครองบา้นเมืองใหม่ เปลี&ยนเรียก แขวงเป็นอาํเภอ 

อาํเภอบา้นแหลม ไดรั้บการยกฐานะเป็นอาํเภอเมื&อ พ.ศ.2443 ขึ�นอยูก่บัเมืองเพชรบุรี ที&ตั�งที&ว่าการ

อาํเภออยูที่&ตลาดบา้นแหลมชั&วคราวแลว้ยุบไป และไดต้ั�งขึ�นใหม่เมื&อ พ.ศ.2446 ปัจจุบนัไดย้า้ยที&วา่

การอาํเภอมาปลูกสร้างใหม่ที&ริมถนนสายเพชรบุรี - บา้นแหลม กิโลเมตรที& 11.ทาํพิธีเปิดครั� งแรก 

เมื&อวนัที& 31 ธันวาคม 2513 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั&ง, เขา้ถึงเมื&อ 13 มิถุนายน 2555, 

เขา้ถึงไดจ้าก www.dmcr.go.th/) 



 
 

 
 

 
ภาพที& 8 พื�นที&เขตอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชบุรี 

ที&มา : แผนที&อาํเภอบา้นแหลม, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th 

 

 2.2 ที&ตั�งและอาณาเขตติดต่อ          

   อาํเภอบา้นแหลมตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัเพชรบุรีอยูห่่างจาก

ตวัจงัหวดัเพชรบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร พื�นที&ประมาณ 189.885 ตารางกิโลเมตรหรือ 118,678.13.

ไร่มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง ดงัต่อไปนี�       

  ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอเมือง และอาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

  ทิศใต ้ ติดต่อกบัตาํบลหาดเจา้สาํราญ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

  ทิศตะวนัออก จดทะเลอ่าวไทย       

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอเมือง และอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี              
              

ต.แหลมผกัเบี )ย 

อ.บ้านแหลม อา่วไทย 

N 



 
 

 
 

                             
ภาพที& 9 พื�นที&ปกครอง อาํเภอบา้นแหลม                                       

ที&มา:  สาํนกังานจงัหวดัเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก www.phetchaburi.go.th 

  

 2.3 ลกัษณะภูมิประเทศ         

    อาํเภอบ้านแหลม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที&ราบลุ่มและที&ราบชายฝั&งทะเล 

บริเวณพื�นที&ที&อยู่ใกลท้ะเล ราษฎรมีอาชีพทาํนาเกลือและเลี� ยงกุง้ ปลา หอย มีการปลูกไมโ้กงกาง

และพนัธ์ุไมน้ํ� าเค็มอื&นๆ ส่วนบริเวณพื�นที&ราบลุ่ม ราษฎรทาํนาทาํไร่และทาํสวนบา้งเล็กน้อย มี

แม่นํ� าที&สําคญัไหลผา่น 2 สาย คือ แม่นํ� าเพชรบุรี ไหลผา่นอาํเภอบา้นแหลม ที&ตาํบลท่าแร้ง ตาํบล

บางครกและตาํบลบา้นแหลม ออกสู่ทะเลที&อ่าวบา้นแหลม แม่นํ� าบางตะบูน แยกจากแม่นํ� าเพชรบุรี

ที&วดัปากคลองตาํบลบางครก ไหลผ่านตาํบลบางครก บางตะบูน และออกสู่ทะเลที&อ่าวบางตะบูน 

คลองชลประทาน ไดแ้ก่ คลองเพชรบุรีบางแกว้,บางจาน-บางขุนไทร,ท่าแร้ง-บา้นแหลมเพชรบุรี–

บางครก และคลองพะเนินทางดา้นทิศตะวนัออก มีอ่าวอยู ่ 6 อ่าว คือ    

  2.3.1 อ่าวบางตะบูน รับนํ�าจากแม่นํ�าบางตะบูน         

    2.3.2.อ่าวบา้นแหลม รับนํ�าจากแม่นํ�าเพชรบุรี                     

      2.3.3 อ่าวบางขนุไทร รับนํ�าจากคลองบางขนุไทร     

   2.3.4 อ่าวปากทะเล รับนํ�าจากคลองปากทะเล     



 
 

 
 

   2.3.5.อ่าวบางแกว้ รับนํ�าจากคลองบางแกว้      

    2.3.6 อ่าวแหลมผกัเบี�ย รับนํ�าจากคลองพะเนิน  

  
 ภาพที& 10 อ่าวบางตะบูน      

 4.2.4 การปกครองส่วนภูมิภาค          

  อาํเภอบา้นแหลมแบ่งพื�นที&การปกครองออกเป็น 10 ตาํบล 73 หมู่บา้น ไดแ้ก่  

 ตารางที& 1 ตารางแสดงการแบ่งพื�นที&การปกครอง 

ลาํดบั ชื�อตาํบล จาํนวนหมู่บ้าน 

1 บา้นแหลม  (Ban Laem) 10 

2 บางขนุไทร  (Bang Khun Sai) 11 

3 ปากทะเล  (Pak Thale) 4 

4 บางแกว้  (Bang Kaeo) 8 

5 แหลมผกัเบี�ย  (Laem Phak Bia) 4 

6 บางตะบูน  (Bang Tabun) 8 

7 บางตะบูนออก  (Bang Tabun Ok) 5 

8 บางครก  (Bang Khrok) 12 

9 ท่าแร้ง  (Tha Raeng) 7 

10 ท่าแร้งออก  (Tha Raeng Ok) 4 



 
 

 
 

 2.5 แหลมผกัเบี�ย          

       แหลมผกัเบี�ยเป็นตาํบลหนึ&งของอาํเภอบา้นแหลม อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง

อาํเภอ ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 29 กิโลเมตร พื�นที&ติดชายฝั&งทะเลอ่าวไทย แต่เดิมรูปลกัษณะของ

ตาํบลเป็นหาดทรายขาว มีผกัเบี� ยขึ� นเป็นจาํนวนมากและหาดทรายขาวนี� ยื&นออกไปในทะเลมี

ลกัษณะแหลมและขาว ชาวบา้นต่างพากนัเรียกบริเวณนี�วา่ “แหลมผกัเบี�ย” ต่อมามีการเปลี&ยนแปลง

ทางภูมิศาสตร์ นํ� าทะเลไดก้ดักร่อน บริเวณพื�นที& ของหมู่บา้นหายไปเป็นจาํนวนมาก ราษฎรได้

อพยพเขา้มาตั�งถิ&นฐาน อพยพมาจากที&ไหนไม่มีใครทราบ มาสร้างบา้นเรือนอยูต่ามบริเวณชายฝั&ง

และประกอบอาชีพทาํการประมงเป็นส่วนใหญ่ จึงเรียกชื&อหมู่บา้นแห่งนี� ว่า .“บา้นแหลมผกัเบี�ย” 

ต่อ มาทางราชการไดมี้การจดัตั�งตาํบลขึ�นจึงเรียกตาํบลนี�วา่ “ตาํบลแหลมผกัเบี�ย” จนถึงปัจจุบนันี�  

สภาพทั&วไปของตาํบลเป็นพื�นที&ติดกบัชายฝั&งทะเลอ่าวไทยมีพื�นที& 10.57 กิโลเมตร 

  

ภาพที& 11 ผกัเบี�ย  

 ขอ้มูลทั&วไป ตาํบลแหลมผกัเบี�ย เป็นตาํบลที&ตั�งอยู่ในเขตการปกครองของอาํเภอบา้น

แหลม ประกอบไปดว้ย 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นพะเนิน หมู่ 2 บา้นดอนใน หมู่ 3 บา้นดอนกลาง 

หมู่ 4 บา้นดอนคดี จาํนวนประชากรของตาํบล 2,259 คน 495 หลงัคาเรือน อาณาเขตตาํบล  

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต.บางแกว้ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี     

 ทิศใต ้ติดต่อกบั อ่าวไทย ต. หาดเจา้สาํราญ      

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ่าวไทย        

 ทิศตะวนัตก ติดต่กบั ต.นาพนัสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี     

    



 
 

 
 

                       
ภาพที& 12 ตาํบลแหลมผกัเบี�ย อาํเภอบา้นแหลม                         

ที&มา: แผนที& ต.แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th

    

ภาพที& 13 ตาํบลแหลมผกัเบี�ย อาํเภอบา้นแหลม                            

ที&มา: แผนที& ต.แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th

              

              

             

ตําบลแหลมผกัเบี )ย 

หาดเจ้าสําราญ 

ตําบลบางแก้ว พื�นที&ตาํบลแหลมผกัเบี�ย อาํเภอบา้นแหลม 

N 

N 
หาดเจ้าสําราญ 

ตําบลบางแก้ว 

ตําบลแหลมผกัเบี )ย 



 
 

 
 

 จากลกัษณะทางภูมิประเทศของตาํบลแหลมผกัเบี�ย มีพื�นที&ส่วนใหญ่เป็นที&ราบ แต่เป็น

นํ� ากร่อย เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพทาํนาเกลือ เพาะเลี� ยงสัตว์นํ� าและการประมง โดย

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาประกอบอาชีพทาํนาเกลือ.บ่อ

เลี�ยงอาร์ทีเมีย (ไรทะเลใช ้เป็นอาหารกุง้) รับจา้งทั&วไปและคา้ขาย (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแหลม

ผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 14 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก www.laemphakbia.com) 

    

ภาพที& 14 บ่อเลี�ยงปลากระพงและบ่อเลี�ยงกุง้ 

   

ภาพที& 15 ปลาตากแหง้  

 



 
 

 
 

  

 

 

 

   

ภาพที& 16 การใชป้ระโยชน์ที&ดิน ตาํบลแหลมผกัเบี�ย   

 จากการเก็บขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที&ดิน พื�นที&ส่วนใหญ่ของตาํบลแหลมผกัเบี� ยเป็น

พื�นที&นาเกลือประมาณ.70% ของพื�นที&ทั�งหมด รองลงมาเป็นพื�นที&ป่าชายเลน.บริเวณทิศตะวนัออก

เฉียง เหนือ ซึ& งจะเป็นแนวพื�นที&ป้องกนัการกดัเซาะจากคลื&นทะเลบริเวณชายฝั&งนอกจากนี� ยงัมีพื�นที&

ชุมชนหนาแน่นซึ& งมีแนวโน้มการกระจายตวัไปสู่บริเวณพื�นที&รกร้าง โดยสังเกตไดจ้ากโครงการ

บา้นจดัสรรที&กาํลงัดาํเนินการก่อสร้างอยู่หลายโครงการและในพื�นที&ตาํลบแหลมผกัเบี�ย ยงัมีพื�นที&

ส่วนโครงการในพระราชดาํริเกี&ยวกบัโครงการบาํบดันํ� าเสีย นอกจากนี� ยงัมีส่วนของท่าเรือนํ� าลึก 

เป็นท่าเรือประมงและขนส่งสินคา้ทางทะเลอีกดว้ย  

อา่วไทย 

 

พื )นที�ทะเลอ่าวไทย 
พื )นที�ป่าชายเลน 
พื )นที�นาเกลือ 
พื )นที�ชมุชนหนาแน่น 
พื )นที�รกร้าง 
พื )นที�เกษตรกรรม(ทุ่งนา) 
พื )นที�โครงการพระราชดําริ 
ท่าเรือ 
แมนํ่ )า 

N 



 
 

 
 

 

 
ภาพที& 17 พื�นที&นาเกลือ แหลมผกัเบี�ย 

  
ภาพที& 18 แนวป่าชายเลนคั&นกลางระหวา่งทะเลกบันาเกลือ 

 

 



 
 

 
 

 

  

ภาพที& 19 โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาสิ&งแวดลอ้มแหลมผกัเบี�ยอนัเนื&องมาจากพระราชดาํริ         

        อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี                   

ที&มา: โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาสิ&งแวดลอ้มแหลมผกัเบี�ยอนัเนื&องมาจากพระราชดาํริ,  เขา้ถึง 

 เมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nitarnpandin.org 

         ภาพ

ที& 20 ท่าเรือนํ�าลึกแหลมผกัเบี�ย 

 



 
 

 
 

3. ประวตัิศาสตร์นาเกลอืเพชรบุรี           

 3.1 ความเป็นมาของนาเกลือสมุทรในประเทศไทย     

       บริเวณพื�นที&ในคาบสมุทรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในสมยัโบราณยงัไม่รู้จกัการทาํ

นาเกลือสมุทร ในจดหมายเหตุจีน พุทธศตวรรษที& 15 วา่ “สยามประเทศยงัทาํนาเกลือไม่เป็น” และ

ในพุทธศตวรรษที& 19 หรืออีก 400 ปีต่อมา ช่วงปี พ.ศ.1889-1991 บนัทึกของวงัเตา้หยวน (หวงัเตา้

หยวน) เรื&อง เตาอี�จื�อเสี&ย.(บนัทึกยอ่ชาวเผา่เกาะ) ซึ& งกล่าวถึงการเดินทางโดยอาศยัเรือทะเลในยา่น

ทะเลใตข้องจีน ไดก้ล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราชวา่ “ชาวเมืองทาํเกลือจากการใช้ไฟเคี&ยวนํ� าทะเล

ให้เป็นเกลือเป็นกระบวนการที&ยุ่งยากมากเพราะต้องใช้เวลานานแต่ได้ปริมาณเกลือที&น้อย” 

อาณาจกัรอยธุยาตอ้งการเกลือมาก อาจเนื&องจากการเพิ&มจาํนวนของประชากรและการใชส้อยเกลือ

ปริมาณเพิ&มขึ�นโดยเฉพาะในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ.(พ.ศ.1991-2031).เกิดการขาด

แคลนเกลือ เพราะไม่สามารถซื�อเกลือจากเมืองน่านได้เนื&องจากเมืองน่านตกเป็นเมืองขึ�นของรัฐ

ลา้นนา ทาํให้การสั&งซื�อเกลือเป็นไปดว้ยความลาํบากจึงทาํให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตอ้งลกั 

ลอบซื�อเกลือจากเมืองจีน เพราะเกลือเป็นสินคา้ตอ้งห้ามเป็นสินคา้ที&ราชสํานกัจีนผูกขาดการลกั 

ลอบสินคา้ผิดกฏหมายราชสํานกัจีน ถือวา่เป็นเรื&องร้ายแรงมากและเป็นที&สังเกตวา่ฑูตไทยที&ไปจีน

ครั� งนั�น เป็นชาวจีนที&เคยมีอาชีพเป็นพ่อคา้เกลือมาก่อนและเขา้มารับราชการในราชสํานกัจนไดต้าํ

แห่งออกขุนและคาํให้การของพ่อคา้เกลือที&วา่ “เมื&อยงัหนุ่มเคยแต่งเรือออกไปคา้ขายทางทะเลแลว้

เรือถูกพายุพดัไปติดฝั&งไทย และมิใช่พ่อค้าธรรมดาแต่เดิมเป็นนักศึกษาที&จะเตรียมสอบเข้ารับ

ราชการเป็นผูที้&มีความรู้และคา้เกลือ” ซึ& งตามธรรมดาจีนห้ามผูมี้ความรู้ออกนอกประเทศซึ& งเป็นที&

น่าสังเกตว่า ชายผูนี้� จงใจที&เขา้มาอาศยัในกรุงศรีอยุธยา ในขณะที&ไทยขาดแคลนเกลือและทาํให้มี

ความคิดริเริ&มที&จะผลิตเกลือสมุทรจาํหน่ายและใชเ้อง 

 

 
  

ภาพที& 21 ความเป็นมาของนาเกลือสมุทรในประเทศไทย   

   



 
 

 
 

 3.2.ความเป็นมาของการทาํนาเกลือในจงัหวดัเพชรบุรี     

  จากการศึกษางานวิจยัพบวา่ ตาํนานเมืองนครศรีธรรมราชไดก้ล่าวถึง พระอินทรา

ชากษตัริยอ์ยุธยาโปรดพระญาติไปทดลองทาํนาเกลือสมุทรตามเทคโนโลยีของจีน ที&เมืองเพชรบุรี 

โดยน่าจะมีชาวจีนเป็นผูแ้นะนาํให้ดว้ย ในปีพ.ศ.1952 ความวา่ “อาทิเดิมวา่ พระพนมทะเล ศรีมเห

สวสัดิทราราชกษตัริยพ์ระบวรเชษฐา พระราชกุมารอนัเป็นพระเจา้หลาน และพระก็ลาพระปู่ พระยา่ 

มาตั�งอยุที่&เพชรบุรี ท่านเอาพลมา 33000 ชา้งพลาย 500 มา้ 700 พลอนัตามมาเองนั�น 5400 ท่านตั�งรั� ว

วงัเรือนหลวงหน้าพระลาน เรือนชาวแม่สนม แลว้ก็ให้ท่านทาํนาเกลือ แลท่านก็ให้เอามาถวายแก่

พระเจ้าปู่ พระเจ้าย่าๆท่านก็ชื&นชมหนักหนาว่าพระเจ้าหลานเรารู้หลักมีบุญญาอนัประเสริฐทุก

ประการ” ทาํให้กรุงศรีอยุธยาเริ&มทาํนาเกลือ และผลิตเกลือสมุทรไดเ้ป็นครั� งแรก การที&ราชสํานกั

อยุธยาเลือกเมืองเพชรบุรีเป็นที&ทาํนาเกลือสมุทรนั�น ดูค่อนขา้งจะเหมาะสม ซึ& งไดค้น้พบแหล่งทาํ

นาเกลือสมุทรเก่าแก่ที&แหลมผกัเบี�ย ในเขตอาํเภอบา้นแหลมและในปัจจุบนั ก็ยงัทาํนาเกลือกนัอยู ่

บา้นแหลมมีพื�นที&ติดอ่าวไทยแต่มีความลาดเอียงของพื�นที&น้อยและมีนํ� าทะเลท่วมถึงประกอบกบั

บริเวณแหมผกัเบี�ยมีการทบัถมของโคลนเป็นแหลมทรายที&ปนโคลนในอดีตนํ� าทะเลสามารถท่วม

ถึงและสามารถกกัเก็บนํ� าทะเลไวไ้ด้ง่าย อีกทั�งสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การทาํนาเกลือสมุทร 

เพราะตั�งอยู่ในเขตร้อนชื�น มีโอกาสรับแสงอาทิตยไ์ด้เต็มที&ตลอดปี ดังนั�น จึงทาํให้เป็นเขตที&มี

อุณหภูมิสูง ตลอดทั�งปีและมีฝนนอ้ยอีกทั�งเมืองเพชรบุรี อยูไ่ม่ไกลจากพระนครศรีอยุธยา ซึ& งง่ายต่อ

การควบคุมดูแล (ประทีป ชุมพล, 2542: 86-89) 

 

 

 

 

 

          

  

 



 
 

 
 

 4.3.3 การกาํหนดพื�นที&ศึกษา         

  หลกัการในการเลือกพื�นที&กรณีศึกษา นอกจากเลือกตามคุณค่าของพื�นที&ในดา้นต่างๆ

เช่น ประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม แล้วประเด็นที&นํามาวิเคราะห์เพื&อคัดเลือกพื�นที& ที&

เหมาะสมเพื&อเป็นพื�นที&ตวัอย่าง โดยพิจารณาจากประกอบของนาเกลือ โดยพื�นที&ศึกษาที&เลือกนี� มี

องคป์ระกอบของนาเกลือ ที&ค่อนขา้งครบถว้นที&สุด 

           
ภาพที& 22 ตาํแหน่งพื�นที&ศึกษา 

4. ภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื:นที�กรณศึีกษา       

 ในหวัขอ้นี�จะนาํเสนอขอ้มูลเกี&ยวกบันาเกลือที&ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในพื�นที&ประกอบกบั

คน้ควา้ขอ้มูลเพิ&มเติมตามแหล่งขอ้มูลต่างๆมาประกอบการอธิบายในเรื&องภูมิทศัน์วฒันธรรมและ

องคป์ระกอบต่างๆตลอดจน ศาสนา ความเชื&อ ประเพณี และพิธีกรรมที&ปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา 

 องคป์ระกอบของนาเกลือแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ     

 4.1 องคป์ระกอบทางพื�นที&เกษตรกรรม       

 4.2 สถาปัตยกรรมในพื�นที&นาเกลือ        

 4.3.องคป์ระกอบทางดา้นวฒันธรรม ขนบทาํเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื&อ 

                    

              

         

N 



 
 

 
 

5. องค์ประกอบในพื:นที�นาเกลอื        

 องค์ประกอบในพื�นที&เกษตรกรรม ได้แก่ พื�นที&นาเกลือประกอบดว้ย กระทงนาเกลือ 

แนวคลองส่งนํ� า แนวคลองระบายนํ� า ส่วนระหดัวิดนํ� า กงัหนัวิดนํ� า และแนวป่าชายเลน กระทงนา

เกลือมีหลายประเภท นาปลง (นาวาง) นาเชื�อ (นาดอก) นารองเชื�อ (นาแผ่) นาตาก (นาประเทียบ) 

และวงันํ� า ซึ& งแต่ละประเภท มีชื&อเรียกแตกต่างกนัไปตามพื�นที&และมีหนา้ที&แตกต่างกนัไปในแต่ละ

ขั�นตอนการทาํนาเกลือ  

 
ภาพที& 23 กระทงนาเกลือในพื�นที&ศึกษา   
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ภาพที& 24 พื�นที&ป่าชายเลนซึ&งมีลาํรางส่งนํ�าตดัผา่นไปยงันาเกลือ                                  

ที&มา: พื�นที&ป่าชายเลนแหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 6 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.chaipat.or.th/   
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ภาพที& 26 นาตาก  

 

    
ภาพที& 27 นารองเชื�อและนาเชื�อ    



 
 

 
 

             
ภาพที& 28 นาปลงหรือนาวาง  

 

 5.1 ขั�นตอนการผลิตเกลือสมุทร ในการผลิตเกลือสมุทรแบ่งเป็น 3 ขั�นตอน  คือ 

        ขั�นที& 1 การเลือกพื�นที&ทาํนาเกลือ พื�นที&ติดทะเลทั&วไป ใช่ว่าทุกที&จะสามารถทาํนา

เกลือได ้ในการเลือกพื�นที&ดินทาํนาเกลือในประเทศไทยนั�นมีขอ้จาํกดั เช่น ตอ้งเป็นพื�นที&โล่ง รับ

แสงแดดตลอดเวลา เป็นพื�นที&ใกลห้าดเลนชายทะเลที&มีพื�นที&กวา้งสามารถระบายนํ� าไดต้ามความ

ตอ้งการและถ้าเป็นพื�นที&ติดต่อป่าชายเลนตอ้งเป็นที&ที&มีป่าแสมเป็นตวัคั&นกลางระหว่างพื�นที&กบั

ทะเล หากแหล่งใดมีป่าอื&น เช่น ป่าโกงกาง ณ ที&ตาํแหน่งขา้งตน้ พื�นที&แห่งนั�นจะไม่สามารถทาํนา

เกลือได ้ตอ้งมีพื�นที&ไม่ไกลจากทะเลมากนกัเพราะนาเกลือตอ้งใชน้ํ� าจากทะเลจึงไม่ควรอยูไ่กลมาก 

ทั�งนี� เพื&อความสะดวกในการลาํเลียงนํ� าเขา้นา พื�นที&นาตอ้งเป็นดินเหนียว เนื&องจาเกดินเหนียวมี

คุณสมบติัอุม้นํ�าไดดี้ ทาํใหน้ํ�าในนาไม่ซึมลงดินไดง่้าย        

  ขั�นที& 2 การเตรียมพื�นที&นา  การเตรียมพื�นที&ทาํนาเกลือใชเ้วลาประมาณ 30 วนั พอ

ฝนทา้ยฤดูจะผา่นไปในราวกลาง เดือนตุลาคมของทุกๆปี ชาวนาเกลือจะเริ&มปิดกั�นนํ� าฝนที&ขงัอยูใ่น

นาเพื&อไวใ้ช้ขุดรอกร่องนาและเสริมคนัดินใหม่เพื&อให้คนัดินสูงขึ�นสําหรับใส่นํ� าเกลือในปีต่อไป 

เริ&มจากการขดุลอกลาํราง ซึ& งจะ ตอ้งทาํทุกปี เพราะรางจะตื�นขึ�นทาํใหน้ํ�าไม่ไหลเขา้ลาํราง ลาํรางทาํ

หนา้ที&ส่งนํ�าจากทะเลเขา้สู่วงักกันํ�า ในอดีตใชแ้รงงานคนในครอบครัวเป็นคนขุดแต่ในปัจจุบนัส่วน

ใหญ่จา้งแรงงานและรถแบ็คโฮในการขุด ความยาวของลาํรางในแต่ละที&ไม่เท่ากนัขึ�นอยู่กบัความ

ใกลไ้กลจากทะเล ส่วนความกวา้งอยูที่& 1-1.5 เมตรมีลกัษณะเป็นร่องโดยนาํดินขึ�นจากร่องมาถม

เป็นคนัดินทั�งสองขา้งหลงัจากขดุลอกลาํรางจะเป็นการยกคนัดิน     

   



 
 

 
 

        
ภาพที& 29 ขดุลอกลาํราง            

  

 การทาํคนัดินหรือตกแต่งคนัดินเพื&อขงันํ� าไวท้าํเกลือ ผูที้&ทาํหน้าที&นี� คือลูกน้องนายนา 

หรือผู ้ช่วยนายนา เป็นคนขุด เริ&มจากท่อสูบ ชาวนาเกลือจะปล่อยนํ� าเขา้สู่นา เรียกว่า "ลาดนา" 

เพื&อใหห้นา้ดินอ่อนนุ่ม ง่ายต่อการขดุหลงัจากนั�นจึงปล่อยนํ� าออกเรียกวา่ “ถอดนา” และทาํการแต่ง

นาโดยใชเ้ครื&องมือชนิดหนึ&งเรียกวา่ "รั&ว" หรือรั&วขุดทาํดว้ยไมซึ้& งชาวนาเกลือส่วนมากทาํใชก้นัเอง 

รั&ว มีลกัษณะคลา้ยคนัไถ ใบรั&วมีส่วนกวา้งประมาณ 10-12 นิ�วยาว 20-25 นิ�ว มีดา้มถือเหมือนรูปคนั

ไถ ด้ามใช้ไมก้ลม เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2 นิ�ว ยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ใบรั&วตดัแบบหน้า

กระดานปาดเป็นคมมีดสําหรับขุดดิน แลว้ช้อนเอาดินขึ�นมาแบบบางๆให้มีขานา (ร่องนํ� า) เพื&อนาํ

ดินขึ�นมาทาํเป็นคนันาทั�ง 4 ดา้นลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร กวา้งประมาน 50 เซนติเมตร ขานามี

ไวเ้พื&อรอรับนํ� าที&ไหลลงมาจากทอ้งนาเพื&อระบายนํ� าจากทอ้งนาให้ทอ้งนาแห้งสนิทมากขึ�นการขุด

ดินทาํคนันานี�  ชาวนาเกลือเรียกว่า "เจื&อนนา" เจื&อนจาก นาปลงไปจนถึงนาตากนํ� า คนัดินที&ชาวนา

ใชรั้&วขุดดินทาํคนันี� จะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ตะปุ่มตะปํ& าเหมือนใชพ้ลั&วเหล็กขุดคนันา เพราะใบ

รั&วที&ชาว นาสร้างขึ�นเองจะตกแต่งคนันาไดดี้ยิ&งเหมาะแก่การทาํคนัดินนาเกลือไดเ้ป็นอยา่งดี   

 



 
 

 
 

ภาพที& 30 รั&วขดุ    

      

  ที&มา: วนิ ชา เดชะบุญ  

 

      
ภาพที& 31 การใช ้รั&วเซาะร่องนํ�า   

ที&มา: วนิชา เดชะบุญ  

 เมื&อชาวนาเกลือ ทาํการลาดนาจนดินในนาอ่อนตวัแล้ว ชาวนาเกลือจะใช้ “คราด” 

ชาวนาเกลือที&ปัตตานี เรียก กือรฺะ เป็นเครื&องมือที&มีโครงสร้างทาํดว้ยไมเ้นื�อแข็ง ตวัคราดทาํเป็นซี&ๆ 

คลา้ยฟันปลา ตวัคราดมีขนาดกวา้งประมาณ 2 เมตร แขนรับทาํจากไมไ้ผ่ยาวประมาณ 2 เมตรไว้

สาํหรับคราดดินในแปลงนาเกลือใหดิ้นร่วนฟู  



 
 

 
 

 
ภาพที& 32 คราด                                

ที&มา: การทาํนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://culture.pn.psu.ac.th  

 

 ก่อนที&จะใช้ลูกกลิ�งอดัดินให้แน่นขั�นตอนต่อไปเป็นการปรับพื�นผิวนาเกลือให้เรียบ

สมํ&าเสมอกนัโดยการใช้คราด หลงัจากนั�นเป็นขั�นตอนการลากนา เครื&องมือที&ใช้ เรียกว่า กระดาน

ลาก ทาํจากไมจ้ริง ส่วนไมก้ระดานมีความยาว 2 เมตร แขนจบัสองขา้งทาํจากไมจ้ริงยาว 2 เมตร 

ตรงกลางไมก้ระดานมีคนัจบัใชส้าํหรับกดในนํ�าหนกัลงไปที&ไมก้ระดานดงัภาพ 

                                             ภ า พ ที& 

33 กระดานลากนา     



 
 

 
 

                         
ภาพที& 34 การลากไมก้ระดานเพื&อปรับพื�นที&ใหเ้รียบ   

 

 หลงัจากลากนาเรียบร้อยแลว้ชาวนาเกลือจะทาํการตากนาเกลือให้แห้งหมาดๆและกลิ�ง

ใหร้าบเรียบโดยใช ้“ลูกกลิ�ง” กลิ�งไปมาเพื&อใหดิ้นอดัแน่นก่อนปล่อยนํ� าสู่นาเกลือ ตวัลูกกลิ�งทาํจาก

ไมป้ระดู่ยาว 2 เมตร ตวัมือกลิ�งทาํจากไมก้ระบูนยาว 2 เมตร มือกลิ�งเอาไวจ้บัลูกกลิ�ง เวลากลิ�งตอ้ง

ใชค้นลาก 2 คน  

                      
ภาพที& 35 ลูกกลิ�งสาํหรับปรับพื�นผวินาเกลือ 



 
 

 
 

   
ภาพที& 36 การใชลู้กกลิ�งในการเตรียมกระทงนาเกลือ 

 ที&มา: มรดกทางวฒันธรรมนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

  http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity       

  

 ขั�นที& 3 ขั�นตอนการผลิตเกลือ ขั�นตอนสาํคญัในการผลิตเกลือ คือ การกกัเก็บนํ� าและการ

ถ่ายเทนํ�าจากนาผืนหนึ&งไปยงันาอีกผืนหนึ&ง ซึ& งตอ้งอาศยัความชาํนาญภูมิปัญญาชาวบา้น ซึ& งผูที้&ทาํ

หน้าที&เปิดปิดนํ� าหรือถ่ายเทนํ� าในนาเกลือ จะเรียกตามศพัท์ของคนทาํนาเกลือว่า “คนเดินนํ� า” ซึ& ง

เกลือจะไดผ้ลดีหรือไม่นั�นจะขึ�นอยูก่บั ขั�นตอนนี� ซึ& งขั�นตอนแรกเริ&มจากการวิดนํ� าจาก “ลาํราง” คือ

ทางส่งนํ�าที&มาจากทะเลที&กกัเก็บนํ�าทะเล เรียกวา่ “วงั” โดยใชก้งัหนัที&อาศยั แรงลมในการขบัเคลื&อน

กลไกที&เชื&อมกบัระหดัวดินํ�าเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นในการใชเ้ครื&องมือทุนแรงโดยอาศยัพลงังานจาก

ธรรมชาติโดยนาเกลือแต่ละผืนจะมีท่อที&ทาํจากไมเ้ชื&อมถึงกัน โดยมีการปิด-เปิด การถ่ายเทนํ� า

บริเวณปากท่อดว้ยกะลา เรียกวา่ “กะลานาเกลือ”     



 
 

 
 

                  
  ภาพที& 37 ช่องทางถ่ายเทนํ�าระหวา่งกระทงนาเกลือ                   

ที&มา: มรดกทางวฒันธรรมนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity  

  

 ขั�นตอนการถ่ายนํ� าเริ& มจากลาํรางสู่วงั ชาวนาเกลือจะวดัค่าความเค็มของนํ� าโดยใช้

อุปกรณ์วดัค่าความเคม็ในนํ�าเกลือ (Salinometer) โดยมีหน่วยเป็นดีกรี ซึ& งนํ� าจากทะเลเขา้สู่วงัจะมี

ความเคม็เท่ากบั 2 ดีกรี เมื&อนํ�าส่งมากกัเก็บในนาประเทียบหรือนาตากจะมีค่าความเค็มของนํ� าเกลือ

เท่ากบั 2-20 ดีกรีเนื&อง จากนํ� าบางส่วนนั�นระเหยไป เมื&อถึงนาเชื�อความเค็มจะเพิ&มขึ�นถึง 25 ดีกรี 

และนาปลง ความเค็มจะสูงกวา่ 25-27 ดีกรี ในสมยัก่อนไม่มีเครื&องวดัระดบัความเค็มในนํ� าเกลือ

ชาวนาเกลือจึงคิดคน้วิธีในการตรวจวดัระดบัความเค็มโดยการใชข้า้วสุกประมาณ 1 หยิบมือใส่ลง

ไปในนาตาก ถา้ความเคม็ยงัไม่เพียงพอหรือเรียกวา่ “นํ� าอ่อน” ขา้วสุกจะจมลงกน้ทอ้งนา แต่ถา้ขา้ว

สุกลอยหมายถึงนํ� ามีความเค็มได้ที&หรือเรียกว่า “นํ� าแก่” ซึ& งจากนํ� าอ่อนกลายเป็นนํ� าแก่จะใช้

ระยะเวลาประมาน 20 วนั และพร้อมที&จะส่งต่อไปยงันาเชื�อต่อไป 



 
 

 
 

                            
ภาพที& 38 อุปกรณ์วดัค่าความเคม็ในนํ�าเกลือ                                              

ที&มา: อุปกรณ์เคมีภณัฑ์, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.denco.com.au/070070/SALINOMETER/pd.php     

   

 ขั�นที& 4 ขั�นตอนการเก็บเกลือ          

 ขั�นตอนสุดทา้ยในขั�นตอนการทาํนาเกลือ หลงัจากที&ถ่ายนํ�าสู่นาปลงเป็นเวลาประมาน 10 วนั 

โดยชาวนาเกลือจะเรียกขั�นตอนนี�วา่ “รื�อเกลือ” โดยใช ้“รั&วซอย” หรือพลั&วซอย ซึ& งเป็นอุปกรณ์จาก

ภูมิปัญญา มีหนา้ตาคลา้ยเสียม ทาํจากไม ้มาตดัแบ่งเกลือในนาใหเ้ป็นตาราง    

       

 
ภาพที& 39 รั&วซอย                               

ที&มา: พลวตันาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

          http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon 

   



 
 

 
 

  
ภาพที& 40 การทาํงานของรั&วซอยเพื&อตดัแบ่งนาเกลือออกเป็นตาราง                                              

ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เคม็,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.   

  

 เมื&อแบ่งผืนเกลือออกเป็นตารางแลว้ จากนั�นใช ้“อีรุน” หรือ “คฑารื�อ” เป็นอุปกรณ์จากภูมิ

ปัญญาอีกเช่นกนั ทาํให้หนา้เกลือแตกร่วนออกเป็นเมด็เกลือ ในอดีตทาํจากไมไ้ผผ่า่ครึ& งเจาะรูตรง

กลางใส่ดา้ม ปัจจุบนัทาํจากไมป้ระดู่ยาว 15 นิ�ว กวา้ง 3 นิ�ว ดา้มไมไ้ผย่าว 2 เมตร   

  
ภาพที& 41 อีรุน  

ที&มา: พลวตันาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

          http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon 

            
ภาพที& 42 การรื�อหนา้เกลือใหแ้ตกเป็นเมด็เกลือ 

ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เคม็,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.   

        



 
 

 
 

 ขั�นตอนต่อไปเรียกว่า ขั�นตอนการชักแถว โดยใช้อุปกรณ์ที&เรียกว่า “ทดัทาชักแถว” 

หรือ “คฑาชกัแถว” ซึ& งเป็นขั�นตอนที&ตอ้งใชผู้ที้&มีประสบการณ์และความชาํนาญมาก ถา้ไม่ชาํนาญ 

จะทาํให้พื�นทอ้งนาเกลือเกิดความเสียหายได ้โดยอุปกรณ์ชนิดนี� ทาํหน้าที&ชกัเกลือมารวมกนัเป็น

แถว ตวัทาํจากไมป้ระดู่ ยาว 1.5 เมตร หนา้กวา้ง 10 นิ�ว ดา้มจบัไมก้ระบอกยาว 4 เมตร  

          

         
ภาพที& 43 ทดัทาชกัแถว                                                      

ที&มา: พลวตันาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

          http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon 

           

         
ภาพที& 44 การชกัแถวเกลือ                       

ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เคม็,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.   

        

 เมื&อชกัเกลือไดเ้ป็นแถวเรียบร้อยแลว้จะทาํการตดัเกลือให้เป็นลูกซึ& งในการตดัเกลือ จะ

ใชอุ้ปกรณ์ตดัเกลือให้เป็นลูกหรือเป็นกองเรียกวา่ “ทดัทาซุ่มเกลือ” หรือ “คฑาสุ้ม” ตวัทาํจากไม้

ประดู่ยาว 50 เซนติเมตร กวา้ง 10 นิ�ว ดา้มจบัไมก้ระบอกยาว 3 เมตร เพื&อสะดวกในการขนยา้ยและ

คิดค่าแรง  



 
 

 
 

 
ภาพที& 45 ทดัทาซุ่มเกลือ  

ที&มา: พลวตันาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

          http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ Wanicha_ Dechaboon 

           

 
ภาพที& 46 การตดัเกลือใหเ้ป็นลูกโดยใชท้ดัทาซุ่มเกลือ  

ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เคม็,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.   

        

 เมื&อสุ่มเกลือเป็นลูกแลว้ ขั�นตอนต่อไปคือ การขนเกลือ นาเกลือที&เพชรบุรีนี� ยงัคงขน

เกลือแบบวิธีโบราณคือ ใชห้าบเกลือในการขนเกลือ โดยมีกระดานไมปู้เป็นทางสําหรับเดินข ณะ

หาบเกลือ เรียกวา่ กระดานปูทอ้งนา ทาํจากไมย้างกวา้ง 6-8 นิ�ว หนา 1 นิ�ว ยาว 6 เมตร เพื&อช่วยให้

สะดวกในการขนยา้ยและป้องกนัความเสียหายที&จะเกิดบนผิวทอ้งนาจากนํ� าหนกัคนหาบเกลือ ซึ& ง

ค่าแรงในการขนเกลือจะคิดเป็นปริมาณที&ขน ในปัจจุบนัค่าแรงในการขนเกลือเกวียนละ 130 บาท 

หรือลูกละ 10 บาท (พ.ศ.2555) 



 
 

 
 

  
ภาพที& 47 หาบขนเกลือ       

   

ภาพที& 48 การหาบเกลือโดยใชไ้มก้ระดานวางเป็นทาง   

 ในการขนเกลือจะขนไปโรงเก็บเกลือหรือฉางเกลือ เกลือที&ถูกขนมาจะนาํมากองเพื&อคาํนวน

ปริมาตรเกลือเป็นเกวียน เพื&อสะดวกในการจาํหน่าย ซึ& งวิธีการนี� เรียกวา่ แต่งกองเกลือ คือ การทาํ

กองเกลือให้เป็นรูปทรงสี& เหลี&ยมคางหมูที&มีขนาดความกวา้ง ความยาว และความสูง ดา้นละ 1 วา 

โดย 1 กองเกลือจะมีปริมาตรเท่ากบั 3 เกวียน ผูที้&แต่งกองเกลือเรียกวา่ “คนทาํกอง” ตอ้งใชค้วาม

ชาํนาญเป็นพิเศษ การแต่งกองเกลือสําคญัที&ความลาดชนัของกองเกลือตอ้งเท่ากนัทั�ง 4 ดา้น เพื&อ

ความแขง็แรงของกองเกลือ           

              

              

   



 
 

 
 

                 
ภาพที& 49 การแต่งกองเกลือ                              

ที&มา: รายการกบนอกกะลา, “ตอน 2 คน 2 เคม็,” ออกอากาศ 1 เมษายน 2548.   

        

      

ภาพที& 50 กองเกลือที&แต่งเสร็จเรียบร้อยแลว้        

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ในบางกรณีมีรถมารับเกลือถึงที&นาเกลือ คนหาบเกลือจะหาบเกลือจากนาเกลือขึ�นรถบรรทุก

โดยใชไ้มก้ระดานพาดและหาบเกลือขึ�นไปเทบนรถ 

 

   
ภาพที& 51 การลาํเลียงเกลือขึ�นรถบรรทุก 

   

4.5.2 สรุปหลกัการทาํนาเกลอืสมุทร 

ภาพที& 52 ระดบัพื�นที&และกระบวนการเปลี&ยนแปลงในการทาํนาเกลือ                                 

ที&มา:  การทาํนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.myfirstbrain.com 

       



 
 

 
 

6. สถาปัตยกรรมในพื:นที�นาเกลอื         

 นอกนี�พื�นที&นาเกลือ ไม่ไดมี้เฉพาะนาเกลือเพียงอยา่งเดียวยงัประกอบไปดว้ย เรือนของ

ชาวนาเกลือ เป็นสถาปัตยกรรมหรือสิ&งปลูกสร้างที&มีความสําคญัเกี&ยวกบัการประกอบอาชีพการทาํ

นาเกลือ ซึ& งแตกต่างไปจากเรือนพกัอาศยัของกลุ่มอื&นๆ คือ มกัจะประกอบไปดว้ยเรือนสําหรับพกั

อาศยั  โรงเก็บเกลือ โรงเครื&องจกัร (สูบนํ� า) ลกัษณะของเรือนพกัอาศยัและโรงเก็บเกลือนี�อาจกล่าว

ไดว้า่มีรูปแบบเฉพาะซึ& งต่างไปจากโรงเรือนอื&นๆทั�งนี� เพื&อให้เหมาะกบัสภาพพื�นที&และทาํเลในการ

ปลูกสร้างที&พกัอาศยั ตลอดจนเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ และเครื&องมือเครื&องใช้ต่างๆ สําหรับทาํนา

เกลือ สภาพโดยส่วนรวมของที&พกัอาศยั และสิ&งปลูกสร้างดงักล่าว มกัจะสร้างขึ�นด้วยวสัดุจาก

ธรรมชาติ ที&หาไดง่้ายตามทอ้งถิ&น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่     

 6.1 เรือนชาวนาเกลือ            

        เป็นอีกหนึ&งประเภทของเรือนไทยภาคตะวนัออก ตวัเรือนมีที&พกัอาศยัแบ่งเป็นส่วน

สาํหรับนอน ส่วนสําหรับพกัอาศยั เป็นพื�นที&สี& เหลี&ยมผืนผา้ตามความยาวของตวัเรือน ส่วนหนา้ต่อ

จากส่วนสาํหรับนอนเปิดโล่ง ส่วนหลงัถดัเขา้ไปของส่วนนอนเป็นครัว ดา้นขา้งของส่วนนอน และ

พื�นที&ส่วนหน้าซึ& งเปิดโล่งนั�นทาํเป็นยกพื�นลดระดบัตํ&าลงไปจากพื�นของ ส่วนนอน สําหรับส่วนนี�

จะเป็นส่วนที&เปิดโล่ง วสัดุที&ใช้ในการปลูกสร้างนั� นส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุลําลองที&ได้มาจาก

ธรรมชาติ แทบทั� งสิ� น หลังคามุงด้วยจาก หญ้าคา หรือทางมะพร้าว ส่วนฝามักใช้จาก หรือ

ทางมะพร้าว บางแห่งทาํเป็นฝาดว้ยไมข้ดัแตะ        

 6.2 โรงเก็บเกลือ          

       โรงเก็บเกลือ หรือบางทอ้งถิ&น เรียกว่า ฉางเกลือ เลือกบริเวณปลูกสร้างบนที&ดอน 

หรือพื�นที&ถมให้สูงกว่าพื�นระดบัปกติเพื&อป้องกนันํ� าท่วมซึ& งจะทาํให้เกลือละลายและเสียหายได ้

ลกัษณะทั&วไป มีแผนผงัเป็นรูปสี& เหลี&ยมผืนผา้ หลงัคาทรงจั&ว ภายในโล่งมีฝารอบ 4 ดา้นทาํประตู

ทางดา้นสกดั หวัและทา้ยดา้นละ 1 ประตู ประตูดา้นหน้าและดา้นหลงัทางดา้นสกดัทั�ง 2 ดา้น โรง

เก็บเกลือบางแบบเวน้พื�นที&ดา้นขา้งส่วนหนึ&งเอาไวเ้ป็นแนวยาวตลอด  

        

 

 

 



 
 

 
 

              

       

ภาพที& 53 ผงัพื�นเรือนชาวนาเกลือ 

 

 

 

       

 

                         

ภาพที& 54 รูปดา้นหนา้เรือนชาวนาเกลือ 

    
                           

ภาพที& 55 รูปดา้นขา้งเรือนชาวนาเกลือ 

2.50 ม. 2.50 ม. 

2.00 ม. 

2.00 ม. 

2.00 ม. 



 
 

 
 

                         

ภาพที& 56 ทศันียภาพเรือนชาวนาเกลือ 

                
ภาพที& 57 เรือนชาวนาเกลือในปัจจุบนั 

   

ภาพที& 58 เรือนชาวนาเกลือในปัจจุบนั 



 
 

 
 

     

                            
ภาพที& 59  ผงัพื�นฉางเกลือ 

         

ภาพที& 60  รูปดา้นขา้งฉางเกลือหลงัคาจาก 

   

ภาพที& 61 รูปดา้นขา้งฉางเกลือหลงัคาสังกะสี 

2.00 ม. 2.00 ม. 2.00 ม. 2.00 ม. 

2.50 ม. 

2.50 ม. 



 
 

 
 

         
                        

ภาพที& 62 ฉางเกลือจั&วไมไ้ผตี่สาน หลงัคาจาก       

  
               

ภาพที& 63 ฉางเกลือจั&วตีระแนงไม ้หลงัคาจาก        

            

  

ภาพที& 64 ฉางเกลือจั&วและหลงัคาสังกะสี        



 
 

 
 

 

ภาพที& 65 ทศันียภาพฉางเกลือ 

   

  ภาพ

ที& 66 ฉางเกลือ นาเกลือบา้นแหลม 

 



 
 

 
 

       

 ภาพที& 67 ฉางเกลือ นาเกลือบา้นแหลม 

ภาพที& 68 ฉางเกลือ นาเกลือบา้น

แหลม 



 
 

 
 

  

ฉางเกลือ บา้นพกั 

ศาลเจา้ที& 

  ภาพที& 69 ผงับริเวณที&ตั�งฉางเกลือ บา้นพกัอาศยั และศาลเจา้ที&/ศาลปู่-ยา่นาเกลือ 

ผงับริเวณที&ตั�งฉางเกลือ บา้นพกัอาศยั และ ศาลเจา้ที&/ศาลปู่ -ยา่นาเกลือ 

N 



 
 

 
 

 6.3 วสัดุในการก่อสร้างฉางเกลือ        

      วสัดุที&ใชใ้นการปลูกสร้างของโรงเก็บเกลือส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุลาํลองเช่นเดียวกนั

กบัประเภทที&เป็นเรือนพกัอาศยั หากเวน้แต่ส่วนฝา นิยมใชฝ้าแบบฝากไม่ไผ ่(คือการนาํไมไ้ผท่ั�งลาํ

มาผ่าซีกแล้วทุบให้แตกเป็นแผ่น) แล้วทาํโครงไม้กระหนาบอยู่ด้านนอกเพื&อช่วยให้เกิดความ

แขง็แกร่งมากยิ&งขึ�นปัจจุบนัวสัดุที&ใชใ้นการปลูกสร้างฉางเกลือมีการเปลี&ยนแปลงไปเช่นหลงัคาอาจ

เปลี&ยนเครื&องมามุงดว้ยกระเบื�อง สังกะสี ทั�งนี� เพื&อใหเ้กิดความคงทนมากกวา่เดิม   

                                   

                
ภาพที& 70 โครงสร้างหลงัคาฉางเกลือ  

                                            ภ า พ ที&  71 

โครงสร้างหลงัคาฉางเกลือ  



 
 

 
 

              

   
 ภาพที& 72 หลงัคาฉางเกลือมุงจาก     

                  

   
 ภาพที& 73 หลงัคาฉางเกลือมุงแผน่สังกะสี 

 

 



 
 

 
 

    

ภาพที& 74 โครงผนงัภายนอกฉางเกลือ         

                      

                  
ภาพที& 75 ผนงัภายในฉางเกลือ  

 



 
 

 
 

                    
ภาพที& 76 โครงสร้างภายในฉางเกลือ          

              

                                 
ภาพที& 77  ชายคาฉางเกลือที&มีไมค้าํยนั 



 
 

 
 

7. วฒันธรรม ประเพณ ีพธีิกรรมและความเชื�อ                                           

 ในการทาํนาเกลือทุกครั� ง ชาวนาเกลือยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน ทั�งนี� เพื&อ

เป็นสิริมงคลและเป็นขวญักาํลงัใจแก่ชาวนาเกลือ พิธีกรรมต่างๆจึงเกิดขึ�นเมื&อการเริ&มตน้ครั� งใหม่

ในการนาํนาเกลือเวยีนมาบรรจบครบวาระอีกรอบ สิ&งแรกที&ตอ้งทาํคือ     

  การเตรียมพื�นที&หรือปรับปรุงพื�นฃที&ทาํนา เช่น ยกคนันา ขุดลอกลาํราง ที&เริ&มตื�นเขิน 

รวมไปถึงบดอัดท้องกระทงนาเกลือ เมื&อเตรียมพื�นที&เรียบร้อยแล้ว ขั�นตอนต่อไปจึงเริ& มเข้าสู่

พิธีกรรม ความเชื&อ ที&เรียกวา่          

  แรกนาเกลือ เริ&มจากการไปทาํบุญที&วดั พระสงฆ์จะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาให้เครื&อง

ประกอบ การแรกนา ไดแ้ก่ สาํรับคาวหวาน ขนมตม้แดงตม้ขาว หวัหมู ผลไม ้และดอกไมธู้ปเทียน 

แลว้นาํ ไปสังเวยแก่ผีนา ซึ& งเชื&อกนัว่าเป็นผีผูพ้ิทกัษน์าเกลือ(เช่นเดียวกบัพระแม่โพสพในนาขา้ว) 

โดยถือเป็นการบูชาพระวายุ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เพราะเทวดาดงักล่าว มีส่วนเกี&ยวขอ้ง

และสัมพนัธ์กบัเกลือเพราะตอ้งใช้ลมที&ดี นํ� าที&เค็ม พื�นดินที&ดี รวมไปถึงการไหวศ้าลปู่-ยา่(เจา้ที&) 

ศาลตาพุก-ยายพกั (เชื&อว่าตาพุกเป็นผูที้&ทาํนาเกลือเป็นคนแรก) เมื&อทาํทั�งหมดจบสิ�นแล้วเป็นอนั

เสร็จพิธี  ขั�นตอนต่อไป คือ          

  การไขนํ�าเขา้นาเกลือ เป็นการเริ&มกระบวนการ การทาํนาเกลือโดยการไขนํ� าทะเลเขา้สู่

กระทงโดยท่อส่งนํ�า การไขนํ�าเขา้นาใชร้ะหดัวดิหรือกงัหนัลม นํ� าทะเลจะเขา้สู่นาแรกผา่นคลองส่ง

นํ�า รอใหหิ้นปูนและธาตุเหล็กตกตะกอน เรียกวา่ นาตาก ซึ& งขั�นตอนนี�ยิปซั&มจะแยกตวัออกนํ� าทะเล

จะค่อยๆ แหง้ลงเกลือพร้อมที&จะตกผลึก และขั�นตอนอื&นๆตามลาํดบัจนถึงขั�นตอนเก็บเกลือและเมื&อ

ขั�นตอนการเก็บเกลือครั� งแรกไดเ้สร็จสิ�นลงแลว้จึงเริ&มตน้การทาํนาเกลือรอบที&สอง เนื&องจากในการ

เตรียมพื�นที&ดินแต่ละครั� งจะสามารถทาํนาเกลือได ้1-2 ครั� งต่อ.1.ปี.เมื&อทาํนาครบสองรอบแลว้ขั�น 

ตอนต่อไปคือ            

 การทาํขวญันาเกลือ เป็นพิธีกรรมที&เกิดขึ�นจากความเชื&อในเรื&องสิ& งศกัดิ2 สิทธิ2  เพื&อให้

เกิดศิริมงคลในการทาํนาเกลือ ช่วยให้นาเกลือเกิดผลผลิตตามตอ้งการ ไดร้าคาดีและไม่มีอุปสรรค

ช่วง เวลาจะเริ&มกระทาํเมื&อนํ� าทะเลที&ตากไวใ้นนาเกลือตกผลึกเป็นเม็ดเกลือมากขึ�น และเริ&มไดรั้บ

ผล ผลิตเป็นครั� งแรกจากนาเกลือ ก่อนรื� อนา หรือเมื&อรื� อนาครั� งแรก (การรื� อนาคือการชกัลากเม็ด

เกลือมากองสุ่มเป็นลูก ๆ คล้ายภูเขาก่อนหามเขา้ยุง้เก็บเกลือ) สิ&งที&ใช้ในพิธีกรรม ไดแ้ก่ หัวหมู 

บายศรีปากชาม ขา้วปากหม้อ กล้วยสุก มะพร้าวอ่อน ไข่ตม้สุก 1 ใบ ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว 

ผลไม ้ขนมถว้ยฟู กระทง ดอกไม ้ธูปเทียน และธงที&ทาํจากกระดาษวา่ว เป็นธงเล็กมีจาํนวนเท่ากบั

กระทงนา และธงผนืใหญ่อีก 1 ผนื 



 
 

 
 

 การดาํเนินพิธีกรรม เตรียมของทั�งหมดใส่ภาชนะ แลว้นาํไปตั�งที&โล่งแจง้บริเวณนาเกลือ

หรือหนา้ฉางเกลือ หรือใกล ้ๆ กบัคนันา จุดธูปเทียนและชุมนุมเทวดาก่อนแลว้จึงกล่าวคาํบูชาผีไร่

นา จากนั�นจึงจุดธูปตามจาํนวนคนันา นาํกระทงมาใส่ขนมตม้ขาว กระทงละ 1 ลูก นาํกระทงไปไว้

ตามคนันาจนครบ จุดธูปแลว้ปักธงตรงขา้งหนา้กระทง เสร็จแลว้นาํธงใหญ่ไปปักบริเวณที&ทาํขวญั

นาเป็นเสร็จพิธี การทาํขวญันาเกลือ เป็นพิธีกรรมที&กระทาํขึ�นดว้ยความเชื&อในเรื&องความเป็นศิริ

มงคล ที&ทาํให้เกิดความมั&นใจในการประกอบอาชีพทาํนาเกลือ จึงยึดมั&นสิ&งศกัดิ2 สิทธิ2 ที&มีอยู่ ไดแ้ก่ 

เจา้ที&เจา้ทาง และเทพยดา จึงมีการทาํพิธีบวงสรวงเพื&อขอให้สิ&งศกัดิ2 สิทธิ2  ช่วยให้การทาํนาเกลือได้

ผลผลิตตามตอ้งการ และประสบความสําเร็จในการทาํนาเกลือ ซึ& งการทาํขวญันาเกลือ สืบทอดกนั

มาหลายชั&วอายุคนแล้ว เป็นพิธีกรรมที&เกิดขึ� นจากความต้องการความมั&นใจ เพื&อเป็นขวญัและ

กาํลงัใจในการทาํนาเกลือให้สําเร็จลุล่วง โดยปราศจากปัญหาและอุปสรรคทั�งปวง เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ&นในเรื& องจิตวิทยา ดังนั� นการดํารงรักษาพิธีกรรมนี� ไว้ จึงนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที&น่า

ภาคภูมิใจของผูป้ระกอบอาชีพทาํนาเกลือ ในปัจจุบนัพิธีทาํขวญัเกลือ แทบหมดไปจากนาเกลือ

เพชรบุรี ที&ยงัคงเหลือ คือการประกอบพิธีในลกัษณะการไหวเ้จา้ที& มีเพียงอาหารคาวหวานปีละ 1 

ครั� ง (การทาํขวญันาเกลือ, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จากwww. Kanchana 

pisek.culture.go.th)          

 องคป์ระกอบทางดา้นวฒันธรรม ขนบทาํเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื&อนั�น ถือ

วา่ขาดไม่ไดอี้กหนึ&งองคป์ระกอบของการทาํนาเกลือ พิธีกรรมต่างๆแสดงใหเ้ห็นถึงความ อ่อนนอ้ม

ถ่อมตน้ความมีสัมมาคารวะ ซึ& งมีผลต่อจิตใจและขวญักาํลงัใจของชาวนาเกลือจะเห็นไดว้า่ บรรพ

บุรุษของชาวนาเกลือสั&งสอนใหลู้กหลานทาํนาเกลือโดยสอนใหเ้คารพต่อธรรมชาติ เพื&อความย ั&งยืน

ในอาชีพการทาํนาเกลือ               

               
ภาพที& 78 อาหารหวานคาวเครื&องไหวแ้ละธงกระดาษ                               



 
 

 
 

                       
ภาพที& 79 ศาลไหวน้า                                                                                                                         

  ศาลเจา้ที&หรือศาลไหวน้าที&นาเกลือบา้นแหลมนี� มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัไป

เป็นทรงเรือนไทยสี& เสาหรือรูปแบบเหมือนศาลพระภูมิที&มีหนึ& งเสาทาํจากวสัดุที&หาไดต้ามทอ้งถิ&น

เมื&อในอดีตชาวนาเกลือสร้างศาลไหวน้าเองโดยใช้ไมเ้ป็นวสัดุหลกัและมีศาลอีกหนึ& งประเภทคือ

ศาลตาพุกซึ& งชาวนาเกลือให้ความเคารพสัการะเป็นอย่างมากเนื&องจากมีความเชื&อว่าตาพุกคือผู ้

เริ&มทาํนาเกลือเป็นคนแรกจึงถูกยกยอ้งให้เป็นครูและตั�งศาลไวใ้นพื�นที&นาเกลือเพื&อนเป็นศิริมงคล 

ลกัษณะของศาลตาพุกเป็นศาลที&ทาํจากไมมี้สี& เสา หรือหกเสา แต่ไม่มีหลงัคา 

 

   



 
 

 
 

                                     ภาพที& 80  ศาล

ตาพุก-ยายพกั            

                      

                            ภาพที& 

81 ศาลไหวน้าและศาลตาพุก                                        

ที&มา: เที&ยวเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.weekendhobby.com 

             



 
 

 
 

                   บทที� 5  

            ปัญหาและภัยคุกคามนาเกลอืในปัจจุบัน     

5.1 ปัญหาและภัยคุกคามนาเกลอื            

 จากการศึกษาพบว่า ในอดีตที&ผ่านมาการทาํนาเกลือเป็นการทาํเกษตรกรรมแบบครัวเรือน 

นั&นคือ ในหนึ&งครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน และมีที&ดินทาํ

กินเป็นของตวัเอง ปลูกเรือนพกัอาศยัอยู่ในบริเวณนาเกลือ ดูแล จดัการทุกขั�นตอนในการทาํนา

เกลือทั�งหมด ตั�งแต่การเลือกทาํเลที&ตั�ง ขั�นตอนการเตรียมพื�นที&ดิน จนถึงขึ�นตอนการเก็บเกลือ 

ตลอดจนการขนส่งเกลือออกสู่ตลาด สมาชิกของแต่ละครอบครัวจะช่วยกนัทาํทั�งหมดโดยมีเครื&อง

ทุ่นแรงเป็นเครื&องมือที&ประดิษฐ์คิดคน้จากภูมิปัญญาชาวบา้นและทาํจากวสัดุที&หาไดง่้ายในพื�นถิ&น

  เริ&มตั�งแต่ขั�นตอนการเตรียมพื�นที&ขุดลอกลาํรางโดยเครื&องมือพื�นบา้นที&ประดิษฐ์เองจากภูมิ

ปัญญาที&เรียกวา่ “รั&วขุด” การปรับพื�นที&โดยใช้ลูกกลิ�งที&ทาํจากแก่นไมใ้ช้แรงคนในการฉุดลากเมื&อ

ปรับพื�นที&ดินเสร็จแลว้จึงเริ&มขั�นตอนต่อไป คือ การไขนํ� าเขา้นาเกลือโดยใชก้งัหนัลม ที&ต่อเชื&อมกบั

ระหดัวิดนํ� าอาศยัแรงลมในการขบัเคลื&อนกลไก เพื&อลาํเลียงนํ� าเขา้สู่กระทงนาเกลือ ขั�นตอนถ่ายเท

นํ�าจากกระทงหนึ&งสู่อีกกระทงหนึ&งเมื&อนํ�ามีความเขม้ขน้ถึงเกณฑที์&กาํหนด ในสมยัก่อนสิ&งที&เป็นตวั

วดัความเค็มของนํ� าเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น นั&นคือการใช้ขา้วสุกวดัระดบัความเค็มหรือความ

เขม้ขน้ของนํ�าโดยการนาํขา้วสุกประมาน 1 หยบิมือใส่ลงไปในนํ� า ถา้ความเค็มยงัไม่ไดที้&ขา้วสุกจะ

จม แต่ถา้ขา้วสุกลอยแปลว่า นํ� ามีความเขม้ขน้หรือเค็ม ถึงเกณฑ์ที&กาํหนดแลว้ (ภาษาชาวนาเกลือ

เรียกวา่ “นํ�าแก่”) จึงสามารถถ่ายโอนนํ�าไปยงันาเชื�อและนาปลงต่อไป     

 จนถึงขั�นตอนการเก็บเกลือ ชาวนาเกลือจะใช้เครื&องมือที&ช่วยทุ่นแรงซึ& งเกิดจากภูมิปัญญา

ชาวบา้นเป็นเครื&องมือที&ใช้เฉพาะและมีชื&อเรียกเฉพาะของเกษตรกรรมนาเกลือเช่น รั&วซอย อีรุน 

ทดัทาชกัแถว ทดัทาซุ่ม ก่อนที&จะเป็นขั�นตอนการขนเกลือในอดีตการเก็บเกลือหรือขนเกลือเขา้สู่

ฉางเกลือมีสองวิธีคือ ขนเกลือดว้ยการหาบเกลือโดยใช้บุง้กี�หาบหรืออีกวีธีหนึ& ง คือ ในที&นาเกลือ

บางพื�นที&ที&ไม่ไดอ้ยูติ่ดถนนจะใชว้ิธีขนเกลือลงเรือแลว้ลาํเลียงเกลือมาตามคลองหรือลาํรางและมา

สิ�นสุดที&ฉางเกลือที&อยูใ่กลถ้นนหรือจุดวางเกลือ ก่อนที&จะนาํเกลือขึ�นรถส่งเกลือออกสู่ตลาด (เป็น

ที&มาของสํานวนไทย ที&ว่า “อืดเป็นเรือเกลือ” ก็หมายถึง ขยบัเขยื�อน เคลื&อนไหว ไดช้า้มาก เพราะ

เรือบรรทุกเกลือนั�นจะบนัทุกเกลือจนเต็มความจุของเรือและค่อยๆล่องไปตามลาํนํ� าซึ& งใชเ้วลานาน 

กวา่จะถึงที&หมาย)            

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

 ปัจจุบนัเกษตรกรรมนาเกลือของจงัหวดัเพชรบุรี.ไดเ้ปลี&ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื&อ

ตอบ สนองความตอ้งการของตลาด การทาํนาเกลือจึงกลายเป็นลกัษณะการผลิตเกลือในรูปแบบ

อุตสาหกรรม จากเดิมเจา้ของนาเกลือเป็นผูท้าํนาเกลือ ปลูกบา้นและอาศยัอยู่บริเวณที&นาเกลือ แต่

ในปัจจุบนัเจา้ของที&นาเกลือบางราย ยา้ยบา้นเขา้ไปอยู่ในตวัเมือง ส่วนพื�นที&นาก็ให้เช่าพืนที&ทาํนา 

แก่ผูที้&ตอ้งการทาํนาแต่ไม่มีพื�นที&ดินเป็นของตวัเองหรือเจา้ของพื�นที&เป็นเพียงผูค้วบคุมดูแล ส่วน

แรงงานในการทาํนาเกลือทั�งหมด เกิดจากการจา้งแรงงาน ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีอาชีพที&เกี&ยวขอ้งกบันา

เกลือมากขึ�น เช่น นกัลงทุน “นายนา” (เปรียบเสมือนผูจ้ดัการนาเกลือ) คนเดินนํ� า (ผูค้วบคุมดูแล

การเปิดปิดนํ� า) ผูรั้บจา้งรื� อเกลือ รับจา้งขนเกลือและอื&นๆ แยกตามหน้าที&ผลดัเปลี&ยนหมุนเวียน

รับจา้งไปตามที&นาเกลือทั&วไป แลว้แต่ผูเ้ป็นเจา้ของที&จะเรียกวา่จา้ง     

 เพื&อตอ้งการใหไ้ดผ้ลผลิตรวดเร็วยิ&งขึ�นจากเครื&องทุ่นแรงภูมิปัญญา เช่น ขั�นตอนแรกใน

การทาํนาเกลือ คือ การเตรียมพื�นที&ดินในอดีตเคยใช้ลูกกลิ�งแก่นไม ้โดยใช้แรงงานคนลากในการ

บดอดัหนา้ดิน ปัจจุบนัเพื&อความสะดวกรวดเร็วจึงเปลี&ยนมาใชร้ถกลิ�งนาแทนการใชลู้กกลิ�งแก่นไม ้

ขั�น ตอนการไขนํ� าเขา้นา ก่อนเคยใช้กงัหันลมระหัดวิดนํ� า ที&ตอ้งอาศยัพลงังานลม ซึ& งจะทาํงาน

เฉพาะช่วงเวลาที&มีลมเท่านั�น ทาํให้เกิดความล่าช้า ไม่แน่นอนในบางช่วง ชาวนาจึงเปลี&ยนมาใช้

เครื&องจกัรในการสูบนํ� าแทน ส่วนขั�นตอนการเก็บเกลือ สิ&งที&ยงัคงอยู่ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัคือ

เครื&องมือที&ช่วยในการรื�อเกลือ ชกัแถว ซุ่มเกลือและหาบเกลือ โดยอาศยัเดินบนกระดานปูทอ้งนา

เหมือนอยา่งเช่นในอดีต หากแต่ในปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งมีความเจริญมากขึ�น ถนนหนทางมี

มากขึ�นทาํให้การขนเกลือโดยใชเ้รือขนเกลือจึงค่อยๆหมดไปเหลือเพียงแค่การขนเกลือดว้ยวิธีการ

หาบเกลือเดินบนกระดานปูทอ้งนามายงัฉางเกลือ ซึ& งฉางเกลือในปัจจุบนับางแห่งเริ&มเปลี&ยนแปลง

วสัดุก่อสร้างจากหลงัคามุงจาก เปลี&ยนไปเป็นมุงสังกะสีเพื&อความคงทนแขง็แรง    

 ล่าสุดนาเกลือเพชรบุรี เริ& มนําเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาใช้เพื&อเพิ&มผลผลิตและลด

ตน้ทุนในการผลิตเกลือ โดยผูป้ระกอบการนาเกลือบางรายเริ&มใชแ้ผน่ผา้ใบปูทอ้งนาเกลือ เพื&อลด

ขั�นตอนการผลิตเกลือ ช่วยให้เก็บผลผลิตเกลือไดม้ากขึ�นเกือบเท่าตวัเนื&องจากไม่ตอ้งเตรียมพื�นที& 

ไม่ตอ้งกลิ�งนา ไดเ้กลือที&ขาวสะอาด ไดร้าคาดี สามารถทาํนาเกลือไดต้ลอดทั�งปี   

 หากโดยรวมแลว้สภาพภูมิทศัน์โดยทั&วไปของนาเกลือเพชรบุรีในปัจจุบนั ยงัคงสภาพ

ความเป็นพื�นที&นาเกลือเพียงแต่องคป์ระกอบบางประการถูกเปลี&ยนแปลงไปหรือหายไปทาํให้ความ

เป็นเอกลกัษณ์หรือคุณลกัษณะที&ดีของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือค่อยๆลดนอ้ยลง  

              

              

              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

              

  

ภาพที& 82 ผนืนาเกลือเพชรบุรีที&ไม่มีกงัหนัลม 

         
ภาพที& 83  ใชร้ถกลิ�งนาแทนการใชลู้กกลิ�ง 



 
 

 
 

  

ภาพที& 84  การใชข้นัพลาสติกแทนกะลานาเกลือ และการใชท้่อพีวซีีแทนประตูนํ�า 

            
ภาพที& 85  เรือนชาวนาเกลือที&ปัจจุบนั 



 
 

 
 

        
ภาพที& 86 เรือนชาวนาเกลือที&ในปัจจุบนั                             

ที&มา:  ภาพภ่ายนาเกลือเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก      

 http://www.photogangs.com/     

         
ภาพที& 87 โรงเก็บของ                     

ที&มา:  ภาพภ่ายนาเกลือเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก      

 http://www.photogangs.com/   



 
 

 
 

  

ภาพที& 88  ฉางเกลือร้าง  

            
ภาพที& 89  ฉางเกลือร้าง 

 

 

 



 
 

 
 

 

ภาพที& 90  โกดงัเก็บเกลือ และโรงงานแปรรูปเกลือจดัจาํหน่าย 

   
ภาพที& 91 โรงงานฟอกเกลือและแปรรูปเกลือเพื&อจาํหน่าย ที&ตั�งอยูห่่างนาเกลือประมาน 1 กม. 



 
 

 
 

  

ภาพที& 92  นาเกลือที&เริ&มใชผ้ืนผา้ใบ 

  

ภาพที& 93 ผนืผา้ใบที&นาํมาใชเ้พื&อลดขั�นตอนและตน้ทุนการผลิต 

 



 
 

 
 

 2. การเปลี�ยนแปลงของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลอืเพชรบุรี      

 จากการศึกษาปัญหาและภยัคุกคามนาเกลือบา้นแหลม รวมไปถึงการสัมภาษณ์ชาวนา

เกลือและผูที้&เกี&ยวขอ้งกบันาเกลือบา้นแหลม พบวา่ ปัจจุบนันี�อาชีพการทาํนาเกลือไดถู้กส่งต่อให้แก่

รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ& งไม่มีประสบการณ์ในการทาํนาเกลือสามารถทาํได้เพียงควบคุมดูแลแรงงาน

เท่านั�น และคาดวา่ ในอนาคตทิศทางนาเกลือจะมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ�น จากที&เคยขนเกลือ

มาเก็บไวที้&ฉางเกลือเพื&อรอขายออกสู่ตลาดภายในประเทศ จะเปลี&ยนเป็นขนเกลือไปที&โกดัง

ส่วนกลางหรือส่งต่อให้พ่อคา้คนกลางมีหน้าที&รวบรวมเกลือ เพื&อจดัจาํหน่ายส่งออกสู่ตลาดทั�งใน

และต่างประเทศซึ&งโกดงัดงักล่าวปัจจุบนัเริ&มมีหลายแห่งตั�งอยูบ่ริเวณส่วนเชื&อมต่อระหวา่งพื�นที&นา

เกลือและชุมชนเมือง ชาวนาเกลือบางรายเริ&มหนัมาส่งเกลือให้โกดงัและปล่อยให้ฉางเกลือที&มีอยูผุ่

พงัลงไป รวมไปถึงภาพวิถีชีวิตชาวนาเกลือ ในขั�นตอนการเตรียมพื�นที& ตลอดจนการเก็บผลผลิต

อาจหายไป เนื&อง จากการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชก้บันาเกลือ เช่น การใชผ้า้ใบปูห้องนาเกลือ เพื&อลด

ขั�นตอนการผลิต ลดตน้ทุน และเพิ&มผลผลิต        

 ดงันั�น จึงอาจคาดไดว้า่ในอนาคตภูมิทศัน์วฒันธรรมของนาเกลือจะถูกเปลี&ยนแปลงไป 

เช่น พื�นที&นาเกลือไม่มีบา้นเรือนของชาวนาเกลือ ไม่มีฉางเกลือ ไม่มีการใชลู้กกลิ�งนา หรือรถกลิ�ง

นา ไม่มีการสุ่มเกลือให้เป็นลูก ใช้รถเก็บเกลือเหมือนอย่างเช่น รถเกี&ยวข้าว ไม่มีศาลไหวน้า

เนื&องจากคนรุ่นหลังไม่ให้ความสําคญักับเรื& องไสยศาสตร์ ไม่มีศาลตาพุก-ยายพกั เหมือนเช่น

ปัจจุบนักงัหนัลมและระหดัวดินํ�าไดสู้ญหายไปจากผนืนาเกลือเพชรบุรี    

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

              บทที� 6 

      คุณค่าและความสําคัญของภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื:นที�นาเกลอืบ้านแหลม                 

6.1 คุณค่าทางประวตัิศาสตร์          

 คุณค่าทางประวติัศาสตร์เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของ

ชาวนาเกลือในอดีต ใหเ้ห็นถึงการจดัการทรัพยากรที&มีอยูเ่พื&อประโยชน์สูงสุดในอดีตที&ผา่นมาหลาย

ร้อยปี แรกเริ&มเดิมที ชาวบา้นอาํเภอบา้นแหลมยงัไม่รู้วิธีผลิตเกลือ เกลือที&ใชใ้นชีวิตประจาํวนันั�น

เป็นเกลือที&เก็บไดจ้ากตามแอ่งนํ� า ที&เมื&อเวลานํ� าทะเลขึ�นและท่วมขงัในแอ่งผิวดินตามธรรมชาติ ถูก

แสงแดดส่อง ทาํให้นํ� าระเหยจนตกผลึกกลายเป็นเกลือ เมื&อชุมชนมีการขยายตวัของประชากรมาก

ขึ�น ความตอ้งการเกลือมากตาม ชาวบา้นจึงเริ&มคิดคน้วิธีผลิตเกลือ โดยการนาํนํ� าทะเลมาเคี&ยวใน

กระทะเพื&อให้นํ� าระเหยออกไปจนเหลือแต่ผลึกเกลือ ซึ& งวิธีนี� เป็นวิธีที&นิยมกนัอยา่งแพร่หลายมาก

แทบทุกครัวเรือน แต่ความตอ้งการเกลือยงัไม่หยุดอยู่แค่นั�นยงัคงมีแนวโน้มที&จะสูงขึ� นเรื& อยๆ

ประกอบกบัการผลิตเกลือในสมยันั�น เป็นกระบวนการผลิตที&ตอ้งใช้เวลานานและไดผ้ลผลิตเกลือ

น้อย ทาํให้ประเทศไทยตอ้งนาํเขา้เกลือจากประเทศจีน พระมหากษตัริยใ์นสมยันั�นทรงเล็งเห็น

ความสําคญัของนาเกลือและทรงมีพระราชดาํริในการทดลองทาํนาเกลือครั� งแรกที&แหลมผกัเบี� ย 

อาํเภอบา้นแหลม เพชรบุรีตามที&กล่าวไปแลว้        

 จากหลกัฐานที&ยงัคงอยู่ในปัจจุบนัยงัคงมีภาพที&สะทอ้นให้เห็นการตั�งถิ&นฐานและวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวนาเกลือที&อาศยัสืบทอดต่อกนัมาในอดีต เป็นตวัอย่างวิถีชีวิตแบบยั&งยืน เช่น 

การทาํนาเกลือชาวนาจะใชว้ิถีทางธรรมชาติพึ&งพิงและเคารพต่อธรรมชาติทาํให้วิถีชีวิตของชาวนา

เกลือยงัคงอยูต่ราบจนปัจจุบนั   

     

ภาพที& 94 การขนเกลือดว้ยวธีิดั�งเดิม 



 
 

 
 

2. คุณค่าทางสุนทรียภาพ          

 “สุนทรียภาพ” (Aesthetic) หมายถึง ความซาบซึ� งจากการไดส้ัมผสัในคุณค่าของสิ&งที&

งดงาม ไพเราะหรือรื&นรมย์ ไม่ว่าจากการสัมผสัธรรมชาติหรืองานศิลปะ ซึ& งความรู้สึกซาบซึ� งใน

คุณค่าดงักล่าวย่อมจะมีการพฒันาเป็นลาํดบัไดด้ว้ยประสบการณ์ การศึกษา การอบรม ฝึกฝนจน

เป็นอุปนิสัยเกิดเป็นรสนิยม (Taste) ขึ�นในตวับุคคลนั�น สุนทรียภาพหรือความสุนทรียที์&เกิดขึ�นใน

ตวับุคคลใดนั�นเป็นความรู้สึกที&บริสุทธิ2 โดยไม่ประสงคสิ์&งใด เป็นการรับรู้ที&เกิดขึ�นจากการสัมผสั

สิ&งใดสิ&งหนึ&ง โดยเฉพาะการสัมผสั งานศิลปะในห้วงเวลาหนึ&ง ลกัษณะของอารมณ์ หรือความรู้สึก

ที&เกิดขึ� นนั�นอาจจะจาํแนกออกได้ คือ รู้สึกพอใจ (Interested) รู้สึกไม่พอใจ (Disinterested) รู้สึก

เพลิดเพลินใจ (Pleasure) รู้สึกทุกข์ใจ (Unpleasure) รู้สึกกินใจ (Empathy) อารมณ์ หรือ ความรู้สึก

ดงักล่าวนี�  จะพาใหเ้กิดอาการลืมตวั เคลิบเคลิ�ม (Attention Span) คลอ้ยตามความรู้สึกนั�น เหมือนดงั

การนาํเอาตวัเองเขา้ไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ&งของเรื&องราวที&กาํลงัสัมผสัอยู ่กระทั&งเกิดความสุข ความ

ทุกขไ์ปกบัสิ&งที&รับรู้คลา้ยกบัวา่เป็นเรื&องจริงของตนเอง (วฒันาพร เขื&อนสุวรรณ, 2555: 140) 

 ในกรณีพื�นที&นาเกลือนอกจากเป็นแหล่งทาํกินของชาวนาเกลือแล้ว นาเกลือยงัเป็นที&

พกัผอ่น เป็นพื�นที&วา่งที&มีความงาม ให้ความรู้สึกและอารมณ์ที&แตกต่างกนัเมื&อไดพ้บเห็น ซึ& งภาพที&

ปรากฏเบื�องหนา้ของผูที้&กาํลงัมองจะส่งผลต่อความรู้สึก ทาํให้เกิดความประทบัใจที&แตกต่างกนัไป

ตามรสนิยม ของแต่ละคน ซึ& งความงามของนาเกลือเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ โดยมี

องคป์ระกอบหลกัคือ องคป์ระกอบทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ พื�นดิน ผืนนํ� า ทอ้งฟ้า ชายหาด แนวป่าชาย

เลน องค์ประกอบทางวฒันธรรม และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ& งไดแ้ก่ ฉางเกลือ เรือน

ชาวนาเกลือ กระทงนาเกลือ ลูกเกลือ วิถีชีวิตของชาวนาเกลือ เป็นส่วนที&ทาํให้องค์ประกอบทาง

ธรรมชาติมีความหมายมีนยัสําคญัทาํให้พื�นดิน ผืนนํ� า ทอ้งฟ้า แนวป่าชายเลน ที&ถูกแทรกไปดว้ย

วฒันธรรมกลายเป็นพื�นที&ที&มีความเฉพาะ มีเอกลกัษณ์ มีเรื&องราวแฝงอยูใ่นความงามที&สัมผสัได ้

 ความงามของนาเกลือมีความน่าสนใจ ตรงที&ภาพในแต่ละวนัจะแตกต่างกนัไปตามวฏั

จกัรของนาเกลือ ตั�งแต่มีนํ�าเตม็กระทงนา จนนํ� าเริ&มเปลี&ยนเป็นสีขาว เริ&มมีผลึกเกลือ จนกระทั&งเป็น

ลูกเกลือพร้อมเก็บผลผลิต ซึ& งภาษาชาวนาเกลือเรียกว่า “ซุ้มเกลือ” ภาพที&เห็นจะเป็นภาพชาวนา

เกลือกาํลงัหาบเกลือ ลาํเลียงเกลือเขา้สู่ฉางเกลือ นบัเป็นช่วงเวลาที&สวยงามช่วงหนึ& งของนาเกลือ 

และเป็นช่วงเวลาที&นกัท่องเที&ยวใหค้วามสนใจเขา้มาเยี&ยมชมนาเกลือมากที&สุด    

                



 
 

 
 

              
ภาพที& 95 ทศันียภาพนาเกลือ                                

ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก   http://voravuds.multiply.com/
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ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก   http://voravuds.multiply.com/ 



 
 

 
 

องค์ประกอบความงามด้านอื&นๆของนาเกลือ ที&มีส่วนช่วยให้ความงามเกิดความสมบูรณ์ยิ&งขึ� น 

ไดแ้ก่ 

 2.1 รูปทรงของพื�นที& (Land Form)         

       รูปทรงของพื�นที&นาเกลือเกิดจากการปรับพื�นที&ให้เอื�อต่อการผลิตเกลือ เนื&องจากภูมิ

ประเทศเป็นพื�นที&ติดแนวชายฝั&งทะเล ระดบันํ� าขึ�น-ลงของทะเลมีผลต่อการทาํนาเกลือพื�นที&จึงถูก

ปรับปรุงให้สามารถรองรับการเปลี&ยนแปลงของธรรมชาติได ้การปรับพื�นที&ให้เป็นกระทงนาเกลือ

นี�จะปรับใหเ้ป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ คือ การถ่ายเทนํ�าจากที&สูงลงสู่ที&ต ํ&าเพื&อให้นํ� าไหลไดเ้อง

ตามแรงโน้มถ่วงของโลกโดยกระทงนาทุกพื�นที&มีความเชื&อมต่อกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ

ระเบียบ ลกัษณะของรูปทรงพื�นที&นาเกลือแตกต่างไปจากพื�นที&อื&นอย่างเห็นชดัคือการจดัการผืน

แผ่นดินให้กลายเป็นตาราง หรือเรียกว่า กระทงนาเกลือ ซึ& งกระทงนาเกลือในแต่ละพื�นที&มีความ

แตกต่างกนัไป โดยขึ�นอยูก่บัรูปร่างของที&ดินเดิม เช่น        

 นาเกลือที&มีลกัษณะเป็นผนืนาเป็นรูปทรงอิสระ  มกัอยูติ่ดกบัเขตพื�นที&ชุมชน กระทงนา

ถูกตดัแบ่งไปตามสภาพรูปทรงของพื�นที&ดิน ใช้การคาดคะเนในการตดัแบ่งกระทงนาเกลือ ทาํให้

เกิดกระทงนาเกลือรูปทรงต่างๆ เช่น สีเหลี&ยมผืนผา้ จตุัรัส สามเหลี&ยม สีเหลี&ยมคางหมู ทั�งขนาด

ใหญ่ ขนาดเล็กอยู่ ผืนที&ดินแปลงเดียวกัน ซึ& งเราอาจสันนิษฐานได้ว่า ผืนนาเหล่านี� เป็นผืนนาที&

เก่าแก่เกิด ขึ�นพร้อมๆกบัชุมชน  และซึ& งในสมยัก่อนการทาํนาเกลือเป็นการทาํนาเกลือขนาดย่อม

เฉพาะในครัว เรือน เครื&องมือในการจดัการกบัพื�นที&นาเกลือมีเพียงจอบกบัรั&ว ที&ใช้แรงคนในการ

จัดการกับพื�นที&ทั� งสิ� น ทําให้เกิดกระทงนาที&มีขนาดไม่เท่ากัน และมีรูปทรงบิดเบียวไปตาม

ธรรมชาติของพื�นที&  

ภาพที& 97  นาเกลือที&มีพื�นที&ขนาดเล็กอยูติ่ดกบัชุมชน                       

ที&มา: แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps



 
 

 
 

 

 ภาพที&  98 พื�นที&นาเกลือขนาดเล็ก อยูติ่ดกบัพื�นที&ชุมชน                                              

ที&มา: แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps 

 ตวัอยา่งนาเกลือที&มีผนืที&ดินเป็นที&ดินแปลงใหญ่ ทาํใหก้ารจดัวางกระทงนาเกลือ ดูเป็น

ระเบียบเรียบร้อยต่อเนื&องกนั มกัเป็นผนืนาเกลือที&ไม่ไดอ้ยูใ่นเขตพื�นที&ชุมชน ไม่มีบา้นพกัอาศยัของ

ผูค้น ซึ& งอาจสันนิษฐานไดว้า่พื�นที&นาเกลือในลกัษณะนี�  เป็นผนืนาเกลือที&เกิดขึ�นภายหลงันาเกลือใน

ตวัอยา่งก่อนหนา้ที&กล่าวไป เนื&องจากดว้ยเป็นพื�นที&ขนาดใหญ่ แต่มีการจดัการกบัพื�นที&อยา่งเป็น

ระบบระเบียบ กระทงนาเกลือแต่ละกระทงค่อนขา้งที&จะมีขนาดเท่ากนัจดัวางเรียงกนัอยา่ง

สมํ&าเสมอ  ดูเป็นอุตสาหกรรมนาเกลือมากขึ�นกวา่ตวัอยา่งแรก 

ภาพที& 99  นาเกลือที&มีผนืที&ดินเดิมเป็นที&ดินแปลงใหญ่                 ที&มา: 

แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps 



 
 

 
 

     

ภาพที& 100  นาเกลือที&มีผนืที&ดินเดิมเป็นที&ดินแปลงใหญ่                                                                

ที&มา: แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps 

 2.2 สัดส่วน (Scale)           

 สัดส่วนนาเกลือบา้นแหลม หรือนาเกลือเพชรบุรี จะมีขนาดสัดส่วนที&ใหญ่กวา่นาเกลือ

ที&อื&นเช่น เมื&อเทียบสัดส่วนกระทงนาเกลือบา้นแหลมกบั นาเกลือบา้นบ่อ จงัหวดัสมุทรสาคร จะ

เห็นไดว้า่กระทงนาเกลือบา้นแหลม มีขนาดที&ใหญ่กวา่ 2-3 เท่า     

 สัดส่วนของพื�นที&นาเกลือในส่วนรายละเอียด เป็นไปตามรูปแบบของการใชง้าน ตั�งแต่

วงัเก็บนํ�าตอ้งมีขนาดใหญ่เพื&อจุนํ� าให้ไดบ้ริมาณที&เพียงพอ รวมไปถึงขนาดและสัดส่วนของกระทง

นาตอ้งมีขนาดที&พอดีและเพียงพอที&จะรองรับนํ�า  ฉางเกลือก็เช่นเดียวกนัตอ้งสามารถรองรับผลผลิต

เกลือทั�งหมดไดแ้ละเป็นที&สังเกตไดว้่าไม่ว่าพื�นที&นาเกลือจะกวา้งใหญ่เพียงใด สัดส่วนและขนาด

ของฉางเกลือยงัเท่าเดิม เพียงแต่เพิ&มจาํนวนให้มากขึ�นเพื&อรองรับปริมาตรผลผลิตเกลือไดเ้พียงพอ 

ทั�งนี� รวมไปถึงเรือนพกัอาศยัของชาวนาเกลือ ไม่ว่าเจา้ของผืนนาจะมีพื�นที&นามากน้อยเพียงใด 

ขนาดของเรือนก็ไม่ไดใ้หญ่ตาม ยงัคงมีขนาดปกติแค่เพียงพอในการพกัผอ่นเท่านั�น  

   

 



 
 

 
 

ภาพที& 101 ขนาดสัดส่วนพื�นที&นาเกลือบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี                        

ที&มา: แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps 

 

ภาพที& 102 ขนาดสัดส่วนพื�นที&นาเกลือบา้นบ่อ จงัหวดัสมุทรสาคร              

ที&มา: นาเกลือบา้นบ่อ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps 

 

 

 

 



 
 

 
 

 2.3 สี (Color)                                      

     ในภูมิประเทศของนาเกลือเพชรบุรีเป็นลกัษณะสีตามแบบของธรรมชาติ ทั�งที&เป็น

พื�นที&นาเกลือและส่วนที&อยูอ่าศยัของชาวนาเกลือ ลว้นแต่เกิดจากส่วนประกอบของธรรมชาติทั�งสิ�น

ทาํใหสี้ที&ไดเ้ป็นสีของวสัดุจากธรรมชาติ เช่น สีของดิน สีของนํ�า สีของตน้ไม ้สีของไม ้ฯลฯ  

 

  ภาพที& 103 สีโดยรวมของภูมิทศัน์นาเกลือ 

 

 

 



 
 

 
 

  

 เฉดสีหลกัของนาเกลือ ในช่วงเวลาต่างๆของนาเกลือ พบว่า สีหลกัของนาเกลือไดแ้ก่ 

เฉดสี ขาว-เทา ขาว-ฟ้า ฟ้า-ฟ้าเขม้ (อมเขียว) นํ� าตาลแดง-นํ� าตาลเทา และสีโทนดาํ (ไม่มีแสงเวลา

กลางคืน) ซึ& งนาเกลือผืนเดียวกนั จะเปลี&ยนสีไปเรื&อยๆขึ�นอยูก่บัฤดูกาล และช่วงเวลา เช่น ช่วงฤดู

ร้อน หรือฤดูการเก็บเกี&ยว มองไปทางไหนนาเกลือจะเต็มไปดว้ยสีขาว ของผลึกเกลือ แต่ในช่วง

หน้ามรสุมฝนตกชุก ทาํให้นาเกลือไม่ตกผลึกเกลือ ทาํให้ภาพนาเกลือมองเห็นสีขาวของเกลือได้

นอ้ยลง ช่วงเวลา เป็นอีกปัจจยัหนึ&งที&ทาํให้สีของภูมิทศัน์นาเกลือเปลี&ยนแปลงไป เช่น ช่วงกลางวนั

ทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใส แสงขาวจากพระอาทิตย ์ทาํให้เห็นสีจริงของนาเกลือชดัเจนหรือในบางมุมเกิด

การหักเหของแสงทาํให้ตามองเห็นผืนนํ� าในนาเกลือเป็นสีฟ้าเหมือนกบัทอ้งฟ้า แต่เมื&อบ่ายคลอ้ย

พระอาทิตยใ์กล้ตกดิน ทอ้งฟ้าเปลี&ยนเป็นสีส้มแดง ส่องแสงฉาบลงมาบนผืนนาเกลือ เกิดสีสันที&

แตกต่างไปจากช่วงเวลากลางวนั 

 2.4 พื�นผวิและวสัดุ                                     

 พื�นผิวและวสัดุที&ประกอบกนัเป็นนาเกลือ มีหลากหลาย ประเภท เช่น พื�นผิวของนํ� า 

พื�นผิวของดิน พืชพนัธ์ุบริเวณนาเกลือ กองเกลือที&วางเรียงรายในผืนนา แมก้ระทั&งกระทงนาที&เมื&อ

มองโดยรวมแลว้พื�นผวิที&เกิดขึ�นเป็นลกัษณะของ Land Form ที&ถูกปรับเปลี&ยนให้เป็นรูปแบบตาราง

เพื&อกกัเก็บนํ� ามีสีตามธรรมชาติ รวมไปถึงส่วนของเรือนที&พกั ฉางเกลือ เป็นพื�นผิวและสีที&เกิดจาก

เนื�อแทข้องวสัดุ ยงัคงเป็นวสัดุและสีตามแบบตน้ฉบบัดั�งเดิมที&มีมาแต่อดีต    

  อยา่งไรก็ตามพื�นผวิและวสัดุที&เป็นองคป์ระกอบของนาเกลือ ลว้นแตกต่างกนัออกไป

และเปลี&ยนแปลงไปตามกาลเวลา หรือตามฤดูกาล เช่น ช่วงเวลาในการเก็บเกลือในฤดูร้อน กบัฤดู

ฝน พื�นที&นาเกลือจะมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัที&สุด เนื&องจากฤดูฝนหรือช่วงมรสุม นาเกลือ

จะเต็มไปดว้ยผืนนํ� า ทั&วทุกกระทงนาเกลือ เนื&องจากนํ� าทะเลไม่ตกผลึกเป็นเกลือ ทาํให้ไม่มีภาพ

หรือพื�นผวินาเกลือประเภทที&มีกองเกลือเป็นลูกๆใหเ้ห็น ไม่วา่จะในนาผนืไหนก็ตาม 



 
 

 
 

  ภาพที& 104 พื�นผวิและวสัดุที&เป็นองคป์ระกอบของนาเกลือ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. คุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะท้องที�                                                                  

 พื�นที&นาเกลือที&มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นรูปแบบพื�นที&ที&จดจาํไดง่้ายเพียงแค่

มองเห็นกระทงนาเกลือก็สามารถรับรู้ไดว้่าเป็นพื�นที&นาเกลือประกอบกบัภาพวิถีชีวิตของชาวนา

เกลือที&กาํลงัทาํกิจกรรมในกระทงนาเกลือ เช่น การหาบเกลือ นบัไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของนา

เกลือเพชรบุรีเนื&องจากนาเกลือในจงัหวดัอื&นไดเ้ปลี&ยนจากการหาบเกลือเป็นรถเข็นเกลือ ทาํให้เป็น

ขอ้ดีของนาเกลือเพชรบุรีที&ยงัคงรักษารูปแบบการขนเกลือในอดีตให้คงอยูจ่นถึงปัจจุบนั เอกลกัษณ์

เฉพาะของเรือนชาวนาเกลือ มีลกัษณะเด่นที&แตกต่างจากเรือนประเภทอื&นๆ ที&สังเกตง่ายที&สุด คือ 

เรือนของชาวนาเกลือจะมีโอ่งหรือตุ่มจาํนวนมาก 10-30 ใบขึ�นไป เพื&อรองนํ� าฝนไวใ้ช้ให้ไดท้ั�งปี 

นบัเป็นลกัษณะเฉพาะของเรือนชาวนาเกลือที&สร้างความแตกต่างเฉพาะตวั    

 หากลองจินตนาการว่าถา้ไม่มีเอกลกัษณ์ของนาเกลือเพชรบุรี เช่น ฉางเกลือไมฝ้าขดั

แตะการขนเกลือดว้ยหาบเกลือ และองค์ประกอบอื&นๆ เราจะไม่สามารถรู้ไดเ้ลยว่า เป็นนาเกลือ

เพชรบุรี ซึ& งแสดงให้เห็นวา่ นาเกลือเพชรบุรีมีคุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะพื�นที&ต่อจงัหวดัเพชรบุรี

เป็นอยา่งมาก 

    
ภาพที& 105 ฉางเกลือ                                         

ที&มา: ฉางเกลือ เพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.photogangs.com  

  

 

 



 
 

 
 

 

4. คุณค่าทางสังคม                                       

 วถีิชีวติชุมชนชาวนาเกลือยงัคงอยูก่นัแบบเครือญาติ สามารถติดต่อไปมาหาสู่กนัอยูเ่สมอ คน

ในพื�นที&มีปฏิสัมพนัธ์ที&ดีต่อกนั รู้จกัรักใคร่สนิทสนมกนั อยูก่นัแบบพึ&งพาอาศยักนั จากการพูดคุย

สอบถาม พบวา่ ชาวนาเกลือบา้นแหลมและชาวนาเกลือบริเวณใกลเ้คียง จะรู้จกัคุน้เคยกนัเป็นอยา่ง

ดี อาจเป็นเพราะรูปแบบวิถีชีวิต การดาํรงชีวิต ค่อนขา้งที&จะเหมือนกนั พูดคุยภาษาเดียวกนั เห็นใจ

ซึ&งกนัและกนั อนัเนื&องมาจากอาชีพทาํกินประเภทเดียวกนั ไม่วา่ปีไหนฝนตกมากหรือปีไหนฝนตก

นอ้ย  เกลือราคาดีหรือราคาตกตํ&าชาวนาเกลือทุกคนมีความรู้สึกเดียวกนั ทาํให้สังคมนาเกลือมีความ

เกี&ยวพนักันอย่างแน่นแฟ้น และยงัคงหลงเหลือวฒันธรรมอันดีงามไวคื้อ “การเอาแรง” เช่น 

เดียวกนักบัการลงแขกเกี&ยวขา้วของชาวนา ถึงแมจ้ะเหลืออยูน่อ้ยมากในสถานการณ์ปัจจุบนั ทาํให้

คนรุ่นหลงัไดรู้้จกัความเอื�อเฟื� อเผื&อแผ่ พึ&งพาอาศยัซึ& งกนัและกนั นบัว่าเป็นคุณค่าทางสังคมที&ควร

อนุรักษไ์วใ้หอ้ยูคู่่กบันาเกลือเพชรบุรีตลอดไป                

       

ภาพที& 106 ชาวนาเกลือ                                                                                                                

ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก    

 http://ckphotographer.multiply.com 

 

 



 
 

 
 

5. คุณค่าทางเศรษฐกจิ (Economic value)         

 5.1 การตลาดเกลือทะเลภายในประเทศ 

              การผลิตเกลือทะเลในรูปของเกลือเม็ด จะถูกรวบรวมโดยพ่อคา้คนกลางประเภท

พอ่คา้ทอ้งที&และพอ่คา้ทอ้งถิ&น โดยพ่อคา้คนกลางจะไปรับซื�อถึงแหล่งของเกษตรกรทั�งทางบกและ

ทางนํ� า และในบางทอ้งที&เกษตรกรจะขายผ่านสหกรณ์การเกษตรที&ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ จากนั�น

สินคา้เกลือทะเลจะไหลเวยีนไปยงัแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ โรงโม่เกลือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ

โรงงานอุตสาหกรรมอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งก่อนจะกระจายไปถึงผูบ้ริโภค 

         ตลาดเกลือสมุทรภายในประเทศ เมื&อพิจารณาตามคุณภาพสินคา้ที&นาํเกลือทะเลไปประกอบใช้

เป็นวตัถุดิบในขบวนการผลิต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

          5.1.1.เกลือคุณภาพสูง คือ กลุ่มที&ตอ้งการเกลือทะเลที&มีความบริสุทธิ2  ประมาณร้อย

ละ 99.9 มีสิ& งเจือปนตํ&า โดยนาํไปใช้ทาํประโยชน์ต่างๆ ไดแ้ก่ การใช้ในการสร้างเรซิน การผลิต

กระจก การผลิตเคมีภณัฑต์่างๆ และใชใ้นการบริโภค 

               5.1.2 เกลือคุณภาพปานกลาง คือ กลุ่มที&ไม่จาํเป็นตอ้งใช้เกลือที&มีความบริสุทธิ2

มากนกั ไดแ้ก่ การนาํไปใชบ้ริโภค การถนอมอาหาร การผลิตอาหารสัตว ์และการฟอกยอ้ม เป็นตน้ 

       5.1.3 เกลือคุณภาพปานกลางถึงตํ&าเป็นเกลือที&มีความบริสุทธิ2 นอ้ยกวา่สองกลุ่มแรก

และมี สิ&งเจือปนพอสมควร มกันิยมใชใ้นอุตสาหกรรมบาํบดันํ�าเสีย เป็นตน้ 

 5.2 การนาํเขา้และการส่งออกเกลือทะเล 

             การนาํเขา้เกลือทะเล เกลือสามารถนาํเขา้เสรีโดยชาํระภาษีตามที&กฎหมายกาํหนด ปี 

2550 - 2553 ประเทศไทยมีการนําเข้าเกลือทะเลประมาณปีละเฉลี&ย 7,383.5 ตนั คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 78 ลา้นบาท ซึ& งโดยปกติการนาํเขา้เกลือทะเลจากต่างประเทศจะนาํเขา้มากเฉพาะในปีที&

ขาดแคลนภายในประเทศเท่านั�น ประเทศที&ไทยสั&งนาํเขา้ ไดแ้ก่ เวียดนาม ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 

เป็นตน้  

ตารางที& 2 การนาํเขา้เกลือทะเล ปี 2550-2553  

 2550 2551 2552 2553 

ปริมาณการนาํเขา้ (ตนั) 1,053 2,868 23,307 2,306 

มูลค่าการนาํเขา้ (ลา้นบาท) 2.156 8.477 57.142 11.213* 

ที&มา: ฐานขอ้มูลความรู้ทางทะเล, การทาํนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.mkh.in.th  

 



 
 

 
 

 5.3 การส่งออกเกลือทะเล ประเทศไทยมีการส่งออกเกลือทะเลมานานแล้ว แต่มี

แนวโน้มลดลงเรื& อยๆ เนื&องจากมีคู่แข่งมาก ได้แก่ สาธารณรัฐปราะชาชนจีน เวียดนาม และ

ออสเตรเลีย เป็นตน้ ซึ& งโดยเฉลี&ยแลว้ประเทศไทยมีการส่งออกประมาณปีละ 1,900 ตนั คิดเป็น

มูลค่า 5 ลา้นบาท โดยประเทศคู่คา้รายใหญ่ ไดแ้ก่ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา 

ตารางที& 3 การส่งออกเกลือทะเล ปี 2550-2553  

 2550 2551 2552 2553 

ปริมาณการนาํเขา้ (ตนั) 1,436 2,323 3,924 224 

มูลค่าการนาํเขา้ (ลา้นบาท) 2.088 5.170 10.886 2.232* 

ที&มา: ฐานขอ้มูลความรู้ทางทะเล, การทาํนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.mkh.in.th         

 ประเทศไทยมีพื�นที&ทาํนาเกลือทั�งหมดประมาณ 81,485 ไร่ โดยจงัหวดัเพชรบุรีมีพื�นที&

มากที&สุด ประมาณ 36,000 ไร่ นายระยอง ปิยโชคณากุล ประธานกลุ่มเกษตรทาํนาเกลือบา้นแหลม 

จ.เพชรบุรี กล่าววา่ จ.เพชรบุรี มีเกษตรกรทาํนาเกลือสมุทร ในพื�นที& 2 อาํเภอ คือ อ.บา้นแหลม และ 

อ.เมือง โดยพื�นที&ในการทาํนาเกลือสมุทร สามารถทาํผลผลิตเกลือสมุทรไดเ้ฉลี&ยปีละ 4 แสนเกวียน 

ราคาขายเฉลี&ยเกวียนละ 1,500 บาท สําหรับในปี 2554 ที&ผา่นมา เกษตรกรนาเกลือมีรายไดจ้ากการ

ขายผลผลิตสูงถึง 600 ลา้นบาท จากผลผลิตที&ออกมาสู่ตลาด 3 แสนเกวียน หรือ 30,000 ตนัโดย

ประเทศคู่คา้รายใหญ่ ไดแ้ก่ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา นบัเป็นอาชีพที&ทาํรายไดสู้งเป็นอนัดบัที& 3 

รองจาก ผลผลิตขา้ว และการทาํประมง       

 

 

              



 
 

 
 

  

ภาพที& 107 ปริมาณผลผลิตเกลือสมุทรที&ออกสู่ตลาด                                                                     

ที&มา: ฐานขอ้มูลความรู้ทางทะเล, การทาํนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.mkh.in.th  

 5.4 ผลพลอยไดจ้ากการผลิตเกลือสมุทร        

    นอกจากเกลือที&เป็นผลผลิตหลกัของชาวนาเกลือแล้ว ในการทาํนาเกลือแต่ละครั� งยงัได้

ผลผลิตที&เป็นผลพลอยไดจ้ากการทาํนาเกลือ ไดแ้ก่       

     5.4.1 สัตวน์ํ� าทะเลต่างๆ เกษตรกรชาวนาเกลือที&มีพื�นที&กกัเก็บนํ� าทะเล (วงั) ก็จะ

เลี� ยงสัตว์นํ� าทะเลต่างๆ เช่น กุ้งขาว กุ้งแชบ๊วย ปลาหมอเทศ ปลากระพง ปูทะเล ฯลฯ เป็นการ

เพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าแบบธรรมชาติเพื&อเป็นรายไดเ้สริมทางหนึ&ง      

       
ภาพที& 108 กุง้จากวงัเก็บนํ�านาเกลือ                             

ที&มา : การทาํนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vcharkarn.com 



 
 

 
 

       5.4.2 นํ� าเค็ม เนื&องจากนํ� าในนาเกลือมีความเค็มมากกวา่นํ� าทะเล เกษตรกรชาวนา

เกลือสามารถจาํหน่ายนํ� าเค็มให้กบัเกษตรกรชาวนากุง้ เพื&อนาํไปผสมกบันํ� าจืดให้เป็นนํ� ากร่อยเพื&อ

ใชเ้พาะเลี�ยงกุง้             

                                   
ภาพที& 109 นํ�าเคม็ในการทาํประมงนากุง้                              

ที&มา : นากุง้, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vcharkarn.com  

       5.4.3 เกลือจืด (ยิปซั&ม) เกลือจืดหรือยิปซั&มเป็นสินแร่ที&เกิดในนาเกลือเฉพาะแปลง

ที&ใชก้กัเก็บนํ�าแก่ (นารองเชื�อและนาเชื�อ) เกลือจืดจะเกิดอยูบ่นหนา้ดิน เกษตรกรชาวนาเกลือจะทาํ

เกลือจืดในฤดูฝน หลงัจากหมดฤดูทาํนาเกลือแลว้ โดยจะขงันํ� าฝนไวใ้นแปลงนาที&มีเกลือจืด แลว้

รวบรวมเกลือจืดเขา้เป็นกองๆ จากนั�นก็จะร่อนและลา้งเอาเศษดินเศษโคลนออกให้เหลือแต่เม็ด

เกลือจืดที&แข็ง คลา้ยทรายหยาบๆ และไม่ละลายนํ� าสามารถนาํไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปูน

ปลาสเตอร์ ทาํยาสีฟันชนิดผง และแป้งผดัหนา้ เป็นตน้      

                                                     
ภาพที& 120 เกลือจืด (ยปิซั&ม)                                          

ที&มา: ฐานข้อมูลวฒันธรรมและสิ& งแวดล้อม เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก 

 http://www.culture.nstru.ac.th     



 
 

 
 

 5.4.4 ดีเกลือ การทาํดีเกลือจะทาํแปลงเฉพาะไม่ปนกบัแปลงนาเกลือ โดยนาํนํ� า

จากการรื� อเกลือแต่ละครั� งไปขงัรวมกนัไว ้ทิ�งไวร้ะยะหนึ& งก็จะมีดีเกลือเกิดขึ�นเกาะอยู่ตามพื�นนา 

เกษตรกรชาวนาเกลือจะเก็บดีเกลือทุกวนัในเวลาเชา้ก่อนแดดออก      

                              
ภาพที& 121 ดีเกลือ                                                 

ที&มา: ฐานข้อมูลวฒันธรรมและสิ& งแวดล้อม, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก                  

…… http://www.culture.nstru.ac.th   

  

 5.4.5 ขี�แดด เป็นส่วนที&อยู่บนผิวดินของนาเกลือ มีลกัษณะเป็นแผน่ร่อนอยูบ่นผิว

นา ซึ& งเกษตรกรชาวนาเกลือตอ้งทาํการเก็บขี�แดดก่อนทาํการบดดินตอนตน้ฤดูการทาํนาเกลือ ขี�

แดดนี�สามารถนาํไปใชเ้ป็นปุ๋ยปลูกพืชได ้ 

                   

ภาพที& 122 ขี�แดดนาเกลือ                                        

ที&มา: ฐานข้อมูลวฒันธรรมและสิ& งแวดล้อม, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก                 

…….http://www.culture.nstru.ac.th                                        



 
 

 
 

(6) ชะคราม พบไดท้ั&วไปบริเวณนาเกลือ เป็นพืชลม้ลุกอายุหลายปี ตน้เป็นพุ่มขนาดเล็กสูงประมาน 

1 เมตร ใบอวบนํ� า รูปทรงกระบอกปลายเรียวแหลม สีเขียวเขม้ ในฤดูแลง้ ใบจะเปลี&ยน เป็นสีแดง 

ชมพู ฟ้า ม่วงและสีคราม มีนวล เจริญได้ดี ในพื�นที&ดินเลน (เค็ม) ใบชะครามมีรสเค็มเนื&อง จาก

ชะครามดูดความเคม็จากดินมาเก็บไวที้&ใบ ยอดอ่อนของใบชะครามสามารถในมาปรุงเป็นอาหารได ้

เช่น แกงคั&วใบชะคราม เป็นอาหารทอ้งถิ&นประจาํจงัหวดัเพชรบุรี ทาํให้ชาวนาเกลือมีรายไดเ้สริม

จากการเก็บใบชะครามส่งตลาด    

  

ภาพที& 123 ชะคราม                         

ที&มา: ฐานข้อมูลวฒันธรรมและสิ& งแวดล้อม, เข้าถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก                 

…….http://www.culture.nstru.ac.th  

6. คุณค่าด้านสิ�งแวดล้อม           

 พื�นที&นาเกลือเพชรบุรีกวา่ร้อยละ 90 เป็นพื�นที&ธรรมชาติ ตั�งแต่กระทงนาเกลือ วงัเก็บนํ� า 

ป่าชายเลน ซึ& งเป็นพื�นที&เชื&อมระหวา่งนาเกลือกบัทะเล เราจะเห็นวา่พื�นที&นาเกลือบา้นแหลม มีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ มีแหล่งนํ� าเค็ม ป่าชายเลน และแหล่งนํ� าส่วนที&เป็นนาเกลือ ซึ& งลกัษณะ

ทางกายภาพที&มีความหลากหลาย ทาํให้เกิดระบบนิเวศที&มีความสําคญัเกี&ยวเนื&องเชื&อมโยงกนั.เมื&อ

ศึกษาถึงความสําคญัและคุณค่าดา้นสิ&งแวดลอ้มของนาเกลือ พบวา่ นาเกลือเพชรบุรีกลายเป็นส่วน

หนึ&งในระบบนิเวศป่าชายเลน วงจรชีวิตของสัตวต่์างๆมีความสัมพนัธ์กบัป่าชายเลนเป็นอย่างมาก 

และเป็นที&ทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ระบบนิเวศป่าชายเลน มีความสําคญั ทั�งในเรื&องป่าไม ้ประโยชน์จาก

ไม้ป่าชายเลน เรื& องการประมง ป่าชายเลนเป็นที&อยู่อาศยัและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ� าวยัอ่อน 

โดยเฉพาะปู กุง้ หอย ซึ& งเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจที&สาํคญั รวมทั�งสัตวน์ํ�าอื&นๆซึ& งเป็นส่วนหนึ&งของห่วงโซ่

อาหาร ทั�งยงัมีประโยชน์ทางดา้นการแพทยเ์นื&องจากเป็นแหล่งกาํเนิดสมุนไพรชั�นดีหลายชนิด และ



 
 

 
 

ที&สาํคญั บทบาทของป่าชายเลน คือ การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ    

   

 
ภาพที& 124 ป่าชายเลนแหลมผกัเบี�ย เพชรบุรี                       

ที&มา: มหัศจรรยฝ์งูนกชายเลนอพยพที&-แหลมผกัเบี�ย, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก                 

……. http://travel.thaiza.com           

 นาเกลือเพชรบุรีก็เป็นอีกระบบนิเวศหนึ&ง ที&มีความสําคญัมาก เช่น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ

ปลา อนุบาลสัตวน์ํ� า เป็นแหล่งอาหารที&สมบรูณ์และแหล่งที&อยูข่องสัตวข์นาดเล็ก ไดแ้ก่ สัตวท์ะเล

ต่างๆ สัตวค์รึ& งบกครึ& งนํ�า ฯลฯ และที&น่าสนใจนาเกลือยงัเป็นแหล่งพกัพิงให้กบันกชายเลนนบัหมื&น

ตวั ช่วงกลางฤดูฝนเป็นตน้ไปของทุกปี เป็นช่วงที&นกชายเลนหลากหลายชนิด มีทั�งนกประจาํถิ&น

และนกอพยบ ที&หนีความหนาวเยน็มาหาความอบอุ่นทางชายเลนฝั&งอ่าวไทยบริเวณที&มีนาเกลือ  

 นอกจากทาํนาเกลือแลว้ ชาวนาเกลือยงัเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� าและทาํประมงชายฝั&งเป็นหลกั

ต่างๆเหล่านี� ก่อใหเ้กิดเป็นแหล่งอาหารชั�นดีใหแ้ก่นกชายเลน ราวๆเดือนสิงหาคม พื�นที&นาเกลือ บ่อ

เลี� ยงปลาและบ่อเลี� ยงกุง้ของชาวนาเกลือจะเต็มไปดว้ยนกชายเลนนานาชนิด ซึ& งพวกนกเหล่านี� จะ

พากนัเดินหากินอยู่ตามพื�นเลน นกตวัใหญ่ที&มีขายาวอย่าง นกอีก๋อย (Curlew) และนกปากแอ่น 

(Godwit) ก็เดินลุยนํ� าหากินไดอ้ยา่งสะดวกสะบายบริเวณชายฝั&งหรือ บ่อเลี� ยงกุง้ที&มีนํ� าลึก พวกนก

เล็กๆที&มีขาสั�นอยา่งนกหวัโต (Plover) และนกสติ�นท์ (Stint) จะเลือกอยู่ตามพื�นเลนแฉะๆ เพื&อให้

ง่ายต่อการหาอาหารกิน นอกจากนี� ยงัมีนกกานํ� าเล็ก (Little Cormorant) นกตีนเทียน (Black-winged 

stilt) นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked phalarope) นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted red shank) นก

ยางโทนใหญ่ (Great egret) นกหวัโตเล็กขาเหลือง (Little Ringed Plover) 



 
 

 
 

 

 

ภาพที& 125 นกชายเลนที&พบบริเวณนาเกลือบา้นแหลม                                            

ที&มา: นกชายเลน, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pixpros.net 

 ในกระทงนาเกลือบางกระทงจะไม่มีสัตวอ์าศยัอยู่เนื&องจากนํ� ามีความเค็มมากจนไม่มีสัตว์

ชนิดใดอาศยัอยูไ่ด ้แต่เราสามารถพบนกชายเลนไดที้&กระทงนาตากนํ� าและนาเชื�อ เพราะในกระทง

นาตากและนาเชื�อจะเต็มไปดว้ยสัตวต์วัเล็กๆตามหนา้ดิน ซึ& งเป็นอาหารโปรดของเหล่านกชายเลน 

ในทุกๆปีที&นาเกลือบา้นแหลม เราจะพบนกชายเลนเป็นจาํนวนมาก หนึ&งในนั�นเป็นนกที&ถูกคุกคาม 

ใกลสู้ญพนัธ์ุอนัดบัตน้ๆของโลก คือ นกชายเลนปากชอ้น (Spoon-billed Sandpiper) ซึ& งประมาณ

กนัวา่ในปัจจุบนัมีนก ชนิดนี� เหลืออยูไ่ม่ถึง 400 ตวัในโลก นกชายเลนปากชอ้นเป็นนกที&มีแหล่งทาํ

รังวางไข่อยู่บริเวณชายฝั&งดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย เมื&อถึงฤดูหนาวนกชนิดนี� จะบิน 

อพยพผา่นมาทางชายฝั&งของจีน ฮ่องกง เกาหลี พม่า และไทยบริเวณนาเกลือจงัวดัเพชรบุรี มีจาํนวน

นอ้ยมาก พบมากที&สุด 8 ตวัในปี 2555 (รายการ Navigator 6 Apr11) ซึ& งเราจะพบนกชายเลนปาก

ช้อนเดินหากินตามพื�นดินแฉะๆ มีนํ� าท่วมขงัแบบตื�นๆ ปะปนกบันกชายเลนขนาดเล็กชนิดอื&นๆ 

เช่น นกสติ�นทค์อแดง (Red - necked Stint) นกสติ�นทอ์กเทา (Temminck ' s Stint) และนกสติ�นทนิ์�ว

ยาว (Long - tod Stint) การหากินจะเดินค่อนขา้งเร็ว โดยใชป้ากจิ�มไปตามดินเลนนุ่มๆ หาอาหาร

จาํพวกสัตวท์ะเลตวัเล็กๆ บางครั� งก็ใชป้ากไซร้ไปตามดินเลนดูคลา้ยๆ กบัการหากินของเป็ด 



 
 

 
 

 

 

ภาพที& 126 นกชายเลนปากชอ้น                      

ที&มา: นกชายเลน, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pixpros.net  

                        

 เมื&อทาํการศึกษาทาํใหพ้บวา่ นาเกลือมีคุณค่าและความสําคญัมาก ทั�งต่อชาวนาเกลือ และนก

ชายเลน นาเกลือเป็นแหล่งอาหารที&สมบูรณ์สําหรับนกชายเลน จนเราอาจเรียกได้ว่านาเกลือ

เพชรบุรี เป็นแหล่งหากินผืนสุดทา้ยของนกชายเลนนานาชนิด โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน ที&

นบัวนัยิ&งลดน้อยลง ถึงแมว้่าเราจะทราบถึงปัญหาของนกที&กาํลงัจะสูญพนัธ์ุนี� ว่า เกิดจากการถูก

คุกคามแหล่งผสมพนัธ์ุวางไข่ ซึ& งอยูน่อกประเทศ แต่เราสามารถช่วยอนุรักษน์กชายเลนปากชอ้นได้

ดว้ยการดูแลรักษาแหล่งอาหาร อนุรักษน์าเกลือดว้ยการดูแลเรื&องสภาพแวดลอ้ม ควบคุมเรื&องมลพิษ

ของนาเกลือ ซึ& งถา้ไม่มีนาเกลือ หรือสภาพแวดลอ้มของนาเกลือเปลี&ยนแปลงไปในทางไม่ดี เท่ากบั

วา่เราตอ้งสูญเสียระบบนิเวศที&มีคุณค่ามหาศาลไปพร้อมกนั 

 

 



 
 

 
 

7. ศักยภาพด้านการท่องเที�ยว (Tourism Potential)       

 นาเกลือ นอกจากจะเป็นพื�นที&การเกษตร เป็นแหล่งทาํกินของชาวนาเกลือแลว้ นาเกลือ

ยงัมีบทบาทหนา้ที&ที&สําคญัของจงัหวดัเพชรบุรี นั&นคือเป็นแหล่งท่องเที&ยวที&มีคุณค่าอย่างยิ&ง ความ

หลากหลายที&เกิดขึ�นบนผืนนาเกลือ เป็นจุดดึงดูนกัท่องเที&ยวให้เขา้มาสัมผสัพื�นที&นาเกลือ นอกจาก

ความสนุกสนาน ได้ความผ่อนคลายแล้ว นาเกลือยงัเป็นแหล่งศูนยร์วมองค์ความรู้ต่างไวห้ลาย

แขนง จึงเกิดเป็นแหล่งท่องเที&ยวเชิงความรู้ เช่น การท่องเที&ยวเชิงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ธรรมชาติ 

เชิงนิเวศวิทยา เชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และศาสตร์

แขนงอื&นๆอีกมากมายจากสถานที&จริงนอกห้องเรียน ไดส้ัมผสักบันาเกลือสภาพแวดลอ้มของนา

เกลือจริงๆ ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงจากชาวนาเกลือผูที้&คลุกคลีอยูก่บัการทาํนาเกลือทุก

วนั ทาํใหน้กัท่องเที&ยวไดส้นุกสนานกบัการท่องเที&ยว ไดท้าํกิจกรรมต่างๆและศึกษาหาความรู้แบบ

บูรณาการไปพร้อมๆกนั            

 ดว้ยความหลากหลายของนาเกลือดงัที&กล่าวไปแล้วนั�น จึงก่อเกิดกลุ่มนักท่องเที&ยวที&

หลากหลายตามไปด้วย มีตั� งแต่มากันเป็นหมู่คณะ หรือมากันเป็นครอบครัว กลุ่มนักเรียน

ระดบัประถม มธัยม นกัศึกษามหาวทิยาลยั รวมไปถึงนกัท่องเที&ยววยัทาํงานต่างสาขาอาชีพ ที&สนใจ

เขา้มาเที&ยวนาเกลือเพชรบุรีกนัเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เห็นศกัยภาพของนาเกลือในดา้นการท่องเที&ยว

ไดเ้ป็นอยา่งดี      

             
ภาพที& 127 การท่องเที&ยวชมนาเกลือบา้นแหลม                                                                    

ที&มา: เที&ยวนาเกลือ, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pixpros.net 



 
 

 
 

   

ภ า พ ที&  128 ก ลุ่ ม ฅ น รั ก น ก ปั ต ต า นี  “บู ร ง ต า นี ” ช ม น ก ช า ย เ ล น ที& น า เ ก ลื อ บ้า น แ ห ล ม                            

ที&มา: ดูนกชายเลน, บุรงตานี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก   

 http://burongtani.oas.psu.ac.th/blog/465      

                 
ภาพที& 129 การท่องเที&ยว นาเกลือบา้นแหลม                                                                   

ที&มา: นาเกลือเพชรบุรี, เขา้ถึงเมื&อ 21 มิถุนายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก      

“””””www.oknation.net/blog/dada/2008/08/01/entry-1         



 
 

 
 

8. การให้คุณค่าและความสําคัญในพื:นที�ภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 การให้คุณค่าและความสําคญัในพื�นที&ภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็นการบ่งชี� ให้เห็นถึง

ตาํแหน่งคุณค่าและความสําคญัในด้านต่างๆของพื�นที&นั�นๆ เพื&อช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และกาํหนดกลยุทธวิธี รวมไปถึงแนวทางในการอนุรักษ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ในการศึกษาครั� งนี� ได้

ทาํการศึกษาครอบคลุมพื�นที&นาเกลือ อาํเภอบา้นแหลมจงัหวดัเพชรบุรี โดยจะเน้นหนกัไปที&ตาํบล

แหลมผกัเบี� ย เนื&องจากการศึกษา ตาํบลแหลมผกัเบี�ย พบว่าบริเวณตาํบลแหลมผกัเบี� ย เป็นพื�นที&

กาํเนิดนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย ซึ& งเล็งเห็นว่าภูมิทศัน์วฒันธรรมแห่งนี� สมควรแก่ การ

อนุรักษ์ โดยขั�นตอนดงัต่อไปนี� จะทาํให้เราสามารถ ทราบไดว้่า พื�นที&ไดค้วรเป็นพื�นที&อนุรักษ์ที&

สาํคญัมากนอ้ย ตามลาํดบั 

 8.1 คุณค่าทางประวติัศาสตร์         

       จากหลกัฐานที&ยงัคงอยูใ่นปัจจุบนัยงัคงมีภาพที&สะทอ้นใหเ้ห็นการตั�งถิ&นฐานและวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาเกลือที&อาศยัสืบทอดต่อกนัมาในอดีต เป็นตวัอย่างวิถีชีวิตแบบยั&งยืน 

เช่น การทาํนาเกลือชาวนาจะใชว้ถีิทางธรรมชาติพึ&งพิงและเคารพต่อธรรมชาติ ในทุกขั�นตอน ตั�งแต่

การเลือกพื�นที&ทาํนา การผลิต จนกระทั&งกระบวนการเก็บผลผลิต ลว้นแลว้แต่เกี&ยวขอ้งเชื&อมโยงกบั

ธรรมชาติทั�งสิ�นทาํใหว้ถีิชีวติของชาวนาเกลือยงัคงอยูต่ราบจนปัจจุบนั 

  

ภาพที& 130 แผนภาพแสดงพื�นที&ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ 



 
 

 
 

 จากภาพเป็นการให้นาํหนักค่าสีแทนระดบัคุณค่าและความสําคญั ในด้านคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ เนื&องจากในพื�นที&ที&มีสีเขม้สุด เป็นพื�นที&นาเกลือที&มีองค์ประกอบของนาเกลืออยู่

ครบถว้น เนื&องจากเป็นลกัษณะของหมู่บา้น ซึ& งคาดวา่เป็นหมู่บา้นแรกๆของตาํบนแหลมผกัเบี�ย ซึ& ง

ในบริเวณนั�นเต็มไปด้วย นาเกลือที&เกิดจากแรงคน รูปทรงของกระทงนาเกลือเป็นรูปทรงตาม

ธรรมชาติคนันาคดโคง้ไปตามรูปทรงของพื�นดิน เห็นภาพของวถีิชีวติของชาวนาเกลือ วิถีชีวิตความ

เป็นอยูต่ ั�งแต่ ออกจากบา้นตั�งแต่เชา้มืด ถึนถึงบ่ายแก่ ทาํใหเ้ราสามารถมองเห็นอดีตนาเกลือไดอ้ยา่ง

ชดัเจนที&สุดในบริเวณนั�น ถดัออกไปเป็นพื�นที&นาเกลือผืนใหญ่ที&มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์

รองลงมาเนื&องจากเพื&อนที&บางส่วน ถูกกลายสภาพไปเป็นรูปแบบอุตสาหกรรม แต่ยงัคงพอให้เห็น

ถึงร่องรอยของอดีต นอกนั�นเป็นส่วนพื�นที&ของป่าชายเลน และทุ่งนา ซึ& งถือไดว้า่มีความสําคญัทาง

ประวติัศาสตร์ที&อยูใ่นระดบัที&ลองลงมาจากพื�นที&นาเกลือ 

 8.2 คุณค่าทางสุนทรียภาพ         

     ความงามของนาเกลือมีความน่าสนใจ ตรงที&ภาพในแต่ละวนัจะแตกต่างกันไป

ตามวฏัจักรของนาเกลือ ตั� งแต่มีนํ� าเต็มกระทงนา จนนํ� าเริ& มเปลี&ยนเป็นสีขาว เริ& มมีผลึกเกลือ 

จนกระทั&งเป็นลูกเกลือพร้อมเก็บผลผลิต ซึ& งภาษาชาวนาเกลือเรียกวา่ “ซุ้มเกลือ” ภาพที&เห็นจะเป็น

ภาพชาวนาเกลือกาํลงัหาบเกลือ ลาํเลียงเกลือเขา้สู่ฉางเกลือ นบัเป็นช่วงเวลาที&สวยงามช่วงหนึ&งของ

นาเกลือ และเป็นช่วงเวลาที&นกัท่องเที&ยวใหค้วามสนใจเขา้มาเยี&ยมชมนาเกลือมากที&สุด  น อ ก จ า ก

ลกัษณะ ทางกายภาพของนาเกลือที&เราสามารถพบกบัความงามไดแ้ลว้ สิ&งที&เพิ&มคุณค่าความงาม

ให้กบันาเกลือ คือ ความเป็นพื�นถิ&น ภาพวิถีชีวิต วฒันธรรม ที&ถูกถ่ายทอดออกมาผสมผสานกบั

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ยิ&งทาํใหเ้กิดคุณค่าและความงามมากยิ&งขึ�น    

   ซึ& งในแผนภาพเห็นว่า พื�นที&ถูกให้คุณค่ามากที&สุดคือพื�นที&นาเกลือ ที&ครบไปด้วย

องคป์ระกอบต่างๆทั�งดา้นรูปธรรม และนามธรรม พื�นที&สีฟ้าเขม้สุดเป็นพื�นที&นาเกลือ ที&เมื&อเขา้ไป

อยู่ในพื�นที&แล้วจะพบสุนทรียภาพและความงาม เนื&องจากผืนนาเกลือบริเวณนั�นมีเป็นที&ที&เป็นจุด

เชื&อมต่อระหวา่งภูมิทศัน์ทางะรรมชาติและภาพของวฒันธรรมนาเกลือ โดยเฉพาะพื�นที&นาเกลือที&

อยู่ติดบบัชุมชนและพื�นที&ป่าชายเลน เมื&อเราเขา้ไปสัมผสัในพื�นที&เราจะพบนาเกลือที&ประกอบไป

ดว้ย บา้นชาวนาเกลือ ฉางเกลือ วิถีชีวิตชาวนาเกลือ โดยมีแกหลงัเป็นแนวป่าชายเลน ที&เป็นแหล่ง

อาศยัของสัตรวน์านาชนิด โดยเพราะนากชายเลนที&หายาก ทาํให้บริเวณที&กล่าวถึงนี�  เป็นพื�นที&ที&มี

คุณค่าและความสาํคญัทางสุนทรียภาพอยา่งยื&ง 

 



 
 

 
 

                     

ภาพที& 131 แผนภาพแสดงพื�นที&ความสาํคญัทางสุนทรีภาพ 

 

 8.3 คุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะพื�นที& 

       เอกลกัษณ์ของนาเกลือเพชรบุรี มีความโดดเด่น และต่างไปจากนาเกลือที&อื&นตรงที&

องค์ประกอบต่างๆของนาเกลือเพชรบุรี ได้แก่ ผืนนาเกลือที&กวา้งใหญ่ไพศาล ฉางเกลือที&ทาํจาก

ฟากไมไ้ผ่ เรือนชาวนาเกลือที&มีโอ่งใส่นํ� าหลายสิบใบ รวมไปภึงภาพวิถีชีวิตของชาวนาเกลือที&ใช้

หาบ หาบเกลือเดินบนไมก้ระดาน ซึ& งเป็นเอกลกัษณ์ของนาเกลือเพชรบุรี ต่างๆเหล่านี� พบได้ใน

พื�นที&นาเกลือเพชรบุรี โดยเฉพาะ ที&แหลมผกัเบี�ย บริเวณพื�นที&สีแดงเขม้ที&สุดในแผนที& นบัเป็นพื�นที&

ที&มีคุณค่าทางเอกลกัษณ์เฉพาะพื�นที&มากที&สุด และพื�นที&อื&นๆรองลงมาตามที&แสดงในแผนที& เรียกได้

วา่เมื&อใครไดเ้ขา้ไปในบริเวณนั�นจะทราบทนัที&วา่เป็นพื�นที&นาเกลือเพชรบุรี  



 
 

 
 

   

ภาพที& 132 แผนภาพแสดงพื�นที&ความสาํคญัทางเอกลกัษณ์เฉพาะพื�นที& 

 

 8.4 คุณค่าทางสังคม 

       คุณค่าทางสังคมของภูมิทศัน์วมันธรรมนาเกลือ เป็นอีกหนึ&งคุณค่าที&ควรเป็นชุมชน

และสังคมตน้แบบ โดยตั�งแต่แรกเริ&มกระบวนการทาํนาเกลือ การใช้ชีวิตในแต่ละวนัของชาวนา

เกลือจะผกูพนักบัธรรมชาติทาํใหส้ังคมชาวนาเกลือมีความรัก หวงแหนและเคารพต่อธรรมชาติ ซึ& ง

เป็นวิถีชีวิตที&สืบทอดกนัมาตั�งแต่อดีต ก่อให้เกิดประเพณี วฒันธรรม ที&เป็นวิถีแห่งความย ั&งยืนทาง

สังคมทั�งสิ�น เราจะพบเห็นภาพเหล่านี�ไดใ้นพื�นที&ที&เป็นสีม่วงเขม้สุด (ตามในแผนภาพ)  



 
 

 
 

  

ภาพที& 133 แผนภาพแสดงพื�นที&ที&มีคุณค่าทางสังคม 

 

 8.5 คุณค่าทางเศรษฐกิจ 

       นาเกลือบา้นแหลมสามารถผลิตเกลือไดสู้งสุดเฉลี&ย 4 แสนเกวยีนต่อปี ซึ& งราคาเกลือ

เฉลี&ยอยูที่&เกวยีนละ 1,500 บาท สร้างรายไดท้ั�งสิ�น  600 ลา้นบาทจาก 3 แสนเกวียนหรือ 30,000 ตนั

ในปีที&ผา่นมา (2554) เป็นอาชีพที&สร้างรายสูงที&สุดเป็นอนัดบั 3 รองจากขา้วและการประมง คุณค่า

ทางเศรษฐกิจของนาเกลือนอกจากผลผลิตที&เป็นเกลือสมุทรแลว้ ผลพลอยไดข้องนาเกลือยงัช่วย

สร้างรายไดแ้ละเพิ&มคุณค่าให้กบัผืนนาเกลืออีกดว้ย เช่น การทาํประมงในนาเกลือ และผลผลอยได้

จ่างๆจากขั�นตอนการผลิตเกลือ เช่น ดีเกลือ ยิปซั&ม นํ� าเค็ม รวมไปถึงขี�แดด และผกัพื�นบา้น เช่น ใบ

ชะคราม เป็นตน้ ต่างๆเหล่านี� ช่วยเพิ&มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่พื�นที&นาเกลือ โดยเฉพาะพื�นที&นา

เกลือที&ติดกับป่าชายเลน ทาํให้พื�นที&บริเวณนั�นพิเศษกว่าที&อื&นๆ เป็นแหล่งที&สร้างรายได้ให้แก่

ชาวนาเกลือ นั&นคือ ผลผลิตที&ไดจ้ากพื�นที&เชื&อมต่อ ระหว่างนาเกลือและป่าชายเลน ไดแ้ก่ สัตวน์ํ� า

ต่างๆ พืชสมุนไพรจากป่า รายไดจ้ากนกัท่องเที&ยวที&มาชมนกชายเลนหายาก เนื&องจากเป็นจุดขาย

ของพื�นที&นาเกลือในเรื&องการท่องเที&ยวเชิงนิเวศ 

 



 
 

 
 

  

ภาพที& 134 แผนภาพแสดงพื�นที&มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

 

 8.6 คุณค่าดา้นสิ&งแวดลอ้ม 

       เป้นที&ทราบกันดีว่าป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที& มีความสําคญัมากเนื&องจากเป็น

แหล่งเพราะพนัธ์ุสัตวน์ํ� าเป็นแหล่งป่าไมที้&สําคญั ยิ&งมาอยู่ติดกบัวงันํ� าของนาเกลือ ชนิดที&ว่าเป็น

ส่วนหนึ&งของกนั ทาํให้เกิดระบบนิเวศอีกระบบขึ�นมาใหม่ซึ& งเป็นรอยต่อระหวา่งป่าชายเลนกบันา

เกลือ กลยาเป็นแหล่งดึงดูของนกอพยพที&ใกลสู้ญพนัธ์ุหลายชนิดของโลก อาจพูดไดว้า่ คุณค่าของ

พื�นที&นาเกลือเมื&อรวมกับคุรค่าของพื�นที&ป่าชายเลน ทาํให้เกิดพื�นที&ทางธรรมชาติที&สําคญั และ

สงคสรอย่างยิ&งที&จะอนุรักษไ์ว ้บริเวณดงักล่าวคือพื�นที&สีเขียวเขม้คือบริเวณป่าชายเลนและรอยต่อ

ระหวา่งป่าชายเลนและนาเกลือ 



 
 

 
 

  

ภาพที& 135 แผนภาพแสดงพื�นที&มีคุณค่าดา้นสิ&งแวดลอ้ม 

 8.7 ศกัยภาพทางดา้นการท่องเที&ยว 

     พื�นที&ที&มีศกัยภาพมากที&สุดของนาเกลือคงจะหนีไม่พน้พื�นที&ที&มีความเป็นเอกลกัษณ์

ของนาเกลือเพชรบุรีสูงที&สุด เนื&องจากความคาดหวงของนกัท่องเที&ยวส่วนใหญ่ที&เขา้มาเยี&ยมชมนา

เกลือก็หวงัว่าจะได้เห็นสิ& งที&เป็นเอกลกัษณ์พิเศษของพื�นที&นั�นๆ นั&นคือบริเวณที&เป็นจุดเชื&อมต่อ

ระหวา่งสิ&งแวดลอ้มทางธรรมชาติ และเอกลกัษณ์พิเศษทางสังคม วฒันธรรม ซึ& งบริเวณที&กล่าวมา

นั�นไดแ้ก่ พื�นที&สีเหลือเขม้ในแผนภาพ ครอบคลุมพื�นที&ป่าชายเลน ชุมชนและผนืนาเกลือ 



 
 

 
 

   

ภาพที& 136 แผนภาพแสดงพื�นที&มีศกัยภาพทางดา้นการท่องเที&ยว 

 

   

ภาพที& 137ระดบัคุณค่าและความสาํคญัของพื�นที&นาเกลือ บา้นแหลม 



 
 

 
 

 เพื&อให้เป็นแนวทางในการจดัการการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือบา้นแหลม 

หลงัจากทาํการศึกษา และเมื&อนาํแผนภาพทั�งหมดมาซอ้นทบักนัเราจะพบวา่ พื�นที&ที&มีคุณค่ามาที&สุด

คือบริเวณหมายเลข 1,2,3 และอื&นๆตามลาํดบั เนื&องจากพื�นที&ดงักล่าว คือพื�นที&นาเกลือที&มีพื�นที&ติด

กบัแนวป่าชายเลนและชุมชน มีองคป์ระกอบของนาเกลือที&ครบถว้นที&สุด สมควรเป็นพื�นที&ที&ควร

แต่การอนุรักษ์ ซึ& งในการอนุรักษ์ ควรเลือกใช้วิธีที&เหมาะสมที&สุดแก่พื�นที& นั�นๆ เช่นพื�นที&ที& มี

ความสําคญัมาก ไม่ควรเปลี&ยนแปลง หรือบางพื�นที&มีความสําคยัแต่สามารถยอมให้เกิดความ

เปลี&ยนแปลงขึ�นไดเ้พื&อประโยชน์ที&สูงสุด แต่ยงคงเอกลกัษณ์ของพื�นที&นั�นไว ้ซึ& งต่างๆเหล่านี� จะอยู่

ในขึ�นตอนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 
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           บทที� 7       

                      บทสรุป  

            

1. ผลการศึกษา                                     

 บทสรุปผลการศึกษานี�จะกล่าวถึงองคป์ระกอบสาํคญัของนาเกลือที&ทาํให้เกิดคุณค่าและ

ความสาํคญัของนาเกลือ พร้อมสรุปผลการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและปัจจยัที&มีผลต่อนาเกลือ

ซึ&งจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีปัจจยัใดบา้งที&จะทาํใหคุ้ณค่าและความสาํคญัของนาเกลือบา้นแหลม จงัหวดั

เพชรบุรีเสื&อมถอยลงไป           

 1.1 ผลวเิคราะห์องคป์ระกอบ ความสาํคญัและคุณค่าทางภูมิทศัน์วฒันธรรม  

      องค์ประกอบของนาเกลือหลักๆมีอยู่.3.องค์ประกอบด้วยกนั องค์ประกอบแรก 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางพื�นที&เกษตรกรรม คือส่วนที&เป็นพื�นที&นาเกลือ เช่น กระทงนาเกลือประเภท

ต่างๆ ลาํราง ประตูนํ� า  และอื&นๆ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น เรือนชาวนา ฉางเกลือ ก็

เช่นกนั รูปแบบเรือนชาวนาเกลือ และฉางเกลือที&ยงัคงเหลือให้เราไดเ้ห็นในปัจจุบนั ส่วนประกอบ

ต่างๆลว้นแต่มีเหตุผลมีที&มา เช่นทาํไมนาเรือนชาวนาเกลือถึงมีขนาดเล็กเมื&อเทียบกบัเรือนไทยภาค

กลาง ทาํไมตอ้งมีโอ่งเรียงรายอยูร่อบๆบา้น ทาํไมฉางเกลือถึงมีประตูขนาดใหญ่ทั�งสองดา้น ผนงั

ตอ้งระบายอากาศ ซึ& งต่างจากยุง้ขา้วในภาคกลางที&ไม่มีช่องเปิด ผนังตอ้งปิดมิดชิด และมีประตู

ทางเข้าขนาดเล็กเพียงบานเดียว คาํตอบทั�งหมดได้แสดงให้เห็นความแตกต่างที&เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของภูมิทศัน์นาเกลือ องคป์ระกอบดา้น วฒันธรรม ขนบทาํเนียมประเพณี พิธีกรรมและความ

เชื&อ ต่างๆองคป์ระกอบเหล่านี�  เป็นองคป์ระกอบยอ่ยๆ ซึ& งลว้นแลว้แต่มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ&ง ต่อ

ภูมิทศัน์นาเกลือ เนื&องจากส่วนประกอบยอ่ยๆแต่ละส่วน เกิดจากลกัษณะการจดัการที&แตกต่างกนั

ออกไปในแต่ละขั�นตอน ซึ& งในแต่ละขั�นตอนที&แตกต่างกนันั�นทาํให้เกิดเครื&องทุ่นแรง เครื&องไม้

เครื&องมือที&เกิดจากภูมิปัญญาของชาวนาเกลือโดยเฉพาะอะไรที&มีความเฉพาะตวั หาไม่ได้ตาม

สถานที&ต่างๆยิ&งมีคุณค่า ภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ ก็เช่นเดียวกนั 

 ทาํให้สรุปได้ว่า ในการทาํนาเกลือทุกขั�นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั�นตอนที&สําคญัมากหรือ

สําคญัรองลงมา ทุกขั�นตอนมีความสําคญัทั�งสิ�น ถา้ขาดขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ& งไปจะทาํให้คุณค่า

ของนาเกลือ ที&คนรุ่นเก่าก่อนสั&งสอนและสืบทอดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาที&ยาวนานและมีคุณค่าไม่

น้อยไปกว่าภูมิทศัน์วฒันธรรมอื&น ค่อยๆเสื&อมสลายไป คุณค่าและความสําคญัในดา้นต่างๆ  เช่น 

คุณค่าดา้นประวติัศาสตร์ ทาํใหเ้ราทราบถึงรากเงา้ ความเป็นมาของนาเกลือเพชรบุรี ไดรู้้วา่ อดีต 
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บรรพบุรุษของชาวนาเกลือ มีวิธีนาํเกลือจากธรรมชาติ มาใชอ้ย่างไร เริ&มจาก หาเก็บเกลือตามแอ่ง

เกลือ ที&มีนํ�าทะเลขงัอยูแ่ละตกผลึกเองตามธรรมชาติ แต่เนื&องจากความตอ้งการในการบริโภคเกลือ

มากขึ�น ชาวบา้นจึงเริ&มหาวิธีทาํให้เกลือตกผลึกโดยการ นาํนํ� าทะเลมาเคี&ยวจนระเหยกลายเป็นผลึก

เกลือ ซึ& งก็ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่ดว้ยความพยายามที&ไม่ลดละ ชาวนาเกลือ

รุ่นสู่รุ่น ต่างก็คิดคน้การทาํนาเกลือ โดยอาศยัภูมิปัญญาของคนแต่ละรุ่น จนกระทั&งกลายเป็นผืนนา

เกลือที&กวา้งใหญ่ สามารถผลิตเกลือเลี�ยงคนไดท้ั�งประเทศ ตลอดจนขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดโลก

ไดส้าํเร็จอยา่งที&เห็นในปัจจุบนัดว้ยสภาพภูมิประเทศที&แตกต่างกนัของพื�นที& การทาํนาเกลือ จึงตอ้ง

อาศยัการสังเกตและประสบการณ์ของชาวนาเกลือ เพื&อใชใ้นการปรับเปลี&ยนปรับปรุงพื�นที& ให้เอื�อ

ต่อการทาํนาเกลือ ทั�งในเรื&องการผลิตและเรื&องความสะดวกในการขนส่ง ทาํใหเ้กิดรูปทรงของพื�นที& 

และสัดส่วนของพื�นที&ที&มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพื�นที&นั�นๆ ประกอบกบั ขนาด สัดส่วนของ

พื�นที& สี พื�นผวิ ที&แตกต่างไปจากภูมิทศัน์อื&นๆ ทาํใหน้าเกลือเพชรบุรีมีความพิเศษแตกต่างไปจากนา

เกลือที&อื&นๆ และนอกจากสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์แลว้ นาเกลือบา้นแหลมยงัมีสภาพสังคม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูที่&เป็นแบบฉบบัของตวัเอง ทาํให้เป็น

จุดสนใจเป็นจุดขายของพื�นที& นาเกลือจึงเป็นที&แหล่งทาํกินของชาวนาเกลือไปพร้อมๆกบัเป็นแหล่ง

ท่องเที&ยว สถานที&พกัผ่อนสําคญัอีกแห่งหนึ& งของจงัหวดัเพชรบุรี ที&นักท่องเที&ยวให้ความสนใจ

 นอกจากรายได้จากผลผลิตเกลือที&ชาวนาเกลือจะได้รับแล้ว ผลพลอยได้ที&ได้จากนา

เกลือ เช่น ของฝาก ประเภทอาหารทะเลสดหรือแบบแปรรูป ก็ทาํรายไดใ้ห้ชาวนาเกลือไดอ้ยา่งเป็น

กอบเป็นกาํ เมื&อมีผูจ้าํหน่าย มีผูซื้�อ ทาํให้เศรษฐกิจของเพชรบุรีค่อยๆเจริญเติมโตขึ�น สภาพความ

เป็นอยู่ของชาวนาเกลือและคนในพื�นที&จึงมีคุณภาพชีวิตที&ดีขึ� น ทั� งหมดทั�งมวลที&กล่าวไปแล้ว

ขา้งตน้นั�น  เพื&อจะชี� ให้เห็นคุณค่าและความสําคญัของภูมิทศัน์นาเกลือเพชรบุรี ทาํให้รู้วา่ นาเกลือ 

เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที&หล่อเลี� ยงทุกชีวิตของผูค้นในสังคมนาเกลือ ในอนาคตหากไม่มีนา

เกลือ หรือนาเกลือค่อยๆ ลดน้อยลง เท่ากบัว่า ชีวิตและลมหายใจของชาวนาเกลือตอ้งสูญหายไป

ดว้ยเช่นกนั  

 1.2 ผลการณ์วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและปัจจยัที&มีผลต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมนา

เกลือจากบทที& 5 การศึกษาวเิคราะห์สถานะการณ์ปัจจุบนัเกี&ยวกบัปัญหาและภยัคุกคามนาเกลือ อาจ

สรุปสถานการณ์ปัจจุบนัและปัจจยัที&มีผลต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ ในอดีตที&ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบนั นาเกลือในยุคปัจจุบนัอาจเรียกไดว้่า เป็นยุคเฟื& องฟูของนาเกลือ ในแง่เศรษฐกิจ และการ

ส่งออก ผลผลิตจากนาเกลือเพชรบุรีส่วนใหญ่ถูกป้อนสู่ตลาดต่างประเทศในประเทศเพื&อนบา้นและ

ประเทศห่างไกลออกไป แต่ในทางกลับกันยุคที& เศรษฐกิจนาเกลือเฟื& องฟูแต่คุณค่าภูมิทัศน์

วฒันธรรมกลบัเสื&อมถอย เนื&องจากองคป์ระกอบบางประการไดสู้ญหายไป     
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 ปัจจัยที&มีผลกระทบกับภูมิทัศน์วฒันธรรมนาเกลือ นอกจากจะเป็นเรื& องสภาพภูมิ

ประเทศที&เป็นขอ้จาํกดัภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือแล้วปัจจยัอื&นๆ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ สภาพ

เศรษฐกิจการตลาด สังคมทศันคติของคนในพื�นที&ทั�งหมดลว้นแต่มีส่วนเป็นปัจจยัที&มีผลต่อภูมิทศัน์

วฒันธรรมนาเกลือทั�งสิ�น สภาพในปัจจุบนัดูเหมือนวา่ ชาวนาเกลือตอ้งแลกบางสิ&งเพื&อให้ไดบ้างสิ&ง 

เช่น แลกปริมาณผลผลิตเกลือโดยการลดตน้ทุน ลดขั�นตอนการผลิตจนตอ้งละทิ�งเอกลกัษณ์เฉพาะ

พื�นที&ไป จากที&กล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่ขั�นตอนในการทาํนาเกลือแต่ละขึ�นตอนลว้นแต่มีความหมาย

และความสําคญัต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ หากลดขั�นตอน หรือขา้มขั�นตอนใดไป ความหมาย

และความสาํคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือยอ่มลดลงไปดว้ย     

 ซึ& งในอนาคตหากตอ้งทาํอะไรบางอยา่ง เพื&อเป็นการอนุรักษภ์ูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ 

จงัหวดัเพชรบุรี สิ&งสําคญัที&ควรนาํมาพิจารณาอนัดบัตน้ๆคือ ประเด็นที&ว่า ทาํอย่างไรให้ภูมิทศัน์

วฒันธรรมกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของนาเกลือดาํเนินต่อไปในทางที&ดีได ้โดยที&ไม่ตอ้งสูญเสียสิ&ง

ที&เป็นองคป์ระกอบสําคญัของนาเกลือ เพื&อภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

จะยงัคงอยูสื่บไป  

 

2. ข้อจํากดัในการศึกษา 

 2.1 การเก็บขอ้มูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน      

      ในการเก็บข้อมูลแต่ละประเภท ล้วนมีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันออกไป เช่น 

ขอ้มูลจากหนงัสือ จากอินเตอร์เน็ต ทาํให้ไดข้อ้มูลที&หลากหลายแต่เป็นขอ้มูลเชิงกวา้งไม่สามารถ

เจาะลึกรายละเอียดของขอ้มูลที&ตอ้งการได้ ต่างแหล่งต่างที&มาย่อมมีขอ้มูลที&ขดัแยง้กนัจึงทาํให้ใน

บางครั� งจาํเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสินวเิคราะห์ขอ้มูล     

 ส่วนขอ้มูลภาคสนามในการศึกษาครั� งนี� ไดล้งพื�นที&จริงเพื&อเก็บขอ้มูลทั�งหมด 3 ครั� งซึ& ง

ในแต่ละครั� งจะต่างช่วงเวลากนัเพื&อใหไ้ดข้อ้มูลและภาพที&หลากหลาย เช่น ครั� งแรก เป็นช่วงฤดูการ

เก็บผลผลิตเกลือ และ 2 ครั� งต่อมาเป็นช่วงตน้มรสุมและปลายมรสุม ทาํให้ไดภ้าพที&แตกต่างกนั

ออกไปแต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้บกพร่องในการเก็บขอ้มูลภาคสนามโครงการนี� คือ ผูศึ้กษา เป็นคนนอก

พื�นที&ไม่สามารถอยูใ่นพื�นที&ไดต้ลอดระยะเวลาการผลิตเกลือ ทาํให้ไม่สามารถเก็บภาพหรือขอ้มูล

จากพื�นที&จริงไดท้ั�งหมด และการเก็บขอ้มูลภาคสนามในครั� งนี�  ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล 

เป็นอยา่งดีแต่ยงัมีขอ้มูลที&ตกหล่นขาดหายไป เช่น ขอ้มูลเชิงลึกเกี&ยวกบัประวติัศาสตร์นาเกลือบา้น

แหลม ที&สอบถามจากบุคคลในพื�นที& ซึ& งแต่ละท่านสามารถให้ขอ้มูลไดเ้ท่าที&ทราบ แลว้แต่ความ

ถนดัและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ& งในการลงไปเก็บขอ้มูลแต่ละครั� งเป็นช่วงเวลาของการ

ทาํงานของชาวนาเกลือ ทาํใหมี้เวลาในการใหข้อ้มูลไม่มากนกั      
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 2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล         

       เนื&องจาก ข้อมูลความรู้เกี&ยวกับนาเกลือนั�นมาก การที&จะรวบรวมข้อมูลทั�งหมด

ภายในช่วงเวลาหนึ&งนั�นเป็นเรื&องที&ค่อยขา้งยาก ผูศึ้กษาจึงวเิคราะห์และหาตวัแปรในการศึกษาที&คาด

วา่จะมีประโยชน์และมีความสําคญั เพื&อทาํการศึกษาและนาํเสนอ ทาํให้โครงการศึกษาครั� งนี� เป็น

เพียงส่วนหนึ&งของอีกหลายตวัแปรที&เกี&ยวขอ้งกบัองคค์วามรู้เรื&องนาเกลือ ยงัมีนาเกลือในดา้นอื&นๆ

ที&ยงัรอการคน้ควา้เพิ&มเติมอีกมาก           

 

3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั:นต่อไป         

 สาํหรับท่านที&สนใจภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือเพชรบุรีหรือหวัขอ้ที&ใกลเ้คียงกนันี�  ท่าน

สามารถหยบิประเด็นปัญหาเรื&อง ปัจจยัที&มีผลกระทบต่อนาเกลือเพชรบุรีไปวิเคราะห์เพื&อต่อยอดให้

เกิดประโยชน์แก่ภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือต่อไป       

 ในเรื&องของการเก็บขอ้มูลสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ ที& 7.2 ขอ้จาํกดัในการศึกษา เพื&อเป็น

ตวัอยา่งในการวางแผนการดาํเนินการศึกษา จะช่วยไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดหรือผิดพลาดนอ้ยลง เพื&อ

ก่อใหเ้กิดเป็นผลงานที&มีคุณภาพมากยิ&งขึ�น 
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