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This research was aimed to study the guidelines for managing the
Kadkongta’s community cultural landscape in Lampang, which in the past was a
major commercial center of the northern region, a port for trading goods as well as
being the community of people from various nationalities including European and
Chinese that very influenced in the area and demonstrated through the ancient arts
architecture and culture of Lampang. Nowadays, Kadkongta are economic source and
tourist attraction of Lampang, but the problems lie with this conservation areas are
development trend of the city have invaded nearby areas effect to some of beautiful
architectural and cultural landscape have destroyed from economic prosperity.
Based on our data collected from sample group of Kadkongta, it found that
tenement buildings with modern architecture and followed by shop signs /
advertising signs are threat of Kadkongta community’s landscape, culture and
physical characteristics. Physically change of community are the reason that need
study history of Kadkongta cultural landscape from the past to the present.
Therefore, we have an intention to propose the research guidelines to maintain and
manage the cultural landscape of Kadkongta. The management of cultural landscape
includes 1. Maintenance 2. Maintaining the condition 3. Functional adjustment 4.
New development and creation. By consider the cultural landscape design approach
of Kadkongta to connect the people with the place in both of community activities
and tourist’s activities to make Kadkongta, Lampang as a place that maintains
identity of community and real cultural landscape sustainability.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการศึกษา
ผืนแผํนดิน (Land) บนพื้นผิวโลกอันกว๎างใหญํไพศาลนั้นมีบริเวณหรือพื้นที่ซึ่งมักเรียก
กันโดยทั่วไปวํา “ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม” (Cultural Landscape)” ปรากฏอยูํเป็นจํานวนอยํางมากมาย
และหลากหลายลักษณะ ภูมิทัศนวัฒนธรรมเหลํานี้เป็นผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ๑หรือการ
กระทําตํอกันระหวํางธรรมชาติและมนุษย๑ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกลําวก็ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงพัฒนาการของ
สังคมหรือชุมชนนั้นจากอดีตกาลจวบจนกระทั่งปัจจุบัน โดยผํานทางลักษณะกายภาพของพื้นที่ใน
สังคมหรือชุมชนนั้น
“กาดกองต๎า ” เป็ น ชุ ม ชนโบราณแหํ ง หนึ่ งในจัง หวั ดลํ า ปาง “กาดกองต๎ า ” หรื อ
“ตลาดจีน” ดังกลําวนี้ มีประวัติศาสตร๑การตั้งถิ่นฐานชุมชนในที่ตั้งแหํงนี้มาอยํางยาวนาน โดยเริ่ม
กํอตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สําหรับเป็นทําเรือขนถํายสินค๎าและ
เป็นศูนย๑กลางการค๎าไม๎ของกลุํมชนหลากหลายหลายเชื้อชาติทั้งไทย พมํา จีน และชาวตะวันตก
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกวําหนึ่งศตวรรษ ชุมชนเกําแกํดังกลําวนี้ได๎ผํานการเปลี่ยนแปลงและ
เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น เป็ น ลํ า ดั บ และได๎ ทิ้ ง รํ อ งรอยการพั ฒ นาที่ ผํ า นมาเอาไว๎ เ ป็ น จํ า นวนมากมายเชํ น
รูปแบบการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน สถาปัตยกรรมบ๎านเรือนแบบไทยภาคกลาง เรือนล๎านนา เรือนพมํา
เรือนแบบจีน และเรือนขนมปังขิงแบบฝรั่งเศส ฯลฯ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหลํา นี้ได๎บอกเลํา
เรื่องราวในอดีตที่ผํานมาและสร๎างความภาคภูมิใจให๎แกํเหลําสมาชิกของชุมชนกาดกองต๎ามาโดย
ตลอด แตํ อ ยํ า งไรก็ ต ามในชํ ว งสองทศวรรษที่ ผํ า นมา ชุ ม ชนกาดกองต๎ า ก็ เ ชํ น เดี ย วกั บ ชุ ม ชน
ประวัติศาสตร๑อื่น ๆ ของประเทศไทยที่ได๎รับอิทธิพลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน๑ การกลายเป็นเมือง การทํองเที่ยวและอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบดังกลําวได๎สํงผลกํอให๎การเปลี่ยนแปลงตํอภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอันทรงคุณคําของชุมชนกาด
กองต๎าอันจะนําพาไปสูํการสูญเสียอัตลักษณ๑ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในท๎ายที่สุด ซึ่งความหํวงใยตํอการ
สูญเสียภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนี้ก็ได๎กลายเป็นประเด็นหํวงใยและถกเถียงกันในวงกว๎าง
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1. เพื่อศึกษาองค๑ประกอบซึ่งเป็นภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนกาดกองต๎า
1.2.2. เพื่อศึกษาและสรุปสถานการณ๑ในปัจจุบันของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า
1.2.3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า
1.3 คาถามงานวิจัย
1.3.1. อะไรคือภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า
1.3.2. สถานการณ๑ปัจจุบันของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎าเป็นอยํางไร
1.3.3. แนวทางในการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎าที่เหมาะสมควรเป็น
อยํางไร
1.4 ขอบเขตการศึกษา
โดยศึกษามุํงเน๎นถึงบริบทโดยรอบของพื้นที่พิจารณาจากความเกี่ยวโยงของความสําคัญ
รวมถึงศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงตํอภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ชุมชนกาด
กองต๎าในปัจจุบันและอนาคต ชุมชนกาดกองต๎าตั้งอยูํในพื้นที่ ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ใกล๎สะพานรัษฎาภิเศก อยูํบนถนนตลาดเกํา และขนานกันถนนทิพย๑ช๎าง โดยมีขนาดพื้นที่
โดยประมาณ 132,600 ตารางเมตร หรือ ประมาณ 82 ไรํ 3 งาน 50 ตารางวา ชุมชนกาด
กองต๎ า อยูํ บ ริ เวณที่วํา งด๎านเหนื อ -ใต๎ ระหวํางแมํน้ํา วัง -ถนนทิ พย๑ช๎า งด๎า นตะวันออก-ตะวันตก
ระหวํางถนนรัษฎา-สุดถนนตลาดเกํา โดยมีอาณาเขตพื้นที่ดังนี้ (ภาพที่ 1)
- ทิศเหนือ
ติดกับ แมํน้ําวัง
- ทิศตะวันออก
ติดกับ สะพานรัษฏาภิเศก และพื้นที่บ๎านพักอาศัย
- ทิศใต๎
ติดกับ ถนนทิพย๑ช๎าง และพื้นที่บ๎านพักอาศัย
- ทิศตะวันตก
ติดกับ แมํน้ําวัง และเชื่อมกับถนนทิพย๑ช๎าง
1.5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1.5.1. ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ ทําความเข๎าใจ
เกี่ยวกับความหมายและหลักการของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม การอนุรักษ๑ และแนวทางในการจัดการภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรม
1.5.2. ออกแบบการวิจัย (Research Design) กําหนดกรอบทฤษฎี แนวความคิด วิธีการ
เครื่องมือ รายละเอียดตําง ๆ ในการวิจัย
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1.5.2.1. ดําเนินการวิจัยโดยการรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สํารวจข๎อมูล
เบื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา ทั้ ง ลั ก ษณะทางกายภาพ ประวั ติ ศ าสตร๑ ข องพื้ น ที่ ประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
1.5.2.2. แปลความหมายข๎อมู ล และระบุถึง สิ่ งแวดล๎ อ มทางวัฒ นธรรม โดยการ
พิจารณาจากองค๑ประกอบ การประเมินคุณคํา และความสัมพันธ๑ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมกับชุมชน นํา
ข๎อมูลตําง ๆ มาจัดทําแผนผังกายภาพ และวิเคราะห๑หาพื้นที่ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
1.5.2.3. สํารวจจัดทําเอกสารข๎อมูล โดยการเก็บข๎อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อ นํามา
ประเมิ น คุ ณ คํ า ความสํ า คั ญ และพิ จ ารณาสถานการณ๑ ปั จ จุ บั น ภั ย คุ ก คาม และแนวโน๎ ม การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่
1.5.2.4. สํ า รวจข๎ อ มู ล ด๎ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ๑ ประชากรในชุ ม ชน ผู๎ นํ า ชุ ม ชน
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และนักทํองเที่ยว เกี่ยวกับวิถีชีวิต สถานการณ๑ปัจจุบัน ปัญหาและภัยคุกคาม
แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และทัศนคติตํอพื้นที่กรณีศึกษา
1.5.2.5. วิเคราะห๑ ข๎อมูล เพื่อนํา มาสรุปหาพื้นที่ภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมของชุมชนกาด
กองต๎า จังหวัดลําปางและกําหนดแนวทางในการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชน
1.5.3. อภิปรายผลและจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อต๎องการทราบถึงสภาพภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชน
กาดกองต๎า เทศบาลจังหวัดลําปางในปัจจุบัน โดยประเมินจากการเก็บแบบสัมภาษณ๑จากประธาน
ชุมชนและผู๎หลักผู๎ใหญํที่คนในชุมชนให๎ความเครารพ อีกทั้งยังทําการเก็บแบบสอบถามเชิงปริมาณ
โดยเก็บข๎อมูลจากนักทํองเที่ยวหรือผู๎คนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ เพื่อ ต๎องการทราบปัญหาที่เกิดขึ้นที่
สํงผลกระทบกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า นําไปสูํการวางแนวทางให๎คงสภาพภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎าอยํางยั่งยืน ซึ่งข๎อมูล และข๎อเสนอแนะตําง ๆ จากการศึกษานี้จะเป็น
ประโยชน๑ โ ดยตรงตํอหนํว ยงานตําง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับพื้นที่กาดกองต๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เทศบาลจังหวัดลําปาง
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รูปภาพที่ 1 แผนผังแสดงตําแหนํงที่ตั้งพื้นที่กรณีศึกษา
ที่มา: ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ [ออนไลน๑] จาก https://www.google.co.th/maps/
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง” นี้ได๎
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
2. แนวคิด ทฤษฎี จินตภาพของเมือง
3. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ๑
4. การออกแบบสถาปัตยกรรมอยํางยั่งยืน
5. หลักสําคัญของการอนุรักษ๑เมือง
6. แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชน
7. ลักษณะของเมืองและยํานประวัติศาสตร๑
8. งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข๎อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การศึกษาด๎านภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมในระแรกในประเทศไทยเป็นการศึกษาขั้นต๎นด๎าน
ชุมชน และสถาปัตยกรรมท๎องถิ่นจังหวัดแมํฮํองสอน ในปี พ.ศ. 2526 โดย ประสงค๑ เอี่ยมอนันท๑ และ
คณะ ซึ่งเริ่มมีการศึกษาในมิติด๎านชุมชนที่เป็นระบบ รวมถึงบทความเรื่อง “ตลาดพื้นบ๎านลานนา
ไทย” โดยอรศิริ ปาณินท๑ ในปีเดียวกัน หลังจากแนวคิดเรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎ถูกบรรจุเข๎าสูํ
อนุสั ญญามรดกโลกในปี พ.ศ. 2335 ได๎สํงผลให๎เกิดการตื่นตัว ทางวิช าการในประเทศไทยและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎เกิดการวิจัยและศึกษาอยํางจริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะศาสตร๑ด๎านการอนุรักษ๑
การผั ง เมื อ ง การออกแบบชุ ม ชนเมื อ ง การมี สํ ว นรํ ว มของชุ ม ชน เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ชุ ม ชนนิ ย ม
สถาปัตยกรรม สําหรับในประเทศไทยการศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมถูกนําไปใช๎หลายวัตถุประสงค๑ เชํน
การศึกษาเพื่อรวบรวมเอาแนวคิด และทฤษฎีตําง ๆ เกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมทั้งในระดับสากลและ
ในประเทศไทยมาไว๎ ด๎ ว ยกั น เป็ น แนวทางสํ า หรั บ การศึ ก ษาในวั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมตําง ๆ โดยการนําเอาแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต๑ใช๎รํวมกับแนวคิดอื่น ๆ นอกจากนั้น ยัง
มีการศึกษาที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อเสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
อาจเกิ ด จากการใช๎ ข องคนในพื้ น ที่ เ อง หรื อ เกิ ด จากการจั ด การทํ อ งเที่ ย วไมํ ใ ห๎ ทํ า ลายภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมแตํละชุมชน เพราะภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรอันมีคํา และสามารถสูญสลายหรือ
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หมดไปได๎ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอีกด๎วย (สรรค๑
เวสสุนทรเทพ และ ชัยสิทธิ์ ดํานกิตติกุล, 2557: 145)
Fielden and Jokilehto (1988: 8) กลําวถึงภูมิทัศน๑วัฒนธรรมไว๎วํา เป็นงานรํวม
ระหวํางธรรมชาติและมนุษย๑ และพื้นที่ทางโบราณคดีซึ่งมีคุณคําทางประวัติศาสตร๑ สุทรียศาสตร๑ ชาติ
พัน ธุ๑วิ ทยา หรื อ มานุ ษ ยวิทยา โดยพื้น ที่ประวัติศ าสตร๑ และสิ่ งแวดล๎ อม เกิดจากการหลํ อ หลอม
องค๑ประกอบหลาย ๆ อยําง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของมนุษย๑ที่มีความสําคัญเทํากั บตัวอาคาร รวมทั้ง
องค๑ประกอบที่วําง และสิ่งแวดล๎อมโดยรอบ สิ่งเหลํานี้มีความสําคัญในการสัมพันธ๑กับองค๑ประกอบ
ทั้งหมด ซึ่งไมํควรละเลย พื้นที่ทางประวัติศาสตร๑ทั้งหมด ไมํควรพิจารณาเพียงความสัมพันธ๑กับงาน
สถาปัตยกรรม ควรจะรวมเอาคุณคําของมนุษย๑ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและและเศรษฐกิจด๎วย
ฮิวแมน (Human, 1997) ได๎เสนอความคิดเห็นของนักภูมิศาสตร๑วํา ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมเป็นการกระทําของมนุษย๑ เพราะการเปลี่ยนแปลงผืนแผํนดิน พื้นที่ และ
ภูมิประเทศเป็น ไปตามวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งได๎เรียนรู๎ และสื บทอดสั่งสมตํอกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานเป็นพัฒนาการตั้งแตํบรรพบุรุษสูํรุํนลูกหลาน อาทิ เชํน การทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การสร๎างทีพ่ ักอาศัย สาธารณูปโภค และการกํอสร๎างทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ เป็นต๎น
สภายุโรป (Council of Europe) ได๎กลําวถึงเปูาหมายและหลักการของการอนุรักษ๑ไว๎วํา
การอนุรักษ๑กับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต๎องดําเนินควบคูํกันไป สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็น
แรงผลั กดัน ให๎ เกิดความต๎องการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล๎ อมทางกายภาพไปด๎ว ย แตํเนื่องจากมี
ข๎อจํ ากัดทางด๎านเศรษฐกิจ ดังนั้นเราไมํสามารถสร๎างเมืองใหมํได๎ทั้งหมดได๎ เราจะต๎องสร๎างการ
เปลี่ยนแปลงใหมํที่ต๎องไมํทําลายคุณคําของเดิมและเอกลักษณ๑ของเมืองประวัติศาสตร๑เดิม โดยการ
อนุรักษ๑นั้นจะต๎องมีความสัมพันธ๑ที่ดีกับการดํารงชีวิตในสังคมด๎วย
สํวนอริยา อรุณินท๑ (2551: 24) ได๎กลําววํา ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม คือ ทรัพย๑สินทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยงระหวํางมนุษย๑และธรรมชาติ เป็นวิวัฒนาการของสังคม
มนุษย๑และการตั้งถิ่นฐานผํานกาลเวลาภายใต๎ อิทธิพลของข๎อจําทางกายภาพหรือเป็นสิ่งที่เห็นได๎จาก
สิ่งแวดล๎ อมทางธรรมชาติและแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสั งคม ทั้งภายในและ
ภายนอก ได๎แบํงประเภทภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
1. ภู มิ ทั ศ น๑ ที่ ไ ด๎ รั บ การออกแบบและสร๎ า งสรรค๑ อ ยํ างตั้ ง ใจโดยมนุ ษ ย๑ (Landscape
Designed and Created Intentionally by Man)
2. ภูมิทัศน๑ที่มีวิวัฒนาการอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา และความเชื่อ (Organically Evolved Landscape) ได๎แกํ พื้นที่ปรากฏรํองรอย
ของภูมิทัศน๑โบราณ (Fossil Landscape) และภูมิทัศน๑ที่ยังคงมีวิวัฒ นาการอยํางตํอเนื่อง (A
Continuing Landscape)
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3. ภู มิ ทั ศ น๑ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ วั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ เชํ น ศาสนา ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ
(Associative Cultural)
ในขณะเดียวกัน National Parks Service (NPS) หนํวยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริกา
ที่ดูแลการอนุรักษ๑แหลํงมรดกธรรมชาติ รวมถึงมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ย วข๎อง ได๎ให๎ความหมายของภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมไว๎วํา เป็นพื้นที่ภูมิประเทศที่ประกอบด๎วยแหลํงธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับ
เหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑ กิจกรรม บุคคล หรือกลุํมบุคคลแบํงได๎เป็น 4 ประเภทคือ
1. ภูมิทศั น๑ประวัติศาสตร๑ทไี่ ด๎รับการออกแบบ (Historic Designed Landscape)
2. ภูมิ ทั ศ น๑ ท๎ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร๑ (Historic Vernacular
Landscape)
3. พื้นที่ประวัติศาสตร๑ (Historic Site)
4. ภูมิทัศน๑ที่แสดงถึงชาติพันธุ๑ (Ethnographic Landscape)
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให๎ความสําคัญกับการอนุรักษ๑ หรือการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก ได๎กําหนดความหมายภูมิทัศน๑วัฒนธรรมไว๎หลายประเภทดังนี้
1. ภูมิทัศน๑ที่มีความเชื่อมโยงซึ่งรวมถึงภูมิทัศน๑ที่มีความหมายในทางศาสนา
2. ภูมิทัศน๑ที่สะท๎อนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ยังคงดําเนินอยูํ
3. สถานที่มีความสัมพันธ๑กับกิจกรรมในประวัติศาสตร๑หรือในชํวงระยะเวลาหนึ่ง
4. สถานที่แสดงถึงชั้นทางประวัติศาสตร๑
5. สถานที่แสดงถึงการพึ่งพาของกิจกรรมสําคัญทางประวัติศาสตร๑บนระบบธรรมชาติ
6. ภูมิทัศน๑ที่เป็นเส๎นตรง
7. สถานที่ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับภูมิทัศน๑ของสถานทีน่ ั้น ๆ
8. สถานที่ที่แสดงถึงเรื่องราวหลากหลาย หรือมีคุณคําหลายประการ
ความหมายหรือคําจํากัดความของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เห็นได๎วําไมํสามารถคิดแยกสํวน
ระหวํางธรรมชาติและวัฒนธรรมได๎ เพราะภูมิทัศน๑ที่ปรากฏอยูใํ นทุกวันนี้แม๎จะดูเหมือนเป็นมรดกทาง
ธรรมชาติ หากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่แท๎ จริงแล๎ว ภูมิทัศน๑นั้นล๎ว นมาจากสิ่งที่เรียกวํ า “วัฒนธรรม”
หรือสิ่งที่เกิดจากมนุษย๑ทั้งสิ้น สํวนอีกแนวคิดหนึ่ง คือ ความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม
คือ พื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุ ษย๑ทั้งที่โดยตั้งใจและโดยเหตุบังเอิญซึ่งทํา ให๎พื้นที่นั้นเกิดคุณ คํา
ขึ้นมา ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตํอเนื่องตลอดเวลามีทั้งมากบ๎างน๎อยบ๎างและเร็วบ๎างช๎าบ๎าง ทํา
ให๎ไมํสามารถสังเกตเห็นได๎อยํางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนั้นกํอให๎เกิดผลชั้นทางประวัติศาสตร๑ของภูมิ
ทัศน๑ สําหรับหลายประเทศในยุโรป เชํน อังกฤษ ได๎ประยุกต๑แนวคิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้ในการ
อนุรักษ๑เชิงพื้นที่ที่เรียกวํา “Conservation of Historic Environment” ผํานโครงการ Historic
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Landscape Characterization ของ English Heritage ซึ่งเป็นการวิเคราะห๑พื้นที่ เพื่อหาอัตลักษณ๑
ที่มีคุณคําในยุคตําง ๆ โดยศึกษาจากความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของพื้นที่ตั้งแตํ ยุคกํอน
ประวัติศาสตร๑จนถึงปัจจุบัน และครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศเพื่อหาคุ ณคําของพื้นที่
และใช๎เป็นฐานข๎อมูลสําหรับการวางแผนอนุรักษ๑ และพัฒนาประเทศ
หัทยา สิริพัฒนากุล (2550: 2) กลําววํา สําหรับประเทศไทย หลักการนี้อาจจะยัง ไมํ
สามารถนํามาใช๎ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได๎เชํนเดียวกับประเทศอังกฤษ แตํสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎
อยํางดีกับการจัดการวางแนวทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศไทย เชํน เวียงกุมกาม
จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานระหวํ างพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมือง
โบราณ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในปั จจุบัน ด๎วยเหตุที่คุณคําของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เป็นผลมา
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การอนุรักษ๑และปกปักรักษาคุณคําของภูมิทัศน๑นั้นจึงไมํ
ควรหยุดการเปลี่ยนแปลง หากแตํควบคุมให๎ดําเนินไปตามแนวทางที่เหมาะสม การเข๎ าใจในประเด็น
เรื่องบูรณาการระหวํางธรรามชาติและวัฒนธรรม การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม
จะทําให๎เราสามารถตัดสินใจวางแผนจัดการหรืออนุรักษ๑ ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสมและ
ยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติกระทรวงวัฒนธรรมและคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) ได๎ให๎ความหมายภูมิทัศน๑วัฒนธรรมวํา ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม คือ
ทุกสิ่งทุกอยํางทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่ผู๎คนในกลุํมยึดถือรํวมกัน (คํานิยม) และได๎
กระทําตํอสภาพแวดล๎อมภูมิประเทศ เพื่อสร๎างความเจริญงอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุษย๑
เกรียงไกร เกิดศิริ (2549: 19-23) กลําวถึงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม คือ สภาพแวดล๎อมสรรค๑
สร๎างที่เกิดจากการจัดการของมนุษย๑เพื่อให๎ เกิดการดํา รงชีวิตอยูํ โดยปกติสุขในสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาตินั้น แตํมนุษย๑ก็มีข๎อจํากัดในด๎านตําง ๆ ทั้งในแงํเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการดํา รงชีวิต
ศาสนา และความเชื่อ ทําให๎การจัดการตํ อพื้นที่เป็นไปได๎ระดับหนึ่งเทํานั้น รวมไปถึงขีดจํากัดการ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล๎ อ มทางธรรมชาติ ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ให๎ ม นุ ษ ย๑ กระทํ า ตํ อ
ธรรมชาติได๎อยํางจํากัด ผลลัพธ๑ของการดําเนินไปของวัฒนธรรมมนุษย๑บนธรรมชาติ สภาพแวดล๎อมนี้
เองที่เป็นความหมายของคําวํา “ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม” มีสาระสําคัญคือ สภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้นจาก
การกระทํ า ที่ เ ป็ น ผลกระทบซึ่ ง กั น และกั น ระหวํ า งวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย๑ กั บ สภาพแวดล๎ อ มทาง
ธรรมชาติ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา หากมนุษย๑รู๎จักการจัดการกับภูมิทัศน๑ วัฒนธรรมอยํางดีมากที่สุด ยํอม
สํงผลให๎มนุษย๑ดาํ เนินชีวิตอยํางปกติสุข และมีความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ก็คือ ศาสตร๑และศิลป์แหํงการดําเนินการตํอทุกสิ่งทุกอยําง ที่มนุษย๑ได๎กระทําตํอสภาพแวดล๎อมภูมิ
ประเทศซึ่งได๎สร๎างความเจริญรุํงเรืองตํอสังคมมนุษย๑ หรือการดําเนินธุรกิจกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร๑ ซึ่งมี
ความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการสังคมมนุษย๑ การจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม จึงเป็นการจัดการด๎านตําง ๆ
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ที่เกิดขึ้นแกํสังคมนั้น ๆ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น และการ
ดํารงชีวิตของผู๎คนในลักษณะนิเวศนั้น ด๎วยเหตุที่ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมเป็นภาพที่ปรากฏตามวิถีชีวิตที่
ดํารงอยูํอยํางตํอเนื่องยาวนาน อีกทั้งได๎สร๎างคติ ความเชื่อ ศิลปะ ความงามตามรสนิยมของงานและ
ของกลุํม รํวมสร๎างประเพณีเพื่อดํารงรักษาองค๑ ประกอบในการดํา รงชีวิตไวตํอมาหลาย ๆ รุํนจน
กลายเป็นวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น เมื่อมีการพัฒนาการตํอเนื่องจนมีเทคโนโลยีเข๎ามาในชุมชน ทํา
ให๎ การดํ ารงชีวิต เปลี่ ย นไป การใช๎ ชีวิต และระบบนิเวศในชุมชนก็เปลี่ ยนแปลงไปด๎ ว ย จะให๎ การ
ดํารงชีวิตในชุมชนแบบเดิมทั้งหมดคงเป็นไปไมํได๎ หากแตํต๎องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรุํนของคน คน
รุํนเกําก็มีการดํารงชีวิตในแบบของตน คนรุํนหลังก็อยูํด๎วยอุปกรณ๑ และวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมํ สิ่งที่
ต๎องจัดการ คือ การปูองกันไมํให๎เปลี่ยนแปลงเร็ว และไมํให๎เปลี่ยนแปลงทั้งหมด แตํใ ห๎เปลี่ยนแบบ
คํอยเป็นคํอยไป เปลี่ยนได๎เฉพาะบางสํวนที่ยอมให๎ เปลี่ยนได๎ และยอมได๎มากน๎อยเพียงใดอยํ างไร
เทํานั้น การจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมจึงต๎องจัดการที่ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มนุษย๑ และ
องค๑ประกอบของชุมชน เพื่อทีจ่ ะรักษาสิ่งแวดล๎อมเดิมไว๎ให๎ได๎มากที่สุด เมื่อเวลาผํานไปการดํารงชีวิต
เปลี่ยนไปก็ต๎องยํอมทําให๎ภูมิทัศน๑เปลี่ยนแปลงไปบ๎าง
ดังนั้น ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม คือ ตัวแทนที่แสดงความเป็นตัวตนของพื้นที่ชุมชนนั้น ๆ โดย
การเชื่อมสัมพันธ๑ระหวํา งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและที่มนุษย๑สร๎างขึ้น แสดงออกในลักษณะรูปธรรม
และนามธรรม อันได๎เรียนรู๎และถํายทอดสั่งสมกันมาอยํางยาวนาน การจัดการจึงต๎องไมํให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีลักษณะเดิมของแตํละรุน แตํละบริเวณ และแตํละยําน เพื่อรักษาลักษณะเดิมไว๎ให๎
คนรุํนหลังได๎ศึกษา ได๎รู๎สึกซาบซึ้ง และคิดถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษได๎บ๎าง เรื่องเหลํานี้
จึงเป็นที่มาของการศึกษาอดีตมาเป็นความรู๎ เพื่อการพัฒนาปัจจุบันและอนาคตการจัดการภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ตามแนวทางทีบ่ รรพบุรุษของตนได๎ทําไว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีจินตภาพของเมือง
แนวคิดและทฤษฎีจินตภาพของเมือง (Image of the City) เควิน ลินซ๑ (Kevin Lynch)
สถาปนิกชาวอเมริกัน (1977: 48) ได๎ศึกษาองค๑ประกอบของเมืองที่ได๎จากการสังเกตอันประกอบด๎วย
เอกลักษณ๑ (Identity) โครงสร๎าง (Structure) และความหมาย (Meaning) โดยองค๑ประกอบดังกลําว
เหลํานี้ตํางก็มีความสัมพันธ๑กันอยํางใกล๎ชิด สําหรับสิ่งตําง ๆ ที่กํอให๎เกิดจินตภาพได๎ชัดเจนนั้นต๎องมี
เอกลักษณ๑และโครงสร๎างชัด เจนและปรากฏในความทรงจําแกํผู๎พบเห็น โดยเป็ นมโนภาพด๎านความ
งามของเมืองที่มีลักษณะเฉพาะชัดเจนและแตกตํางไปจากเมืองอื่น ๆ ที่ชวนให๎ระลึกถึงและจดจําได๎
โดยงําย โดยจะมีลักษณะแตกตํางกันออกไป ตามลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง
ผู๎คนและกิจกรรมตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น ๆ โดยเควิน ลินซ๑ พบวํามีองค๑ประกอบทางกายภาพของ
เมืองที่ผู๎คนมักใช๎ในการสร๎างจินตภาพขึ้นในใจระหวํางตนเองและสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับเมือง ให๎
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แนวคิดองค๑ป ระกอบในการรั บรู๎ ของเมือง ทําให๎ได๎ภ าพของเมืองในการค๎นหาสภาพแวดล๎ อมทาง
กายภาพของเมือ งจากผู๎พบเห็นที่ชํวยให๎ผู๎คนใช๎ในการสร๎างมโนภาพของตัวเองเกี่ยวกับเมือง ตาม
องค๑ประกอบพื้นฐาน 5 ประการ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2537:157-161) ดังนี้

รูปภาพที่ 2 องค๑ประกอบพื้นฐาน 5 ประการของทฤษฎีจินตภาพของเมืองโดย เควิน ลินซ๑
(ที่มา: สรุปแนวคิด ทฤษฎี จินตภาพของเมือง, เข๎าถึงเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ.2561, เข๎าถึงได๎จาก
https://slideplayer.com/slide/11116832)
2.2.1. เส๎นทาง (Path) เป็นชํองทางการเคลื่อนที่สัญจรไปมา เชํน ถนน ทางรถไฟ ทาง
ดํวน ทางเท๎า ฯลฯ
2.2.2. เส๎นขอบ (Edge) เป็นองค๑ประกอบที่กําหนดขอบเขตของบริเวณที่ไมํได๎ใช๎เป็น
เส๎นทางตามทัศนะของผู๎สังเกต อาจปรากฏเป็นเส๎นกั้นจากสํวนหนึ่งไปอีกสํวนหนึ่ง ที่เป็นแนวกั้นตาม
ธรรมชาติ เชํน ชายฝั่ งทะเล หรือ ริมฝั่ งแมํน้ํา และแนวกั้นที่แสดงขอบเขตที่มนุษย๑สร๎างขึ้น เชํน
กําแพงเมือง คูเมือง
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2.2.3. ยําน (District) เป็นบริเวณพื้นที่ชุมชนที่มีขนาดของพื้นที่ตามลักษณะเฉพาะของ
ชุมชน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของเมือง มีเอกลักษณ๑ของบริเวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะรํวมกันของบริเวณ
ที่ผู๎สังเกตเข๎าสูํภายในเมืองได๎ โดยแตํละพื้นที่จะมีสภาพความเป็นอยูํที่แตกตํางกันตามโครงสร๎างทาง
สังคม วิถีชีวิตของชุมชนจะแสดงลักษณะกิจกรรมของผู๎คนที่ปรากฏเป็นยํานที่มีเอกลักษณ๑ที่แตกตําง
กันในเมือง
2.2.4. จุดศูนย๑รวม (Node) เป็นจุดศูนย๑กลางของเส๎นทาง เชํน บริเวณสี่แยก หรือ ชุม
ทางสถานีขนสํงตําง ๆ ชุมทางสถานีรถไฟใต๎ดิน เป็นจุดศูนย๑รวมจึงเป็นจุ ดเดํนเฉพาะตัวของยํานใน
เมือง ที่ทําเกิดความสัมพันธ๑กับเส๎นทางตําง ๆ ที่รวมกันเป็นชุมทางเมื่อมาถึงและเดินทางเชื่อมตํอไป
ยังที่อื่น ๆ
2.2.5. จุดหมายตา (Landmark) เป็นจุดอ๎างอิง หรือภูมิสัญลักษณ๑ที่ใช๎เป็นจุดหมายตา
แตกตํางจากชุมทาง ที่บุคคลไมํสามารถเข๎าสูํภายในจุดหมายตาได๎ โดยทําหน๎าที่เป็นสัญญาณชี้แนะ
สําหรับสภาพแวดล๎อม เชํน ปูาย อาคารสําคัญ ๆ อนุสาวรีย๑ ฯลฯ (วิมลสิทธิ์ หรยางกู ร, 2537, 157161)
แนวคิด ทฤษฎี จินตภาพของเมือง สามารถนํามาเป็นเครื่องมือการวิเคราะห๑เพื่อศึกษาถึง
ความเป็นมาของประวัติศาสตร๑ ทางกายภาพ ทางวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของพื้นที่ โดยมีสํวน
แสดงข๎อมูล และสํวนที่จะสามารถนําไปพัฒนา จิตภาพของเมืองให๎คงอยูํ ตามที่งานวิจัย “การจัดการ
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง” จะนําเสนอตํอไป
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์
การอนุรักษ๑เป็นการใช๎ทรัพยากรอยํางชาญฉลาดให๎เป็นประโยชน๑ตํอประชาชนในพื้นที่
มากที่สุด และสามารถที่จะมีใช๎ได๎เป็นเวลานานที่สุด ซึ่งต๎องสูญเสียประโยชน๑ให๎น๎อยที่สุด ทั้งนี้ต๎อง
กระจายการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรโดยทั่วถึงมากที่สุด ดังนั้นจะต๎องเข๎าใจวําการอนุรักษ๑ไมํได๎
หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว๎เฉย ๆ ตามกาลเทศะ และพยายามให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
น๎อยที่สุด (นิวัติ เรืองพาณิช, 2533) การรวมเอาการอนุรักษ๑ให๎เป็นสํวนหนึ่ง และเป็นเปูาหมายในการ
วางแผนเมือง เชํน การพิจารณาโครงสร๎างประวัติศาสตร๑เทํากับปัจจัยอื่น ๆ ในกระบวนการวางแผน
รวมถึงการอนุรักษ๑ และการฟื้นฟูอาคารรวมไปถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร๑และการบริการทางสังคมที่
เหมาะสมที่คํานึงถึงพื้นที่ เพื่อประสบความสําเร็จในระยะยาว กระบวนการนี้ควรปฏิบัติรํวมกับผู๎อยูํ
อาศัย (Feilden and Jokilehto, 1998: 18) โดยเนื้อแท๎ของการปฏิบัติการอนุรักษ๑นั้นเป็นการยากใน
การบํงบอกขอบเขตของการอนุรักษ๑ที่แนํนอน การกําหนดขอบเขตหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสําหรับการ
อนุรักษ๑ก็เป็นอันตราย เนื่องจากจะไปจํากัดการเติบโตของเมืองและประชากรที่อาศัยอยูํในเมือง ใน
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การอนุรักษ๑บางพื้นที่จําเป็นต๎องอนุรักษ๑ทั้งเมืองจึงประสบผลสําเร็จ (สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล๎อม, 2541: 18)
อยํางไรก็ตามการอนุ รักษ๑กับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต๎องดําเนินไปควบคูํกัน เราไมํ
สามารถที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตําง ๆ ได๎ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะ
เป็นแรงผลักดันให๎เกิดความต๎องการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพไปด๎วย และหากการ
อนุรักษ๑เป็นสิ่งที่มีคุณคําแล๎ว เราจะต๎องผสมผสานระหวํางการเปลี่ยนแปลงใหมํกับโครงสร๎างเกําของ
เมือง เพราะโดยข๎ อจํ ากัดทางเศรษฐกิ จนั้นไมํอาจสร๎างเมื องใหมํทั้งเมืองได๎ เราจะต๎องสร๎างการ
เปลี่ยนแปลงอยํางใหมํที่ไมํทําลายคุณคําของอาคารเกํา ตลอดจนเอกลักษณ๑ของเมืองประวัติศาสตร๑ที่
ต๎องอนุรักษ๑ไว๎ นอกจากนั้นการอนุรักษ๑ต๎องมีความสัมพันธ๑กับชีวิตในสังคมด๎วย กลําวคือ การอนุรักษ๑
ไมํใชํการปรับปรุงดัดแปลงอาคารขึ้นมาเพื่อดึงดูดการทํองเที่ยวเทํานั้น แตํหากประวัติศาสตร๑จะมี
ความหมายตํ อ โลกปั จ จุ บั น และให๎ มี ค วามตํ อ เนื่ อ งกั บ อดี ต แล๎ ว การอนุ รั ก ษ๑ จ ะต๎ อ งรั ก ษา
สภาพแวดล๎ อ มและความมี ชี วิ ต ชี ว าของเมื อ ง เพื่ อ ให๎ อ ดี ต ของเมื อ งได๎ ห วยกลั บ คื น มาอี ก ครั้ ง
(Worskett, 1969: 42) ซึ่งประสงค๑ เอี่ยมอนันต๑ (2550) ได๎กลําวถึงหลักการในการพัฒนาเมืองเชิง
อนุ รั ก ษ๑ ไ ว๎ วํ า เป็ น การพั ฒ นาโดยแยกพื้ น ที่ พั ฒ นาเชิ ง เศรษฐกิ จ ออกจากพื้ น ที่ ที่ ค วรอนุ รั ก ษ๑ ท าง
ศิลปกรรมและธรรมชาติ แตํยังคงแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมตํอของพื้นที่พัฒนาทั้งสองลักษณะ โดยให๎
เห็นการคลี่คลายที่คํอย ๆ เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อนุรักษ๑ไปสูํพื้นที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ พื้นที่อนุรักษ๑
ต๎องปรับปรุ งให๎องค๑ป ระกอบของชุมชนเมืองเดิมปรากฏอยํางเดํนชัดทั้งรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ
สิ่งแวดล๎อม และบรรยากาศโดยรวมของทั้งพื้นที่ สํวนพื้นที่ที่พัฒนาเพื่อเศรษฐกิจต๎องให๎หํางจากพื้นที่
อนุรักษ๑ ระยะหํางระหวํางสองพื้นที่ต๎องขึ้นอยูํกับอัตราความเจริญเติบโตของเมืองแตํละเมืองโดยไมํให๎
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข๎ามารบกวนพื้นที่อนุรักษ๑
2.4 การออกแบบงานสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable Architecture)
คําวํา “Sustainability” นั้นมักถูกใช๎โดยนักอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ตํอมาเมื่อ นักออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมได๎ให๎ความสนใจในประเด็นความสัมพันธ๑ กับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น คําดังกลําวจึงถูก
นํามารวมกับสถาปัตยกรรม โดยมีความหมายที่สื่อถึงงานสถาปัตยกรรมที่คํานึงถึงระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล๎อม อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบโดยคํานึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ
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รูปภาพที่ 3 ผังแสดงจินตภาพของเมือง Boston (The Boston Image of the City ) โดย Kevin
Lynch
(ที่มา: Crowdsourcing the Image of the City, เข๎าถึงเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ.2561, เข๎าถึงได๎จาก
https://adamachrati.wordpress.com/tag/the-image-of-the-city/)
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รูปภาพที่ 4 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture)
ที่มา: Yazdi et al, 2012: 1525
การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture) ที่จะสร๎างให๎เกิดความ
สมดุลขึ้น 3 ด๎าน ได๎แกํ สภาพแวดล๎ อม เศรษฐกิจ และสั งคม สถาปัตยกรรมในแนวความคิดนี้มี
เปูาหมายในการออกแบบที่จะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุดและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่นําอยูํ
มีผลดีตํอสุขภาพของผู๎อยูํอาศัย ความหมายเชิงลึกของคําเหลํานี้เกี่ยวพันไปถึงเรื่องที่สถาปนิกจะทําได๎
เพื่อการรักษาเยียวยา รวมไปถึงการขยาย สืบตํอ หรือทําให๎โลกสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและ
คงอยูํเพื่อมนุษยชาติในรุํนตํอ ๆ ไป หัวใจสําคัญและหลักแนวคิด Nature + Technology
2.4.1. Nature - Driven Technologies เป็นวิธีการพึ่งพาธรรมชาติมาใช๎ประโยชน๑
โดยตรงและโดยอ๎อม โดยพยายามนําเทคโนโลยีเครื่องกลมาใช๎ในอาคารให๎น๎อยที่สุดและพึ่งพาสภาวะ
แวดล๎อมธรรมชาติให๎มากที่สุด วิธีการนี้สามารถนํามาออกแบบอาคารโดยมุํงสูํประเด็นตําง ๆ ดังนี้
1. Solar and Wind Protection เป็นวิธีการปูองกันแสงอาทิตย๑ และแสวงหาประโยชน๑
จากกระแสลมโดยอาศัยต๎นไม๎ และอุปกรณ๑บังแสงแดด การจัดสภาพแวดล๎อม ควบคุมทิศทางกระแส
ลม
2. Daylight เป็นการอาศัยแสงสวํางจากธรรมชาติ เพื่อลดพลังงานจากแสงประดิษฐ๑
เชํนการเปิด Court หรือ Atrium กลางอาคาร การใช๎แผงสะท๎อนแสงเข๎าสูํอาคาร
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3. Thermal Envelope เป็นการใช๎ฉนวนที่เปลือกอาคาร และหลังคา เพื่อปูองกันความ
ร๎อนถํายเทเข๎าสูํอาคาร
4. Renewable Energy Source เป็นการนําแหลํงพลังงานที่มีอยูํอยํางไมํจํากัดมาใช๎
เชํน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย๑ เป็นต๎น
5. Recycling (Reuse) เป็นการหมุนเวียนการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เชํนกักเก็บน้ําฝน
มารดน้ําต๎นไม๎ ทําความสะอาดบ๎านเรือนอาคาร เป็นต๎น
6. Air Quality เป็นการนําลมธรรมชาติมาชํวยถํายเทอากาศภายในอาคารให๎บริสุทธิ์ขึ้น
และการใช๎ต๎นไม๎ชํวยกรองฝุุนละอองและดูดก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ ในเวลากลางวัน
2.4.2. Technology-Driven Strategies เป็นการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ให๎เกิ ด
ประโยชน๑ และประสิทธิภาพให๎สูงที่สุด โดยการดัดแปลงให๎เหมาะสม เพื่อการประหยัดพลังงาน การ
ออกแบบจะมุํงสูํประเด็นตําง ๆ ดังนี้
1. Site Selection เป็นการคัดเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมเอื้อประโยชน๑แกํอาคาร ใน
ด๎านสาธารณูปโภคตําง ๆ ตลอดจนลดการสิ้นเปลืองในการเดินทางและติดตํอ
2. Lighting Controls & Daylighting เป็นการควบคุมแสงสวํางที่ใช๎ในอาคารให๎
เหมาะสม โดยการอาศัยมนุษย๑และอุปกรณ๑
3. Building Materials เป็นการใช๎วัสดุอุปกรณ๑อื่น ที่ไมํต๎องพึ่งพาวัสดุธรรมชาติ เชํน
วัสดุสังเคราะห๑ที่มีคุณภาพตําง ๆ
4. Heating/Cooling เป็นการทําความร๎อนและเย็น โดยการนํา พลังงานจากสภาวะ
แวดล๎อมมาใช๎อยํางฉลาด
5. Recycling เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม โดยการหมุนเวียนทรัพยากรตําง ๆ ที่ใช๎
แล๎วนํามาใช๎ใหมํให๎เกิดประโยชน๑ เพื่อลดพลังงานในการจัดเก็บและทําลาย
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รูปภาพที่ 5 ภาพโครงการ Siam green sky (Sustainable Landscape Design: Functional
Requirements)
(ที่มา: กัตติกา กิตติประสาร “What’s Sustainable Development?”ภูมิสถาปัตยกรรมและการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน (Landscape Architecture and Sustainable Development)
2.5 หลักสาคัญของการอนุรักษ์เมือง
Worskett (1969: 42-56) สรุปไว๎วํา การอนุรักษ๑กับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต๎อง
ดําเนินควบคูํกันไป ยุคสมัยตําง ๆ ที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นแรงผลักดันให๎เกิดความต๎องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพไปด๎วย แตํต๎องคํานึงถึงการอนุรักษ๑สิ่งที่มีคุณคําโดยทําการ
ผสมผสานการเปลี่ยนแปลงระหวํางโครงสร๎างใหมํกับโครงสร๎างเกําของเมืองเพราะมีความจํากัดทาง
สภาพเศรฐกิจ กลําวคือ การอนุรักษ๑ไมํใชํการปรับปรุงดัดแปลงอาคารขึ้นมาเพื่อดึงดูดการทํองเที่ยว
เทํานั้น แตํหากประวัติศาสตร๑จะมีความหมายตํอโลกปัจจุบัน และให๎มีความตํอเนื่องกับอดีตแล๎ว การ
อนุรักษ๑จะต๎องมองถึงการรักษาสภาพแวดล๎อมความมีชีวิตชีวาของเมือง เพื่อเป็นการปลุ กอดีตของ
เมืองให๎ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งหลักการสําคัญของการอนุรักษ๑เมืองและยํานประวัติศาสตร๑อยํางยั่งยืน มี
ดังนี้
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1. เคารพตํอธรรมชาติที่ไมํหยุดนิ่งของเมืองและยํานประวัติศาสตร๑ โดยคงไว๎ซึ่งความ
ตํอเนื่องของชีวิต วัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐาน
2. ให๎ความสําคัญตํอสิทธิของประชาชนในท๎องถิ่น และเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตั้งแตํเริ่มแรก
3. เคารพตํอเอกลักษณ๑และคุณคําของยํานเมืองประวัติศาสตร๑ ความงาม และความ
สมดุลทางสังคมที่มีอยูํเดิม ซึ่งต๎องมีการศึกษาวิเคราะห๑อยํางละเอียด ชัดเจน และถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ
4. ให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับเมืองและยํานประวัติศาสตร๑ ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ด๎าน
การอนุรักษ๑แกํประชาชน โดยให๎ความรู๎ด๎วยการประชาสัมพันธ๑ ฝึกอบรม และให๎การศึกษาในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยตําง ๆ
5. จั ด ทํ า แนวทางหรื อ คูํ มื อ การพั ฒ นาเมื อ งและยํ า นประวั ติ ศ าสตร๑ เ พื่ อ เผยแพรํ แ กํ
ประชาชน โดยให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและสิ่งกํอสร๎าง
6. ประสานและเชื่อมโยงแผนอนุรักษ๑เมืองและยํานประวัติศาสตร๑เข๎ากับแผนพัฒนา
ระดับชาติ ภาคและท๎องถิ่น เชํน ประสานการควบคุมเข๎ากับผังเมืองรวม ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น ฯลฯ
7. ใช๎มาตรการเชิงสร๎างสรรค๑ในการแก๎ปัญหา โดยการประนีประนอมหรือการเจรจา
ตํอรองเพื่อประสานผลประโยชน๑ของประชาชนทุกกลุํม
ดวงจันทร๑ อาภาวัชรุตม๑ เจริญเมือง (2542: 118) กลําววําการตั้งถิ่นฐานของสังคมไทย
จะมีความคล๎ายคลึงกันโดยยึดทําเลชัยภูมิที่ดีเป็นที่ตั้งอันประกอบด๎วย
1. แมํน้ํา สัญลักษณ๑ของความอุดมสมบูรณ๑
2. ที่ราบเพื่อการอยูํอาศัยและเกษตรกรรม
3. ภูเขาที่ได๎รับอิทธิพลฮวงจุ๎ยจากจีน
4. การกระบายน้ําที่ดีปูองกันน้ําทํวมหรือกัดเซาะ
การตั้งถิ่นฐานมีความสอดคล๎องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของไทย จึงทําให๎มีอิทธิพลตํอ
รูปทรงของอาคารตําง ๆ ตําแหนํงที่ตั้งองค๑ประกอบของเมือง
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดของ กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ (2545: 9) ที่เริ่มจากการรวมตัว
ของมนุ ษ ย๑ แ ละเกิ ด การกลายเป็ น เมื อ งเชํ น เดี ย วกั น แตํ แ ตกตํ า งกั น ตามวั ต ถุ ป ระสงค๑
ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสํงผลทําให๎เกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ตํางกันได๎ 4
รูปแบบ คือ
1. การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว เป็นการตั้งบ๎านเรือนมีลักษณะเป็นแนวยาวตามเส๎นทาง
คมนาคม เชํน แมํน้ําลําคลอง และอาจมีเป็นกลุํมตามแหลํงการค๎าหรือทางแยก การตั้งถิ่นฐานนี้เป็น
การตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อาศัยแหลํงน้ําในการประกอบอาชีพ และสัญจร ตํอมาได๎เกิด
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การตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของสองฝั่งถนน ที่มีอิทธิพลตํอการอพยพของชุมชน เนื่องจากเป็นเส๎นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว กวําทางน้ํา และเมื่อถนนมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ทําให๎เกิดการตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบใหมํตําง ๆ ที่ตํอเนื่องกัน
2. การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวที่กระจุกตัว เป็นการตั้งบ๎านเรือนที่อยูํบริเวณจุดตัดของ
เส๎นทางคมนาคม โดยมีการรวมกลุํมอยํางหนาแนํนรอบศูนย๑กลางชุมชน เชํน วัด โรงเรียน และการ
รวมกลุํมนี้เกิดจาก ปัจจัยทางธรรมชาติที่จํากัด
3. การตั้งถิ่นฐานแบบเป็นระเบียบ เป็นการตั้งบ๎านเรือนที่มี ความเป็นระเบียบ มักเกิด
ขึ้นกับลักษณะพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ทําให๎มีความสะดวกในการสัญจรไมํ
แตกตํางกันมาก จึงสามารถวางแผนจัดสรรชุมชนเองได๎
4. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตัว เป็นการตั้งบ๎านเรือนที่อยูํหํางกันตามที่ ประกอบอาชีพ
ของแตํละบุคคลเป็นการกระจายในลักษณะโดดเดี่ยวขึ้นอยูํกับขนาดของที่ดินนั้น แตํการตั้งถิ่นฐาน
แบบนี้จะมีศูนย๑กลางรวมรํวมกัน
ชุ ติ ม า สุ ร เชษฐพงษ๑ (2554: 25) สรุ ป วํ า การศึ ก ษาแนวคิ ด ของโครงสร๎ า งและ
องค๑ประกอบของเมือง จะทําให๎ทราบถึงองค๑ประกอบของเมืองแตํละสํวน และเมื่อรวมและสร๎างความ
เชื่อมโยงกันจะเป็นโครงสร๎างของเมือง ซึ่งเมืองที่มีโครงสร๎างและองค๑ประกอบที่ชัดเจน จะมีผลดีตํอ
การใช๎งาน รับรู๎ และการจดจําของผู๎คนในชุมชนเมือง โดยโครงสร๎างของเมือง มี 5 องค๑ประกอบ คือ
1. ธรรมชาติ ได๎แกํ อาณาเขตดินแดงที่แสดงถึงลั กษณะทางภูมิศาสตร๑ ภูมิประเทศ
ลักษณะพืชพันธุ๑ ชีวิตสัตว๑ ภูมิอากาศ ที่รวมกันเป็นสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ
2. คน ได๎แกํ ความต๎องการทางชีวภาพ เชํน ความรู๎สึก การรับรู๎ และความต๎องการเพื่อ
การรวมตัวกันเป็นสังคม เชํน การดํารงชีวิต ฯลฯ
3. สังคม ได๎แกํ ประชากร วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคม
4. โครงสร๎างทางกายภาพ ได๎แกํ ที่อยูํอาศัย ศาสนาสถาน ตลาด สถานที่สันทนาการ
หรือการใช๎ประโยชน๑ที่ดินตําง ๆ เป็นต๎น
5. โครงขําย ได๎แกํ สํวนอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
โจทย๑สิ่งสําคัญที่มักพูดกันเสมอในแนวคิดของการอนุรักษ๑และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม
คือจะทําอยํางไรให๎เกิด “ความยั่งยืน” (Sustainability) ซึ่งมยุรี ถาวรพัฒน๑ (2557: 59) สรุปไว๎วําการ
จะอนุรักษ๑และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอยํางยั่งยืนได๎นั้นต๎องเกิดจากกระบวนการคูํขนานกันระหวําง
นั ก วิ ช าการจากภายนอกกั บ คนภายในชุ ม ชน โดยการที่ นั ก วิ ช าการเข๎ า ไปกระตุ๎ น ให๎ ชุ ม ชนเห็ น
ความสําคัญและชํวยพัฒนาฐานความรู๎ให๎เกิดขึ้น โดยอิงหลักทฤษฎีจิตวิทยาวําการสร๎างแรงจูงใจด๎าน
บวกสามารถทําให๎คนในชุมชนเกิดความภูมิใจและความมีศักดิ์ศรี (Prestige) ในภาษาและวัฒนธรรม
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ของตน และใช๎รูปแบบการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นและรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ทําให๎
ชุมชนสามารถตัดสินใจและหาแนวทางในการอนุรักษ๑และฟื้นฟูด๎วยตนเอง ในขณะเดียวกันสังคม
ภายนอกเชํน เครือขํายของนักวิชาการภายนอกหลาย ๆ หนํวยงานเข๎ามาทํางานบู รณาการความรู๎
รํวมกันจึงจะนําไปสูํความยั่งยืน
Feilden (1998: 78) ได๎กลําวถึงความสําคัญของพื้น ที่ประวัติศาสตร๑วํา ศูนย๑กลางเมือง
เกําที่ได๎รับการรักษาไว๎อยํางดี เป็นข๎อได๎เปรียบสําหรับประชาชน คือทําให๎ประชาชนมีความคุ๎นเคย
และมีกิจกรรมที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเมืองที่ เริ่มได๎รับการวางแผน เมืองเกํามีความสะดวกสบาย
สําหรับการอยูํอาศัย มีบริการสาธารณะในขนาดที่เหมะสม รวมทั้งการจับจํายและการสันทนาการ
เมืองมักมีศูนย๑กลางอยูํรอบอาคารสําคัญ เชํน โบสถ๑วิหาร สุเหรํา หรือลานเมือง และมีองค๑ประกอบ
ของตลาด (Market Square) ทางเดินเท๎า ตรอกซอย คลอง และสะพาน พื้นที่เมืองเหลํานี้ สร๎าง
ความนํ า สนใจประชาชนที่ รั บ รู๎ ป ระวั ติ ศ าสตร๑ ข องพื้ น ที่ จ ะรู๎ สึ ก ถึ ง คุ ณ คํ า ในการมี สํ ว นรํ ว มใน
ประวัติศาสตร๑และความมีเอกลักษณ๑ ซึ่งเมืองประวัติศาสตร๑เป็นระบบที่มีหลายหน๎าที่ มีกิจกรรมที่อยูํ
อาศัย สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ดังนั้นพื้นที่ประวัติศาสตร๑ควรได๎รับการจัดการอยํางเหมาะสม
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการอนุรักษ๑อาคารและกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสํงเสริมทางเศรษฐกิจ แตํใน
ปัจจุบันเมืองประวัติศาสตร๑มักถูกคุกคามเสมอ โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งสาเหตุของการ
เสื่อมโทรม ได๎แกํ
1. การเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากร และแนวโน๎ ม การอพยพจากพื้ น ที่ ช นบทไปสูํ
ศูนย๑กลางเมือง การเปลี่ย นแปลงทางสังคมและการทําลายศูนย๑กลางประวัติศาสตร๑พระราชวัง
กลายเป็นยํานการค๎าและที่อยูํอาศัยที่แออัดและไมํมีมาตรฐานทางวิชาการ
2. การเพิ่มปริมาณรถยนต๑ ในพื้นที่ที่ไมํเคยใช๎ยานพาหนะ เป็นการสร๎างมลภาวะให๎แกํชุ
มน การจราจรของรถยนต๑นําไปสูํการสร๎างถนนผํานศูนย๑กลางประวัติศาสตร๑
3. การพั ฒ นาอาคารสู ง ทํ า ให๎ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศ (Microclimate)
นอกจากนี้อาคารสมัย ใหมํที่แทรกตัวเข๎ามาขาดรากเหง๎าทางวัฒนธรรม และจะทําลายศูนย๑กลาง
ประวัติศาสตร๑
4. การเปลี่ยนวิธีการและขนาดของอุตสาหกรรมและการค๎า สํงผลตํอเศรษฐกิจของพื้นที่
ประวัติศาสตร๑
5. ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ง านฝี มื อ มี แ นวโน๎ ม เปลี่ ย นเป็ น การผลิ ต แบบอุ ต สาหกรรม ( Mass
Production) ซึ่งต๎องการอาคารที่ใหญํขึ้น และทําให๎เกิดการจราจรคับคั่งในพื้นที่ประวัติศาสตร๑
6. การเริ่มมีกิจกรรมและการบริการสมัยใหมํแทนที่โครงสร๎างพื้นฐานดั้งเดิมมากเกินไป
7. การขาดการดูแลรักษาอาคารเกํา และการไมํเข๎าใจคุณคําของกิจกรรมทางวัฒนธรรม
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Garnham and Harry (1985: 7) กลําววําคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่นําจะสร๎างจิ ต
วิญญาณแหํงสถานที่ สํานึกการเป็นสํวนหนึ่ง และ การอยูํดีในผู๎คนนั้นตั้งอยูํบนรากฐานของปัจจัยตําง
ๆ ได๎แกํ
1. มุมมองของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในที่ตั้ง เชํน รูปแบบที่ดิน ภูมิประเทศ พรรณ
พืช ภูมิอากาศ และแหลํงน้ํา ฯลฯ
2. ลักษณะทางวัฒนธรรม เชํน สะพาน ปูอม หรือโบสถ๑บนยอดเนินอันตอบสนองตํอภูมิ
ทัศน๑ ประวัติศาสตร๑ สังคม ทําเลทางกายภาพ กิจกรรมของมนุษย๑ และสถานที่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ๑ทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ
3. ประสบการณ๑ในความรู๎สึก ซึ่งการมองเห็นในอันดับแรก เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ๑ของ
วัฒนธรรมทางภูมิทัศน๑เดิม การปะทะสัมพันธ๑ของสํวนผสมทั้งหมด ซึ่งสร๎างคุณสมบัติของสถานที่มัก
ไมํเป็นที่เข๎าใจของคนในพื้นที่จนกวําจะเสียไป
ซึ่งลักษณะเฉพาะจะประกอบไปด๎วยสํวนตําง ๆ คือ สํวนที่หนึ่งลักษณะทางกายภาพและ
รูปลักษณ๑ โครงสร๎างทางกายภาพที่แท๎จริงของสถานที่ ลักษณะจริงของอาคาร ภูมิทัศน๑ ภูมิอากาศ
และคุณลักษณะของสุนทรียภาพ สํวนที่สองกิจกรรมและหน๎าที่ซึ่งสังเกตได๎ ผู๎คนมีปฏิสัมพันธ๑ตํอพื้นที่
อยํางไร สถาบันทางวัฒนธรรมมีผลอยํางไร และอาคารกับภูมิทัศน๑ถูกใช๎งานอยํางไร และสํวนที่สาม
การสื่อความหมาย หรือสัญลักษณ๑ ซึ่งเป็นแงํที่ซับซ๎อนกวํา เริ่มแรกด๎วยผลจากความมุํงหมาย และ
ประสบการณ๑ ข องมนุ ษ ย๑ คุ ณ ลั ก ษณะของสถานที่ มี จํ า นวนมากที่ สื บ เนื่ อ งจากการที่ ป ระชากร
ตอบสนองตํอลักษณะทางกายภาพและหน๎าที่ใช๎สอย
Manler and Guix (1998) พบวํา การระลึกได๎ถึงจิตวิญญาณของสถานที่ ที่สร๎าง
ลักษณะเฉพาะ (Identity) และความมีเอกลั กษณ๑ของเมืองจากองค๑ประกอบทางกายภาพ และ
องค๑ประกอบในด๎านอื่น ๆ ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพและรูปลักษณ๑ เป็นการพิจารณาโครงสร๎างทางกายภาพของ
สถานที่ และคุณลักษณะทางสุนทรียภาพของพื้นที่
2. กิจกรรมและหน๎าที่ที่สังเกตได๎ เป็นการพิจารณาสิ่งแสดงปฏิสัมพันธ๑ของคนตํอพื้นที่
และ ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงอาคารและภาพแวดล๎อมตํอการใช๎งานของพื้นที่
3. การสื่ อ ความหมายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ๑ เป็ น การพิ จ ารณาถึ ง ความมุํ ง หมาย และ
ประสบการณ๑ของมนุ ษย๑ คุณลั กษณะที่หลากหลายของสถานที่ที่สื บเนื่องจากการตอบสนองของ
ประชากร ตํอลักษณะทางกายภาพและหน๎าที่ใช๎สอย
ดังนั้นแนวคิดสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในแนวอนุรักษ๑ก็คือ การบูรณา
การศาสตร๑ตําง ๆ เข๎ามาชํวยในงานด๎านการอนุรักษ๑ และสํงเสริมให๎ท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการมากที่สุด
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2.6 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชน
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) ได๎ให๎ความหมายของชุมชนวํา หมายถึง หมูํคนกลุํมคนที่ อยูํ
รํ ว มกั น เป็ น สั ง คมขนาดเล็ ก อาศั ย อาณาบริ เ วณเดี ย วกั น และมี ผ ลประโยชน๑ รํ ว มกั น และยั ง มี
นักวิชาการอีกหลายทํานได๎ให๎ความหมายและคํานิยามคําวํา “ชุมชน” ในความหมายที่เหมือนปละ
แตกตํางกันตามแตํทัศนะของนักวิชาการ และผู๎รู๎แตํละทํานได๎แกํ
ณฐพงศ๑ จิรนิรัตน๑ (2553: 19) กลําววํา ชุมชนเป็นบํอเกิดการสรรค๑สร๎างและการเกิดขึ้น
ของอัตลักษณ๑ชุมชนนั้น มีแนวคิดมากมายที่อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ตามบริบทของการศึกษา
และจุดประสงค๑ของการนําแนวคิดนี้ไปใช๎ ซึ่งสามารถสรุปการให๎ความหมายของชุมชนและความเป็น
ชุมชนใน 3 แนวทาง คือ
1.ชุมชนในความหมายของการเป็นที่บํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ (Geographical Expression) ที่
เกิ ด จากการผสมผสานขอบเขตเชิ ง พื้ น ที่ เ ข๎ า กั บ ความเป็ น ท๎ อ งถิ่ น สํ า หรั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐานการให๎
ความหมายของชุมชนในแนวนี้ เน๎นไปที่ถิ่นที่อยูํอาศัยในพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งของท๎องถิ่นและแสดงออก
ถึงความเป็นชุมชนจากการปฏิสัมพันธ๑ในขอบเขตของพื้นที่จากการตระหนักรู๎รํวมกัน
2. ชุมชนในความหมายของระบบสังคมในท๎องถิ่น (Local Social System) อันเป็น
ความสัมพัน ธ๑ทางสั งคมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ของชุมชนในท๎องถิ่น เป็นความสัมพันธ๑อันประกอบด๎ว ย
สถานภาพ บทบาทกลุํ มคน สถาบั น ตํ าง ๆ ในชุ ม ชนในการเข๎ า มาทํา หน๎ า ที่ก ลํ อ มเกลา (Social
Participation) การควบคุมทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) การมีสํวน
รํวมทางสังคม (Social Participation) การเกื้อกูลทางสังคม (Social Mural) และการบริการสังคม
รวมถึงเครื อขํายความสัมพัน ธ๑ทางสังคมของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กับชุมชนท๎องถิ่นอื่น ๆ ที่มี
พื้นฐานของความเป็นชุมชนที่เหมือนหรือคล๎ายคลึงกัน ทั้งเครือขํายที่เป็นทางการ ไมํเป็นทางการ บน
พื้นฐานของครัวเรือน ครอบครัว เพื่อนบ๎าน หรือชุมชนยํอย (Neighborhoods) ที่มีความรู๎สึกผูกพัน
บางประการ ไมํวําจะเป็น สํานึกทางประวัติศาสตร๑ คํานิยม ประวัติศาสตร๑รํว ม การที่มนุษย๑จะอยูํ
รํวมกันเป็นชุมชนหรือสังคมจําเป็นจะต๎องมีการจัดระบบความสัมพันธ๑ที่จะทําให๎ทุกคนอยูํรํวมกัน
อยํ างมีความสงบสุ ข กํอให๎ เกิดวัฒ นธรรมการอยูํรํว มกัน สั มพันธ๑กันเกิดจารีตประเพณี ระเบียบ
กฎเกณฑ๑ และพิธีการตําง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให๎สมาชิกของชุมชนหรือสังคมทั้งปัจจุบันและรุํนตํอไป
ได๎ถือปฏิบัติและสั่งสมตํอกันมาจนกลายเป็นภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมของชุมชนหรือสังคมนั้น
ทั้ง นี้ ก ารวิ เ คราะห๑ โ ครงสร๎ า งและองค๑ป ระกอบของชุ ม ชน ยั ง เป็น การวิเ คราะห๑ ท าง
กายภาพของชุมชน เพื่อหาลักษณะเดํน หรือคุณคําของพื้นที่ที่ควรจะอนุรักษ๑ เนื่องจากการดําเนินอยูํ
ของตนตั้งแตํเริ่มตั้งถิ่นฐานเพื่ออยูํอาศัยในถิ่นฐานใด ๆ นั้นจะมีการแสดงออกถึงวิถีความเป็นตัวตน
ความเคยชิน และประเพณีวัฒนธรรมขั้นต๎น ในรูปแบบของกายภาพของพื้นที่ ดังนั้น สิ่งแรกที่แสดงใน
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เห็นได๎ก็คือ สิ่งกํอสร๎างที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน ในการแก๎ปัญหากับพื้นที่ หรือธรรมชาติ ซึ่ง
สํวนประกอบสําคัญเพื่อการอนุรักษ๑ ประกอบด๎วย (รวินทร๑ ถิ่นนคร, 2550: 23)
1. จิตวิญญาณในการรับรู๎ถึงพื้นที่
2. การเชื่อมโยงภายในพื้นที่
3. รูปแบบและการออกแบบ
4. ฝึกมือชํางในเทคนิคการกํอสร๎าง
2.7 ลักษณะของเมืองและย่านประวัติศาสตร์
ธาดา สุทธิธรรม (2533: 142-150) กลําววํา ลักษณะของเมืองประวัติศาสตร๑นั้น มีชํวง
อายุอยูํชํวงใดชํวงหนึ่ง หรือหลายชํวงเวลาในอดีต หรือตั้งแตํชํวงเวลาในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เมืองเหลํานั้นมีหลายลักษณะแตกตํางกันตามขนาดเนื้อหาทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน และการใช๎
ประโยชน๑ของเมืองนั้น การแบํงตามชํวงเวลาอายุของเมืองสามารถแบํงได๎เป็น 4 ประเภทคือ
1. เมืองร๎าง เป็นเมืองที่มีความเจริญรุํงเรืองอยูํในชํวงเวลาหนึ่งหรือหลายชํวง กํอนที่จะ
ถูกทิ้งร๎างไปจนถึงปัจจุบัน อาจเนื่องจากภัยสงคราม หรือภัยพิบัติอื่น ๆ เมืองลักษณะนี้สามารถคงอยูํ
ตํอไปได๎ ยกเว๎นแตํวัสดุและโครงสร๎างโบราณสถานที่อาจเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แตํเนื่องจากไมํมี
การใช๎งานอื่นเข๎าแทรกแซง เมืองลักษณะนี้จึงไมํเสี่ยงอันตรายมากนัก และต๎องการเพียงแผนงานเพื่อ
การอนุรักษ๑ การนําเสนอ และการบํารุงรักษา
2. เมืองโบราณที่ถูกทิ้งร๎างและนํากลับมาใช๎ใหมํในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ในการตั้งถิ่น
ฐานในปัจจุบันถูกจํากัดขึ้น จึงมีการกลับไปตั้งถิ่นฐานที่เดิม และการไปตั้งถิ่นฐานแบบนี้ มักจะไป
ทําลายหลักฐานของเมืองโบราณเดิมโดยรู๎เทําไมํถึงการณ๑ เป็นปรากฏการณ๑ของการขยายตัวของ
ประชากรโดยเฉพาะในประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นา โดยจะเห็ น ได๎ จ ากการบุ ก รุ ก เมื อ ง และทํ า ลาย
โบราณสถาน ซึ่งเป็นองค๑ประกอบและเนื้อหาของเมือง เพื่อการสร๎างอาคารใหมํๆ ประกอบกับความ
จําเป็นในการเพิ่มปริมาณของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งหากไมํคํานึงถึงแผนผังเมือง
โบราณจะมีผลทําให๎ สัดสํวน ขนาด รูปแบบการใช๎สอย และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตอยํางสิ้นเชิง ฉะนั้นสิ่งสําคัญของมาตรการการอนุรักษ๑ คือการพิจารณาปรับใช๎ให๎เข๎ากับกิจกรรม
ใหมํ ๆ ของเมือง อยํางรอบคอบ โดยการทํองเที่ยวอาจมีผลในการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจ และจูงใจ
ให๎มีการอนุรักษ๑ แตํอาจจะสํงผลในทางบวกและลบในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นหน๎าที่ของรัฐบาลและ
ประชาชนที่ต๎องดําเนินการเพื่อความอยูํรอดของเมือง
3. เมืองที่มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองโบราณหรือเมืองประวัติศาสตร๑
ที่มีการใช๎งานสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความรุํงเรือง ความตกต่ํา การฟื้นฟู และชีวิต
ของเมือง ซึ่งพัฒนาการมาตามกาลเวลา มักจะผจญกับการเสื่อมโทรม หรือถูกทําลายเนื้อเมืองใน
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หลายลั ก ษณะ อาทิ การขาดการจั ด การทางเศรษฐกิ จ ที่ เหมาะสม หรื อ ระบบเศรษฐกิ จที่ ค ลํ อ ง
จนเกินไป การปรับใช๎ป ระโยชน๑ใหมํ ๆ หรือการเพิ่มปริมาณของสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค
ล๎วนสํงผลให๎รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงไป
4. เมืองที่ถูกทิ้งร๎างไปในชํวงระยะเวลาหนึ่ง และถูกนํากลับมาใช๎ใหมํในยุคประวัติศาสตร๑
ถึงปัจจุบัน เมืองลักษณะนี้มีหลักฐานของชํวงพัฒนาของเมื องในยุคโบราณแล๎วหยุดไป ตํอมามีการ
กลับเข๎าไปตั้งถิ่นฐานใหมํในยุคประวัติศาสตร๑ และทําให๎เมืองมีพัฒนาการจากยุคประวัติศาสตร๑มาถึง
ยุคปัจจุบัน การกลับเข๎าไปตั้งถิ่นฐานใหมํอาจจะโดยชนกลุํมใหมํหรืออารยธรรมใหมํ
โดยหลักทั่วไปของการอนุรักษ๑ คือ ปูองกันมิให๎เกิดการเสื่ อมสภาพ และยืดอายุการใช๎
งานให๎ได๎มากที่สุด เพื่อให๎สิ่งเหลํานั้นแสดงออก ถึงสาระหรือความสําคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ
มนุษย๑ โดย Rossi (1960) ได๎อธิบายแนวคิดในการอนุรักษ๑ยํานประวัติศาสตร๑ไว๎วํา การอนุรักษ๑และ
ฟื้นฟู จําเป็นต๎องมองภาพในลักษณะขององค๑รวมซึ่งประกอบด๎วย 2 สํวน คือ
1. องค๑ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้น
ๆ ไมํวําเป็นสิ่งกํอสร๎าง บริเวณ หรือสถานที่ที่คนในชุมชนนั้นสามารถสัมผัสได๎ และเป็นที่ยอมรับของ
คนทั้งในและนอกชุมชน เกิดเป็น ภาพที่มีความหมายในสิ่ งกํอสร๎างนั้นจะรวมหมายถึงบริบทของ
สิ่งกํอสร๎างด๎วย ที่คนในชุมชนรํวมกันทําให๎เกิดความหมายขึ้นมา ภาพในที่นี้สามารถเห็นได๎โดยไมํต๎อง
อาศัยคําอธิบาย
2. องค๑ประกอบสํวนที่อยูํภายในเป็นคุณคําที่มองไมํเห็นด๎วยตาที่เรียกวํา คุณคําทางด๎าน
อารมณ๑ความรู๎สึก เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผํานกาลเวลาที่อาศัยอยํางตํอเนื่องภายใต๎กฎเกณฑ๑
ตําง ๆ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตํเริ่มกํอตั้งชุมชน เกิดการซ๎อนทับของความหมายของพื้นที่ในมิติ ตําง ๆ ของ
ชุมชน จนเกิดเป็นภาพลักษณ๑ หรือเอกลักษณ๑ของชุมชน เป็นที่ยอมรับของคนในและนอกชุมชน ซึ่ง
คนในชุมชนจะมีความรู๎สึกผูกพันกับความหมายของคุณคํานั้น ๆ ภาพลักษณ๑นี้ คนในชุมชนถือวําเป็น
กลไกที่ทําให๎เกิดความหมายและเรื่องราวตําง ๆ ดําเนินอยํางตํอเนื่อง
3. ชุมชนในความหมายที่เป็นชนิดของความสัมพันธ๑และความรู๎สึกด๎านอัตลักษณ๑ (Sense
of Identity) ของคนในชุมชนหนึ่ ง ๆ ที่สร๎างขึ้นจากจิตวิญญาณของความเป็นชุมชน (Spirit of
Community) ความรู๎สึกรํวมที่มีตํอกลุํมและชุมชนที่ตนอาศัย กระทั่งเกิดความตระหนัก และการ
ยอมรับความเหมือนกันภายในกลุํมซึ่งจะสํงผลตํอความสมานฉันท๑ภายในกลุํม ความพยายาม ความ
ต๎องการ หรือประสบการณ๑ในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ซึ่งอาจหมายถึงปัญหา ประสบการณ๑ชีวิต ชาติ
พันธุ๑ ชนชั้น เป็นต๎น
ดารณี ถวิลพิพัฒน๑กุล (2539) กลําววําชุมชนเป็นการผสานของ 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ
พื้นที่ทางภูมิศาสตร๑ การปะทะสัมพันธ๑กันทางสังคม และความผูกพันรํวมกัน
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ชยันต๑ วรรธนะภูติ (2536: 23–27) ได๎สรุปวํา การศึกษาชุมชน เป็นการมองข๎อมูลชุด
หนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต๎เวลาและสถานที่ที่บุคคลผู๎นั้นสนใจ โดยอาศัยแนวความคิด ทฤษฎี เป็นเครื่องมือ
นําทางในการมองหาข๎อมูล เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่มีความหมายและสามารถอธิบายปรากฏการณ๑ทาง
สังคมนั้นได๎ ดังนั้นการศึกษาชุมชนหรือปรากฏการณ๑และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อต๎องการที่จะ
อธิ บ ายกระบวนการ เงื่ อนไข กลไกในการเปลี่ ยนแปลงนั้ น ซึ่ ง นัก วิ ช าการได๎ พยายามพั ฒ นาวิ ธี
การศึกษาขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติม นอกจากแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง นักวิชาการ
โดยเฉพาะนักมานุษยวิทยา ได๎กําหนดหลักการเบื้องต๎นขึ้น ในการศึกษาปรากฏการณ๑ทางสังคมไว๎ 4
ประการ ดังนี้
1. ถือวําปรากฏการณ๑ทางสั งคมและวัฒ นธรรมมี 2 ระดับ คือ ปรากฏการณ๑ที่อยูํใน
ระดับผิวหน๎า ลักษณะที่สองปรากฏการณ๑ที่อยูํเบื้องหลังของปรากฏการณ๑ผิวหน๎า คือ พยายามที่จะ
ศึกษาปรากฏการณ๑ ค๎นหาสาเหตุที่อยูํเบื้องหลังหรือที่ลึกลงไป เป็นการมองหาสาเหตุไมํวําจะเป็น
ทางด๎านชีวภาพหรือทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อเข๎าใจปรากฏการณ๑เบื้องหลัง เพื่อหาความสัมพันธ๑ของ
สิ่งตํางในเชิงเหตุผล หรือที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร๑เบื้องหลังที่มา ซึ่งเป็นการศึกษา
หาความเป็นจริงทางสังคมในทุกด๎าน
2. นักวิชาการมองปรากฏการณ๑ทางสังคมวํา เป็นปรากฏการณ๑ที่มีความสลับซับซ๎อน มี
มิติ ด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และการเมืองที่เกี่ยวข๎องสั มพันธ๑ซึ่งกันและกัน โดยการมอง
ปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้น อยํ างสัมพันธ๑กับปรากฏการณ๑อื่น หรือเป็นการมองอยํางองค๑รวมรอบด๎าน
สัมพันธ๑กันทั้งทางด๎านประวัติศาสตร๑ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เป็นการมองเพื่อทราบและ
เข๎าใจถึงความสัมพันธ๑ระหวํางปรากฏการณ๑นั้นกับปรากฏการณ๑อื่น ๆ วํามีอยูํอยํางไร
3. โดยเหตุ ที่ ค วามหมายของปรากฏการณ๑ ใ นสั ง คมหนึ่ ง ถู ก กํ า หนดขึ้ น และเข๎ า ใจ
ความหมายรู๎กันในกลุํมคน ซึ่งอยูํในสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้นการยอมรับความ
เป็นจริงทางสังคมถูกสร๎างและกําหนดโดยคนในสังคม การแสวงหาความเป็นจริง และความหมายของ
สังคมยํอมจะต๎องอาศัยกฎเกณฑ๑ หรือรหัสของคนในสังคมนั้น เป็นเครื่องตัดสิน และชํวยอธิบายทั้งนี้
เพราะผู๎ศึกษาชุมชน หรือนักวิจัยยํอมมีฐ านะทางชนชั้นที่แตกตํางออกไป และเป็นคนนอก จากสังคม
อื่นที่มีบรรทัดฐานแตกตํางกัน ซึ่งถ๎าหากไมํระวังแล๎ว ผู๎ศึกษามักจะใช๎เกณฑ๑ของตนเป็นเครื่องตัดสิน
หรืออธิบายปรากฏการณ๑นั้น และยํอมทําให๎การศึกษาแบบนี้ไมํสามารถสะท๎อนความเป็นจริงของ
สังคมนั้นได๎ ดังนั้นจึงต๎องมีการศึกษาชุมชนในลักษณะของการมีสํวนรํวมมากขึ้น
4. การศึก ษาการเปลี่ ยนแปลงสั ง คมและวั ฒ นธรรมยํอ มต๎ องอาศัย การเปรี ยบเที ย บ
เพื่อให๎เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง ๆ แตกตํางหรือเหมือนกันอยํางไร มิติของการ
เปรียบเทียบยํ อมชํวยให๎ผู๎ศึกษาสามารถหาข๎อสรุปเชิงสากลเกี่ยวกับปรากฏการณ๑นั้นได๎ โดยการ
เปรียบเทียบสังคมมากกวําหนึ่งแหํง การเปรียบเทียบข๎อเหมือนหรือข๎อแตกตําง และการศึกษาโดย
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การให๎รายละเอียดเกี่ยวกับ บริบท หรือเงื่อนไขของสังคมนั้น จะชํวยให๎เข๎าใจปรากฏการณ๑นั้นอยําง
ชัดเจนมากขึ้น
สรุปได๎วํา เมืองประวัติศาสตร๑ คือ เขตหรือพื้นที่ที่เป็นชุมนุมบริเวณหนึ่ง ประกอบด๎วย
อาคาร สิ่งกํอสร๎างในการดําเนินชีวิตและสภาพแวดล๎อม มีการปกครอง มีผู๎ปกครอง มีการจัดการและ
การบริ ห ารอยํ า งมี ร ะบบ และยํ า นประวั ติ ศ าสตร๑ คื อ พื้ น ที่ สํ ว นใดสํ ว นหนึ่ ง ของเมื อ ง ยํ า น
ประวัติศาสตร๑คือยํานที่มีความสําคัญหรือมีคุณคําทางประวัติศาสตร๑หรือโบราณคดี
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรรค๑ เวสสุนทรเทพ และชัยสิทธิ์ ดํานกิตติกุล (2557: 151) สรุปวําการเผยแพรํแนวคิด
เกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมระดับสากลนั้น สํงผลถึงการศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในประเทศไทย ที่
สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ชํวง คือ การศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชํวงตั้งแตํ พ.ศ.2536 ถึงกํอน พ.ศ.
2548 และชํวงที่ 2 คือ ชํวงตั้งแตํปี พ.ศ.2548 จึงถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาในชํวงแรกจะมีจํานวน
คํอนจํากัด รวมถึงมีการศึกษาประเภทเพื่อการวิจัยเพียงประเภทเดียว
ศรันย๑ สมันตรัฐ (2552) ได๎ทําการศึกษาวัฒนธรรมของประเพณีบิณฑบาตทางน้ํา หรือ
นาวาภิกขาจารณ๑ ซึ่งพบวําเป็นขนบธรรมเนียมของคนไทยภาคกลางตอนลําง บริเวณที่ชุํมน้ําของ
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริ เวณแมํน้ํ าลํ าคลองที่เป็นสํ วนสําคัญของการดํารงชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
บริ เ วณแมํ น้ํ า เกํ า แกํ ใ นจั ง หวั ด นนทบุ รี จุ ด ประสงค๑ ห ลั ก เป็ น การศึ ก ษาด๎ า นทฤษฎี สื บ เนื่ อ งทาง
สถาปัตยกรรมภูมิทัศน๑ท๎องถิ่น การบิณฑบาตทางเรือ และเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
ภาสกร คําภูแสน (2552) ได๎ศึกษาแนวทางการจัดภูมิทัศน๑วัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชน
จันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อทําการศึกษากระบวนการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
เพื่อให๎สามารถระบุองค๑ประกอบและประเภทของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยได๎ทําการศึกษาในสองระดับ
คือ ระดับกว๎าง คือการเก็บข๎อมูลในพื้นที่ชุมชนที่จัดไว๎ในฐานข๎อมูลตําง ๆ และในระดับพื้นที่ด๎ว ย
วิ ธี ก ารสํ า รวจภาคสนาม โดยใช๎ แ บบสั ง เกตบั น ทึ ก ข๎ อ มู ล ด๎ า นคุ ณ คํ า และความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่
องค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎อ งในพื้นที่กรณีศึกษา การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎การจัด
หมวดหมูํข๎อมูล การจําแนกประเภทข๎อมูล การวิเคราะห๑ปัจจัยภายในและภายนอก ที่สํงผลกระทบตํอ
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนริมน้ําจันทบูร ผลการวิจัยพบวํา
1. องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมประกอบด๎วยอาคารและสิ่งปลูก สร๎างที่
มีความโดดเดํนทางสถาปัตยกรรมและความเกําแกํ สํวนที่เป็นนามธรรมได๎แกํ ประวัติศาสตร๑การตั้ง
ถิ่นฐาน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในการปรับสภาพที่อยูํอาศัยให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมริมน้ํา
แมํจันทบุรีและการอยูํรํวมกันของวิถีทางความเชื่อที่แตกตําง
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2. ภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมของพื้ น ที่ ชุ ม ชนริ ม น้ํ า จั น ทบู ร นั้ น จั ด อยูํ ใ นประเภทภู มิ ทั ศ น๑
วั ฒ นธรรมแบบชุ ม ชนเมื อ งที่ แ สดงถึ ง ระยะเวลาอั น ยาวนานในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบของ
องค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ตั้งแตํยุคแรกของการเข๎ามาตั้งถิ่นฐาน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิต
ของชุมชนซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนพึ่งพาระบบทางธรรมชาติน๎อยลง
3. แนวทางในการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมนั้น ใช๎วิธีการอนุรักษ๑และพัฒนาในขอบเขต
ของพื้นที่ระดับตําง ๆ ตามระดับคุณคําความสําคัญของพื้นที่องค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ซึ่ง
ความยั่งยืนภายในชุมชนนั้นต๎องเกิดจากการดูแลรักษาอัตลักษณ๑จากคนในชุมชน หนํวยงานท๎องถิ่น
และเอกชนรํวมมือกัน
วริ ณาฐ พิทักษ๑ว งศ๑ว าน (2553) ศึกษาภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมของเมืองเชียงคานกับการ
เปลี่ย นแปลงรู ปแบบการใช๎ประโยชน๑จากที่ดินและน้ํา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการ
ประยุกต๑ และบูรณาการความรู๎ในมิติการศึกษาพื้นที่ ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมและวาทกรรมการพัฒนา เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช๎ทรัพยากรที่ดินและน้ําของชาวเชียงคานในมิติด๎านเศรษฐกิจ ที่
สํงผลตํอภูมิทัศน๑ วัฒ นธรรมของเมือง เพื่อหาเหตุปัจจัยของการเกิดภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เป็นภาพ
สะท๎อนวิถีชีวิตและความสัมพันธ๑ของผู๎คนในเมืองเชียงคาน ผลการศึกษาพบวําการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ทรั พยากรที่สํ งผลตํอภูมิทัศน๑ วัฒนธรรมของเมืองเชียงคานโดยหลั กแล๎ ว เป็นผลมาจากเหตุปัจจัย
4 ประการ ได๎แกํ 1) นโยบายของรัฐบาลที่สํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ 2) การเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศลาวในปี พ.ศ. 2518 3) การแก๎ไขปัญหาแมํน้ําโขงกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งในปี
พ.ศ. 2546 และ 4) การก๎าวเข๎าสูํเมืองทํองเที่ยวตั้งแตํปี พ.ศ. 2552 ดังกลําวนี้ได๎สะท๎อนภาพวิถีชีวิต
และความสัมพันธ๑ของผู๎คนที่เปลี่ยนแปลงไปสูํความเป็นปัจเจกมากขึ้น แตํเนื่องด๎วยเมืองเชี ยงคานยัง
เป็ น พื้ น ที่ ที่ยั งไมํไ ด๎รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาอยํ างรุน แรง ทํา ให๎ พลวั ตของชุม ชนท๎อ งถิ่ นของ
เชียงคานอยูํใน ลักษณะของการปรับตัวไปตามกระแสของการพัฒนาที่เข๎ามาในแตํละยุคแตํละสมัย
ทั้งยังทําให๎การแสดงออกถึงการตํอต๎านในประเด็นที่สัมพันธ๑กับการพัฒนาในชํวงเวลาที่ผํานมายัง
จํากัดอยูํเพียงการแสดงออกผํานการวิพากษ๑วิจารณ๑ และการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมเฉพาะกิจเสียเป็น
สํวนใหญํ นอกจากนี้แล๎วยังสะท๎อนวิธีคิดของผู๎คนที่เกิดจากการมองท๎องถิ่นเป็นหนํวยทางความคิดที่มี
ความหลากหลายในบริบทของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เป็นสํวนหนึ่ งของการพัฒนาในกระแส
หลัก ทั้งยังมีความสัมพันธ๑กับปัจจัยด๎านความพร๎อมของทรัพยากรที่ มีอยูํ การครอบครองของปัจเจก
รวมถึงศักยภาพของคนในแตํละกลุํมที่เอื้อตํอการปรับตัวในรูปแบบที่แตกตํางกันออกไป หากแตํมีจุด
รํ ว มกั น อยูํ ที่ ก ารสร๎ า งความมั่ ง คั่ ง ให๎ กั บ ตนเองผํ า นการปรั บ ตั ว เพื่ อ ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ การเข๎ า ถึ ง
ผลประโยชน๑ซึ่งเป็นผลมาจากการตระหนักรู๎ถึงความพึงมีพึงได๎เพื่อตอบสนองความปรารถนาของตน
อรเอม ตั้งกิจงามวงศ๑ (2553) ได๎ศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชายฝั่ งทะเล: แนวทางการ
อนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อําวบางตะบูน อําเภอบ๎านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่
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อําวบางตะบูนเป็นสํวนหนึ่งของพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอําเภอบ๎านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะ
ธรณี สัณฐานเป็นที่ราบน้ําทะเลทํวมถึงและมีความสําคัญทางด๎านระบบนิเวศน้ํากรํอย มีความโดดเดํน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางด๎านกายภาพและชีวภาพซึ่งมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอวิถีการดํารงชีวิต
และเศรษฐกิจ ของชุมชน ปั จ จุ บั น สถานการณ๑ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มี
แนวโน๎ ม ความรุ น แรงเนื่ องจากขาดการอนุ รัก ษ๑ แ ละการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ หมาะสม
กํอให๎เกิดความขัดแย๎งของการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน เกิดการแยํงชิงทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยนี้มุํง
ศึกษาลักษณะภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชายฝั่งทะเลพื้นที่อําวบางตะบูนเพื่อการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาที่มีอยูํ
ในการอนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางเหมาะสมในสถานการณ๑ปัจจุบันด๎วยการสํารวจ
พื้นที่และสัมภาษณ๑บุคคลที่เกี่ยวข๎อง การวิเคราะห๑เพื่อ ประเมินสถานการณ๑ปัญหา จากการศึกษา
พบวําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่เกิดจากความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมและสภาพแวดล๎อมที่พัฒนาการ
จากอดีตมีเทคโนโลยี การจั ดการทรัพยากรอยํางเหมาะสม ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงนําไปสูํ การ
เสนอแนะแนวทางประยุ กต๑ใช๎องค๑ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาภูมิทั ศน๑วัฒ นธรรม เพื่อกําหนดแนว
ทางการอนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอําวบางตะบูน ครอบคลุมประเด็น
การรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล๎อม รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการจัดการโครงสร๎างเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน
ณัชชา สกุลงาม (2554) ได๎ศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนชาวแพ กรณีศึกษาชุมชนชาว
แพบริเวณสะพานรันตี หมูํ 2 ต.ไลํโวํ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมุํงศึกษาในประเด็นลักษณะ
ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยที่สํงผลตํอการกํอตัวของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม พลวัตของภูมิทัศน๑
วัฒ นธรรม และคุณ คํา ของภูมิ ทัศน๑ วัฒ นธรรม เนื่ อ งจากชุม ชนแหํ ง นี้มีลั กษณะภู มิทั ศน๑ที่ มีค วาม
เฉพาะตัวสูง คือ เป็นชุมชนที่มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ๑และหลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยูํ
รวมกัน ภายใต๎บริบททางสังคมแบบใหมํและสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพราะ
ชุมชนตั้งอยูํบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ๑ที่ระดับน้ํามี การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอด แตํยังคงวิถีชีวิตแบบ
ยังชีพ จากการศึกษาพบวําลักษณะภูมิทัศน๑วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนชาวแพแหํง
นี้กํอตัวขึ้นจากกระบวนการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑และสภาพแวดล๎อมอันประกอบด๎วยสิ่งแวดล๎อม
ทางธรรมชาติ ศาสนา ความเชื่อ การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งล๎วนแตํเป็นปัจจัย
จํ า กั ด กํ อ ให๎ เ กิ ด การตั้ ง รั บ ปรั บ เปลี่ ย น สร๎ า งสรรค๑ ข องมนุ ษ ย๑ เ พื่ อ ให๎ ส ามารถดํ า รงชี วิ ต ภายใต๎
สภาพแวดล๎อมเหลํานี้อยํางสอดคล๎อง และสมดุล อีกทั้งยังสะท๎อนให๎เห็น ถึง อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑และ
วัฒนธรรมของคนในชุมชนได๎อยํางชัดเจน แตํในสภาวการณ๑ปัจจุบันภายใต๎การเปลี่ยนแปลงอยํางเป็น
พลวัต (Dynamic) ที่ทุกสิ่ งมีผ ลกระทบซึ่งกันและกัน ไมํวําจะเป็นสิ่ งแวดล๎อมทางธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและผิดปกติ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม การปกครองแบบรัฐชาติที่พยายามรวม
อํานาจไว๎ในสํวนกลางและรวมชาติให๎เป็นชาติเดียวกัน รวมทั้งวัฒนธรรมกระแสหลักจากภายนอกล๎วน

28
แล๎วแตํเป็นปัจจัยคุกคามที่ทําให๎อัตลักษณ๑ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน
ชาวแพแหํงนี้กําลังคืบ คลานไปสูํ ความลํมสลาย ดังนั้นในฐานะที่ภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งจึงสมควรที่ จะมีการศึกษาอยํางลึกซึ้ง และเป็นองค๑รวมอันจะนําไปสูํแนวทาง
ในการแก๎ ไ ขปั ญ หาด๎ า นที่ อ ยูํ อ าศั ย ให๎ มี ค วามยั่ ง ยื น สอดคล๎ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต รวมทั้ ง สามารถรั ก ษา
อัตลักษณ๑และมรดกทางวัฒนธรรมให๎ดํารงคงอยูํตํอไป
รัฐพงศ๑ ปิ่นแก๎ว (2556) ได๎ศึกษาการออกแบบภูมิทัศน๑วัฒนธรรมปากคลองสวนหมาก
เพื่อการทํองเที่ย วอยํ างยั่ ง ยื น โดยการออกแบบภูมิทัศ น๑วัฒ นธรรมปากคลองสวนหมากเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน นครชุมหรือตําบลสวนหมากในอดีตเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแตํสมัยรัชการที่ 5 ใน
ปัจจุบันก็ยังคงปรากฏรํองรอยการจัดการภูมิทัศน๑และมรดกทางวัฒนธรรมที่ แสดงถึงความรุํงเรืองใน
อดี ต การวิ จั ย นี้ ป ระสงค๑ ที่ จ ะศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพและพฤติ ก รรมการใช๎ พื้ น ที่ ร วมไปถึ ง
ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ปากคลองสวนหมาก เพื่อนําไปสูํข๎อเสนอแนะในการ
ออกแบบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยศึกษาจากกลุํ มประชากรในพื้นที่
และคัดเลือกกลุํมตัวอยํางคือประชาชนในพื้นที่และนักทํองเที่ยวจํานวน 120 คน เก็บรวบรวมข๎อมูล
ด๎วยแบบสํ ารวจสังเกต แบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห๑ข๎อมูล เชิงปริมาณโดยใช๎คําความถี่ร๎อยละ
วิเคราะห๑เชิงคุณภาพจากความสัมพันธ๑ของข๎อมูล ผลการศึกษาพบวําภูมิทัศ น๑วัฒนธรรมของพื้นที่จัด
อยูํในประเภทวัฒนธรรมนําภูมิทัศน๑ โดยพื้นที่องค๑ประกอบเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมนั้นคือ บริเวณ
พื้นที่ตั้งแตํวัดสวํางอารมณ๑ถึงวัดพระบรมธาตุ ซึ่งผู๎ที่เข๎ามาใช๎พื้นที่สํวนใหญํจะมาไหว๎พระและศึกษา
ประวัติศาสตร๑ แนวทางในการออกแบบควรมีการฟื้นฟูชี วิตให๎ คืนกลั บมาสูํ ชุมชนด๎ว ยการพัฒ นา
รูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเป็นยํานการค๎าดั้งเดิม โดยใช๎วิถีชีวิตนําการค๎า
เกริ ก กิ ต ติ คุ ณ (2557) ได๎ ศึ ก ษารู ป แบบสถาปั ต ยกรรม เพื่ อ การอนุ รั ก ษ๑ ภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมของเมืองเชียงราย มรดกทางสถาปัตยกรรมถือวําเป็นภูมิปัญญาที่ ล้ําคําของบรรพบุรุษที่
สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิต และความเป็นอยูํของผู๎คนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเอกลักษณะเฉพาะตาม
บริบทของพื้นที่ โดยมีคติความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สะท๎อนในงานสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล๎อมของ ชุมชนจากประวัติศาสตร๑ของเมืองเชียงราย การสร๎างบ๎านแปงเมืองของพญามัง
รายบริเวณที่ราบลุํมริมฝั่งแมํน้ํากกในเขตกําแพงเมืองเกําและได๎ขนานนามราชธานีแหํงนี้วํา เชียงราย
ซึ่งมีความหมายวํา เมืองของพญามังราย การตั้งถิ่นฐานของผู๎คนในกลุํ มชาติพันธุ๑ตําง ๆ ปรากฏ
ลักษณะงานสถาปัตยกรรม พื้นถิ่นล๎านนา และการได๎รับอิท ธิพลจากมิชชันนารีสอนศาสนาในงาน
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเมือง ทําให๎งานสถาปัตยกรรมที่
ทรงคุณคํา โดยเฉพาะอาคารประเภทบ๎านพักอาศัยถูกรื้อทําลายเพื่อสร๎างใหมํตามกระแสนิยม ทั้งนี้
งานวิจัยได๎ ศึกษาเพื่อสํารวจมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทตํ าง ๆ ในเมืองเชียงราย และสร๎าง
รูปแบบทาง สถาปัตยกรรมรํวมสมัยที่เป็นต๎นแบบ เพื่อการอนุรักษ๑สภาพภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เพื่อเป็น
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แนวทางการอนุรักษ๑สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล๎อมของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และ
สํงเสริมให๎ หนํวยงานท๎องถิ่นที่รับผิดชอบในการอนุญาตกํอสร๎างและวางกรอบข๎อบังคับเทศบัญญัติ
ท๎องถิ่นเพื่อการอนุรักษ๑มรดกทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล๎อมของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบท
ของเมืองเชียงราย
ศุภรัตน๑ พิณสุวรรณ (2557) ได๎ศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมกับการทํองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ตําบลปู ยู อําเภอเมือง จั งหวัดสตูล โดยภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมเป็นปรากฏการณ๑ทางสั งคมที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ๑ทางพื้นที่ระหวํางสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย๑ในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการในการดํารงชีวิต ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของตําบลปูยู อําเภอเมืองจังหวัดสตู ล มี
เอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น ซึ่งมีการสั่งสมมานานหลายชํวงอายุคน งานวิจัยนี้มุํงศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมใน
ตําบลปูยู เพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนํามากําหนดโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยชุมชนมีสํ วนรํว ม และนําโปรแกรมการทํองเที่ยวที่ชุมชนเสนอไปทดลองปฏิบัติกับ
นักทํองเที่ยวที่เป็นประชากรกลุํมตัวอยํางจํานวน 15 คน จากการศึกษาพบวําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมใน
ตําบลปูยูมีทั้งภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่หยุดนิ่งและภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ยังเคลื่อนไหว และโปรแกรมการ
ทํองเที่ยวที่นําไปทดลองพบวํานักทํองเที่ยวมีความพอใจอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้ควรสํงเสริมและ
สนับสนุนการทํองเที่ยวให๎ชุมชนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง เพื่อรักษาคุณคําและความสําคัญตํอวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตท๎องถิ่น
เกรียงไกร เกิดศิริ (2557) ได๎ศึกษาองค๑รวมภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนและสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นเรือนที่อยูํอาศัยในลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยแบํงเนื้อหาหลักของบทความออกเป็น 3 ประเด็น
คือ ประเด็นที่ 1 การศึกษาภูมิศาสตร๑ของพื้นที่คาบสมุทรภาคใต๎ เน๎นลุํมน้ําทะเลสาบสงขลาเพื่อให๎
ทราบถึงข๎อมูลของคาบสมุ ทรภาคใต๎และลุํมน้ําทะเลสาบสงขลาในมิติภูมิศาสตร๑ เชํน ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ที่ตั้ง และที่ตั้งสัมพันธ๑ ประเด็นที่ 2 คือ ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานชุมชนในพื้นที่ลุํมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกตําง ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ของวิถีชีวิตผู๎คนที่
เชื่อมโยงสัมพันธ๑กับประเด็นทางภูมิศาสตร๑อยํางแนบแนํน กํอให๎เกิดเป็นภูมิปัญญาแบบตําง ๆ ในการ
ดําเนินชีวิต และเมื่อมีทรัพยากรการผลิตที่มากเกินกวําความต๎องการใช๎สอยก็จะนํามาแลกเปลี่ยน
ระหวํางกัน ซึ่งนอกจากจะได๎บริโภคและอุปโภคผลผลิตที่มาจากระบบนิเวศอื่น ๆ แล๎วยังเป็นสํวนหนึ่ง
ของโครงสร๎างเครือขํายความสัมพันธ๑แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน และนําไปสูํการสํงผํานการเรียนรู๎ใน
วิธีการแก๎ไขปั ญหาและภูมิปั ญญาในการกํอสร๎างที่อยูํอาศัยด๎ว ย และประเด็นที่ 3 คือ การศึกษา
องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ลุํ มน้ําทะเลสาบสงขลา
แบบเป็นองค๑รวม เพื่อสร๎างคําอธิบายถึงลักษณะทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมในพื้นที่จากหลักฐานประเภท
ตําง ๆ ทั้งการลงสํารวจภาคสนาม การศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ การทบทวนสารสนเทศ
การสัมภาษณ๑ผู๎คนในท๎องถิ่น เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎เรื่องภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
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ในลุํมน้ําทะเลสาบสงขลาอยํางเป็นองค๑รวมกํอนที่สภาพแวดล๎อมทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ศึกษาที่มีความเปราะบางอยํางสูงนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาพบวําความ
หลากหลายทางภู มิ ศ าสตร๑ ที่ แ ตกตํ า งหลากหลายของภาคใต๎ สํ งผลให๎ เ กิ ดความหลากหลายทาง
นิเวศวิทยาและสํงอิทธิพลตํอการตั้งถิ่นฐานของผู๎คนในลักษณะของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural
Ecology) ที่กํากับให๎ผู๎อยูํอาศัยต๎องปรับตัวตามสภาพแวดล๎อมนั้น ๆ เมื่อผลลัพธ๑ของการแก๎ไขปัญหา
ในการดําเนินชีวิตถูกผลิตซ้ําจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับวิ ถีชีวิต และการสร๎างสรรค๑ที่อยูํ
อาศัยซึ่งมีผลลัพธ๑เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยูํอาศัยประกอบสร๎างกันเป็นภาพลักษณ๑ของภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมของภาคใต๎ อันเป็นเอกลักษณ๑ในแงํของความสัมพันธ๑กับระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมอยําง
แนบ แนํน และสํงผํานออกมาในการกํอรูปของผังชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูํอาศัย
สุธาสินีน๑ บุรีคําพันธุ๑ (2557) ได๎ศึ กษาศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนยํานวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ๑สาธารณะ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชน
ยํานวัดพระธาตุหริภุญชัยโดยอาศัยปัจจัยที่สํงผลตํอการออกแบบคือ ประวัติศาสตร๑และความเป็นมา
ของชุม ชน สภาพสั ง คมและวิถี ชีวิต ประเพณี วัฒ นธรรม และนโยบายการพั ฒ นาเมืองลํ า พูน 2)
ออกแบบผลิตภัณฑ๑สาธารณะซึ่งประกอบไปด๎วย ปูายถนนและเฟอร๑นิเจอร๑สาธารณะสําหรับ 4 ชุมชน
ซึ่งแสดงถึงลักษณะเดํนของชุมชนที่แตกตํางกันตามบริบท 3) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนบริเวณ
ชุมชนยํานวัดพระธาตุหริภุญชัยที่มีตํอการออกแบบผลิตภัณฑ๑สาธารณะที่แสดงอัตลักษณ๑ของชุมชน
อันเป็นผลที่เกิดจากกรอบการศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนยํานวัดพระธาตุหริภุญชัยกลุํมตัวอยํางที่
ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยูํใ นชุมชนยํานวัดพระธาตุหริภุญชัย จํานวน 662 คน ซึ่ง
ประกอบด๎วย 4 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนบ๎านทํา -ทํานางจํานวน 154 คน ชุมชนศรีบุญเรืองจํานวน 108
คน ชุมชนชัยมงคลจํานวน 168 คน ชุมชนทําขาม-บ๎านฮํอม จํานวน232 คน โดยการสุํมตัวอยํางแบบ
ใช๎ความนําจะเป็น โดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แบบ
สั ม ภาษณ๑ ความคิด เห็ น ตํ ออั ตลั ก ษณ๑ และรู ปแบบของผลิ ต ภัณ ฑ๑ส าธารณะ แบบประเมิ นรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ๑สาธารณะโดยผู๎เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนที่มีตํอรูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑สาธารณะ ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยดําเนินการประมวล
แนวคิดจากการสัมภาษณ๑เจ๎าหน๎าที่เทศบาลเมืองลําพูน เจ๎าหน๎าที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน
และผู๎นําชุมชนยํานวัดพระธาตุหริภุญชัยทั้ง 4 ชุมชน โดยใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหาเพื่อสรุปสาระสําคัญ
ไปใช๎ในการออกแบบผลิ ตภัณฑ๑ส าธารณะในการวิเคราะห๑ ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑ คําสถิติ
พื้นฐาน โดยการหาคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา คนในชุมชนชัยมงคลมีความ
คิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑สาธารณะซึ่งได๎กําหนดอัตลักษณ๑ของรูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่เป็น
รูปแบบเรือนล๎านนาทรงหน๎าจั่วมีสาระไนเป็ น อัตลักษณ๑ชุมชน ประเภทปูายถนนในภาพรวมอยูํใน
ระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.76 ความคิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑สาธารณะประเภทเฟอร๑นิเจอร๑สาธารณะ
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ในภาพรวมอยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.70 และความคิดเห็นของชุมชนที่มีตํอนโยบายการ
พัฒนาและการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนชัยมงคล พบวํา คนในชุมชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.80, คนในชุมชนศรีบุญเรืองมีความคิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑สาธารณะซึ่งได๎
กําหนดอัตลักษณ๑ของรูปแบบใช๎ศาสนสถานโดยใช๎หงส๑ประตูหน๎าวัดเป็นอัตลักษณ๑ชุมชน ประเภทปูาย
ถนนในภาพรวมอยูํ ใ นระดับ มาก มี คํา เฉลี่ ย เทํา กับ 3.73 มี ความคิ ดเห็ นตํ อผลิ ต ภัณฑ๑ ส าธารณะ
ประเภทเฟอร๑นิเจอร๑สาธารณะในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.58 และ ความคิดเห็น
ของชุมชนที่มีตํอนโยบายการพัฒนาและการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนศรีบุญเรือง พบวําคนในชุมชน
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.98, คนในชุมชนบ๎านทํา-ทํานางมีความ
คิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑สาธารณะซึ่งได๎กําหนดอัตลักษณ๑ความโดดเดํนของภูมิทัศน๑ในเรื่องช๎างหน๎าวัดช๎าง
ร๎อง และประตูทํานางซึ่งมีความเป็นมาและความสําคัญทางประวัติศาสตร๑มาเป็นอัตลักษณ๑ชุมชน
ประเภทปูายถนนในภาพรวมอยูํในระดั บมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 มีความคิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑
สาธารณะประเภทเฟอร๑นิเจอร๑สาธารณะในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.08 และความ
คิดเห็นของชุมชนที่มีตํอนโยบายการพัฒนาและการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนบ๎านทํา -ทํานางพบวํา
คนในชุมชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับดี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 และ คนในชุมชนทําขาม-บ๎าน
ฮํอมมีความคิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑สาธารณะซึ่งได๎กําหนดอัตลักษณ๑โดยใช๎ศูนย๑ถํายทอดศิลปะวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นทั้งศิลปะการดนตรีและการแสดงมาเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน โดยใช๎รูปแบบทํารําของชํางฟูอน
เป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน ประเภทปูายถนนในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.19 มีความ
คิดเห็นตํอผลิตภัณฑ๑สาธารณะประเภทเฟอร๑นิเจอร๑สาธารณะในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.07 และ ความคิดเห็นของชุมชนที่มีตํอนโยบายการพัฒนาและการมีสํวนรํวมของคนใน
ชุมชนทําขาม-บ๎านฮํอม พบวํา คนในชุมชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ
4.10 สรุปโดยภาพรวมของความคิดเห็น ชุมชนตําง ๆ ต๎องการให๎โครงการตําง ๆ ในการพัฒนาเมือง
ลําพูน อยากให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในโครงการตําง ๆ และการออกแบบผลิตภัณฑ๑ควรเน๎นอัตลักษณ๑ที่
ชัดเจนและสามารถเข๎ากับภูมิทัศน๑เมืองหริภุญชัย
อนุวัฒน๑ การถัก (2558) ได๎ศึกษาภูมิทัศน๑วัฒนธรรม: ความหมาย พัฒนาการทางแนวคิด
และทิ ศ ทางการศึ ก ษาวิ จั ย โดยมี ข๎ อ สั งเกตบางประการดัง นี้ 1) ด๎า นประเด็ น การศึ กษาพบวํ า มี
การศึกษาที่ให๎ความสนใจด๎านองค๑ประกอบที่สําคัญทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของพื้นที่มากที่สุดเนื่องจาก
เป็นการศึกษาสภาพกายภาพโดยทั่วไปที่สามารถทําความเข๎าใจเชิงรูปธรรมได๎ งํายกวําประเด็น อื่น ๆ
ซึ่งงานวิจัยสํวนใหญํเริ่มจากความสําคัญของพื้นที่เป็นหลัก สํวนประเด็นรองลงมาคือการศึกษา เพื่อ
มุํงเน๎นผลในด๎านการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิ ทัศน๑วัฒนธรรมและโยงเข๎าสูํการ
อนุรักษ๑ สําหรับประเด็นในการศึกษาเพื่อการทํองเที่ยวนั้นพบวํามีสัดสํวนที่น๎อย แตํในรายละเอียด
ของการศึกษาก็ได๎จัดทําเป็นข๎อเสนอแนะเรื่องการทํองเที่ยวไว๎ ที่เป็นผลตํอเนื่องจากการอนุรักษ๑และ

32
การจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของพื้นที่ 2) ประเด็นด๎านพื้นที่ศึกษา พบวําพื้นที่ในเขตเมืองและกึ่ง
เมืองกึ่งชนบทเป็ น พื้น ที่ที่ได๎รั บ ความสนใจในการศึกษามากที่สุ ด เนื่องมาจากในพื้นที่เขตเมืองมี
องค๑ป ระกอบที่ห ลากหลาย มีการเปลี่ ยนแปลงและความทับซ๎อ นกัน ทางสั งคมวัฒ นธรรมที่เป็ น
ประเด็นให๎ศึกษามากกวําพื้นที่ชนบท สํ วนในรายละเอียดของลักษณะพื้นที่นั้นแบํงออกเป็น 3 กลุํม
หลักคือ กลุํมแรกเป็นพื้นที่กลุํมชาติพันธุ๑ที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม กลุํมที่สองเป็นพื้นที่ที่มี
ระบบนิ เ วศ พิ เ ศษตํ าง ๆ หรื อชุ ม ชนที่ ตั้ งอยูํ ใ นพื้ น ที่เ หลํ า นั้ น และกลุํ ม สุ ด ท๎ า ยเป็ นพื้ น ที่ ที่ ไ ด๎ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง แตํมีก ารศึ กษาด๎า นสถาปั ตยกรรมพื้น ถิ่นอี กจํา นวนมากที่ไ มํไ ด๎
รวบรวมเข๎ า ในการศึ ก ษาทางภูมิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมนี้ ซึ่ ง มี ป ระเด็น การศึ ก ษาที่ ไ ด๎ ก ลํ า วถึ ง ภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมเชํนกัน แตํได๎เน๎นประเด็นด๎านสถาปัตยกรรมเป็นหลัก
น้ําฝน เพ็ชรเส๎ง (2558) ได๎ศึกษาการแปรเปลี่ยนภูมิทัศน๑วัฒนธรรมริมฝั่งคลองบางจาก
ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม คือ ปรากฏการณ๑ทางสังคมที่
เกิดจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตํางกันใน
แตํละพื้นที่ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมริมฝั่งคลองบางจาก ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความโดดเดํนซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อสนองความ
ต๎องการในการดํารงชีวิต อยํ างไรก็ตามภูมิทัศน๑วัฒ นธรรมได๎มีการเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลา
การศึ ก ษานี้ มี จุ ด มุํ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมริ ม ฝั่ ง คลองบางจาก และการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมริมฝั่งคลองบางจาก ผลการศึกษาพบวําภูมิทัศน๑วัฒนธรรมริมฝั่ค
ลองบางจากมีทั้งภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่หยุดนิ่งและภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่ยังเคลื่อนไหว ภูมิทัศน๑วังฒน
ธรรมทั้งสองประเภทมีความสําคัญ มีคุณคํา สะท๎อนเรื่องราวของชุมชนบางจากได๎อยํางดี
อิ ส ระ อิ น ทร๑ ย า (2558) ได๎ ศึ ก ษาภู มิ ทั ศ น๑ วั ฒ นธรรมกั บ ภู มิ ปั ญ ญาในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของชาวภูไท โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อนําความรู๎จากการศึกษา
แนวคิดเรื่องภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม มาทําการประเมินคุณคําและวิเคราะห๑ถึงภูมิปัญญาของชาติพันธุ๑ภูไท
ใน ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และความสัมพันธ๑ระหวําง ภูมิปัญญาดังกลําว
กับสภาพภูมิประเทศในการตั้งถิ่นฐาน โดยเลือกชุมชนชาวภูไท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยเพื่อเป็นกรณีศึกษา ใช๎วิธีการศึกษาด๎วย การทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับแนวคิดภูมิทัศน๑
วัฒนธรรม วัฒนธรรมและความเชื่อ ของชาวภูไท จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข๎อมูลจากพื้นที่วิจัย ด๎วย
การศึกษาจากภาพถําย ทางอากาศ การสํารวจ การสังเกต การสัมภาษณ๑ และการเสวนากลุํม เพื่อทํา
การประเมินสภาพและความสําคัญทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของพื้นที่วิจัย ผลการศึกษาพบวํา 1) ชาวภู
ไทมีคติความเชื่อในการตั้งถิ่นฐานวําชุมชนต๎องประกอบด๎วยเขตพื้นที่สําคัญ 4 เขต คือ บ๎าน-นา-ปุาน้ํ า ซึ่ ง เป็ น แหลํ ง ทรั พ ยากรที่ สํ าคั ญของชุ มชนอัน ได๎แ กํ ทรัพ ยากรมนุ ษย๑ ทรั พ ยากรดิ นและที่ ดิ น
ทรั พยากรปุ าไม๎และทรั พยากรน้ํ า 2) ชาวภูไทมีภูมิปัญญาในการจัดการเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต และ
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ทรัพยากรสําคัญทั้ง 4 ประการ เพื่อตอบสนองความต๎องการในการดาเนินชีวิตประจําวัน โดยยึดหลัก
ความสมดุลระหวําง การบริโภคกับการบํารุงรักษาภายใต๎คํานิยมของ “ความเคารพรัก” อันได๎แกํ
ความเคารพตํอกติกาสากล ความเคารพตนเอง เคารพผู๎อื่น เคารพธรรมชาติ และความเคารพตํอสิ่ง
เหนือธรรมชาติ และเคารพตํอสากลคือ สิ่งที่เป็นกลางที่ยอมรับได๎จากทุกฝุาย 3) เอกลักษณ๑ของทําเล
การตั้ งถิ่ น ฐานและภู มิ ปั ญญาในการจั ดการทรั พ ยากรของชุ ม ชน กํ อ เกิ ด เป็น คุ ณ คํา ทางภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมของชาวภูไท อันแสดงถึงความเจริญรุํงเรื่องของสังคมมนุษย๑ที่สอดประสานกับข๎อจํากัดแหํง
สภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 3
บริบทพื้นที่ชุมชน และวัฒนธรรม ชุมชนกาดกองต้า
3.1. จังหวัดลาปาง
3.1.1. ขอบเขตที่ตั้งจังหวัดลาปาง
จังหวัดลําปางตั้งอยูํบริเวณภาคเหนือตอนบน ตั้งอยูํระหวํางเส๎นละติจูดที่ 17 องศา ถึง
19 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส๎นลองติจูด 98 องศา 45 ลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 268.6 เมตร หํางจากกรุงเทพฯ ตามแนวทางหลวงแผํนดินประมาณ
602 กิ โ ลเมตร และทางรถไฟ 625 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 12,533.961 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
7,833,726 ไรํ ใหญํเป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือรองจากเชียงใหมํ ตาก แมํฮํองสอน และเพชรบูรณ๑
มีอาณาเขตติดตํอดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย และพะเยา
- ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดแพรํ และสุโขทัย
- ทิศใต๎
ติดกับจังหวัดตาก
- ทิศตะวันตก
ติดกับจังหวัดลําพูน
3.1.2. ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลาปาง
ลําปางเป็นจังหวัดที่มีอายุเกําแกํไมํน๎อยกวํา 1,300 ปี มีชื่อเรียกขานกันอยํางหลากหลาย
โดยปรากฏหลั กฐานตามตํานานตําง ๆ รวม 11 ชื่อ ได๎แกํ กุกกุฏนคร ลัมภกับปะนคร ศรีนครชัย
นคร-เวียงคอกวัว เวียงดิน เขลางค๑นคร นครลําปางคําเขลางค๑ อาลัมภางค๑ เมืองลคร และเมืองนคร
ลําปาง จากการที่เรียกขานกันวํา “กุกกุฏนคร” แปลวําเมืองไกํ ดังนั้น ตราประจําจังหวัดลําปาง คือ
“ไกํขาว” เมืองลําปางมีประวัติศาสตร๑การตั้งถิ่นฐานมาอยํางยาวนาน มีการพัฒนาขึ้นเป็นเมือง และมี
การขยายตัวอยํางตํอเนื่องอยูํตลอดเวลา ดังที่ปรากฏรํองรอยของเมืองโบราณ 3 สํวนที่สร๎างซ๎อนทับ
และขยายตัวอยูํทั้งสองฟากฝั่งของแมํน้ําวัง ได๎แกํ “เวียงเขลางค๑นคร” เป็นเมืองที่สร๎างขั้นรํวมสมัยกับ
วัฒนธรรมหริภุญไชย ตํอมามีการตั้งถิ่นฐานอยํางหนาแนํนมากขึ้น จึงมีการขยายเมืองด๎วยการสร๎าง
“เวียงละคอร” ขึ้นทางทิศใต๎ของเวียงเขลางค๑นคร ตํอมาราวพุทธศตวรรษที่ 19 ในชํว งสมัยของ
วัฒนธรรมล๎านนา เมืองลําปางมีการขยายตัวออกไปทางตะวันออกของแมํน้ําวังตรงข๎ามกับเวียงละ
คอร โดยเรียกวํา “เวียงนครลําปาง” ในปี พ.ศ.2351 และขยายตัวออกไปโดยรอบจึงเกิดเป็นเทศบาล
เมืองลําปางในปัจจุบัน (อิสรชัย บูรณะอรรจน๑, 2557: 3)
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เวียงเขลางค๑นคร

เวียงละคอร

เวียงนครลําปาง

รูปภาพที่ 6 แสดงเขตพื้นเมืองเกําในอดีต
ที่มา: อิสรชัย บูรณะอรรจน๑ บทความวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.1.3. สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศพื้นที่ของจังหวัดลําปางเป็นรูปยาวรี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น
ที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูํทั่วไปทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต๎ของจังหวัดลําปาง และมีที่ราบ
ลุํมริมฝั่งแมํน้ําเป็นบางสํวน ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ตามลักษณะทางกายภาพทางด๎านธรณี
สัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล๎อมรอบด๎วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอํงแผํนดินหรืออําง
เรียกวํา “อํางลําปาง” เป็น อํางที่ยาวและกว๎างที่สุดในภาคเหนือ อํางลําปางมีทิวเขาผี ปันน้ําสํว น
ตะวันตก และทิวเขาผีปันน้ําสํวนกลางขนาบล๎อมรอบอยูํก๎นอํางลําปางอยูํบริเวณตอนกลางของจังหวัด
มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูกซึ่งกํอตัวจากการทับถมของตะกอนที่ชะล๎างมาจากลาดเขา จังหวัดลําปางมี
พื้นที่อยูํสูงจากระดับ ทะเลโดยเฉลี่ย 268.60 เมตร สามารถแบํงลักษณะภูมิประเทศออกได๎เป็น 3
ลักษณะ คือ
- บริเวณตอนบนของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นปุาคํอนข๎างทึบ อุดม
สมบูรณ๑ด๎วยไม๎มีคํา
- บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบลุํมริมฝั่งแมํน้ํา สํวนใหญํ
เป็นแหลํงเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด
- บริเวณตอนใต๎ของจังหวัด มีลักษณะเป็นปุาไม๎รัง บางสํวนมีลักษณะเกือบเป็นทุํงหญ๎า
เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพ พบวําพื้นที่ของจังหวัดลําปางมีความแตกตํางกัน
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3.1.4. สภาพภูมิอากาศ
จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอํงคล๎ายก๎นกระทะ จึงทําให๎อากาศร๎อนอบอ๎าวเกือบ
ตลอดปี ฤดูร๎อนร๎อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ในปี 2544 จังหวัดลําปาง มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
41.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ําสุด 10.5 องศา
3.1.5. เขตการปกครอง
การแบํ ง เขตการปกครอง ในปี 2544 จัง หวัด ลํ าปาง แบํง การปกครองออกเป็น 13
อําเภอ 100 ตําบล 887 หมูํบ๎าน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองลําปาง อําเภอแมํเมาะ อําเภอเกาะคา
อําเภอเสริมงาม อําเภองาว อําเภอแจ๎หํม อําเภอวังเหนือ อําเภอเถิน อําเภอแมํพริก อําเภอแมํทะ
อําเภอสบปราบ อําเภอห๎างฉัตร และอําเภอเมืองปาน
3.1.6. ทรัพยากรทางธรรมชาติ
จังหวัดลําปาง เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ที่มีความสําคัญตํอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด คือ
3.1.6.1. แหลํงน้ําธรรมชาติ มีแมํน้ําสายสําคัญที่เป็นปัจจัยตํอการเกษตรและ
การชลประทาน คือ
- แมํน้ําวัง ต๎นกําเนิดจากอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลผํานอําเภอวังเหนือ
อําเภอแจ๎หํม อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน อําเภอแมํพริก แล๎วไหลไป
บรรจบแมํน้ําปิงที่จังหวัดตาก มีระยะทางยาวประมาณ 382 กิโลเมตร
- แมํน้ําตุ๐ย ต๎นกําเนิดจากอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ ไหลผํานอําเภอ
เมืองปาน อําเภอแจ๎หํม อําเภอห๎างฉัตร และไหลมาบรรจบแมํน้ําวังในเขตอําเภอเมือง มีระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร
- แมํน้ํายาว ต๎นกําเนิดจากท๎องที่ตําบลเมืองยาว อําเภอห๎างฉัตร ไหลบรรจบ
แมํน้ําวังในเขตอําเภอเกาะคา ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร
- แมํน้ําจาง ต๎นกําเนิดที่อําเภองาว ไหลผํานอําเภอแมํทะ มาบรรจบแมํน้ําวังที่
อําเภอ เกาะคา ระยะทางยาวประมาณ 127 กิโลเมตร
- แมํน้ํางาว ต๎นกําเนิดจากดอยหลวงในเขตท๎องที่ตําบลบ๎านร๎อง อําเภองาว ไหล
ผํานตําบลปงเตา ตําบลหลวงเหนือ ตําบลหลวงใต๎ ตําบลบ๎านโปุง ตําบลแมํตีบ ไปรวมกับแมํน้ํายมใน
จังหวัดแพรํ มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
3.1.6.2. ปุ า ไม๎ จั ง หวั ด ลํ า ปางมี พื้ น ที่ ปุ า ไม๎ ป ระมาณ 7,016,985 ไรํ และได๎
กําหนดเป็นพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติรวม 33 ปุา หรือร๎อยละ 68 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แตํจากการสํารวจ
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ลําสุดเมื่อปี 2543 ปรากฏวําพื้นที่ปุาลดลงเหลือ 5,634,347 ไรํ นอกจากนั้นยังมีอุทยานแหํงชาติ 5
แหํง และวนอุทยาน จํานวน 4 แหํง
3.1.6.3. แรํ ธ าตุ จังหวัดลํ าปางมีแรํ ธ าตุอยูํม ากและหลายชนิด ซึ่ง ล๎ ว นเป็ น
วัตถุดิบที่สําคัญในทางอุตสาหกรรม โดยมีแรํสําคัญพอสรุปได๎ คือ ถํานหินลิกไนต๑ ดินขาว หินอํอน
หินปูน ดินเบา ฟอสเฟต เป็นต๎น โดยเฉพาะถํานหินลิกไนต๑ มีจํานวนมากเป็นอันดับ 1 โดยมีเหมืองแรํ
จํานวน 53 แหํง รองลงมาคือ ดินขาว และหินอํอน ตามลําดับ
จังหวัดลําปางได๎ประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ.2435 (สมัยรัชกาลที่ 5) โดยขึ้นอยูํ
กับมณฑลพายัพสมัยหนึ่ง (พ.ศ.2443) ตํอมาแยกเป็นมณฑลมหาราษฎร๑ ในปี พ.ศ.2458 ซึ่งในเวลา
ตํ อ มาได๎ มี ป ระกาศยกเลิ ก มณฑลทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ลํ า ปางจึ ง มี ฐ านะเป็ น “จั ง หวั ด ลํ า ปาง”
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476
3.2. กาดกองต้าและวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
กาดกองต๎ า เป็ น “ตลาดจีน ” ในอดีตเคยเป็นศู นย๑ก ลางการค๎ าทางน้ํา ที่รุํง เรือ งของ
จั ง หวัด ลํ าปาง เป็ น เมือ งทํา ที่ สํ า คั ญเชื่ อมตํ อศู น ย๑ก ลางการค๎ าเมื องปากน้ํ าโพ (นครสวรรค๑) กั บ
ภาคเหนือตอนบน เป็นแหลํงกระจายสินค๎าเข๎าออก แหลํงชุมชนเศรษฐกิจที่รุํงเรืองวํา “ตลาดจีน”
หรือ “ตลาดเกํา” เป็นแหลํงจอดทําเรือของแมํน้ําวังเป็นเส๎นแมํน้ําสายสําคัญของประวัติศาสตร๑ เป็น
ทําลํองซุงไม๎สักของคนตํางชาติที่ได๎รับสัมปทานทํากิจการปุาไม๎ทํารายได๎มากมาย เป็นแหลํงสะสมทุน
หลักของพํอค๎าในลําปาง อดีตการคมนาคมไมํสะดวก การทํามาหากินของคนชาวลําปางอยูํในระบบ
เศรษฐกิจเพื่อยังชีพ มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง ผลผลิตสํวนใหญํเป็นพืชไรํ ผลผลิตจากปุา การค๎า
ระหวํางเมืองในเขตภาคเหนือด๎วยกันเป็นการค๎าโดย พํอค๎าวัวตําง ซึ่งเป็นชาวไรํชาวนาในหมูํบ๎าน
รวบรวมผลผลิต เชํน เมี่ย ง ยาเส๎น ครั่ง ของปุา ฯลฯ ขายให๎แกํพํอค๎าในเมือง ขากลั บนําสิ นค๎าที่
ต๎องการมาขายในหมูํบ๎าน เชํน เกลือ เครื่องเหล็ก ปลาแห๎ง ฯลฯ การค๎าทางไกลทางบกเป็น การค๎า
ระหวํางเมืองไกลชายแดน เชํน พมํา ยูนนาน รัฐฉาน เมืองมะละแหมํงและเชียงตุง สํวนใหญํเป็น
พํอค๎าพื้นเมือง ทั้งพมํา ไทยใหญํ และจีนฮ๎อ มีพํอค๎าวัวตํางพื้นเมืองบ๎าง พํอค๎าวัวตํางสํวนใหญํเป็น
การค๎าเชื่อมระหวํางลําปาง พะเยา เชียงราย นําน แพรํ และอุตรดิตถ๑ การค๎าทางบกดังกลําวเริ่มตั้งแตํ
ประมาณปี พ.ศ. 2372 เป็นต๎นมา ตํอมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 เส๎นทางการค๎าได๎เปลี่ยนจากทาง
น้ําเป็นการค๎าระหวํางกรุงเทพฯเชียงใหมํ มีศูนย๑กลางการค๎าอยูํที่เมืองปากน้ําโพ เนื่องจากการทําปุา
ไม๎สักสํงออก เปลี่ยนจากเส๎นทางแมํน้ําสาละวินมาเป็นแมํน้ําเจ๎าพระยา (ปิง วัง ยม นําน) เส๎นทางบก
คํอย ๆ ลดความสําคัญลงไป แมํน้ําวังจึงเป็นแมํน้ําสายประวัติศาสตร๑ (กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล, 2552)
การลํ องซุงไม๎สักออกจากลําปางเพื่อรวมกันที่ปากน้ําโพผูกเป็นแพซุงลํองสูํกรุงเทพฯ
อยํางตํอเนื่องหลายสิบปีของบริษัททําไม๎ฝรั่ง การกํอตัวของชุมชนตลาดจีน ลําปางเป็นเมืองเกําแกํที่มี
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ความเป็นมามากกวําพันปี นอกจากคนเมืองยังมีคนไทลื้อ อพยพมาจากเมืองเชียงแสน พมํามาทําปุา
ไม๎และค๎าขาย ชาวอังกฤษได๎สัมปทานปุาไม๎ ชาวขมุเป็นคนชนชาติลาวตอนเหนือ มารับจ๎างแรงงาน
สํวนใหญํจะมารวมตัวอยูํบริเวณ ตลาดจีนเพราะเป็นแหลํงจอดทําเรือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
บริเวณแมํน้ําวังมีเกาะกลางแมํน้ํา (ที่ตั้งบริเวณวัดเกาะในปัจจุบัน) กั้นแบํงแมํน้ําวังออกเป็นสองสาย
ด๎านที่ติดตํอกับฝั่งชุมชนตลาดจีน เป็นชํองแคบและตื้นเหมาะเป็นฯที่จอดเรือ จึ งกลายเป็นแหลํ ง
ชุมชนมีคนมาขนถํายสินค๎าขึ้นลง ยังเป็นที่จอด กองคาราวาน (กองเกวียน) จากตํางแดนมาจอดเพื่อ
รอรับสินค๎านําไปขายอีกตํอหนึ่ง ประการสําคัญ เป็นทําน้ํารวบรวมซุงจากปุาไม๎ ตําง ๆ เพื่อนําลํอง
ปากน้ําโพตํอไป จากปัจจัยดังกลําว ตลาดจีนเดิมเป็นทําจอดเรือขนถํายสินค๎าและเป็นทําลํองซุงพํอค๎า
สํวนใหญํ จะขึ้นลํองกับเรือ อาศัยเพิงปลูกค๎าขายและนอนพักชั่วคราว บริเวณนี้เป็นที่ตั้ง สํานักงานปุา
ไม๎บริษัทตะวันตกตําง ๆ ชาวพมําที่เป็นหัวหน๎าแรงงานต๎องทําการควบคุมการลํองซุง ดูแลกิจการจังมี
การปลูกสร๎างอาคารขึ้นมาเพื่อเป็นสํานักงานเป็นที่อยูํอาศัยของตนเอง และใช๎เป็นที่พักอาศัยรั บรอง
ตัวแทนบริษัททําไม๎ของชาวตํางชาติมาตรวจงานปุาไม๎ พร๎อมกับต๎องอํานวยความสะดวกมีสินค๎าฝรั่ง
ตําง ๆ ขายให๎จึงเป็นแหลํงการค๎าขายในตัวมันเอง ชํวงแรก ๆ พํอค๎ามักจะเป็นชาวไทใหญํ พมํา เงี้ยว
และพํอค๎าวัวตําง ซึ่งมีฐานะการทํางานให๎บริษัทปุาไม๎ฝรั่งพร๎อมกั บการค๎าขาย (กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล ,
2552)

N

รูปภาพที่ 7 ภาพถํายทางอากาศ แมํน้ําวังไหลผํานตัวเมืองลําปาง พ.ศ. 2516
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
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รูปภาพที่ 8 การลํองซุงแมํน้ําวังในสมัยอดีต
ที่มา: [ออนไลน๑] https://www.lampang108.com

รูปภาพที่ 9 น้ําทํวมใหญํและซุงเกลื่อนท๎องน้ําแมํวัง พ.ศ.2463
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหํงชาติ
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ตํอมาเมื่อการคมนาคมทางน้ําเริ่มมีความสําคัญพํอค๎าคนจีนเริ่มเดินทางเข๎ามาพร๎อมเรือ
สินค๎าเป็นกุลีรับจ๎างมาพบทํา เลที่เหมาะประกอบกับความขยันขันแข็ง มีหัวการค๎าที่ดีกวําจึงเริ่มเข๎า
ครอบงํา มีบทบาททางการค๎า แยํงเบียดเบียนชาวไทใหญํ พมําออกไปจากตลาดการค๎า พํอค๎าจีนสํวน
ใหญํเป็นคนเชื้อสายจีนไหหลํา และจีนแคระนิยมถักผมเปียยาวเป็นคนจีนอพยพจากจีนแผํนดินใหญํ
เมื่อมีชํองทางทํามาหากินได๎ชักชวนกันมาอยูํมากขึ้น และครอบงําคนพื้นเมืองตั้งเดิมเกือบหมด มองไป
ทางไหนก็มีแตํคนจีนทําการค๎าขายที่ตลาดจีน หรือเปลี่ยนเป็นตลาดเกํา สมัยนิยมไทยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เป็นยุคทองของชาวจีนอีกครั้ง เมื่อบทบาททางการเดินทางรถไฟมาถึงลําปางครั้งแรก
เมื่ อ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 เป็ น การเปิด ดํ า นเชื่ อมระหวํ า งลํ า ปางกั บ เมื อ งเหนื อ ผนวกควบกั บ
สํวนกลางกรุงเทพฯเป็นผลกระทบตํอสังคมเศรษฐกิจวิถีชีวิตของคนลําปางที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก
และตํอเนื่องจวบจนปัจจุบันกาดกองต๎าย๎อนอดีตตลาดจีนลําปาง ลําปางในอดีตเคยเป็นศูนย๑กลาง
การค๎าทางน้ําที่รุํงเรือง เป็นเมืองทําน้ําที่สําคัญเชื่อมตํอศูนย๑กลางการค๎าเมืองปากน้ําโพ (นครสวรรค๑)
กับภาคเหนือตอนบน เป็นแหลํงกระจายสินค๎าเข๎า -ออกแหลํงชุมชนเศรษฐกิจรุํงเรืองที่เรียกวํา ตลาด
จีนหรือตลาดเกํา แมํน้ําวังเป็นเส๎นแมํน้ําสายสําคัญของประวัติศาสตร๑ เป็นทําลํองซุงไม๎สักของคน
ตํางชาติที่ได๎รั บสั มปทานทํากิจการปุาไม๎ทํารายได๎มากมายเป็นแหลํงสะสม ทุนหลั กของพํอค๎าใน
ลําปางอดีตการคมนาคมไมํสะดวก การทํามาหากินของคนชาวลําปางอยูํในระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ
มีการผลิตเพื่อเลี้ย งตัวเอง ผลผลิตสํวนใหญํเป็นพืชไรํ ผลผลิตจากปุา การค๎าระหวํางเมืองในเขต
ภาคเหนือด๎วยกันเป็นการค๎าโดย “พํอค๎าวัวตําง” ซึ่งเป็นชาวไรํชาวนาในหมูํบ๎านรวบรวมผลผลิต เชํน
เมี่ยง ยาเส๎น ครั่ง ของปุา ฯลฯ ขายให๎แกํพํอค๎าในเมือง ขากลับนําสินค๎าที่ต๎องการมาขายในหมูํบ๎าน
เชํน เกลือ เครื่อง เหล็ก ปลาแห๎ง ฯลฯ การค๎าทางไกลทางบกเป็นการค๎าระหวํางเมื องไกลชายแดน
เชํน พมํา ยูนาน รัฐฉาน เมืองมะละแหมํง และเชียงตุง สํวนใหญํเป็นพํอค๎าพื้นเมือง ทั้งพมํา ไทยใหญํ
และจีนฮ๎อ มีพํอค๎าวัวตํางพื้นเมืองบ๎าง พํอค๎าวัวตํางสํวนใหญํเป็นการค๎าเชื่อมระหวําง ลําปาง พะเยา
เชียงราย นําน แพรํ และอุตรดิตถ๑ การค๎าทางบกดังกลําวเริ่มตั้งแตํประมาณปี พ.ศ. 2372 เป็นต๎นมา
ตํอมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 เส๎นทางการค๎าได๎เปลี่ยนจากทางน้ํา เป็นการค๎าระหวํางกรุงเทพฯ
เชีย งใหมํ มีศูน ย๑ ก ลางการค๎าอยูํ ที่เ มืองปากน้ําโพ เนื่ องจาก การทําปุ าไม๎สั กสํ งออก เปลี่ ยนจาก
เส๎นทางแมํน้ําสาละวินมาเป็นแมํน้ําเจ๎าพระยา (ปิง วัง ยม นําน) เส๎นทางบกจึงคํอยๆ ลดความสําคัญ
ลงไป แมํน้ํ าวังกลายเป็ น แมํน้ําสายประวัติศาสตร๑ การลํ องซุงไม๎สักออกจากลํ าปางเพื่อรวมกันที่
ปากน้ําโพผูกเป็นแพซุงลํองสูํกรุงเทพฯ อยํางตํอเนื่องหลายสิบปีของบริษัททําไม๎ฝรั่ง เมื่อทางรถไฟ
สายเหนือมาถึงลําปางและขยายตํอไปถึงเชียงใหมํเมื่อ พ.ศ. 2464 การคมนาคมทางบกสะดวกขึ้น
ทางน้ําคํอยๆ ลดบทบาทหมดความสําคัญลงตามลําดับ เป็นเหตุให๎แหลํงชุมชนการค๎า ยํอย ๆ ย๎ายไป
บริเวณสถานีรถไฟลําปางหรือสบตุ๐ย ในเวลาตํอมาประจวบกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพ
ญี่ปุนเข๎ายึดลําปาง เพื่อเป็นทางผํานไปพมําเข๎ายึดบริเวณตําง ๆ โดยเฉพาะยํานการค๎าตลาดจีน ด๎วย
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เหตุต๎องการยึดยุทธปัจจัยทําให๎ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎า ในชุมชนตลาดจีนของคนเชื้อสายจีน พมํา
และฝรั่ งต๎องอพยพ หนี ภัย สงคราม ทําให๎ การค๎า ไม๎ต๎อ งยุติล ง ชุมชนตลาดจีนจากเดิมเป็นแหลํ ง
ศูนย๑กลาง การค๎าทางเรือที่เจริ ญคํอยๆ ลดบทบาททางการค๎าและกลายมาเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยใน
ปัจจุบัน (กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล, 2552)

รูปภาพที่ 10 สถานีรถไฟนครลําปาง พ.ศ.2489 ถํายโดยนายเสาร๑แก๎ว ไชยยา ชาว อ.เกาะคา
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://www.zabzaa.com

รูปภาพที่ 11 สถานีรถไฟนครลําปาง พ.ศ.2489 ถํายโดยนายเสาร๑แก๎ว ไชยยา ชาว อ.เกาะคา
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://www.zabzaa.com
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รูปภาพที่ 12 รถไฟขบวนแรกมาถึงลําปาง เมื่อ 1 เมษายน 2459
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://www.zabzaa.com

รูปภาพที่ 13 ภาพสันนิษฐานวํานําจะเป็นแมํน้ําวังที่ถํายจากสะพานรัษฎาภิเศก ดังนั้นฝั่งซ๎ายมือก็
นําจะเป็นบริเวณกาดกองต๎า และขวามือก็คือวัดเกาะวาลุการาม
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก หอจดหมายเหตุแหํงชาติ
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3.2.1. ขอบเขตของที่ตั้ง
ชุมชนกาดกองต๎าตั้งอยูํในพื้นที่ ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งอยูํบน
ถนนตลาดเกํา และขนาดกันถนนทิพย๑ช๎าง โดยมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 132,600 ตารางเมตร โดย
ศึกษาบริบทโดยรอบของพื้นที่พิจารณาจากความเกี่ยวโยงของความสําคัญ รวมถึงศึกษาสภาพพื้นที่
ชุมชนในปัจจุบัน

รูปภาพที่ 14 แสดงอาณาเขตพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ [ออนไลน๑] จาก https://www.google.co.th/maps/
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สถานที่สาคัญโดยรอบพื้นที่ในระยะ 0.50 กม.– 1.50 กม.
- ระยะ 0.50 กม. ติดกับ แมํน้ําวัง โรงเรียนวิชชานารี วัดปงสนุก โรงพยาบาลแวน
แซนด๑-วูร๑ด สะพานรัษฎา ไปรษณีย๑ลําปาง
- ระยะ 1.00 กม. ติดกับ โรงเรียนอนุบาลลําปาง โรงเรียนปงสนุก โรงเรียนลําปางกัลยณี
โรงเรียนบุญยาวาทวิทยาลัย โรงเรียนไตรภพวิทยา สวนสาธารณะห๎า ตลาดโต๎รุํง สถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง
- ระยะ 1.50 กม. ติดกับ สนามบินลําปาง สวนสาธารณะเขลางค๑ ตลาด-เทศบาล 2

รูปภาพที่ 15 สถานที่สําคัญโดยรอบพื้นที่ในระยะ 500 ม. – 1 กม. – 1.5 กม.
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ [ออนไลน๑] จาก https://www.google.co.th/maps
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3.2.2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน พื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า จําแนกโดยคํานึงถึงองค๑ประกอบที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร๑และภูมิทัศน๑วัฒนธรรมกาดกองต๎า ดังนี้ (ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)

รูปภาพที่ 16 แผนที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ชุมชนกาดกองต๎า
ที่มา: ดัดแปลงจากหนังสือกาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
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3.2.3. เขตการปกครอง
การแบํงเขตการปกครองของพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า จะแบํงออกเป็น 2 พื้นที่ โดยจะแยก
เป็น 2 ตําบล ได๎แกํ ตําบลหัวเวียง และตําบลสวนดอก จากการที่พื้นที่ชุมชนกาดกองต๎าจึงทําให๎เกิด
การแบํงออกเป็น 2 เขตการปกครองเชํนกัน ดังนี้
3.2.3.1. ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ อยูํในเขต ตําบลหัวเวียง

N

รูปภาพที่ 17 ภาพถํายทางอากาศ แสดงพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
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3.2.3.2. พื้นที่ ชุมชนกาดกองต๎าใต๎ อยูํในเขต ตําบลสวนดอก

N

รูปภาพที่ 18 ภาพถํายทางอากาศ แสดงพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎าใต๎
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
3.2.4. สภาพภูมิศาสตร์พื้นที่
ชุมชนกาดกองต๎า นับได๎วําตั้งอยูํบริเวณที่วํางด๎าน เหนือ-ใต๎ ระหวําง แมํน้ําวัง-ถนนทิพย๑
ช๎างด๎านตะวันออก-ตะวันตกระหวําง ถนนรัษฎา-สุดถนนตลาดเกํา สันนิษฐานวําบริเวณถนนทิพย๑ช๎าง
นั้น นําจะเป็นริมฝั่งแมํน้ําเดิม กํอนที่จะมีความลาดชันลงไป ดังนั้นพื้นที่ของชุมชนกาดกองต๎าเหนือจึง
ถือวําอยูํในที่ราบริมแมํน้ําวัง เมื่อครั้งน้ําทํวมใหญํครั้งลําสุดในปี พ.ศ. 2548 ยิ่ง สะท๎อนให๎เห็นวํา
พื้นทีน่ ้ําทํวมนั้นนําจะแสดงให๎เห็นลักษณะของความเป็นแมํน้ําเดิมของลําปาง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ดังกลําวนั้นชี้วํา เนินลาดชันที่เป็นตลิ่ง เมื่อมีการตั้งรกราก
และถิ่นฐานกันแล๎วจึงเกิดเป็น ซอย ตรอก หลิ่ง และถนน อันเป็นที่รู๎จักกันดังนี้
1. หลิ่งสะพานรัษฎาภิเศก ถ.รัษฎา
2. หลิ่งไปรษณีย๑ ถ.ไปรษณีย๑
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3. ตรอกปงพระเนตรช๎าง (มีบางคนสันนิษฐานวํานําจะเป็น ปงเพนียดช๎าง มากกวํา)
4. หลิ่งซิงเกอร๑
5. หลิ่งจันหมัน ถ.ทิพย๑วรรณ
. ซอยเจริญเมือง
7. ตรอกวัดเกาะ
8. ถนนสวนดอก
9. สุดถนนตลาดเกํา

รูปภาพที่ 19 รูปด๎านแสดงสภาพภูมิศาสตร๑ บริเวณถนนทิพย๑วรรณจากถนนตลาดเกํา (ด๎านซ๎าย) และ
ซ๎ายมือบนตลิ่งนั้นคือ ถนนทิพย๑ช๎าง (ด๎านขวา บนตลิ่ง)
ที่มา: Jorgen Rahbek Thomsen. "Lampang Notes in architecture and town plan" (1974)
3.2.5. ข้อมูลประชากร
ข๎ อ มู ล ประชากรภายในพื้ น ที่ ที่ อ าศั ย อยูํ ใ นชุ ม ชนกาดกองต๎ า โดยจะคํ า นวณจาก
ประชากรทั้ง 2 ตําบล ตําบลหัวเวียง และตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ดังนี้
ตารางที่ 1 ประชากร ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ประชากร ตาบลหัวเวียง (กาดกองต้าใต้) อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ปีพุทธศักราช

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวม

หลังคาเรือน

กลางปี 2556

3,321 คน

4,264 คน

7,585 คน

3,793 หลัง

กลางปี 2557

3,298 คน

4,315 คน

7,613 คน

3,885 หลัง

ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://stat.dopa.go.th/
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ตารางที่ 2 ประชากร ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ประชากร ตาบลสวนดอก (กาดกองต้าใต้) อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ปีพุทธศักราช

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวม

หลังคาเรือน

กลางปี 2556

2,202 คน

2,689 คน

4,891 คน

2,983 หลัง

กลางปี 2557

2,156 คน

2,628 คน

4,784 คน

3,148 หลัง

ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://stat.dopa.go.th/
โดยสรุปความเป็นจริงแล๎วประชากรในพื้นที่สํวนใหญํก็มีทั้งที่มีแตํชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน
แตํตัวอยูํที่อื่น และไมํมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านแตํอาศัยอยูํในพื้นที่ ก็อาจจะแบํงได๎วํามีคนอยูํ 2 กลุํม
ใหญํ ๆ ด๎วยกันได๎แกํ
1. กลุํมคนที่อยูํถาวร ได๎แกํ คนที่อยูํมาแตํดั้งเดิมซึ่งสํวนใหญํเป็นคนเมืองเชื้อสายจีน และ
อีกสํวนคือคนที่มาอยูํในภายหลัง และย๎ายเข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่
2. กลุํมที่มาอยูํชั่วคราว ได๎แกํ คนทํางานที่มาอยูํเพื่อใกล๎แหลํงงานหรือใกล๎ตลาด อาจจะ
เชําบ๎าน หอพัก หรือแม๎แตํร๎านค๎าเพื่อทําการค๎าขายในรูปแบบตําง ๆ และอีกสํวนหนึ่งก็คือนักเรียน
นักศึกษาที่มาจากตํางอําเภอและตํางจังหวัด
3.2.6. วัฒนธรรมและประเพณี
ในสมัยอาณาจักรล๎านนามีขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นคล๎ายกับเมืองอื่น ๆ ที่อยูํรอบ
ๆ ลําปาง ประชากรสํวนใหญํสืบเชื้อสายมาจากไทยยวนหรือโยนก มีวัฒนธรรมประเพณี ระบบการ
นับวันเดือนปี ภาษาพูด และภาษาเขียนตลอดจนคํานิยมตําง ๆ เป็นเอกลักษณ๑ของตนเองเฉพาะใน
จังหวัดลําปางแล๎วแตํละเดือนจะมีประเพณีตําง ๆ ดังนี้
ประเพณีในรอบ 12 เดือน
1. เดือน 7 (เดือน 5 ใต๎) ประมาณเดือนเมษายน ประเพณีบวชลูกแก๎ว ปอย
หลวง ฟูอนผีปูุยํา ยอคุณแมํน้ําวัง สักการะเจ๎าพํอพญาคําลือ สักการะเจ๎าพํอประตูผา สักการะเจ๎าพํอ
หลักเมือง ปี๋ใหมํเมือง สืบจ๏ะต๐า
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2. เดือน 8 (เดือน 6 ใต๎) ประมาณเดือนพฤษภาคม ประเพณีบวชลูกแก๎ว ปอย
หลวง ฟูอ นผี ปูุ ยํ า ไหว๎พ ระธาตุ พ ระแก๎ว ดอนเต๎ า จิ บอกไฟ สั ก การะเจ๎า พํ อทิ พย๑ ช๎ าง ทอดกฐิ น
ทอดผ๎าปุา
3. เดือน 9 (เดือน 7 ใต๎) ประมาณเดือนมิถุนายน ประเพณีปอยหลวง บวช –
เป็กซ๑ ฟูอนผีปูุยํา ฟูอนผีอื่น ๆ เลี้ยงผี
4. เดือน 10 (เดือน 8 ใต๎) ประมาณเดือนกรกฎาคม ประเพณีเข๎าพรรษา ถวาย
ผ๎าอาบน้ําฝน ถวายเทียนเข๎าพรรษา แฮกนา ตานขันข๎าว
5. เดือน 11 (เดือน 9 ใต๎) ประมาณเดือนสิงหาคม ประเพณีฟังเทศน๑ฟังธรรม
เอามื้อ สูํขวัญควาย
6. เดือน 12 (เดือน 10 ใต๎) ประมาณเดือนกันยายน ตานก๐วยสลาก ชนกวําง
7. เดือนเกี๋ยง (เดือน 11 ใต๎) ประมาณเดือนตุลาคม ตานก๐วยสลาก ออกพรรษา
ทอดกฐิน ทอดผ๎าปุา เปตพลี
8. เดือนยี่ (เดือน 12 ใต๎) ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลํองสะเปา ตั้ง
ธรรม-หลวง ปอยหลวง (เทศน๑มหาชาติ) ไหว๎พระธาตุลําปางหลวง
9. เดือน 3 (เดือนอ๎ายใต๎) ประมาณเดือนธันวาคม ประเพณีเทศน๑มหาชาติ สูํ
ขวัญข๎าว เข๎ากรรม (เข๎ารุกขมูล)
10. เดือน 4 (เดือน 2 ใต๎) ประมาณเดือนมกราคม ประเพณีเทศน๑มหาชาติ ปอย
หลวง ฟูอนผีปูุยํา ตานหลัวหิ้งพระเจ๎า ตานข๎าวจี่ข๎าวหลาม สืบจ๏ะต๐าบ๎าน จ๏ะต๐าเมือง
11. เดือน 5 (เดือน 3 ใต๎) ประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ ประเพณีมาฆบูชา บวช
ลูกแก๎ว ปอยหลวง ฟูอนผีปูุยํา ปลงศพพระ
12. เดือน 6 (เดือน 4 ใต๎) ประมาณเดือนมีนาคม ประเพณีบวชลูกแก๎ว ปอย
หลวง ฟูอนผีปูุยํา ไห๎พระธาตุดอยมํวงคํา
โดยสรุ ป แล๎ ว การดําเนิน กิจกรรมขึ้นอยูํกับความเหมาะสมแตํล ะกิจกรรมนั้น ๆ และ
เกิดขึ้นเพียงบางชํวงเวลาในแตํละฤดูกาล เชํน การแขํงเรือ ในแมํน้ําวัง ที่บริเวณหลังวัดเกาะวาลุกา
ราม ยํานชุมชนกาดกองต๎า
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รูปภาพที่ 20 การแขํงเรือ บริเวณหลังวัดเกาะวาลุการาม ยํานชุมชนกาดกองต๎า
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก หอจดหมายเหตุแหํงชาติ
วัฒนธรรมและประเพณีทางด๎านกายภาพจากอดีตที่สํงถึงชุมชนกาดกองต๎าในปัจจุบัน
อดีต “ตลาดจีน” เป็นศูนย๑การค๎าสําคัญที่คับคั่งไปด๎วยพํอค๎าวานิชผู๎มั่งคั่งหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย
พมํา จีน และฝรั่ ง จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้น และที่แสดงออกให๎เห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน คือสถาปัตยกรรมที่หลายหลายโดยแสดงผํานบ๎านเรือนสิ่งกํอสร๎างที่มีทั้งแบบเรือนไทยภาค
กลาง เรือนล๎านนา เรือนพมํา สํวนความโดดเดํน และสําคัญที่สุดจะเป็นเรือนแบบจีนและเรือนขนมปัง
ขิงแบบฝรั่งตะวันตก
ในสมัย นั้ น ประเพณีร าชนิ ย มแบบตะวัน ตกกํ า ลั ง ได๎รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ในภาคกลาง
ชาวตะวันตกเข๎ามามีความสัมพันธ๑กับสยามประเทศอยํางมาก จะด๎วยบทบาทใดก็ตามแตํรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่งามแปลกตาที่นํามาเผยแพรํในสยามประเทศ ก็เป็นที่ถูกใจของชาวสยามจึงนํามา
ประยุกต๑ใช๎สร๎างบ๎านเรือนที่สวยงามและกระจายไปเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ รวมถึงกาดกองต๎าก็มี
เรือนแบบฝรั่งผสมจีนแบบนี้อยูํหลากหลายแหํง
3.3. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนแถวที่สาคัญ
ในยํานชุมชนกาดกองต๎า จะสังเกตได๎วํามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความแตกตําง
จากอาคารบ๎านเรือนพื้นถิ่นของคนลําปางทั่วไป ที่นิยมปลูกด๎วยไม๎สัก ใต๎ถุนสูง มุงหลังคากระเบื้องดิน
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เผา รํมรื่น สํวนอาคารพักอาศัย อาคารชุด สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ยํานการค๎าตลาดจีน (กาดกองต๎า)
เกือบทุกอาคารจะสร๎างชิดกัน หันหน๎าเข๎าหาถนนเปิดหน๎าร๎านเพื่อทําการค๎า และมีการใช๎อิฐในการ
กํอสร๎างอีกด๎วย แตํด๎วยกาลเวลาอาคารแตํละหลังจึงมีการตกทอดถึงคนรุํนหลังบางหลังก็มีการเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์จนไมํอาจหาที่มาที่แท๎จริงได๎
การจําแนกรูปแบบอาคารพักอาศัย อาคารชุด สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของยํานตลาดจีน
(กาดกองต๎า) โดยการแยกรูปแบบของสถาปัตยกรรมออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. เรือนปั้นหยา
2. เรือนมะนิลา
3. เรือนขนมปังขิง
4. ตึกฝรั่ง
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รูปภาพที่ 21 อาคารเรือนแถวที่สําคัญ ชุมชนกาดกองต๎า
ที่มา: ดัดแปลงจากหนังสือกาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
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3.3.1. เรือนปั้นหยา
เป็นเรือนแบบยุโรปรุํนแรกๆที่เข๎ามาแพรํหลายในประเทศไทย มุงหลังคาด๎วยกระเบื้อง
เข๎าหากันแบบพีระมิด ไมํมีหน๎าจั่ว ในยํานตลาดจีน (กาดกองต๎า) มีเรือนปั้นหยาที่หน๎ าชมอยูํ 7 หลัง
ซึง่ แตํละหลังมีประวัตทิ ย่ี าวนานและนําสนใจ
1. บ๎านสินานนท๑ (สร๎างปี พ.ศ. 2462 )

รูปภาพที่ 22 เรือนปั้นหยา บ๎านสินานนท๑
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ.2560)

รูปภาพที่ 23 เรือนปั้นหยา บ๎านสินานนท๑
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ.2560)
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2. บ๎านเลขที่ 155 (สร๎างราวปี พ.ศ. 2450) บ๎านเล็กแสนสมถะ

รูปภาพที่ 24 เรือนปั้นหยา บ๎านเลขที่ 155
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ.2560)
3. บ๎านคมสัน (สร๎างในปี พ.ศ. 2460)

รูปภาพที่ 25 เรือนปั้นหยา บ๎านคมสัน
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ.2560)
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4. บ๎านจันทรวิโรจน๑ (สร๎างราวปี พ.ศ. 2461) เรือนปั้นหยาสีฟูา-ขาว

รูปภาพที่ 26 เรือนปั้นหยา บ๎านจันทรวิโรจน๑
ที่มา: กาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล

รูปภาพที่ 27 เรือนปั้นหยา บ๎านจันทรวิโรจน๑
ที่มา: กาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
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5. บ๎านแมํแดง (สร๎างราวปี พ.ศ. 2461)

รูปภาพที่ 28 เรือนปั้นหยา บ๎านแมํแดง
ทีมา: [ออนไลน๑] จาก http://happylampang.blogspot.com
6. บ๎านเลขที่ 210 (สร๎างราวปี พ.ศ. 2455) งานไม๎สีเข๎ม

รูปภาพที่ 29 เรือนปั้นหยา บ๎านเลขที่ 210
ทีมา: [ออนไลน๑] จาก http://www.go2days.net/,534.html
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7. บ๎านเลขที่ 9 บ๎านตระกูลโรจนศักดิ์ (สร๎างในชํวงปี พ.ศ. 2455 – 2460)

รูปภาพที่ 30 เรือนปั้นหยา บ๎านเลขที่ 9 บ๎านตระกูลโรจนศักดิ์
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)

รูปภาพที่ 31 เรือนปั้นหยา บ๎านเลขที่ 9 บ๎านตระกูลโรจนศักดิ์
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
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3.3.2. เรือนมะนิลา
เป็นเรือนที่พัฒนาสืบตํอมาจากเรือนปั้นหยาที่มีการใช๎ไม๎ สํวนชื่อมะนิลานําจะมาจาก
แบบบ๎านอาคาร ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส๑ ลักษณะพิเศษของเรือนชนิดนี้ มีหลังคาที่ตกแตํง
มนลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมหน๎าจั่วชัดเจน
1. บ๎านเลขที่ 1589 (บ๎านเลขที่เดิม 131 สร๎างราวปี พ.ศ. 2481)

รูปภาพที่ 32 เรือนมะนิลา บ๎านเลขที่ 1589
ที่มา: กาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
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2. บ๎านทนายความ (สร๎างราวปี พ.ศ. 2471)

รูปภาพที่ 33 เรือนมะนิลา บ๎านทนายความ
ที่มา: กาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล

รูปภาพที่ 34 เรือนมะนิลา บ๎านทนายความ
ที่มา: กาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
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3.3.3. เรือนขนมปังขิง
เฟื่องฟูในสมัยรัชกาลที่ 5, 6 และ 7 เรือนขนมปังขิง หรือ Ginger Bread นี้มีที่มาจาก
ขนมปังขิงสมัยโบราณของชาวตะวันตก ซึ่งจะมีความแตกตํางกันที่ลายฉลุ เชํน ครีบ ชํองลม หน๎าจั่ว
ไม๎แบน สร๎างความหรูหราให๎แกํตัวอาคาร ในยํานตลาดจีน (กาดกองต๎า) มีเรือนขนมปังขิง เหลื ออยูํ
เพียง 4 หลัง ที่ยังหลงเหลืออยูํในเมืองลําปาง
1. อาคารกาญจนวงศ๑ (สร๎างราวปี พ.ศ. 2451)

รูปภาพที่ 35 เรือนขนมปังขิง อาคารกาญจนวงศ๑
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
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2. อาคารฟองหลี (สร๎างในชํวงปี พ.ศ. 2434 – 2444)

รูปภาพที่ 36 เรือนขนมปังขิง อาคารฟองหลี
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก https://www.lampang108.com

รูปภาพที่ 37 เรือนขนมปังขิง อาคารฟองหลี
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
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3. อาคารหมํองโงํยซิ่น (สร๎างราปี พ.ศ. 2451)

รูปภาพที่ 38 เรือนขนมปังขิง อาคารหมํองโงํยซิ่น
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก https://www.lampang108.com

รูปภาพที่ 39 เรือนขนมปังขิง อาคารหมํองโงํยซิ่น
ที่มา: กาดกองต๎า ยํานเกําเลําเรื่องเมืองลําปาง กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล
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4. บ๎านบริบูรณ๑ (สร๎างราวปี พ.ศ. 2471)

รูปภาพที่ 40 เรือนขนมปังขิง อาคารหมํองโงํยซิ่น
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://www.lampangnews.com/

รูปภาพที่ 41 เรือนขนมปังขิง อาคารหมํองโงํยซิ่น
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://www.lampangnews.com/
3.3.4. ตึกฝรั่ง
เป็นอาคารที่ได๎รับอิทธิพลจากตะวันตกอยํางเต็มรูปแบบ สร๎างด๎วยอิฐและปูนทั้งหลัง
การตกแตํงจะเป็นรูปแบบฝรั่งทั้งสิ้น โดยในยํานตลาดจีนมีเพียง 2 อาคาร
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1. อาคารเยียนซีไท๎ลีกี (สร๎างในปี พ.ศ. 2456)

รูปภาพที่ 42 ตึกฝรั่ง อาคารเยียนซีไท๎ลีกี
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://supitchar43203.blogspot.com/2013/06/blog-post_2147.html
2. บ๎านอนุรักษ๑ (สร๎างในปี พ.ศ. 2456)

รูปภาพที่ 43 ตึกฝรั่ง บ๎านอนุรักษ๑
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
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รูปภาพที่ 44 ตึกฝรั่ง บ๎านอนุรักษ๑
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
3.4. ถนนคนเดินกาดกองต้า (Kard Kong Ta Walking Street)
ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ได๎รู๎จักวําเป็นถนนคนเดินในจังหวัดลาปางซึ่งจัด
ขึ้นภายในพื้นที่ของชุมชนกาดกองต๎า “กาด” เป็นภาษาพื้นเมืองซึ่งใช๎เรียก ตลาด “กองต๎า” คือ
ตรอก“ทําน้ํากาดกองต๎า” ก็คือ ตลาดบริเวณตรอกทําน้ําเป็นการใช๎พื้นที่ถนนในชุมชนกาดกองต๎า
สําหรับการจัดกิจกรรม เพื่อให๎คนเดินเท๎าสามารถใช๎พื้นที่ถนนในการทํากิจกรรมตําง ๆ ถนนคนเดิน
กาดกองต๎าเป็นหนึ่งในแนวคิดพัฒนาเมือง และกําหนดใช๎พื้นที่เมืองให๎สอดคล๎องกับวิถีชุมชนซึ่งเป็น
การพั ฒ นา และใช๎ ป ระโยชน๑ พื้ น ที่ ใ นเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น ที่ รู๎ จั ก ในฐานะของแหลํ ง รวบรวมงานศิ ล ปะ
วรรณศิลป์จิตรกรรม เป็นสถานที่จัดงาน และการแสดงทางด๎านวัฒนธรรมขายสินค๎า ขายอาหาร งาน
พาเหรด ตลอดจนเป็นสถานที่ทํองเที่ยวซึ่งนักทํองเที่ยวจากนานาชาติแวะมาเที่ยวชมสถานที่ทํองเที่ยว
นี้มีความโดดเดํนในเรื่องทัศนียภาพ โดยสถานที่ทํองเที่ยวแหํงนี้ตั้งเลียบเคียงกับแมํน้ําวัง มีสะพาน
รัษฎาเป็นจุดเดํนให๎สังเกตและมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิงแบบ
ตะวั น ตก สถาปั ต ยกรรมแบบจี น สถาปั ต ยกรรมแบบพมํ า สถาปั ต ยกรรมแบบไทยกลางและ
สถาปัตยกรรมแบบล๎านนา ถ๎าต๎องการความสงบเย็นซึมซับบรรยากาศชื่นชมกับสถาปัตยกรรมใน
ชุมชนกาดกองต๎าสามารถไปเที่ยวชมได๎วันจันทร๑ถึงศุกร๑ หรือหากต๎องการความคึกคัก จับจํายซื้อของ
สามารถไปเที่ยวชมได๎ในวันเสาร๑และอาทิตย๑ ซึ่งจะมีกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต๎า (ตํอศักดิ์ โกษาวัง
, 2555: 3) และจากการวิจัยของ ตํอศักดิ์ โกษาวัง (2555) พบวํา ผลกระทบของถนนคนเดินกาด
กองต๎าที่มีตํอชุมชนกาดกองต๎า ในด๎านตําง ๆ มีดังนี้
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1. ด๎านเศรษฐกิจ
ถนนคนเดิ น กาดกองต๎ากํอ ให๎ เ กิดรายได๎ ที่เพิ่ มขึ้น สามารถชํว ยสร๎างรายได๎ให๎ คนใน
ท๎องถิ่น กลําวคือ คนในชุมชนกาดกองต๎ามีรายได๎เสริ มจากการค๎าขายในถนนคนเดินกาดกองต๎าและ
เป็นสถานที่กํอให๎เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หรือตํอยอดแนวความคิดในการสร๎างผลิตภัณฑ๑
2. ด๎านสังคม
ชุมชนกาดกองต๎าเป็นที่รู๎จักมากขึ้นในฐานะสถานที่ทํองเที่ยว ที่มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่
สวยงาม ความสําเร็จของถนนคนเดินกาดกองต๎าเป็นที่สนใจอยํางมาก จึงทําให๎มีผู๎สนใจเข๎ามาศึกษาดู
งาน ทําให๎เกิดการสํงเสริมการทํองเที่ยว และถนนคนเดินกาดกองต๎าทําให๎เกิดความรํวมมือของคนใน
ชุมชนในสํวนของข๎อเสียที่สํงผลตํอชุมชนนั้น ถนนคนเดินกาดกองต๎าได๎กํอปัญหาให๎ ผู๎อยูํอาศัยใน
ท๎องถิ่น การเข๎าออกภายในชุมชนไมํสามารถทําได๎จนกวํากิจกรรมจะเลิกเป็นแหลํงพบปะของวัยรุํน
อาจเกิดเหตุการณ๑วุํนวาย และทะเลาะวิวาทและเกิดการสูญหายของทรัพย๑สิน เชํน การลักขโมย
รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ
3. ด๎านวัฒนธรรม
ถนนคนเดินกาดกองต๎าเป็นแหลํงเผยแพรํ และอนุรักษ๑วัฒ นธรรม มีการแสดงดนตรี
ล๎ า นนา การแสดงฟูอ นรํ า เป็ น ประจํ า ในทุ ก ๆ สั ป ดาห๑ รวมไปถึง วั ฒ นธรรมทางด๎ า นอาหาร
นักทํองเที่ยวสามารถหารับประทานอาหารพื้นเมือง อาหารพื้นบ๎านที่หาทานได๎ยากจากถนนคนเดิน
กาดกองต๎า และทําให๎คนในท๎องถิ่นภูมิใจ เกิดความหวงแหนวัฒนธรรมที่มีอยูํ เกิดการรักษาและสืบ
ทอดวัฒนธรรมที่มีอยูํตํอไป
4. ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ชุมชนกาดกองต๎าได๎รับการพัฒนาพื้นที่ริมแมํน้ําวังให๎เป็นสถานที่พักผํอน สะอาด และ
การติดไฟเพิ่มแสงสวํางริ มแมํน้ํ าวังทําให๎ดูส วยงาม ปลอดภัยตํอการสั ญจร และได๎รับการพัฒ นา
สิ่งแวดล๎อมในอีกหลายๆ ด๎านแตํไมํสามารถมองเห็นได๎อยํางเป็นรูปธรรม ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมใน
ด๎านลบนั้น ถนนคนเดินกาดกองต๎ากํอให๎เกิดปัญหาขยะในชุมชน เนื่องจากไมํสามารถรองรับขยะ
จํ า นวนมากจากนั ก ทํ อ งเที่ ย วได๎ รวมถึ ง การขาดจิ ต สํ า นึ ก และความมั ก งํ า ยในการทิ้ ง ขยะของ
นักทํองเที่ยวเกิดปัญหาด๎านการจราจร ปัญหาเสีย และปริมาณการใช๎ไฟฟูาที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากใน
การสํองสวํางเพื่อค๎าขาย
ถนนคนเดินกาดกองต๎ามีความโดดเดํนในเรื่องการจัดการ โดยการจัดการถนนคนเดิน
กาดกองต๎าเป็นการจัดการภายในโดยคนในชุมชน ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ โดยมีผู๎นํา
อยํางไมํเป็นทางการ และคณะกรรมการถนนคนเดินกาดกองต๎าเป็นผู๎ดูแลควบคุม มีการตั้ งกฎเกณฑ๑
กติกาที่ตั้งขึ้นเองภายในถนนคนเดิน เป็นการจัดการ และดูแลกันเองภายในถนนคนเดินกาดกองต๎า ซึ่ง
ได๎รั บผลตอบรับ ที่ดี กิจกรรมถนนคนเดินทําให๎ ประชาชนชุมชนกาดกองต๎าเกิดการรวมกลุํ ม การ
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พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิด และสร๎างความเข๎าใจอันดีตํอคนในชุมชมแตํยังขาดความรํ วมมือใน
การจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมมากเทําที่ควร เมื่อมองในสํวนของทัศนคติของนักทํองเที่ยวตํอถนนคนเดิน
กาดกองต๎านั้น นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจมากตํอการทํองเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต๎ามีความพึง
พอใจในระดับปานกลางตํอความสะอาดของถนนคนเดินกาดกองต๎าและผู๎ใช๎บริการ นักทํอ งเที่ยวมี
ความพึงพอใจมากตํอสภาพสิ่งแวดล๎อมถนนคนเดินกาดกองต๎า ถนนคนเดินกาดกองต๎าในปัจจุบัน
สร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎ใช๎บริการ นักทํองเที่ยวมาก แตํในสํวนของความสะอาดถนนคนเดินกาด
กองต๎านั้น นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเนื่องมาจากตลอดถนนคนเดินกาดกองต๎ า
นั้นไมํมีถังขยะให๎บริการ ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการถนนคนเดินกาดกองต๎าต๎องการให๎ถนนคน
เดินกาดกองต๎าเป็นถนนคนเดินปลอดถังขยะ การทิ้งขยะใช๎การฝากพํอค๎า แมํค๎าทิ้งขยะ ซึ่งทางถนน
คนเดิ น ยั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ๑ ที่ ม ากพอ ทํ า ให๎ นั ก ทํ อ งเที่ ย วไมํ ท ราบสถานที่ ทิ้ ง ขยะ และ
นักทํองเที่ยวบางกลุํมยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ๑จึงทําให๎เห็นขยะตามริมถนน หรือตามซอกซอย
ตําง ๆ แนวคิดการอนุรักษ๑ ความตระหนัก และความรับผิดชอบตํอสังคมกับการจัดการสิ่งแวดล๎อมจึง
เป็นอีกสิ่งสําคัญในการจัดการ และการพัฒนาอยํางยั่งยืน การประชาสัมพันธ๑สถานที่ทิ้งขยะ การขอ
ความรํ วมมือจากนั กทํองเที่ย ว และจิต สํ านึกของนักทํองเที่ยวจึงเป็นสิ่ง สํ าคัญตํอการรักษาความ
สะอาด และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม (ตํอศักดิ์ โกษาวัง, 2555)
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รูปภาพที่ 45 ภาพกาดกองต๎าในอดีต
ที่มา: [ออนไลน๑] จาก http://www.kadkongta.com

รูปภาพที่ 46 ชุมชนกาดกองต๎า พ.ศ. 2559
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
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รูปภาพที่ 47 ถนนคนเดินกาดกองต๎า พ.ศ. 2559
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)

รูปภาพที่ 48 ถนนคนเดินกาดกองต๎า พ.ศ. 2559
ที่มา: จากการสํารวจ (พ.ศ. 2560)
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บทที่ 4
การออกแบบการวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัย

4.1. กรอบการวิจัย
แนวคิดในการอนุรักษ๑ยํานประวัติศาสตร๑เป็นแนวคิดที่ใช๎ในการอธิบายหลักทั่วไปของการ
อนุรักษ๑ เป็นการอธิบายการปูองกันมิให๎เกิดการเสื่อมสภาพ และยืดอายุการใช๎งานให๎ได๎มากที่สุ ด
เพื่อให๎สิ่งเหลํานั้นแสดงออก ถึงสาระหรือความสําคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของมนุษย๑ โดย Rossi
(1960) ได๎อธิบายแนวคิดในการอนุรักษ๑ยํานประวัติศาสตร๑ไว๎วํา “การอนุรักษ๑และฟื้นฟู” จําเป็นต๎อง
มองภาพในลักษณะขององค๑รวม ซึ่งประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้
4.1.1. องค๑ประกอบทางสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชน
นั้น ๆ ไมํวําเป็นสิ่งกํอสร๎าง บริเวณ หรือสถานที่ที่คนในชุมชนนั้นสามารถสัมผัสได๎ และเป็นที่ยอมรับ
ของคนทั้งในและนอกชุมชน เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในสิ่งกํอสร๎างนั้นจะรวมหมายถึงบริบทของ
สิ่งกํอสร๎างด๎วย ที่คนในชุมชนรํวมกันทําให๎เกิดความหมายขึ้นมา ภาพในที่นี้สามารถเห็นได๎โดยไมํต๎อง
อาศัยคําอธิบาย
4.1.2. องค๑ป ระกอบสํ ว นที่อยูํภ ายในเป็นคุณคําที่มองไมํเห็ นด๎ว ยตา เรียกวํา คุณคํา
ทางด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก เกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผํานกาลเวลาที่อาศัยอยํางตํอเนื่องภายใต๎
กฎเกณฑ๑ตําง ๆ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตํเริ่มกํอตั้งชุมชนเกิดการซ๎อนทับของความหมายของพื้นที่ ในมิติ
ตําง ๆ ของชุมชนจนเกิดเป็นภาพลักษณ๑ หรือเอกลักษณ๑ของชุมชน เป็นที่ยอมรับของคนในและนอก
ชุมชน ซึ่งคนในชุมชนจะมีความรู๎สึกผูกพันกับความหมายของคุณคํานั้น ๆ ภาพลักษณ๑คนในชุมชนถือ
วําเป็นกลไกที่ทําให๎เกิดความหมายและเรื่องราวตําง ๆดําเนินอยํางตํอเนื่อง
ชุมชนในความหมายที่เป็นชนิดของความสัมพันธ๑ (Type of relationship) และ
ความรู๎สึกด๎านอัตลักษณ๑ (Sense of Identity) ของคนในชุมชนหนึ่งๆ ที่สร๎างขึ้นจากจิตวิญญาณของ
ความเป็นชุมชน (Spirit of Community) ความรู๎สึกรํวมที่มีตํอกลุํมและชุมชนที่ตนอาศัย กระทั่งเกิด
ความตระหนัก (Mutual Recognition) และการยอมรับความเหมือนกันภายในกลุํมซึ่งจะสํงผลตํอ
ความสมานฉันท๑ภ ายในกลุํ ม ความพยายาม ความต๎องการ หรือประสบการณ๑ในการแก๎ไขปัญหา
รํวมกัน ซึ่งอาจหมายถึงปัญหา ประสบการณ๑ชีวิต ชาติพันธุ๑ ชนชั้น เป็นต๎น
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ดังนั้นจากการศึกษา ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง สามารถนํามาสร๎างกรอบการวิจัย
ดังนี้

บริบทของพื้นที่

การพัฒนา ได๎แกํ
1. ด๎านเศรษฐกิจ

ลักษณะภูมิทัศน๑

2. ด๎านสังคม

ภูมิทัศน๑ถนน

การอนุรักษ๑ยํานประวัติศาสตร๑ ได๎แกํ

ภูมิทัศน๑พื้นที่ริมน้ํา

1. องค๑ประกอบทางสถาปัตยกรรม

ภูมิทัศน๑พื้นที่เปิดโลํง

2. องค๑ประกอบสํวนที่อยูํภายในเป็น

ลักษณะสถาปัตยกรรม

คุณคําที่มองไมํเห็นด๎วยตา

ศาสนาและความเป็นมา

การจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ได๎แกํ

อาชีพและการอยูํอาศัย

1. การดูแลรักษา

โครงสร๎างเมือง

2. การรักษาให๎คงสภาพ
3. การปรับประโยชน๑ใช๎สอย

รูปภาพที่ 49 กรอบการวิจัย

73
4.2. กระบวนการวิจัย
ผู๎วิจัยแบํงกระบวนการวิจัยแบํงขั้นตอนกระบวนการวิจัยเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้
4.2.1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎น และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมและการอนุรักษ๑ยํานประวัติศาสตร๑ เพื่อใช๎กําหนดกรอบการวิจัยกับการศึกษาข๎อมูลเชิง
บริบทของจังหวัดลําปาง ทั้งจากการศึกษาเอกสารและการลงพื้นที่สํารวจเบื้องต๎น
4.2.2. ขั้นตอนที่ 2 กําหนดพื้นที่การศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เลือกพื้นที่ ชุมชนกาดกองต๎า หรือตลาดจีน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 132,600 ตารางเมตร หรือ ประมาณ 82 ไรํ 3 งาน 50
ตารางวา

N

รูปภาพที่ 50 ภาพถํายทางอากาศชุมชนกาดกองต๎า
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
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4.2.3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสภาพทางกายภาพของพื้นที่
ผู๎ วิ จั ย ศึ ก ษาลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่ ชุ ม ชน ในสํ ว นที่ เ ป็ น ศู น ย๑ ก ลางและมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร๑อันยาวนาน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณชุมชนกาดกองต๎า อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
4.2.4. ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบการวิจัย
ขั้นตอนนี้เป็นแผนการที่สร๎างขึ้นสําหรับการศึกษาวิจัยที่มีการควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบ
ตํอความถู กต๎อ งของผลการวิจั ย ซึ่ง แผนการวิ จัย จะไปชี้ แนวทางให๎ แ กํผู๎ ทําวิ จัย ในเรื่อ งการวาง
แผนการวิจัยและการนําแผนการวิจัยไปปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑การวิจั ยที่ได๎ตั้งไว๎ (Burns &
Grove, 1997)
4.2.5. ขั้นตอนที่ 5 กําหนดกลุํมเปูาหมาย
เป็นการกําหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ใช๎
สําหรับเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ และกลุํมที่ใช๎สําหรับเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ
4.2.6. ขั้นตอนที่ 6 สร๎างเครื่องมือในการวิจัย
เป็นการสร๎างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ใน
การเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ๑ใช๎ในการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่มี
ความนําเชื่อถือได๎
4.2.7. ขั้นตอนที่ 7 สัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
ผู๎วิจัยลงพื้นที่ทําการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง 3 กลุํม คือ กลุํมนักวิชาการ ปราชญ๑ชาวบ๎าน
และผู๎นําชุมชน
4.2.8. ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบแล๎ววิเคราะห๑ข๎อมูล
ผู๎วิจัยตรวจสอบข๎อมูลแล๎ววิเคราะห๑ข๎อมูล 2 ข๎อมูล ดังนี้
1. ข๎อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห๑โดยใช๎สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎การ
เลือกใช๎ขึ้นกับวัตถุประสงค๑การวิจัย
2. ข๎อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมหลักฐานตําง ๆ นํามาพิจารณา วิเคราะห๑ วิจารณ๑
แล๎วสรุปผลมาเป็นคําตอบปัญหาการวิจัย เพื่อเสนอเป็นแนวทางการออกแบบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
4.2.9. ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลและทําข๎อเสนอแนะ

75

4.3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.3.1. การกาหนดประชากร
ในการวิจัยภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ได๎กําหนด
ประชากรจากประชากรทั่วไป โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ
4.3.1.1. ประชากรในพื้นที่อําเภอเมือง และชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง
รวมถึงนักทํองเที่ยวชาวไทย เพื่อเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอการอนุรักษ๑ทางด๎านกายภาพยําน
ประวัติศาสตร๑ชุมชนกาดกองต๎า ในเชิงปริมาณ
4.3.1.2. กลุํ มผู๎ เ ชี่ยวชาญ ปราชญ๑ ช าวบ๎าน หรือ ผู๎ นํ าท๎อ งถิ่น ที่ จ ะสามารถ
ถํายทอดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า อําเภอเมือง จังหวัดลําปางในเชิง
คุณภาพ
4.3.2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ กลุํมตัวอยําง การวิจัยในครั้งนี้มีกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 200 คน
โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการสํารวจครั้งนี้แบบ sampling
area ผู๎วิจัยได๎เลือกกลุํมตัวอยํางโดยเกณฑ๑แตํละกลุํมตํอไปนี้
4.3.2.1. ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 100 คน
4.3.2.2. นักทํองเที่ยวชาวไทย จํานวน 100 คน
การเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ปราชญ๑ชาวบ๎าน หรือ ผู๎นําท๎องถิ่น ที่
จะสามารถถํายทอดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ผู๎ วิจัย ได๎ใช๎การเลื อกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 20 คน อ๎างอิงจาก
ฐานข๎อมูลของสํานักศิลปวัฒนธรรมเมืองลําปาง รวมถึงผู๎นํา ผู๎รู๎ และปราชญ๑ชาวบ๎าน
4.4. การเก็บรวบรวมข้อมูลบริบท
เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลบริบทของพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า หรือ ตลาดจีน (กาดกองต๎า
เป็นคําล๎านนา แปลตามตัวคือ ตลาดถนนทําน้ํา) รวมถึงสถาปัตยกรรมทั้งเรือนแบบไทยภาคกลาง
เรื อนล๎ า นนา เรื อ นพมํา เรื อนแบบจี น และเรื อนขนมปั ง ขิง แบบฝรั่ง เศส รวมไปถึ งข๎ อมู ล การใช๎
ประโยชน๑ที่ดินในพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า

76
4.5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู๎วิจัยใช๎เครื่องมือในการวิจัย 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ๑ โดยสร๎าง
ขึ้นจากการทบทวนข๎อมูลภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาสร๎างประเด็นและแยก
เนื้อหาให๎เหมาะสมกับการตั้งคําถาม ซึ่งข๎อมูลจากแบบสอบถามจะให๎ข๎อมูลเจาะจงลักษณะจัดลําดับ
ความสํ าคัญและคุณคําของแตํล ะองค๑ประกอบของแตํล ะประเด็น ในขณะที่การให๎ ข๎อมูลโดยการ
สัมภาษณ๑จ ะให๎ ข๎อมูล ความคิดเห็นด๎านการจัดลําดับความสํ าคัญขององค๑ความรู๎ในเชิ งลึ กและเชิง
คุณภาพ
4.5.1. แบบสอบถาม
การจั ด ทํ า แบบสอบถาม ได๎ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค๑ หลั ก การ และรายละเอี ย ดของ
แบบสอบถามไว๎ ดังนี้
4.5.1.1. วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ และ
นักทํองเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับลักษณะภูมิทัศน๑ ลักษณะสถาปัตยกรรม การพัฒนาและการอนุรักษ๑ยําน
ประวัติศาสตร๑
4.5.1.2.
แบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป็ น แบบปลายเปิ ด (Open-Ended
Questionnaire) เนื่ องจากมีจุ ดมุํงหมายของชุ ดคําตอบ เพื่อให๎ ผู๎ กรอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นอยํางเป็นอิสระโดยผํานกระบวนการพิจารณาคัดกรองคุณคําจากการศึกษาข๎อมูลที่มาจาก
เอกสาร หนังสือ วารสารราชการของหนํวยงานราชการ
4.5.1.3. โครงสร๎างของแบบสอบถาม ประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 2 คําถามระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดระดับคําตอบไว๎ 5 ชํวง
และมีการให๎ผู๎ตอบแบบสอบได๎เรียงลําดับความสําคัญของคําตอบในรูปแบบประเมินเปรียบเทียบ
เพื่อให๎คําคะแนนคุณคําความสําคัญในประเด็นตําง ๆ ดังนี้
1. ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
2. ลักษณะทางกายภาพ
3. ความสําคัญของปัญหา
4. ข๎อมูลด๎านแนวทางการบริหาร และการจัดการ
5. ข๎อเสนอแนะด๎านอื่น ๆ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎าเพิ่มเติม
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4.5.2. การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ๑ เป็นเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิธีหนึ่งซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูลจาก
แหลํงปฐมภูมิโดยต๎องอาศัยการเผชิญหน๎า (face-to-face) เป็นการสัมภาษณ๑แบบเดี่ยวเป็นรายบุคคล
ผู๎ให๎ข๎อมูลจะให๎ข๎อมูลจากปากของตนเอง เป็นการเก็บข๎อมูลแบบเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.5.2.1. วัตถุประสงค๑ เพื่อสอบถามความคิดเห็นด๎านองค๑ความรู๎ และความสัมพันธ๑
เกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า ซึ่งจะเปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบแบบสัมภาษณ๑ ได๎แสดงความ
คิดเห็นอยํางอิสระโดยมีประเด็น ดังนี้
1. สภาพทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
2. องค๑ประกอบตําง ๆ ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม โดยเน๎นไปทางลักษณะทาง
กายภาพ ความสําคัญของปัญหา ข๎อมูลด๎านแนวทางการบริหารการจัดการ ปัญหา แนวทางแก๎ไข
และข๎อเสนอแนะ
4.5.2.2. ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎กําหนดการสัมภาษณ๑ไว๎ทั้งหมด 20 คน
4.5.2.3. กรอบในการสัมภาษณ๑จะเป็นการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง (SemiStructured or Guided Interviews) ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ
สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ๑
สํ ว นที่ 2 คํ า ถามเพื่ อ สั ม ภาษณ๑ ค วามรู๎ แ ละความคิ ด เห็ น โดยผู๎ ทํ า การ
สัมภาษณ๑จะทําการอธิบายความหมาย ประกอบกับการอธิบายชี้แจงเพื่อเพื่อความเข๎าใจในโครงสร๎าง
เนื้อหาของงาน จากนั้นทําการสัมภาษณ๑โดยมีชุดกลุํมคําถามที่ได๎ศึกษา ประกอบด๎วย การสอบถาม
เชิงความคิดเห็นวําอะไรสื่อถึงภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ทางด๎านกายภาพของพื้นที่ชุมชนชุมชนกาดกองต๎า
มากที่สุด อะไรที่เป็นปัญหาตํอภูมิทัศน๑วัฒนธรรมจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ทางด๎านกายภาพของ
พื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า และมีแนวทางได๎บ๎างที่จะเป็นวิธีการจัดการ ทางกายภาพในพื้นที่ชุมชนกาด
กองต๎า เพื่อให๎เกิดภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอยํางยั่งยืน เป็นต๎น รวมไปถึงขอให๎ผู๎ตอบแบบสัมภาษณ๑อธิบาย
ความเป็นมาและความสําคัญของชุมชนกาดกองต๎า
4.6. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู๎วิจัยสร๎างเครื่องมือที่ใช๎การวิจัย 2 สํวน คือ
4.6.1. สํวนที่ 1 แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร๎าง ดังนี้
4.6.1.1. ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิด ทฤษฎีเอกสารตําง ๆ
4.6.1.2. วิเคราะห๑ วัตถุประสงค๑ กรอบแนวคิด
4.6.1.3. สร๎างแบบสอบถามฉบับรํางทั้งสองตอนให๎ครอบคลุม ตัวแปร แล๎วนํา
แบบสอบถามเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องเหมาะสม
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4.6.1.4. ปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขแบบสอบถามตามคํ า แนะนํ า ของอาจารย๑ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ๑ เพื่อให๎มีความสมบูรณ๑ถูกต๎อง ครอบคลุมด๎านโครงสร๎างเนื้อหาที่จะวิจัย
4.6.1.5. นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับปรุง แก๎ไข ตามคําแนะนํา นําเสนอตํอ
อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑อีกครั้งกํอนการจัดพิมพ๑
4.6.1.6. นําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) แล๎วไปทดลองใช๎ (Try out)
4.6.1.7. คํานวณหาคําความเที่ยงของแบบสอบถาม ด๎วยคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
4.6.1.8. ได๎แบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ที่มีคุณภาพด๎านความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเที่ยง แล๎วนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ไปใช๎จริงกับกลุํมตัวอยํางที่กําหนดไว๎ในการวิจัยครั้ง
นี้
4.6.2. สํวนที่ 2 การสัมภาษณ๑ มีขั้นตอนการสร๎าง ดังนี้
การสั ม ภาษณ๑ แ บบกึ่ ง โครงสร๎ า งหรื อ บางครั้ ง นิ ย มเรี ย กวํ า การสั ม ภาษณ๑ แ บบชี้ นํ า
(Guided interview) เป็นประเภทที่อยูํตรงกลางระหวํางการสัมภาษณ๑สองประเภทข๎างต๎น คืออยูํ
ระหวํางการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างและการสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง ดําเนินการกํอนการ
สั ม ภาษณ๑ คื อ การเตรี ย มหั ว ข๎ อ คํ า ถามอยํ า งหลวมๆ ในลั ก ษณะกึ่ ง โครงสร๎ า ง คื อ การรํ า งคํ า ถาม
ปลายเปิดที่มีคําสําคัญที่ต๎องการ พร๎อมกับมีความยืดหยุํน พร๎อมจะปรับเปลี่ยนถ๎อยคําให๎สอดคล๎อง
กับผู๎มีสํวนรํวมในการวิจัยแตํละคนและสถานการณ๑การสัมภาษณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป
4.7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
4.7.1. การเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม ทําการลงพื้นที่โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น
สัดสํวนตามกลุํมตัวอยํางที่กําหนดไว๎ ทําการแจกแบบสอบถามด๎วยตัวเอง พร๎อมทั้งอธิบายเนื้อหา
และวัตถุประสงค๑ของการวิจัย จากนั้นให๎กลุํมตัวอยํางทําแบบสอบถามพร๎อมทั้งพูดคุยสอบถามข๎อมูล
และรอเก็บแบบสอบถามกลับคืน
4.7.2. การเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑ ใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เป็นรายบุคคล แบบเจาะจง
คัดเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลสัมภาษณ๑ จากฐานข๎อมูลสํานักวัฒนธรรมเมืองลําปาง ผู๎นําท๎องถิ่น ปราชญ๑ชาวบ๎าน
เพื่อศึกษาความแตกตํางตามประสบการณ๑ของแตํละกลุํม จากนั้นทําการติดตํอนัดหมาย วันที่ และ
เวลาในการสัมภาษณ๑ โดยมีเนื้อหาและรูปแบบ เกี่ยวกับ สภาพทางภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน องค๑ประกอบตําง ๆ ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เอกลักษณ๑ของพื้นที่ รวมถึงภัยคุกคามที่จะสํงผล
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เสียตํอการบริหารและการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรม เพื่อให๎เกิดภูมิทัศน๑วัฒนธรรมอยํางยั่งยืน พร๎อม
ทั้งขอให๎อธิบายความเป็นมาและความสําคัญของชุมชนกาดกองต๎า
4.8. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากภาคสนามเป็ น ข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ รั บ จากแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ๑แบบเจาะจง โดยผู๎วิจัยได๎นํามาดําเนินการจัดระบบหมวดหมูํ ประมวลผล และตรวจสอบ
ความถูกต๎อง สังเคราะห๑ข๎อมูลและวิเคราะห๑ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า ซึ่งในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลนี้จะใช๎การเปรียบเทียบและการรวมกลุํมความถี่ตามประเภทของข๎อมูล ซึ่งจัดทําเป็นระบบโดย
ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ดังนี้
4.8.1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม
4.8.1.1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจาก
แบบสอบถาม ดังนี้
- การแจกแจงความถี่
- การหาคําเฉลี่ย
- คําร๎อยละ
- สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.8.1.2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑
ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยไมํใช๎สถิติ จากการสัมภาษณ๑ ได๎แกํ การวิเคราะห๑
เนื้อหา (Content Analysis) โดยจําแนกข๎อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจาก
การสัมภาษณ๑ การใช๎วิจารณญาณตําง ๆ (Subjective Appraisal or Judgment) ปรากฎการณ๑ที่
เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ๑ ซึ่งการวิเคราะห๑ข๎อผู๎วิจัยต๎องแปลความหมายเองด๎วยการพรรณนาเชิงอุปนัย
(Inductive) และการตีความ
4.8.1.3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการทํา Analisis ชุมชนกาดกองต๎า
จากการศึกษา Imag of The City ชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ทําให๎เข๎าใจ
เรื่องของข๎อมูลด๎านสภาพแวดล๎อมและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า
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รูปภาพที่ 51 ภาพการวิเคราะห๑ข๎อมูล IMAGE OF THE CITY ชุมชนของกาดกองต๎า
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ [ออนไลน๑] จาก https://www.google.co.th/maps/
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ผู๎วิจัยจําแนกข๎อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัยเป็น 3 ด๎าน ดังนี้
1. ด๎านการอนุรักษ๑ภูมิทัศน๑วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมีวัดเกาะวารุการาม เป็น
ใจกลางของพื้นที่โดยผู๎ดูแลหลักของอนุรักษ๑ของกาดกองต๎า คือชาวบ๎านในชุมชนกาดกองต๎าเชื่อมตํอ
กับสถานที่สําคัญของจังหวัดลําปางได๎งําย จึงควรสํงเสริมให๎กับนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ๑ภูมิ
ทัศน๑วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ด๎านการอนุรักษ๑ศิลปะวัฒนธรรม จากข๎อมูลจะแสดงให๎เห็นวํา ชุมขนกาดกองต๎า
จังหวัดลําปางคือชุมชนที่มีการทํองเที่ยวด๎านศิลปะวัฒนธรรม แสดงให๎เห็นถึงกิจกรรมของชุมชน ที่
ต๎องมีการรวมกลุํมเพื่อสํงเสริมอาชีพให๎กับตนเอง และตํอยอดให๎กับคนรุํนหลังในอนาคต
3. ด๎านการคมนาคมและการเดินทางของชุมชนที่มีวิถีชีวิตคูํกับแมํน้ํา ทําให๎เป็นที่ชื่นชอบ
ของนักทํองเที่ยว และเส๎นทางที่คูํไปกับแมํน้ํา วัง เป็นจุดเดํนที่ทําให๎ชุมชนกาดกองต๎ามีเส๎นทางลัดไป
กับตรอกซอยตําง ๆ ของชุมชน ชาวบ๎านจึงได๎ใช๎ประโยชน๑จากการปิดถนนในชํวงเวลาหยุด เพื่อมี
รายได๎มีอาชีพเสริม สํงผลให๎ กิจ กรรมของชุมชนนั้นยังเป็นกิจกรรมแบบตํอเนื่องได๎ แตํเส๎ นทางที่
ชาวบ๎านใช๎สัญจรสํวนใหญํจะเป็น เส๎นทางเดียวกับการจัดตลาด หรือถนนคนเดิน สํงผลกับการวิจัย
โครงการโดยตรงที่จะเชื่อมโยงกับเส๎นทางของชุมชนเข๎าให๎มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการพื้นที่ชุมชน
และยังชูจุดเดํนของการสัญจรในชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทที่ 5
ผลการศึกษา
การศึกษาองค๑ประกอบภูมิทัศน๑และวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนกาดกองต๎า จังหวัด
ลํ า ปางครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาและค๎ น หาองค๑ ป ระกอบสํ า คั ญ ของชุ ม ชนที่ เ ป็ น ภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรมชุมชน ศึกษาและสรุปสถานการณ๑ในปัจจุบันของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการภูมิทัศน๑วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง โดยนําเสนอผลการวิจัยได๎
ดังนี้
5.1. องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและลักษณะทางด้านกายภาพที่สาคัญ
5.1.1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
55
หญิง
145
รวม
200

ร้อยละ
27.5
72.5
100.0

จากตารางที่ 3 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีจํานวน 145 คน คิด
เป็นร๎อยละ 72.5 และเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5 จึงสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได๎
ดังนี้

27%
ชาย
73%

รูปภาพที่ 52 แผนภูมิแสดงปริมาณประชากรจําแนกตามเพศ

หญิง

83
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน
ค๎าขาย
76
นักธุรกิจ
45
รับจ๎าง / พนักงานบริษัท
4
นักเรียน / นักศึกษา
26
ข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ
7
อื่นๆ
42
รวม
200

ร๎อยละ
38.0
22.5
2.0
13.0
3.5
21.0
100.0

จากตารางที่ 4 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพค๎าขาย จํานวน 76 คน คิด
เป็นร๎อยละ 38.0 รองลงมาคือนักธุรกิจ จํานวน 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.5 และอื่น ๆ อีกจํานวน
42 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.0 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 ข๎าราชการ
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.5 และรับจ๎าง/พนักงานบริษัท จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 2.0 จึงสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได๎ดังนี้

ค๎าขาย

21%
38%

นักธุรกิจ
รับจ๎าง / พนักงานบริษัท

4%

นักเรียน / นักศึกษา
13%

2%

ข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
22%

รูปภาพที่ 53 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามอาชีพ

84
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
18 – 30 ปี
18
31 – 40 ปี
8
41 – 50 ปี
101
51 – 60 ปี
40
61 – 70 ปี
17
71 ปีขึ้นไป
16
รวม
200

ร้อยละ
9.0
4.0
50.5
20.0
8.5
8.0
100.0

จากตารางที่ 5 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 101 คน
คิดเป็นร๎อยละ 50.5 รองลงมาคือ อายุ 51 – 60 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 อายุ 18 –
30 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.0 อายุ 61 – 70 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.5 อายุ
71 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 และอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ
4.0 จึงสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได๎ดังนี้

8%
9%

9%
4%

18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี

20%

51 – 60 ปี
61 – 70 ปี
50%

71 ปีขึ้นไป

รูปภาพที่ 54 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามอายุ
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามการศึกษา
การศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ชั้นประถมศึกษา
13
6.5
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
6
3.0
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
40
20.0
ปริญญาตรี / ปวส.
129
64.5
ปริญญาโท
6
3.0
ปริญญาเอก
5
2.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 6 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับการศึกษาปริญญาตรี/ปวส.
จํานวน 129 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.5 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 40 คน
คิดเป็นร๎อยละ 20.0 ชั้นประถมศึกษา จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.5 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
และปริญญาโท จํานวนเทํากัน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.0 และปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 2.5 จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้

3% 2%

7%

3%

20%

ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาตรี / ปวส.
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

65%

รูปภาพที่ 55 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จําแนกตามการศึกษา

86
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ด๎านความเกี่ยวข๎องกับชุมชนกาดกองต๎า
ความเกี่ยวข้องกับชุมชนกาดกองต้า
จานวน
ร้อยละ
พักอาศัยอยูํในพื้นที่ (คนในชุมชน)
108
54.0
เป็นผู๎ครอบครองอาคารเกําที่มีความสําคัญในอดีต
6
3.0
มีกิจการสํวนตัวทางพาณิชยกรรม
4
2.0
พํอค๎า - แมํค๎าแผงลอยตลาดนัด ถนนคนเดินกาดกองต๎า
67
33.5
ผู๎ใช๎เส๎นทางสัญจรผํานพื้นที่
15
7.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 7 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความเกี่ยวข๎องกับชุมชนกาดกองต๎า
คื อ เป็ น ผู๎ ค รอบครองอาคารเกํ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในอดี ต จํ า นวน 108 คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 54.0
รองลงมาคือ พํอค๎า-แมํค๎าแผงลอยตลาดนัด ถนนคนเดินกาดกองต๎า จํานวน 67 คน คิดเป็นร๎อยละ
33.5 ผู๎ใช๎เส๎นทางสัญจรผํานพื้นที่ จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5 เป็นผู๎ครอบครองอาคารเกําที่มี
ความสําคัญในอดีต จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.0 และมีกิจการสํวนตัวทางพาณิชยกรรม จํานวน
4 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้
พักอาศัยอยูํในพื้นที่ (คนในชุมชน)

8%

เป็นผู๎ครอบครองอาคารเกําที่มี
ความสําคัญในอดีต
มีกิจการสํวนตัวทางพาณิชยกรรม

33%
54%

2%

พํอค๎า - แมํค๎าแผงลอยตลาดนัดถนนคน
เดินกาดกองต๎า
ผู๎ใช๎เส๎นทางสัญจรผํานพื้นที่
3%

รูปภาพที่ 56 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ด๎านความเกี่ยวข๎องกับชุมชน
กาดกองต๎า

87
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชน
กาดกองต๎า
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนกาดกองต้า
จานวน
ร้อยละ
ต่ํากวํา 20 ปี
113
56.5
36 – 50 ปี
53
26.5
50 – 65 ปี
34
17.0
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 8 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชนกาด
กองต๎า คือ ต่ํากวํา 20 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.5 รองลงมา 36 – 50 ปี จํานวน 53
คน คิดเป็นร๎อยละ 26.5 และ 50 – 65 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.0 จึงสามารถแสดงเป็น
กราฟได๎ดังนี้

17%
ต่ํากวํา 20 ปี
36 – 50 ปี
27%

56%

50 – 65 ปี

รูปภาพที่ 57 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัย
อยูํในชุมชนกาดกองต๎า
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ํากวํา 10,000 บาท
44
22.0
10,001 – 25,000 บาท
112
56.0
25,001 – 50,000 บาท
35
17.5
มากกวํา 50,001 บาท
9
4.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 9 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 –
25,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.0 รายได๎ต่ํากวํา 10,000 บาท จํานวน 44 คน คิด
เป็นร๎อยละ 22.0 รายได๎ 25,001 – 50,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.5 และ มากกวํา
50,001 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.5 จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้

5%
22%

17%

ต่ํากวํา 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
25,001 – 50,000 บาท
มากกวํา 50,001 บาท

56%

รูปภาพที่ 58 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน

89

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามภูมิลําเนาเดิมกํอนย๎ายเข๎า
มาชุมชนกาดกองต๎า
ภูมิลาเนาเดิมก่อนย้ายเข้ามา ชุมชนกาดกองต้า
จานวน
ร้อยละ
ย๎ายมาจากตํางอําเภอ ภายในจังหวัดลําปาง
174
87.0
จังหวัดเชียงใหมํ
10
5.0
จังหวัดแพรํ
8.0
16
รวม
200
100
จากตารางที่ 10 พบวํา ผู๎ ตอบแบบสอบถามสํว นใหญํมีภูมิลําเนาเดิมกํอนย๎ายเข๎ามา
ชุมชนกาดกองต๎า คือ ย๎ายมาจากตํางอําเภอ ภายในจังหวัดลําปาง จํานวน 174 คน รองลงมาคือ
เชียงใหมํจํานวน 16 คน และแพรํจํานวน 10 คน จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้

8%
5%

ย๎ายมาจากตํางอําเภอ
ภายในจังหวัดลําปาง
จังหวัดเชียงใหมํ

จังหวัดแพรํ
87%

รูปภาพที่ 59 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามภูมิลําเนาเดิมกํอน
ย๎ายเข๎ามาชุมชนกาดกองต๎า
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5.1.2. ข้อมูลด้านองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมและลักษณะทางกายภาพพื้นที่
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามสิ่งที่เป็นเอกลักษณ๑ที่สื่อถึง
พื้นที่ ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงพื้นที่ ชุมชนกาดกองต้า
จานวน
ร้อยละ
ทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
ยํานตลาดเกํา
14
7.0
ยํานชุมชนที่พักอาศัย
51
25.5
ยํานแหลํงทํองเที่ยว
11
5.5
มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สําคัญ
76
38.0
ตลาดนัดถนนคนเดิน
47
23.5
อื่น ๆ
1
0.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 11 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํคิดวําสิ่งที่เป็นเอกลักษณ๑ที่สื่อถึง
พื้นที่ ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ คือ สถาปัตยกรรม
เกําแกํที่สําคัญ จํานวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.0 รองลงมาคือ ยํานชุมชนที่พักอาศัย จํานวน 51
คน คิดเป็นร๎อยละ 25.5 ตลาดนัดถนนคนเดิน จํานวน 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.5 ยํานตลาดเกํา
จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.0 ยํานแหลํงทํองเที่ยว จํานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.5 และอื่น
ๆ เป็น จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้
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1%

ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม
และลักษณะทางกายภาพ

7%
24%

ยํานตลาดเกํา
25%
ยํานชุมชนที่พักอาศัย
5%

ยํานแหลํงทํองเที่ยว

38%
มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สาํ คัญ

รูปภาพที่ 60 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ๑ที่สื่อถึงพื้นที่
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามอันดับความสําคัญ สิ่งที่เป็น
เอกลักษณ๑ที่สื่อถึงพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
อันดับความสาคัญ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงพื้นที่ ชุมชนกาด
จานวน
ร้อยละ
กองต้า ทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
1. ตลาดนัดถนนคนเดิน
102
51.0
2. มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สําคัญ
91
45.5
3. ยํานแหลํงทํองเที่ยว
7
3.5
รวม
200
100
จากตารางที่ 12 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํให๎ลําดับความสําคัญกับสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ๑ที่สื่อถึงพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ คือ
มีตลาดนัดถนนคนเดิน จํานวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.0 รองลงมาคือ มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่
สําคัญ จํานวน 91 คน คิ ดเป็นร๎อยละ 45.5 และยํานแหลํงทํองเที่ยว จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ
3.5จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้
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4%
1. ตลาดนัดถนนคนเดิน

45%

51%

2. มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สําคัญ
3. ยํานแหลํงทํองเที่ยว

รูปภาพที่ 61 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามอันดับความสําคัญ
สิ่งที่เป็นเอกลักษณ๑ที่สื่อถึงพื้นที่ ชุมชนกาดกองต๎า
5.2. ความสาคัญของปัญหาองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากการศึกษาความสําคัญของปัญหาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ชุมชนกาด
กองต๎า จังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ๑กลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎นํา ผู๎ รู๎ และปราชญ๑ช าวบ๎าน ปรากฎ
รายละเอียดคําให๎สัมภาษณ๑ถึงปัญหาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่
สําคัญของ กาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ดังคําให๎สัมภาษณ๑ตํอไปนี้
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5.2.1. ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามสิ่งที่เป็นภัยคุกคามตํอพื้นที่
ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
สิ่งที่เป็นภัยคุกครามต่อพื้นที่ ชุมชนกาดกองต้า
ทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
การทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากเกินไป
ปูายร๎านค๎า / ปูายโฆษณา ตําง ๆ
ธุรกิจสํวนตัว / ร๎านอาหาร / โรงแรม / เกสเฮาส๑
ตลาดนัด ถนนคนเดิน
ความเจริญ / ถนน / รถยนต๑ / เสาไฟฟูา
ธรรมชาติ / สภาพอากาศ ฝน ลม แสงแดด
รวม

จานวน

ร้อยละ

79
10
49
21
36
3
2
200

39.5
5.0
24.5
10.5
18.0
1.5
1.0
100.0

จากตารางที่ 13 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามคิดวําสิ่งที่เป็นภัยคุกคามตํอพื้นที่ ชุมชนกาด
กองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ คือ อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรม
สมัยใหมํ คือ อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหมํ จํานวน 79 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.5 รองลงมา
คือ ปูายร๎านค๎า / ปูายโฆษณา ตําง ๆ จํานวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.5 ตลาดนัด ถนนคนเดิน
จํานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.0 ธุรกิจสํวนตัว / ร๎านอาหาร / โรงแรม / เกสเฮาส๑ จํานวน 21
คน คิดเป็นร๎อยละ 10.5 การทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากเกินไป จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0
ความเจริญ / ถนน / รถยนต๑ / เสาไฟฟูา จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.5 และธรรมชาติ / สภาพ
อากาศ ฝน ลม แสงแดด จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้
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2% 1%
ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และ
ลักษณะทางกายภาพ

18%
39%

อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรม
สมัยใหมํ
การทํองเที่ยวที่มีจํานวนมาก
เกินไป

11%

ปูายร๎านค๎า / ปูายโฆษณา ตํางๆ
24%

5%

ธุรกิจสํวนตัว / ร๎านอาหาร /
โรงแรม / เกสเฮาส๑

รูปภาพที่ 62 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามสิ่งที่เป็นภัยคุกคาม
ตํอพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามอันดับภัยคุกคามที่คาดวําจะ
สํงผลร๎ายแรงที่สุดตํอพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
อันดับภัยคุกคามที่คาดว่าจะส่งผลร้ายแรงที่สุดต่อพื้นที่ชุมชนกาด จานวน
ร้อยละ
กองต้า ทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
ปูายร๎านค๎า/ปูายโฆษณา ตํางๆ
83
41.5
อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหมํ
74
37.0
การทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากเกินไป
43
21.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 14 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามคิดวําอันดับภัยคุกคามที่คาดวําจะสํ งผล
ร๎ายแรงที่สุดตํอพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ คือ
ปู า ยร๎ า นค๎ า / ปู า ยโฆษณา ตํ า ง ๆ จํ า นวน 83 คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 41.5 อาคารตึ ก แถวที่ มี
สถาปัตยกรรมสมัยใหมํ จํานวน 74 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.0 และการทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากเกินไป
จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.5 จึงสามารถแสดงเป็นกราฟได๎ดังนี้
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22%
41%

ปูายร๎านค๎า / ปูายโฆษณา ตํางๆ
อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรม
สมัยใหมํ
การทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากเกินไป

37%

รูปภาพที่ 63 แผนภูมิแสดงปริมาณนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จําแนกตามอันดับภัยคุกคามที่
คาดวําจะสํงผลร๎ายแรงที่สุดตํอพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า
5.2.2. ข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้นา ผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้าน
5.2.2.1. ภัยคุกคามตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทาง
กายภาพที่สําคัญของชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง
จากการศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และ
ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ผู๎วิจัยพบวํามีประเด็นสําคัญ ที่
ปรากฎรายละเอียดจากคําให๎สัมภาษณ๑ ดังนี้
“สิ่งที่เป็นภัยคุกคามสมัยใหม่ คิดว่าเป็น สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น ส่วนตัวคิดว่า
ควรอนุรักษ์สถาปัตยกรรมให้เป็นมรดกของชุมชน” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุรินทรวงศ๑, 2559)
“ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ควรจะมีระเบียบมากกว่านี้ โดยเฉพาะการลงทุนจากนักลงทุนที่จะ
เข้ามาสร้างโรงแรมขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 4–5 ชั้น ซึ่งคิดว่าจะเป็นการบดบังภูมิทัศน์โดยรวม
ของชุมชนไป” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“ขยะที่เกิดจากการจัดการตลาดสดที่ไม่ดีเพียงพอของถนนคนเดิน อีกทั้งป้ายโฆษณาที่
ไม่เป็นระเบียบและบดบังทัศนียภาพของชุมชน” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือตระกูล, 2559)

96
“ความไม่เป็ น ระเบี ย บ ไม่มีวินัยในการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน อีกทั้งป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสินค้าและบริการแก่ชาวบ้านในชุมชนที่เป็น
เจ้ าของ ถือเป็น ปัญหาอีกอย่ างหนึ่ง และสุดท้ายคือ รถยนต์และยานพาหนะต่าง ๆ ที่เข้ามาจอด
ขวางทางการจราจร” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พจนารถ พัฒนานุกูล, 2559)
“ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งกีดขวางทั ศนียภาพ” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ มานะ
เจือตระกูล, 2559)
กลําวโดยสรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของ กาดกองต๎า จังหวัดลําปาง พบวํา ปูายโฆษณาประชาสัมพันธ๑
ตําง ๆ ที่เป็ นสิ่งกีดขวางทั ศนี ยภาพ โดยเฉพาะความไมํเป็นระเบียบ ไมํมีวินัยในการทิ้งขยะของ
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในชุมชน อีกทั้งปูายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ ของสินค๎าและ
บริการแกํชาวบ๎านในชุมชนที่เป็นเจ๎าของ ถือเป็นปัญหาอีกอยํางหนึ่ง และสุดท๎ายคือ รถยนต๑และ
ยานพาหนะตํ าง ๆ ที่ เข๎า มาจอดขวางทางการจราจร จึง สํ งผลให๎ เป็น ภัยคุ กคามสมั ยใหมํ อี กทั้ ง
สถาปัตยกรรมสมัยใหมํตําง ๆ ที่ไมํสอดคล๎องสภาพภูมิทัศน๑ของกาดกองต๎า ดังนั้น ปูายโฆษณาตําง ๆ
ควรจะมีระเบียบมากกวํานี้
5.2.2.2. ผลกระทบตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทาง
กายภาพที่สําคัญของ กาดกองต๎า จังหวัดลําปาง
จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และ
ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของ กาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ผู๎วิจัยพบวํามีประเด็นสําคัญ ดังปรากฎ
รายละเอียดจากคําให๎สัมภาษณ๑ ดังนี้
“จะทาให้บรรยากาศเสีย และไม่เหมาะสมกับพื้นที่กาดกองต้า และจะทาให้นักท่องเที่ยว
หายไป” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุรินทรวงศ๑, 2559)
“อย่างแรกคือสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบ ต่อมาคือเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะภูมิทัศน์ และสุดท้ายคือการดูแลรับผิดชอบและการบริหารจัดการที่จะ
ส่งผลกระทบแน่นอนหากบริหารจัดการได้ไม่ดีเพียงพอ” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“ทาให้ภาพลักษณ์ของพื้นที่เสียหาย อีกทั้งไม่สวยงามต่อทัศนียภาพโดยรวมทั้งหมด ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทาให้ภูมิทัศน์เสียหายของชุมชนกาดกองต้า ” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือ
ตระกูล, 2559)
“ป้าย เพราะทาให้รถยนต์ขวางทางการจราจร อีกทั้งไม่เป็นระเบียบเรียบร้ อย ทาห้า
ภาพลักษณ์ของชุมชนกาดกองต้าเสียหาย เพราะไม่สอดคล้ องกับความเก่าแก่ และอัตลั กษณ์ของ
ชุมชนที่มีจุดเด่นด้านสถาปัตยกรรมเก่าแก่” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พจนารถ พัฒนานุกูล, 2559)
“เสียภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ มานะ เจือตระกูล, 2559)
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กลําวโดยสรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของ กาดกองต๎า จังหวัดลําปางพบวํา ผลกระทบที่สําคัญคือ
1. บรรยากาศของภูมิทัศน๑เสียหาย เพราะวํา สถาปัตยกรรมสมัยใหมํ และปูาย
ประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ นั้นไมํเหมาะสมกับพื้นที่กาดกองต๎า และจะทําให๎นักทํองเที่ยวหายไป
2. ภาพลักษณ๑ของพื้นที่เสียหาย เพราะวํา ไมํสวยงามตํอทัศนียภาพโดยรวม
ทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นปัญหาที่ทําให๎ภูมิทัศน๑เสียหายของชุมชนกาดกองต๎าเสียหาย และจะได๎รับ
ผลกระทบตํอจํานวนนักทํองเที่ยวที่ลดน๎อยลง และความเป็นชุมชนของกาดกองต๎าสูญหายไปทีละ
น๎อย
3. สิ่งแวดล๎อมเสียหาย เพราะวํา ปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องเปลี่ยนแปลง
ไปเพราะภูมิทัศน๑ เนื่ องจากการดูแลรับผิดชอบและการบริห ารจัดการที่จะสํ งผลกระทบ หากไมํ
สามารถบริหารจัดการได๎อยํางดีเพียงพอ
5.2.2.3. ความเหมาะสมของการบริ ห ารจั ด การองค๑ ป ระกอบของภู มิ ทั ศ น๑
วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของกาดกองต๎า จังหวัดลําปางในปัจจุบัน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการบริหารจัดการองค๑ประกอบของ
ภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของกาดกองต๎า จังหวัดลําปางในปัจจุบัน ผู๎วิจัย
พบวํามีประเด็นสําคัญ ดังปรากฎรายละเอียดจากคําให๎สัมภาษณ๑ ดังนี้
“ควรเริ่มจากคนในชุมชน ลงมือจัดการกันเอง เพราะทางภาครัฐเองก็ไม่ได้สนับสนุนใน
ส่วนงบประมาณส่วนนี้ โดยเฉพาะทางเทศบาลฯ ก็เงียบหายไป ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด อีก
ทั้งยังมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีการแบ่งเขตการปกครองของ 2 เขต” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุริน
ทรวงศ๑, 2559)
“ไม่มีความเหมาะสม เพราะปัญหาในพื้นที่มีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน ชุมชนเหนือ
ชุมชนใต้ มีการบริหารจัดการถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เกิด
ความไม่เหมาะสมต่อการพัฒนา” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“มันต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ้าหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็คงไม่ได้
รับ ถึงจะได้รับ มันก็น้อยมาก ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ดังนั้น คนในชุมชนจะต้องช่วยเหลือกันเอง
เพราะภาครัฐไม่ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ เพราะไม่ได้เข้ามาสอบถามกับคนใน
ชุมชนโดยตรง” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือตระกูล, 2559)
“ไม่เหมาะสม เพราะไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐ อีกทั้งยังคลุมเครือ บ่อยครั้งที่ทาโดย
พลการ ไม่มีการปรึกษาหรือประชุมร่วมกันกับทางชุมชนแต่อย่างใด” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พจนารถ พัฒนา
นุกูล, 2559)
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“ทางภาครัฐไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือเท่าที่ควรจะทา อีกทั้งส่วนมากเป็นคนในชุมชน ร่วมกัน
พัฒนามากกว่า” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ มานะ เจือตระกูล, 2559)
กลําวโดยสรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการบริหารจัดการองค๑ประกอบ
ของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของกาดกองต๎า จังหวัดลําปางในปัจจุบัน
พบวํา ไมํเหมาะสม เพราะไมํมีความชัดเจนจากภาครัฐ อีกทั้งยังคลุมเครือ บํอยครั้งที่ทําโดยพลการ
ไมํมีการปรึกษาหรือประชุมรํวมกันกับทางชุมชนแตํอยํางใด เนื่องจากทางภาครั ฐไมํได๎มีสํวนเหลือ
เทําที่ควรจะทํา อีกทั้งสํวนมากเป็นคนในชุมชนรํวมกันพัฒนามากกวํา อาจกลําวได๎วํา การที่จะพัฒนา
ได๎นั้น จะต๎องมีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ๎าหวังความชํวยเหลือจากภาครัฐ ก็คงชํวยแก๎ไข
และพัฒนาอะไรไมํได๎มากนัก ดังนั้นคนในชุมชนจะต๎องชํวยเหลือกั นเอง เพราะภาครัฐไมํได๎ดูแลให๎
ความชํวยเหลือได๎ตรงกับความต๎องการ อีกทั้งไมํได๎เข๎ามาสอบถามกับคนในชุมชนโดยตรง เพราะ
ปัญหาในพื้นที่มีการจัดการปัญหาที่แตกตํางกัน ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ ชุมชนกาดกองต๎าใต๎ มีการ
บริหารจัดการถนนคนเดินแตกตํางกัน ซึ่งเป็นแหลํงเศรษฐกิจของชุมชนที่ไมํเหมือนกัน จึงทําให๎เกิด
ความไมํเหมาะสมตํอการพัฒนา อีกทั้งควรเริ่มจากคนในชุมชน ลงมือจัดการกันเอง เพราะทางภาครัฐ
เองก็ไมํได๎สนับสนุนในสํวนงบประมาณสํวนนี้ โดยเฉพาะทางเทศบาลฯ ก็เงียบหายไป ไมํได๎ให๎ความ
ชํวยเหลือแตํอยํางใด อีกทั้งยังมีการแบํงพรรคแบํงพวก มีการแบํงเขตการปกครองของ 2 เขต
5.3. แนวทางการจัดการองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
การศึกษาแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม ชุมชนกาดกองต๎า
จั งหวัดลํ าปาง ผู๎ วิจั ย ได๎สั มภาษณ๑กับกลุํ มผู๎ เชี่ยวชาญ ผู๎ นํา ผู๎ รู๎ และปราชญ๑ช าวบ๎าน ที่ส ามารถ
ถํายทอดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมกาดกองต๎า อําเภอเมือง จังหวัดลําปางได๎ จํานวน
ทั้งสิ้ น 20 คน โดยผู๎ วิจั ย ได๎คัดเลื อกบทสั มภาษณ๑ที่เป็นประเด็นสําคัญ โดยคัดกรองประเด็นการ
นํ าเสนอที่มีข๎อมู ล ซ้ํากัน ทิ้งไป และนําเสนอเฉพาะบทสั มภาษณ๑ ที่พิจารณาแล๎ ว วํ าเป็นข๎ อมูล การ
สัมภาษณ๑ทชี่ ัดเจนมากที่สุด ดังปรากฏรายละเอียดตํอไปนี้
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5.3.1. ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 15 แสดงคํ า เฉลี่ ย และคํ า สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความคิ ด เห็ น ของนั ก ทํ อ งเที่ ย วและ
ประชาชนในพื้นที่ตอํ แนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
แนวทางการจัดการองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
̅ S.D.
1. ทํานเห็นด๎วยกับการบูรณะปรับปรุงอาคารพักอาศัยเรือนแถวที่มีความสําคัญ ใน 2.04 0.825
ปัจจุบันนี้หรือไมํ
2. ทํานเห็นด๎วยกับการให๎กรมศิลปากรเข๎ามาดูแลอาคารพักอาศัยเรือนแถวที่มี 3.04 0.952
ความสําคัญนี้หรือไมํ
3. ทํานเห็นด๎วยกับการที่มีการติดปูายประกาศ ปูายโฆษณา ในพื้นที่หรือไมํ
2.60 1.701
4. ทํานคิดวําควรมีการควบคุมรูปแบบของปูายให๎เป็นในลักษณะเดียวกันหรือไมํ
4.36 0.935
5. ทํานเห็นด๎วยกับการมีสิ่งปลูกสร๎างที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหมํ ในพื้นที่ 3.64 0.935
หรือไมํ
6.
ทํ า นคิ ด วํ า ควรมี ก ารควบคุ ม รู ป แบบของสิ่ ง ปลู ก สร๎ า งให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ 3.36 1.674
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือไมํ
7. ทํานเห็นด๎วยกับการจัดตลาดนัดถนนคนเดินในปัจจุบัน (เสาร๑ – อาทิตย๑) หรือไมํ 2.44 1.924
8. ทํานคิดวําควรมีการเพิ่มจํานวนวันในการจัดตลาดนัดถนนคนเดินหรือไมํ
2.28 1.870
9. ทํานคิดวําควรมีการลดจํานวนวันในการจัดตลาดนัดถนนคนเดินหรือไมํ
3.56 1.924
10. ทํานคิดวําควรมีการสํงเสริมทางด๎านการทํองเที่ยวเพิ่มในพื้นที่หรือไมํ
3.72 1.870
11. ทํานเห็นด๎วยกับการจัดประชุมขึ้นในชุมชนเพื่อรํวมกันบริหาร และการจัดการ 1- 3.36 1.674
2 ครั้ง ตํอ เดือนหรือไมํ
รวม
3.12 1.480
จากตารางที่ 15 พบวําความคิดเห็ นของนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ตํอแนว
ทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม มีคําเฉลี่ย 3.12 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.48 เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข๎อ เรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน๎อยที่สุด 3 อันดับ พบวํา ทํานคิด
วําควรมีการควบคุมรูป แบบของปูายให๎เป็นในลักษณะเดียวกันหรือไมํ มีคําเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ
ทํานคิดวําควรมีการสํงเสริมทางด๎านการทํองเที่ยวเพิ่มในพื้นที่หรือไมํ มีคําเฉลี่ย 3.72 และทํานเห็น
ด๎วยกับการบูรณะปรับปรุงอาคารพักอาศัยเรือนแถวที่มีความสําคัญ ในปัจจุบันนี้หรือไมํ มีคําเฉลี่ย
2.04
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5.3.2. ข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้นา ผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้าน
5.3.2.1. แนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการดูแล
รักษา
จากการศึกษาแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการ
ดูแลรักษา จากกลุํมผู๎ เชี่ยวชาญ ผู๎นํา ผู๎รู๎ และปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลสําคัญเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหาร และการจัดการ ด๎านการดูแลรักษา ดังปรากฏของคําให๎สัมภาษณ๑ตํอไปนี้
“อยากให้ ร วมทั้ ง 2 ฝั่ ง ของชุ ม ชนกาดกองต้ า เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว โดยเฉพาะการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมของกาดกองต้า เช่น ป้ายโฆษณาไม่ควรติดตั้งจนบดบังภูมิทัศน์
และสายไฟฟ้าที่ควรนาลงใต้ดิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา ไม่บดบังภูมิทัศน์ของ
ชุมชนโดยภาพรวมทั้งหมด” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุรินทรวงศ๑, 2559)
“ต้องมีการใช้พลังชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และจากคนในชุมชน ต้องประสานและสามัคคีกัน ร่วมกันพัฒนาให้ ดี
ยิ่งขึ้น” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“ก็อยากจะให้มันมีการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และคนในชุมชน
กาดกองต้ามากกว่านี้ เพราะมันจะต้องมีการประชุมปัญหาร่วมกัน แล้วกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดาเนินการเพียงลาพัง แบบนั้นมันแก้ไขปัญหาได้ไม่เพียงพอหรือ
ปัญหาที่แก้ไขได้ มันก็น้อย” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือตระกูล, 2559)
“ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ และประชาชนในชุมชนเองนั้น จะต้องสละเวลา
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่านี้ ต้องเข้ามามีส่ว นร่วมต่อการพัฒนาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ประชุมและกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ให้ เกิ ดการพัฒ นาขึ้นในชุมชน” (ผู๎ให๎สั มภาษณ๑
พจนารถ พัฒนานุกูล, 2559)
“อยากให้ ทางภาครัฐ เข้ามามีส่ว นช่วยส่ งเสริมดูแลมากกว่านี้ โดยเฉพาะการจัดการ
นักท่องเที่ยว เพราะคนในชุมชนไม่ได้กาลังความสามารถดูแลได้ในส่วนนี้ ” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ มานะ เจือ
ตระกูล, 2559)
กลํ าวโดยสรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมด๎านการดูแลรักษา พบวําต๎องมีการใช๎พลังชุมชนโดยเน๎นการมีสํวนรํวมตํอการแก๎ปัญหา
รํวมกัน ไมํวําจะเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และจากคนในชุมชน ต๎องประสานและสามัคคีกัน
รํวมกันพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น โดยจะต๎องมีการทํางานรํวมกันระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน และคนใน
ชุมชนกาดกองต๎ามากกวํานี้ เพราะการพัฒนานั้น จะต๎องมีการประชุมปัญหารํวมกัน แล๎วกําหนดแนว
ทางการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ไมํใชํฝุายใดฝุายหนึ่งดําเนินการเพียงลําพัง แบบนั้นจะไมํสามารถแก๎ไข
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ปัญหาได๎ และอาจจะไมํเพียงพอกับการแก๎ไขปัญหาดังกลําว อีกทั้งคนในชุมชนควรจะต๎องมีสํวนรํวม
มากกวํานี้ และประชาชนในชุมชนกาดกองต๎าทุกคนนั้น ควรจะต๎องสละเวลาสํวนตนเพื่อประโยชน๑
สํวนรวม โดยควรเข๎ามามีสํวนรํวมตํอการพัฒนาในกิจกรรมตําง ๆ ที่ประชุมและกําหนดแนวทางการ
พัฒนารํวมกัน ให๎เกิดการพัฒนาขึ้ นในชุมชน เพราะการใช๎พลังชุมชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมตํอการ
แก๎ปัญหารํวมกัน ไมํวําจะเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และจากคนในชุมชน จะต๎องเริ่มจากมี
การประสานและการมีความสามัคคีกัน เพื่อการพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น
5.3.2.2. แนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการรักษา
ให๎คงสภาพ
จากการศึกษาแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการ
รักษาให๎คงสภาพ จากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎นํา ผู๎รู๎ และปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลสําคัญเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหาร และการจัดการ ด๎านการรักษาให๎คงสภาพ ดังปรากฏของคําให๎สัมภาษณ๑ตํอไปนี้
“อันที่จริงควรมีส่วนช่วยกันรักษาความสะอาดของทั้ง 2 เขต ไม่ใช่ของเขตใดเขตหนึ่ง
เป็นต้น” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุรินทรวงศ๑, 2559)
“ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ก าดกองต้ า ควรติ ด ตั้ ง บริ เ วณปากทางเข้ า ถนนคนเดิ น หรื อ จุ ด ที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจน แต่จะต้องไม่เป็นการบดบั งภูมิทัศน์ โดยเฉพาะการไปบดบังป้ายสัญญาณจราจร
กาดกองต้าอันเก่า ควรมีการออกแบบที่ดี” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“ต้องมีการประชุมปัญหาร่วมกัน แล้วกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งดาเนินการเพียงลาพัง แบบนั้นมันแก้ไขปัญหาได้ ไม่เพียงพอหรือปัญหาที่แก้ไขได้ มันก็
น้อย” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือตระกูล, 2559)
“ไม่มีอะไรเสนอแนะเท่าไหร่ เพราะชุมชนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ควรจะ
รักษาไว้อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยจะต้องพิจารณาประเด็นของปัญหาความสะอาด โดยจะต้องจัดภูมิ
ทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พจนารถ พัฒนานุกูล, 2559)
“ปัญหาความสะอาด โดยจะต้องจัดภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑
มานะ เจือตระกูล, 2559)
กลํ าวโดยสรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑
วัฒ นธรรมด๎านการรั ก ษาให๎ ค งสภาพ พบวํา จะต๎องมีการประชุมปั ญหารํว มกัน แล๎ ว กําหนดแนว
ทางการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ไมํใชํฝุายใดฝุายหนึ่งดําเนินการเพียงลําพัง เพราะชุมชนมีเอกลักษณ๑
เฉพาะตัวอยูํแล๎ว เพียงแตํควรจะรักษาไว๎อยํางยั่งยืนตลอดไป โดยจะต๎องพิจารณาประเด็นของปัญหา
ความสะอาด โดยจะต๎องจัดภูมิทัศน๑ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย อาจกลําวได๎วํา ปัญหาด๎านการรักษาให๎
คงสภาพ เป็นปัญหาที่เกิดจากขยะ ที่จะต๎องมีการชํวยกันรักษาความสะอาดของทั้ง 2 เขต ไมํใชํของ
เขตใดเขตหนึ่ง โดยจะต๎องจัดภูมิทัศน๑ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย มีปูายสัญลักษณ๑กาดกองต๎า โดยทํา
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การติดตั้งบริเวณปากทางเข๎าถนนคนเดินหรือจุดที่สังเกตเห็นได๎ชัดเจน แตํจะต๎องไมํเป็นการบดบังภูมิ
ทัศน๑ โดยเฉพาะการไปบดบังปูายสัญญาณจราจรกาดกองต๎าอันเกํา ควรมีการออกแบบที่ดี
5.3.2.3. แนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการปรับ
ประโยชน๑ใช๎สอย
จากการศึกษาแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการ
ปรับ ประโยชน๑ใช๎ส อย จากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ นํา ผู๎ รู๎ และปราชญ๑ช าวบ๎าน ผู๎ วิจัยได๎ข๎อมูลสํ าคัญ
เกี่ย วกับ แนวทางการบริห าร และการจัดการ ด๎านการปรับประโยชน๑ใช๎สอย ดังปรากฏของคําให๎
สัมภาษณ๑ตํอไปนี้
“ควรจะต้องมีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบกาดกองต้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภูมิ
ทัศน์ทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งกาดกองต้าเหนือ และกาดกองต้าใต้” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุรินทรวงศ๑, 2559)
“จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการที่ดี เพื่อให้มีการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่เป็นทั้งการอนุรักษ์ บนพื้นฐานการพัฒนาภูมิทัศน์ของกาดกองต้าที่มี
สถาปัตยกรรมเก่าแก่เป็นต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“จะต้องมีการพัฒ นาบนแนวทางการอนุรักษ์ ไม่ควรจะเน้นผลประโยชน์มากเกินไป
เพราะความเป็นชุมชนของกาดกองต้าที่มีลักษณะเก่าแก่และดั้งเดิม ก็ถือเป็นจุดเด่นหลักของเราที่ต้อง
รักษาไว้” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือตระกูล, 2559)
“แนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ใช้สอย ควรเริ่มจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับกาดกองต้าร่วมกันทั้งกาดกองต้าเหนือ และกาดกองต้าใต้ เพื่อให้มีการร่วมกันพัฒนาภูมิ
ทัศน์ร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พจนารถ พัฒนานุกูล ,
2559)
“อยากจะให้ร่ วมกัน พัฒนากาดกองต้า โดยพัฒนาร่วมกันทั้ง 2 ฝั่ง เพราะการพัฒนา
ประโยชน์ร่วมกัน สิ่งสาคัญคือความสามัคคี การร่วมกันพัฒนา จะทาให้เกิดประโยชน์ที่ดียิ่งกว่าการให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาการพัฒนาแต่เพียงฝ่ายเดียว” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ มานะ เจือตระกูล, 2559)
กลําวโดยสรุป จากการศึกษาแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม
ด๎านการปรับประโยชน๑ใช๎สอย พบวําควรจะมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับกาดกองต๎า
รํวมกันทั้งกาดกองต๎าเหนือ และกาดกองต๎าใต๎ เพื่อให๎มีการรํวมกันพัฒนาภูมิทัศน๑รํวมกัน ซึ่งจะทําให๎
ได๎รับประโยชน๑รํวมกันทั้งสองฝุาย เพราะการพัฒนาประโยชน๑รํวมกัน สิ่งสําคัญคือความสามัคคี การ
รํวมกันพัฒนา จะทําให๎เกิดประโยชน๑ที่ดียิ่ งกวําการให๎ฝุายใดฝุายหนึ่งทําการพัฒนาแตํเพียงฝุายเดียว
อีกทั้งจะต๎องมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการจัดการที่ดี เพื่อให๎มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
ชุ ม ชนไปในทิ ศ ทางที่ เ ป็ น ทั้ ง การอนุ รั ก ษ๑ บนพื้ น ฐานการพั ฒ นาภู มิ ทั ศ น๑ ข องกาดกองต๎ า ที่ มี
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สถาปัตยกรรมเกําแกํเป็นต๎น ทุนให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด โดยการพัฒนาภูมิทัศน๑โดยรอบกาดกองต๎า
รํวมกัน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอภูมิทัศน๑ทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งกาดกองต๎าเหนือและกาดกองต๎าใต๎
5.3.2.4. แนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการพัฒนา
และสร๎างสรรค๑ใหมํ
จากการศึกษาแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมด๎านการ
พัฒนาและสร๎างสรรค๑ใหมํ จากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎นํา ผู๎รู๎ และปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลสําคัญ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร และการจัดการ ด๎านการพัฒนาและสร๎างสรรค๑ใหมํ ดังปรากฎของคําให๎
สัมภาษณ๑ตํอไปนี้
“อยากให้มีการรวมชุมชนกาดกองต้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการ
พัฒนาที่สอดคล้ องกัน โดยเฉพาะการแบ่งเขตกันแบบนี้ ไม่เหมาะสม เหมือนเป็นปมปัญหาความ
ขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์เชิงพัฒนา เช่น ถนนคนเดิน ที่จริงควรมีส่วนช่วยกันรักษาความสะอาดของ
ทั้ง 2 เขต ไม่ใช่ของเขตใดเขตหนึ่ง เป็นต้น” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ทวีศักดิ์ สุรินทรวงศ๑, 2559)
“ควรมีการจัดการกับแผงลอยของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกาดกองต้าใต้ โดยให้เป็นระเบียบ
มากกว่านี้ เพื่อความเรียบร้อยของชุมชน” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ เกียรติชัย มานะศิลป์, 2559)
“อยากให้มีสัญลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นที่กาดกองต้า เพื่อบ่งบอกว่าได้เข้ามายังพื้นที่กาด
กองต้า เพื่ อสร้ างแบรนด์ให้ กับ ชุมชนกาดกองต้า ให้ เ ป็น ที่จ ดจา เพราะคนสมัยนี้ ช อบถ่า ยรู ปกั บ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ หากเขาเอาไปให้เพื่อน ๆ ดู คนอื่น ๆ ก็อยากจะมาเที่ยวกาดกองต้าอีก ” (ผู๎ให๎
สัมภาษณ๑ ธิดารัตน๑ เจือตระกูล, 2559)
“จะต้องสร้างแบรนด์ให้กับชุมชนกาดกองต้าให้เป็นที่จดจา” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ พจนารถ
พัฒนานุกูล, 2559)
“อยากให้มีป้ายสัญลักษณ์ของจุดสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะป้ายเส้นทางการมาถึงตลาด
กาดกองต้า และป้ายอกเส้นทางให้มีการทาความสะอาดในทุกวันเสาร์ ” (ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ มานะ เจือ
ตระกูล, 2559)
กลํ าวโดยสรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑
วัฒนธรรมด๎านการพัฒนาและสร๎างสรรค๑ใหมํ พบวําจะต๎องสร๎างแบรนด๑ให๎กับชุมชนกาดกองต๎าให๎เป็น
ที่จดจํา โดยมีสัญลักษณ๑แสดงขอบเขตพื้นที่กาดกองต๎า เพื่อบํงบอกวําได๎เข๎ามายังพื้นที่กาดกองต๎า
เพื่อสร๎างแบรนด๑ให๎กับชุมชนกาดกองต๎าให๎เป็นที่จดจํา เพราะคนสมัยนี้ชอบถํายรูปกับสัญลักษณ๑ตําง
ๆ หากเขาเอาไปให๎เพื่อน ๆ ดู คนอื่น ๆ ก็อยากจะมาเที่ยวกาดกองต๎าอีก อีกทั้งควรมีการจัดการกับ
แผงลอยของพํอค๎าแมํค๎าในตลาดกาดกองต๎าใต๎ โดยให๎เป็นระเบียบมากกวํานี้ เพื่อความเรียบร๎อยของ
ชุมชน ตลอดจนการติดตั้งปูายสัญลักษณ๑ของจุดสําคัญตําง ๆ โดยเฉพาะปูายเส๎นทางการมาถึงตลาด
กาดกองต๎า และปูายอกเส๎นทางให๎มีการทําความสะอาดในทุกวันเสาร๑ ซึ่งสิ่งตําง ๆ เหลํานี้จะเกิดขึ้น
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ได๎ ก็ตํอเมื่อมีการรวมชุมชนกาดกองต๎าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให๎เกิดความสามัคคีและการพั ฒนาที่
สอดคล๎องกัน โดยเฉพาะการแบํงเขตกันแบบนี้ ไมํเหมาะสม เหมือนเป็นปมปัญหาความขัดแย๎งที่ไมํ
เกิดประโยชน๑เชิงพัฒนา เชํน ถนนคนเดินที่จริงควรมีสํวนชํวยกันรักษาความสะอาดของทั้ง 2 เขต
ไมํใชํของเขตใดเขตหนึ่ง ฯลฯ
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บทที่ 6
สรุปสาระสาคัญและข้อเสนอแนะ
การศึกษาองค๑ป ระกอบภูมิทัศน๑และวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนกาดกองต๎า จังหวัด
ลําปางครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ทําการสรุป และข๎อเสนอแนะ ดังปรากฎรายละเอียดตํอไปนี้
6.1 สรุปสาระสําคัญ
6.2 ข๎อเสนอแนะ
6.1 สรุปสาระสาคัญ
6.1.1 องค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของชุมชน
กาดกองต๎า จังหวัดลําปาง
6.1.1.1 ข๎อมูลทั่วไปของนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีจํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.5 มีอาชีพ
ค๎าขาย จํานวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.0 มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.5
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/ปวส.จํานวน 129 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.5 นักทํองเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่สํวนใหญํมีความเกี่ยวข๎องกับชุมชนกาดกองต๎า คือ เป็นผู๎ครอบครองอาคารเกําที่มีความสําคัญ
ในอดีต จํานวน 108 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.0 มีระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชนกาดกองต๎า คือ ต่ํากวํา
20 ปี จํานวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.5 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 – 25,000 บาท จํานวน
112 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.0 มีภูมิลําเนาเดิมกํอนย๎ายเข๎ามา ชุมชนกาดกองต๎า คือ ย๎ายมาจากตําง
อําเภอ ภายในจังหวัดลําปาง จํานวน 34 คน
6.1.1.2 องค๑ประกอบภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของ
ชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง
จากการลงสํ า รวจพื้ น ที่ ด๎ ว ยวิ ธี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น กลุํ ม ตั ว อยํ า งจาก
นักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ พบวําความคิดเห็นจากกลุํมตัวอยํางในชุมชนกาดกองต๎าสํวนใหญํ
ให๎ความสําคัญ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ๑ที่สื่อถึงพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และ
ลั ก ษณะทางกายภาพ คื อ สถาปั ต ยกรรมเกํ า แกํ ที่ สํ า คั ญ จํ า นวน 76 คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 38.0
รองลงมา คือ ยํานชุมชนที่พักอาศัย จํานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.5 และลํ าดับสุดท๎าย คือ
ตลาดนัดถนนคนเดิน จํานวน 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.5 สํวนการจัดอันดับความสําคัญเรื่องสิ่งที่
เป็นเอกลักษณ๑ที่สื่อถึงพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
พบวําความคิดเห็นจากกลุํมตัวอยํางในชุมชนกาดกองต๎าสํวนใหญํให๎ความสําคัญที่สุด คือ มีตลาดนัด
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ถนนคนเดิน จํ านวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.0 รองลงมา คือ มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สําคัญ
จํานวน 91 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.5 และยํานแหลํงทํองเที่ยวจํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.5
6.1.2 ความสําคัญของปัญหาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑ วัฒนธรรม และลักษณะทาง
กายภาพที่สําคัญของชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง
ความสําคัญของปัญหาองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่
สํ า คั ญ ของชุ ม ชนกาดกองต๎ า จั ง หวั ด ลํ า ปาง จาการลงสํ า รวจพื้ น ที่ ข องผู๎ วิ จั ย ด๎ ว ยวิ ธี ก ารแจก
แบบสอบถามจากนักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ พบวํา คําตอบที่ได๎จากกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ สิ่ง
ที่เป็นภัยคุกคามตํอพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ คือ
ภัยคุกคามที่คาดวําจะสํงผลร๎ายแรงที่สุดตํอพื้นที่ชุมชนกาดกองต๎า ทางด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และ
ลักษณะทางกายภาพ คือ ปูายร๎ านค๎า/ปูายโฆษณาตําง ๆ จํานวน 83 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.5
รองลงมาคืออาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหมํจํานวน 79 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.5
ภัยคุกคามตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพที่สําคัญของ
ชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง พบวําเกิดทัศนะอุจาดจากปูายโฆษณาประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ ที่เป็นสิ่ง
กีดขวางทัศนียภาพ โดยเฉพาะความไมํเป็นระเบียบ ไมํมีวินัยในการทิ้งขยะของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามา
ทํองเที่ยวในชุมชน อีกทั้งปูายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ ของสินค๎าและบริการแกํชาวบ๎านใน
ชุมชนที่เป็นเจ๎าของ ถือเป็นปัญหาอีกอยํางหนึ่ง และสุดท๎าย คือ รถยนต๑และยานพาหนะตํา ง ๆ ที่เข๎า
มาจอดขวางทางการจราจร จึ ง สํ ง ผลให๎ เ ป็ น ภั ย คุ ก คามสมั ย ใหมํ อี ก หนึ่ ง ประเด็ น สํ า คั ญ อี ก ทั้ ง
สถาปัตยกรรมสมัยใหมํตําง ๆ ที่ไมํสอดคล๎องสภาพภูมิทัศน๑ของชุมชนกาดกองต๎า ดังนั้นปูายโฆษณา
ตําง ๆ ควรมีการจัดการกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่ดีขึ้นในการโฆษณาหรือห๎ามไมํให๎ติด ปูายโฆษณา
ในชุมชนกาดกองต๎าเลย
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วําผลกระทบตํอองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะ
ทางกายภาพที่สําคัญของชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปางมีดังนี้
1. บรรยากาศความเป็น เป็ นภู มิทัศ น๑วั ฒ นธรรมของชุมชนกาดกองได๎ เริ่ มสู ญ เสี ยไป
เพราะวําสถาปัตยกรรมสมัยใหมํ และปูายประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ นั้นไมํเหมาะสมกับพื้นที่ ชุมชนกาด
กองต๎า และทําให๎นักทํองเที่ยวลดน๎อยลง
2. ภาพลั กษณ๑ของพื้นที่เสี ยหาย เพราะวํา เกิดทัศนะอุจาดไมํส วยงามตํอทัศนียภาพ
โดยรวมทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นปัญหาที่ทําให๎ภูมิทัศน๑เสียหายของชุมชนกาดกองต๎าเสีย หาย และจะ
ได๎รับผลกระทบตํอจํานวนนักทํองเที่ยวที่ลดน๎อยลง และความเป็นชุมชนของกาดกองต๎าสูญหายไปที
ละน๎อย

107
3. สภาพสิ่งแวดล๎อมเสียหาย เพราะวําปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องเปลี่ยนแปลงไป
เพราะภูมิทัศน๑ เนื่ องจากการดูแลรับผิ ดชอบและการบริห ารจัดการที่จะสํงผลกระทบทําให๎ความ
เสียหาย หากไมํสามารถบริหารจัดการได๎อยํางดีเพียงพอ
ความเหมาะสมของการบริหารจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะ
ทางกายภาพที่สําคัญของชุมชนกาดกองต๎า จังหวัดลําปาง ในปัจจุบันพบวําไมํเหมาะสม เพราะไมํมี
ความชัดเจนจากภาครัฐ อีกทั้งยังคลุมเครือ บํอยครั้ง ที่ทําโดยพลการ ไมํมีการปรึกษาหรือประชุม
รํวมกันกับทางชุมชนแตํอยํางใด เนื่องจากทางภาครัฐไมํได๎มีสํวนชํวยเหลือเทําที่ควรจะทํา อีกทั้ง
สํวนมากการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นมาจากคนในชุมชนรํวมกันพัฒนามากกวํา กลําวได๎วํา การที่จะ
พัฒนาได๎นั้น จะต๎องมีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ๎ารอความชํวยเหลือจากภาครัฐ ก็คงชํวย
แก๎ไขและพัฒนาอะไรไมํได๎มากนัก ดังนั้นคนในชุมชนจะต๎องชํวยแก๎ปัญหา เพราะภาครัฐไมํได๎ดูแลให๎
ความชํวยเหลือได๎ตรงกับความต๎องการ อีกทั้งไมํได๎เข๎ามาสอบถามกับคนในชุมชนโดยตรง เพราะ
ปัญหาในพื้นที่มีการจัดการปัญหาที่แตกตํ างกัน ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ ชุมชนกาดกองต๎าใต๎ มีการ
บริหารจัดการถนนคนเดินแตกตํางกัน ซึ่งเป็นแหลํงเศรษฐกิจของชุมชนที่ไมํเหมือนกัน จึงทําให๎เกิด
ความไมํเหมาะสมตํอการพัฒนา อีกทั้งควรเริ่มจากคนในชุมชน ลงมือจัดการกันเอง เพราะทางภาครัฐ
เองก็ไมํได๎สนับสนุนในสํวนงบประมาณสํวนนี้ โดยเฉพาะทางเทศบาล ก็เงียบหายไป ไมํได๎ให๎ความ
ชํวยเหลือแตํอยํางใด อีกทั้งยังมีการแบํงพรรคแบํงพวก มีการแบํงเขตการปกครองของ 2 เขต
6.1.3. แนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของชุมชนกาดกองต๎า
จังหวัดลําปาง
6.1.3.1. ข๎อ มูล จากนักทํ องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ พบวํา แนวทางการ
จัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรม มีคําเฉลี่ย 3.12 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.48 เมื่อ
พิจารณาจําแนกเป็นรายข๎อ เรียงลําดับจากมากที่สุดไปหาน๎อยที่สุด 3 อันดับ คือ ลําดับที่หนึ่งควรมี
การควบคุมรูปแบบของปูายให๎เป็นในลักษณะเดียวกัน มีคําเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือควรมีการสํงเสริม
ทางด๎านการทํองเที่ยวเพิ่มในพื้นที่ มีคําเฉลี่ย 3.72 และควรจัดการบูรณะปรับปรุงอาคารพักอาศัย
เรือนแถวที่มีความสําคัญในปัจจุบัน มีคําเฉลี่ย 2.04
6.1.3.2. ข๎อมูลจากกลุํมผู๎ เชี่ยวชาญ ผู๎ นํา ผู๎ รู๎ และปราชญ๑ชาวบ๎าน สามารถ
จําแนกแนวทางการจัดการองค๑ประกอบของภูมิทัศน๑วัฒนธรรมได๎ดังนี้
1. ด๎านการดูแลรักษา พบวําต๎องมีการใช๎พลังชุมชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมตํอ
การแก๎ปัญหารํวมกัน ไมํวําจะเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และจากคนในชุมชน ต๎องรํวมมือ
กันพัฒนาชุมชนกาดกองต๎าให๎ดียิ่งขึ้น โดยจะต๎องมีการทํางานรํวมกันระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน
และคนในชุมชนกาดกองต๎ามากกวํานี้ เพราะการพัฒนานั้น จะต๎องมีการประชุมปัญหารํวมกัน เพื่อ
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กําหนดหาแนวทางการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ไมํใชํฝุายใดฝุายหนึ่งดําเนินการเพียงลําพัง แบบนั้นจะไมํ
สามารถแก๎ไขปัญหาได๎ และอาจจะไมํเพียงพอกับการแก๎ไขปัญหาดังกลําว อีกทั้งคนในชุมชนควร
จะต๎องมีสํวนรํวมมากกวํานี้ และประชาชนในชุมชนกาดกองต๎าทุกคนนั้น ควรจะสละเวลาสํวนตนเพื่อ
ประโยชน๑สํวนรวม โดยควรเข๎ามามีสํวนรํวมตํอการพัฒนาในกิจกรรมตําง ๆ ที่ประชุมและกําหนดแนว
ทางการพัฒนารํวมกัน ให๎เกิดการพัฒนาขึ้นในชุ มชน เพราะการใช๎พลังชุมชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวม
ตํอการแก๎ปัญหารํวมกัน ไมํวําจะเป็นจากภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และจากคนในชุมชน จะต๎องเริ่ม
จากมีการประสานและการมีความสามัคคีกัน เพื่อการพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น
2. ด๎านการรักษาให๎คงสภาพ พบวําจะต๎องมีการประชุมปัญหารํว มกั น แล๎ ว
กําหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหารํวมกัน ไมํใชํฝุายใดฝุายหนึ่งดําเนินการเพียงลําพัง เพราะชุมชนมี
เอกลักษณ๑เฉพาะตัวอยูํแล๎ว เพียงแตํควรจะรักษาไว๎อยํางยั่งยืนตลอดไป โดยจะต๎องพิจารณาประเด็น
ของปัญหาความสะอาด โดยจะต๎องจัดภูมิทัศน๑ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย อาจกลําวได๎วํ า ปัญหาด๎าน
การรักษาให๎คงสภาพ เป็นปัญหาที่เกิดจากขยะ ที่จะต๎องมีการชํวยกันรักษาความสะอาดของทั้ง 2
เขต ไมํใชํของเขตใดเขตหนึ่ง โดยจะต๎องจัดภูมิทัศน๑ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย มีปูายสัญลักษณ๑ ชุมชน
กาดกองต๎า โดยทําการติดตั้งบริเวณปากทางเข๎าถนนคนเดินหรือจุดที่สังเกตเห็นได๎ชัดเจน แตํจะต๎อง
ไมํเป็นการบดบังภูมิทัศน๑ โดยเฉพาะการไปบดบังปูายสัญญาณจราจรของชุมชนกาดกองต๎าแบบเดิม
ควรมีการออกแบบที่ดี
3. ด๎า นการปรั บประโยชน๑ ใช๎ ส อย ควรจะมี ก ารศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาที่
เหมาะสมกับชุมชนกาดกองต๎ารํวมกันทั้ง ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ และชุมชนกาดกองต๎าใต๎ เพื่อให๎มี
การรํวมกันพัฒนาภูมิทัศน๑รํวมกัน ซึ่งจะทําให๎ได๎รับประโยชน๑รํวมกันทั้งสองฝุาย เพราะการพัฒนา
ประโยชน๑รํวมกัน สิ่งสําคัญคือความสามัคคี การรํวมกันพัฒนา จะทําให๎เกิดประโยชน๑ที่ดียิ่งกวําการให๎
ฝุายใดฝุายหนึ่งทําการพัฒนาแตํเพียงฝุายเดียว อีกทั้งจะต๎องมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการ
จัดการที่ดี เพื่อให๎มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่เป็นทั้งการอนุรักษ๑ บนพื้นฐาน
การพัฒนาภูมิทัศน๑ของชุมชนกาดกองต๎าที่มีสถาปัตยกรรมเกําแกํเป็นต๎นทุนให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
โดยการพัฒนาภูมิทัศน๑โดยรอบชุมชนกาดกองต๎ารํวมกัน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอภูมิทัศน๑ทั้ง 2 ฝั่ง ทั้ง
ชุมชนกาดกองต๎าเหนือ และชุมชนกาดกองต๎าใต๎
4. ด๎านการพัฒนาและสร๎างสรรค๑ใหมํ พบวําจะต๎องสร๎างแบรนด๑ให๎กับชุมชน
กาดกองต๎าให๎เป็นที่จดจํา โดยมีสัญลักษณ๑แสดงขอบเขตพื้นที่ ชุมชนกาดกองต๎า เพื่อบํงบอกวําได๎เข๎า
มายังพื้นทีช่ ุมชนกาดกองต๎าแล๎ว เพื่อเป็นสร๎างเอกลักษณ๑ให๎กับชุมชนกาดกองต๎าให๎เป็นที่จดจํา เพราะ
คนสมัยนี้ชอบถํายรูปกับสัญลักษณ๑ตําง ๆ หากเขาเอาไปให๎เพื่อนๆ คนอื่น ๆ ดูก็อยากจะมาเที่ยว
ชุมชนกาดกองต๎าที่มีความเป็นเอกลักษณ๑ด๎านภูมิทัศน๑วัฒนธรรม อีกทั้งควรมีการจัดการกับแผงลอย
ของพํอค๎าแมํค๎าในตลาดชุมชนกาดกองต๎าใต๎ให๎เป็นระเบียบมากกวํานี้ เพื่อความเรียบร๎อยของชุมชน
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ตลอดจนการติดตั้งปูายสัญลักษณ๑ของจุดสําคัญตําง ๆ โดยเฉพาะปูายเส๎นทางการมาถึงชุมชนกาด
กองต๎า และปูายบอกเส๎นทางให๎มีการทําความสะอาดในทุกวันเสาร๑ ซึ่งสิ่งตําง ๆ เหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ ก็
ตํ อ เมื่ อ มี ก ารรวมชุ ม ชนกาดกองต๎ า เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความสามั ค คี แ ละการพั ฒ นาที่
สอดคล๎องกัน โดยเฉพาะการแบํงเขตกันแบบนี้ ผู๎วิจัยคิดวํา ไมํเหมาะสม เนื่องจากทําให๎เกิด ปัญหา
ความขัดแย๎ งที่ไมํเกิดประโยชน๑ เชิงพัฒนา เชํ น ถนนคนเดิน ทุกคนควรมีสํ วนชํว ยกันรักษาความ
สะอาดของทั้ง 2 เขต ไมํใชํของเขตใดเขตหนึ่ง เป็นต๎น
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1. ข๎อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่
6.2.1.1. ควรทําการศึกษาความต๎องการและความสําคัญเรํงดํวนของชุมชน โดย
ทําการศึกษาด๎ว ยวิธีการและเครื่ องมือวิจัย ที่มีความนําเชื่อถือมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถจัดลํ าดับ
ความสําคัญของปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาของคนในพื้นที่อยํางถูกต๎องมากที่สุด และ
สามารถกําหนดวัตถุประสงค๑ของการพัฒนาพื้นที่ได๎
6.2.1.2. ควรทําการเก็บข๎อมูลโดยแบบสอบถามกับคนในพื้นที่เพื่อให๎สามารถได๎
กลุํมตัวอยํางที่ถูกจํากัดเฉพาะในขอบเขตพื้นที่เทํานั้น แตํความคิดเห็นของประชาชนภายนอกชุมชนที่
อยูํใกล๎กัน ยํอมมีความสําคัญเหมือนกัน เนื่องจากชุมชนที่อยูํใกล๎กัน มี ถํายทอดวัฒนธรรมถึงกันได๎
ดังนั้นควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชนนี้ด๎วย
6.2.1.3. การพัฒนาองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาที่มีอยูํในพื้นที่เป็นการจัดการการ
ใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ยั่งยืน กํอให๎เกิดเอกลักษณ๑ และจิตสํานึกใน
การมีสํวนรํวม การปลูกฝังและให๎ความรู๎กับเยาวชนด๎านความสําคัญและการรักษาทุนทางสังคมใน
ท๎องถิ่นเพื่อการยังชีพบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อให๎เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และ ความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นตน อันจะเป็นการผลักดันให๎ มีการอนุรักษ๑พื้นที่ให๎คงอยูํสืบตํอไป
6.2.2 การวิเคราะห๑การเกิดปัญหาภายในพื้นที่
พื้นที่ศึกษามีสภาพปัญหาตามสภาพแวดล๎อมซึ่งปัญหาที่นํามาในการวิ เคราะห๑นั้นเป็น
ปัญหาที่สํงผลกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของกาดกองต๎าโดยแบํงออกเป็นกลุํมปัญหาทางด๎านกายภาพดังนี้
(ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
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รูปภาพที่ 64 ผังสภาพปัญหาภายในพื้นที่ (จากการศึกษาของผู๎วิจัย)
6.2.2.1. ปัญหาการจอดรถที่ไมํเป็นระเบียบ และปัญหาการจราจรแออัด โดย
สภาพปัญหาของพื้นที่บริเวณด๎านซ๎ายสุดเป็นจุดทางเข๎าสูํถนนของกาดกองต๎าซึ่งเป็นจุดที่มีการจอดรถ
ข๎างทางหนาแนํนทําให๎การจราจรของรถยนต๑ผํานลําบาก สํงผลให๎มีปัญหารถติด และตามซอยตํางที่
เป็นทางเข๎าไปสูํถนนเส๎นหลักคือถนนตลาดเกํา มักพบรถรับจ๎างสองแถว จอดเพื่อรอรับผู๎ โดยสาร โดย
มีการจอดกีดขวางเส๎นทางจราจรโดยบริเวณซอยที่พบวํามีการจอดกีดขวางเส๎นทางจราจรได๎แกํ ซอย
ถนนสวนดอก ซอยเจริญเมือง ซอยถนนทิพย๑วรรณ และซอยถนนไปรษณีย๑
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6.2.2.2. ปัญหาสภาพภูมิทัศน๑ทรุดโทรมที่พบในพื้นที่พบบริเวณพื้นที่เปิดโลํงที่
ไมํมีการใช๎งาน โดยพบปัญหาวัชพืชขึ้นขาดการดูแลทําให๎สภาพภูมิทัศน๑บริเวณดังกลําวไมํสวยงามและ
บริเวณริมแมํน้ําที่มีวัชพืชขึ้นและไมํเป็นระเบียบ ในบริเวณชุมชนที่เป็นที่อยูํอาศัยพบวํามีการทิ้งขยะที่
ไมํเป็นระเบียบสํงผลทําให๎สภาพภูมิทัศน๑ไมํสวยงาม
6.2.2.3. บริเวณอาคารพาณิชยกรรมในพื้นที่พบวํามีการติดตั้งปูายโฆษณาสํงผล
ให๎ความสวยงามของภูมิทัศน๑ลดลงเชํนบริเวณตามร๎านค๎าริมถนนตลาดเกําและถนนทิพย๑ช๎างพบวํามี
การติดตั้งปูายโฆษณาจํานวนมาก และยังมีการติดปูายตามอาคารเกําที่ควรอนุรักษ๑ทําให๎สภาพอาคาร
เกําไมํสวยงามและดูทรุดโทรม และปัญหาความไมํสวยงามของเสาไฟและสายไฟที่บดบังความสวยงาม
ของตัวอาคารเกํา ซึ่งปัญหานี้พบมากบริเวณถนนตลาดเกํามีเสาไฟและสายไฟอยูํมาก และมีการติดตั้ง
ปูายโฆษณาที่เป็นกันสาด บางจุดเป็นปูายที่มีสีสันฉูดฉาด เมื่อมองไปยังอาคารทําให๎เกิดความขัดแย๎งดู
ไมํสวยงามองค๑ประกอบเหลํานี้ควรถูกนําออกไปเพื่อให๎เห็นตัว อาคารได๎อยํางชัดเจนและให๎เกิดความ
สวยงาม
6.2.2.4. ปัญหารูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหมํที่มีความขัดแย๎งกับอาคารที่อนุ
รักและอาคารเกํา ซึ่งภายในพื้นที่พบวํามีอาคารสมัยใหมํที่มีรูปแบบขัดแย๎งกับอาคารเกําพบมากตาม
อาคารอยูํ อาศัยของคนในชุมชนที่สร๎างขึ้นมาใหมํตามยุคสมัยโดยความรุนแรงของปัญหานั้นที่คือ
อาคารสมัยใหมํที่อยูํติดกับอาคารที่อนุรักษ๑และอาคารเกําบริเวณถนนตลาดเกําได๎แกํ อาคารหอศิลป์
ลําปาง มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี อาคารบ๎านคมสัน อาคารร๎านยาดอง อาคารเยียนซีไท๎ลีกี อาคารบ๎านแมํ
แดง อาคารหมํองโง๎ยซิ่น อาคารตึกแดง บ๎านหมอราวินทร๑ อาคารบ๎านอนุรักษ๑ อาคารกาญจนวงศ๑
และอาคารบ๎านสินานนทร๑
6.2.3. การปรับปรุงพื้นที่ศึกษา
เป็นการเสนอแนะและแนวทางการแก๎ปัญหาของพื้นที่และการปรับปรุงพื้นที่ให๎มีความ
เหมาะสมกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมกาดกองต๎าที่เหมาะสมโดยข๎อเสนอแนะแบํงออกเป็น
6.2.3.1. ทางเดินสีเขียว เป็นเส๎นทางที่พัฒนาให๎มีการปลูกต๎นไม๎เพิ่มขึ้นและเป็น
เส๎นทางที่ชํวยอนุรักษ๑สภาพภูมิทัศน๑เดิมที่สวยงามอยูํแล๎วให๎ดีขึ้นเชํนทางเดินไม๎ยกสูงที่ผํานกลุํมต๎นไมํ
ที่สวยงามบริเวณริมแมํน้ํา
6.2.3.2. พื้นที่พักผํอนเป็นพื้นที่จัดให๎มีมุมนั่งพักผํอนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามเส๎นทางโดยกําหนดรูปแบบขึ้นตามความเหมาะสมกับภูมิทัศน๑วัฒนธรรมของกาดกองต๎า
6.2.3.3. พื้นที่ทางเดินและรถวิ่ง เป็นเส๎นทางที่ให๎ยานพาหนะสัญจรได๎และมี
การจัดการให๎เกิดความเหมาะสมเชํนการแบํงพื้นที่จอด ที่ไมํทําให๎เกิดปัญหารบกวน หรือการจัดให๎มี
การวิ่งทางเดียวเพื่อลดปัญหารถติดเป็นต๎น
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6.2.3.4. พื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่เปิดโลํงที่มีและสามารถพัฒนาให๎เป็นพื้นที่สีเขียว
สํ า หรั บ พั ก ผํ อ นของคนในชุ ม ชนหรื อ ทํ า กิ จ กรรมอื่ น ๆ โดยพื้ น ที่ สี เ ขี ย วนี้ จ ะพั ฒ นาให๎ เ ป็ น
สวนสาธารณะ พื้น ที่พักผํ อนแบบธรรมชาติ เพิ่มต๎นไม๎ให๎ ชุมชนมีรํมเงามากขึ้ น เพิ่มพื้นที่พักผํอน
สําหรับคนในชุมชน เชํนที่ออกกําลังกาย สนามเด็กเลํนเป็นต๎น และยังเป็นพื้นที่เชื่อมตํอยํานอาคาร
เกําและยํานชุมชนเข๎าด๎วยกัน เชํนการทําเส๎นทางผํานในพื้นที่สีเขียวเข๎ากับยํานอาคารเกําและชุมชนที่
อยูํอาศัย
6.2.3.5. พื้นที่ทํากิจกรรมของชุมชน เป็นพื้ นที่เปิดโลํงที่พัฒนาให๎เป็นพื้นที่
กิจกรรมเชํน ลานอเนกประสงค๑เป็นต๎น เพื่อสร๎างเป็นพื้นที่กิจกรรมให๎คนในชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการ
ทํากิจกรรมหรือพัฒนาชุมชนตํอไปในอนาคต
โดยข๎อเสนอแนะแบํงตามสภาพปัญหาและพื้นที่ในแตํละสํวนได๎ดังนี้ (ผิดพลาด! ไม่พบ
แหล่งการอ้างอิง)
1. พื้นที่ทางด๎านซ๎ายสุดบริเวณถนนตลาดเกําและถนนทิพย๑ช๎างนั้นเป็นจุดทางเข๎าสูํกาด
กองต๎าดังนั้นจุดนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นจุดดอดรถประจําทาง และการแก๎ปัญหารถติดนั้นโดยจัดให๎มีรถ
วิ่งทางเดียวหรือ one-way เพื่อลดปัญหารถวิ่งสวนกันทําให๎การจราจรไหลไปได๎อยํางสะดวก ซึ่ง
ทางด๎านนี้มีการเสนอแนะให๎มีการทําทางเดินสีเขียวเพื่อเชื่อมตํอกับจุดจอดรถประจําทางเข๎าสูํพื้นที่
ด๎านในของกาดกองต๎าซึ่งเป็นแนวทางที่จะชํวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางทําให๎เกิดภูมิทัศน๑ที่สวยงาม
2. บริเวณซอยถนนสวนดอกที่ตัดระหวํางถนนตลาดเกําและถนนทิพย๑ช๎างจากเดิมที่มี
ปัญหาการจอดรถที่ไมํเป็นระเบียบของรถสองแถวรับจ๎างจึงแก๎ปัญหาโดยกําหนดจุดจอดรถประจําทาง
โดยไมํให๎มีการจอดแชํเพื่อลดปัญหารถติดและให๎รถวิ่งทางเดียวเพื่อให๎เป็นเส๎นทางวนออกของถนน
ตลาดเกํารถสามารถขับวนได๎เพื่อเป็นการลดปัญหาการจอดแชํได๎ และในซอยนี้ได๎เพิ่มเส๎นทางสีเขียว
เพื่อเชื่อมตํอกับจุดจอดรถประจําทางเข๎าสูํชุมชนด๎านใน ถัดมาด๎านข๎างจากเดิมเป็นพื้นที่เปิดโลํงที่มีภูมิ
ทัศน๑ ไมํ ส วยงาม จึ ง พัฒ นาให๎ เ ป็ น พื้นที่ สี เ ขีย วโดยการทํา เป็น สวนสาธารณะของชุมชนมี พื้น ที่ทํ า
กิจกรรมและบริเวณที่ให๎รํมเงาจากต๎นไม๎โดยพื้นที่ของสวนให๎มีการเชื่อมตํอกับอาคารเกําและอาคาร
สําคัญตําง ๆ ในพื้นที่
3. พื้นที่บริเวณเส๎นทางเข๎าไปยังวัดเกาะวารุการามเสนอแนะให๎มีการพัฒนาเป็นเส๎นทาง
สีเขียวเพื่อที่จะเป็นเส๎นทางเชื่อมตํอไปยังวัดเกาะวารุการามโดยผํานชุมชนไปยังพื้นที่สีเขียวริมแมํน้ํา
เพื่อให๎เกิดเส๎นทางใหมํเพื่อให๎เกิดกิจกรรมกับวัดและพื้นที่ริมแมํน้ําที่มีภูมิทัศน๑วัฒนธรรมที่สวยงาม
จากเดิมอยูํแล๎วและมีการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําให๎เป็นทางเดินสีเขียวโดยมีการพัฒนาให๎เป็น ทางเดินไม๎ยก
สูงที่ผํานกลุํมต๎นไมํที่สวยงามบริเวณริมแมํน้ําเพื่อไมํให๎เกิดการทําลายสภาพภูมิทัศน๑เดิมและเกิดเป็น
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กิจกรรมที่เชื่อมตํอเส๎นทางเข๎าสูํพื้นที่ชุมชน และพื้นที่วํางภายในวัดที่ติดกับแมํน้ําเสนอแนะให๎พัฒนา
เป็นพื้นที่กิจกรรมของชุมชนเชํนลานอเนกประสงค๑หรือลานกิจกรรมของชุมชนเป็นต๎น
4. บริเวณซอยถนนทิพย๑วรรณที่ตัดระหวําถนนตลาดเกําและถนนทิพย๑ช๎าง เป็นยํานที่มี
อาคารเกําและอาคารสําคัญรวมตัวกันอยูํมากจึงเสนอแนะให๎มีการพัฒนาเป็นยํานที่ใช๎ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎อาคารเกํา บริเวณปากซอยเข๎าพัฒนาให๎มีจุดจอดรถสาธารณะเพราะบริเวณแยกนี้เป็นแยกที่
สําคัญอีกจุดเชํนกันและให๎มีการพัฒนาทางเดินสีเขียวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางยาวไปจนถึงวัดเกาะ
วารุการาเพื่อเชื่อมพื้นที่ริมน้ํา ยํานชุมชน และยํานอาคารเกําเข๎าด๎วยกัน ซึ่งการแก๎ปัญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณนี้คือการเปิดให๎มีการจราจรทางเดียว รถที่ผํานบริเวณนี้นั้นต๎องวนออกได๎เพียงอยํางเดียว
เพื่อเป็นการลดการจอดแชํและเพิ่มพื้นที่จราจรให๎สะดวกขึ้น และเสนอแนะให๎มีการติดตั้งปูายชุมชน
บริเวณนี้เพราะเป็นจุดที่บํงบอกได๎ถึงความเป็นกาดกองต๎า
5. บริเวณถนนไปรษณีย๑จัดให๎มีเส๎นทางจราจรที่วิ่งทางเดียวเพื่อลดปัญหาการจอดรถ
สะสม และตามอาคารสําคัญเสนอแนะให๎พัฒนาเป็นที่ผักผํอนทางริมทางสําหรับแหลํงทํองเที่ยวและผู๎
ที่มาศึกษาอาคารเกําบริเวณนี้
6. บริเวณถนนรัษฎาเป็นจุดสุดของถนนตลาดเกําในยํานชุมชนกาดกองต๎าเสนอแนะให๎มี
การพัฒนาเป็นจุดจอดรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นจุดการเขาถึงพื้นที่ที่สําคัญอีกจุดหนึ่ง และควรมี การ
พัฒนาเส๎นทางสีเขียวเพื่อเชื่อมจุดจอดรถสาธารณะไปยังพื้นที่ด๎านในของกาดกองต๎า
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แบบสอบถาม
วิทยานิพนธ์ การศึกษาองค์ประกอบภูมิทัศน์และวัฒนธรรม
กรณีศึกษา ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลาปาง
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
สํวนที่ 1 : ข๎อมูลทั่วไป
สํวนที่ 2 : ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
สํวนที่ 3 : ความสําคัญของปัญหา
สํวนที่ 4 : ข๎อมูลด๎านแนวทางการบริหาร และการจัดการ
สํวนที่ 5 : ข๎อเสนอแนะ
บริเวณที่ทาแบบสอบถาม........ชุมชน..กาดกองต๎า..อําเภอเมือง..จังหวัดลําปาง...............................
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ ( ) ชาย

( ) หญิง

1.2 อาชีพ ( ) ค๎าขาย
( ) รับจ๎าง / พนักงานบริษัท
( ) ข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ
1.3 อายุ

( ) 18 – 30 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 61 – 70 ปี

1.4 การศึกษา (
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

( ) นักธุรกิจ
( ) นักเรียน / นักศึกษา
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ................................
( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) 71 ปีขึ้นไป

ชั้นประถมศึกษาปี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาตรี / ปวส.
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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1.5 ท่านมีความเกี่ยวข้องกับ ชุมชนกาดกองต้าทางด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) พักอาศัยอยูํในพื้นที่ (คนในชุมชน)
( ) เป็นผูค๎ รอบครองอาคารเกําที่มีความสําคัญในอดีต
( ) มีกิจการสํวนตัวทางพาณิชยกรรม
( ) พํอค๎า - แมํค๎าแผงลอยตลาดนัด ถนนคนเดินกาดกองต๎า
( ) ผู๎ใช๎เส๎นทางสัญจรผํานพื้นที่
( ) นักทํองเที่ยว
( ) อื่น ๆ ระบุ ......................................................................
1.6 ท่านอาศัยอยู่ใน ชุมชนกาดกองต้า นานกี่ปีแล้ว
( ) ต่ํากวํา 20 ปี
( ) 20 – 35 ปี
( ) 36 – 50 ปี
( ) 50 – 65 ปี
( ) 65 ปีขึ้นไป
1.7 ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด
( ) ต่ํากวํา 10,000 บาท
( ) 10,001 – 25,000 บาท
( ) 25,001 – 50,000 บาท ( ) มากกวํา 50,001 บาท
1.8 ภูมิลาเนาเดิมก่อนย้ายเข้ามา ชุมชนกาดกองต้า (เฉพาะผู้ที่ย้ายจากต่างภูมิลาเนา)
อําเภอ………………………………ตําบล………………………………จังหวัด……………………
เหตุผลที่ย๎ายมา…………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 2 : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
คาอธิบาย : ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ๑ที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของพื้นที่นั้น ๆ
หรือ ภูมิทัศน๑ที่เกิดขึ้นจากมนุษย๑ทั้งที่ตั้งใจ และไมํตั้งใจสํงผลให๎สภาพพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงทําให๎
พื้นที่มีความสําคัญ และมีคุณคํามากยิ่งขึ้น
: ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของภูมิประเทศ หรือสิ่งที่อยูํรอบตัวเราที่
สามารถรับรู๎ได๎ด๎วย การมองเห็น, การได๎ยิน, การสัมผัส เชํน ถนน อาคารบ๎านเรือน ต๎นไม๎ เสาไฟฟูา
ปูายโฆษณาตําง ๆ เป็นต๎น
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2.1 ท่านคิดว่าส่งใดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงพื้นที่ ชุมชนกาดกองต้า ทางด้านภูมิทัศน์
วัฒนธรรม (ทางกายภาพ)
( ) ยํานตลาดเกํา
( ) ยํานชุมชนที่พักอาศัย
( ) ยํานแหลํงทํองเที่ยว
( ) มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สําคัญ
( ) ตลาดนัดถนนคนเดิน
( ) อื่น ๆ ระบุ..............................................
2.2 จากตัวเลือก ข้อ 2.1. ให้ท่านจัดอันดับความสาคัญ โดยเรียงลาดับความสาคัญมากที่สุด
มาก่อนเป็น 1,2,3 ตามลาดับ
1. …………………….…………………………
2. ……………………………………………….
3. …………………………….…………………
ส่วนที่ 3 : ความสาคัญของปัญหา
3.1 ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นภัยคุกครามต่อ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (ทางกายภาพ) ของพื้นที่ชุมชน
กาดกองต้า
( ) อาคารตึกแถวที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหมํ
( ) การทํองเที่ยวที่มีจํานวนมากเกินไป
( ) ปูายร๎านค๎า / ปูายโฆษณา ตําง ๆ
( ) ธุรกิจสํวนตัว / ร๎านอาหาร / โรงแรม / เกสเฮาส๑
( ) ตลาดนัด ถนนคนเดิน
( ) ความเจริญ / ถนน / รถยนต๑ / เสาไฟฟูา
( ) ธรรมชาติ / สภาพอากาศ ฝน ลม แสงแดด
( ) สัตว๑ สิ่งมีชีวิต / สัตว๑ปีก / สุนัข / แมว
( ) อื่น ๆ .........................................................................
3.2 จากข้อ 3.1. ให้ท่านจัดอันดับภัยคุกครามที่คาดว่าจะส่งผลร้ายแรงที่สุด โดยเรียงลาดับ
เป็น 1,2,3 ตามลาดับ
1. …………………….…………………………
2. ……………………………………………….
3. …………………………….…………………
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแนวทางการบริหาร และการจัดการ
คาอธิบาย : ตารางตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนนดังนี้
5 เทํากับ เห็นด๎วย
4 เทํากับ คํอนข๎างเห็นด๎วย
3 เทํากับ เป็นกลาง
2 เทํากับ คํอนข๎างไมํเห็นด๎วย
1 เทํากับ ไมํเห็นด๎วย
ลาดับ
รายการ
1
1. ทํานเห็นด๎วยกับการบูรณะปรับปรุงอาคารพักอาศัยเรือน
แถวที่มีความสําคัญ ในปัจจุบันนี้หรือไมํ
2. ทํานเห็นด๎วยกับการให๎กรมศิลปากรเข๎ามาดูแลอาคารพัก
อาศัยเรือนแถวที่มีความสําคัญนี้หรือไมํ
3. ทํานเห็นด๎วยกับการที่มีการติดปูายประกาศ ปูายโฆษณา
ในพื้นที่หรือไมํ
4. ทํานคิดวําควรมีการควบคุมรูปแบบของปูายให๎เป็นใน
ลักษณะเดียวกันหรือไมํ
5. ทํานเห็นด๎วยกับการมีสิ่งปลูกสร๎างที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหมํ ในพื้นที่หรือไมํ
6. ทํานคิดวําควรมีการควบคุมรูปแบบของสิ่งปลูกสร๎างให๎
สอดคล๎องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือไมํ
7. ทํานเห็นด๎วยกับการจัดตลาดนัดถนนคนเดินในปัจจุบัน
(เสาร๑ – อาทิตย๑) หรือไมํ
8. ทํานคิดวําควรมีการเพิ่มจํานวนวันในการจัดตลาดนัดถนน
คนเดินหรือไมํ
9. ทํานคิดวําควรมีการลดจํานวนวันในการจัดตลาดนัดถนน
คนเดินหรือไมํ
10. ทํานคิดวําควรมีการสํงเสริมทางด๎านการทํองเที่ยวเพิ่มใน
พื้นที่หรือไมํ
11. ทํานเห็นด๎วยกับการจัดประชุมขึ้นในชุมชนเพื่อรํวมกัน
บริหาร และการจัดการ 1-2 ครั้ง ตํอ เดือนหรือไมํ

2

3

4

5
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ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ
5.1 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ต่อแนวทางในการบริหาร และการจักการต่อพื้นที่ ชุมชนกาด
กองต้า
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
5.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
วิทยานิพนธ์ การศึกษาองค์ประกอบภูมิทัศน์และวัฒนธรรม
กรณีศึกษา ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลาปาง
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่…… วันที…่ … เดือน……………… 2559
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................... โทรศัพท์.................................
เริ่มสัมภาษณ์เวลา............................................. จบการสัมภาษณ์เวลา...........................................
บริเวณที่ทาการสัมภาษณ์........ชุมชน..กาดกองต๎า..อําเภอเมือง..จังหวัดลําปาง................................
แนะนาตัว : ผมนายปกรณ๑ วนชยางค๑กูล เป็นนักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขณะนี้กําลังสํารวจกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนกาดกอง จังหวัด
ลําปาง ในขณะนี้ ผมจึงใครํขอรบกวนเวลาสักเล็กน๎อยในการตอบคําถาม แบบสัมภาษณ๑ตํอไปนี้ครับ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ ( ) ชาย
1.2 อาชีพ ( ) ค๎าขาย
( ) รับจ๎าง / พนักงานบริษัท
( ) ข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ
1.3 อายุ

( ) 18 – 30 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 61 – 70 ปี

1.4 การศึกษา (
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

( ) หญิง
( ) นักธุรกิจ
( ) นักเรียน / นักศึกษา
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ........................
( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) 71 ปีขึ้นไป

ชั้นประถมศึกษาปี
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต๎น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาตรี / ปวส.
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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1.5 ท่านมีความเกี่ยวข้องกับ ชุมชนกาดกองต้าทางด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) พักอาศัยอยูํในพื้นที่ (คนในชุมชน)
( ) เป็นผูค๎ รอบครองอาคารเกําที่มีความสําคัญในอดีต
( ) มีกิจการสํวนตัวทางพาณิชยกรรม
( ) พํอค๎า - แมํค๎าแผงลอยตลาดนัด ถนนคนเดินกาดกองต๎า
( ) ผู๎ใช๎เส๎นทางสัญจรผํานพื้นที่
( ) นักทํองเที่ยว
( ) อื่น ๆ ระบุ ......................................................................
ส่วนที่ 2 : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพ
คาอธิบาย : ภูมิทัศน๑วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ๑ที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของพื้นที่นั้น ๆ
หรือ ภูมิทัศน๑ที่เกิดขึ้นจากมนุษย๑ทั้งที่ตั้งใจ และไมํตั้งใจสํงผลให๎สภาพพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงทําให๎
พื้นที่มีความสําคัญ และมีคุณคํามากยิ่งขึ้น
: ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของภูมิประเทศ หรือสิ่งที่อยูํรอบตัวเราที่
สามารถรับรู๎ได๎ด๎วย การมองเห็น, การได๎ยิน, การสัมผัส เชํน ถนน อาคารบ๎านเรือน ต๎นไม๎ เสาไฟฟูา
ปูายโฆษณาตําง ๆ เป็นต๎น
2.1 ท่านคิดว่าส่งใดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงพื้นที่ ชุมชนกาดกองต้า ทางด้านภูมิทัศน์
วัฒนธรรม (ทางกายภาพ)
( ) ยํานตลาดเกํา
( ) ยํานชุมชนที่พักอาศัย
( ) ยํานแหลํงทํองเที่ยว
( ) มีสถาปัตยกรรมเกําแกํที่สําคัญ
( ) ตลาดนัดถนนคนเดิน
( ) อื่น ๆ ระบุ.............................................
2.2 จากตัวเลือก ข้อ 2.1. ให้ท่านจัดอันดับความสาคัญ โดยเรียงลาดับความสาคัญมากที่สุด
มาก่อนเป็น 1,2,3 ตามลาดับ
1. …………………….…………………………
2. ……………………………………………….
3. …………………………….…………………
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ส่วนที่ 3 : ปัญหา และแนวทางแก้ไข
3.1 ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นภัยคุกครามต่อ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (ทางกายภาพ) ของพื้นที่ชุมชน
กาดกองต้า
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................
3.2 จากข้อ 3.1. ท่านคิดว่าภัยคุกครามที่ท่านกล่าวมานี้จะส่งผลต่อสิ่งใดบ้างต่อ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม (ทางกายภาพ) ของพื้นที่ชุมชนกาดกองต้า
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................
3.3 ท่านคิดว่าการบริหาร และการจัดการ จากทางภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสม หรือไม่เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....
3.4 ท่านคิดว่าการบริหาร และการจัดการ ที่เหมาะสมกับชุมชนกาดกองต้า ควรเป็นไปใน
แนวทางใด เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ
4.1 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ต่อแนวทางในการบริหาร และการจักการต่อพื้นที่ ชุมชนกาด
กองต้
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
...................................................................................................................................
4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
......................................................................................................................

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์
....................................................
(..................................................)

ลงชื่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
....................................................
(..................................................)

ประวัติผู๎เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ปกรณ๑ วนชยางค๑กูล
12 กันยายน 2532
กรุงเทพ
พ.ศ. 2554 สําเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร๑บัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบสิ่งแวดล๎อม
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
พ.ศ. 2557 ศึกษาตํอระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
ศาสตร๑มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
222/163 หมูํบ๎านบัวบาน ซอยวิภาวดี60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

