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MISS NATSINEE RUNGPHETMANEE : THE STUDY OF COMPONENT IN 
CULTURAL LANDSCAPE:CASE STUDY KET KARAM TEMPLE CHIANGMAI PROVINCE 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR RUJIROTE ANAMBUTR, Ph.D. 

This article is intended to identify and describe the significant cultural 
landscape components of Wat ket karam community, located in Muang district, 
Chiang Mai province. This is a part of a study that assessed the value of the cultural 
landscape of Wat ket karam community to conserve and develop components the 
community. The Important components of the cultural landscape was identified and 
studied. Data is analyzed to eveluate the community’s attributes area to find the 
value and importance of these cultural landscape components. 

Wat ket karam community, with 500 years history was settled on the Ping 
River. It is known as one of Chiang Mai's important and well preserved residential 
communities. Currently, the community has been going through changes to support 
the tourism. The changes have impacted on way of life, cultural traditions and the 
community’s economy, which are important components of the cultural 
landscape.                                                                                                   

From field surveys of the community, physical attributes may be classified 
into four important components; physical, socio-cultural scenery, historical and 
economic components. A questionnaire interview was conducted. Respondents were 
also asked to give rating to twenty four representative pictures to indicate values and 
importance of cultural landscape components. Respondents rating identified pictures 
of areas with the highest value; namely the banks of the Ping River, Charoen Rat 
Road, Wat ket karam and important religious places. Reccommendations were made 
to pay particular attentions to the critical areas and social economic activities 
considered essential to the conservation of the cultural landscape. 
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บทที ่1 
บทนำ  

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นสิ่งที่ผู้คนในกลุ่ม
ถือร่วมกัน (ค่านิยม) และได้กระทำต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามและ
พัฒนาสังคมของมนุษย์ นอกจากนี้นักภูมิศาสตร์ยังได้ให้ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้อีกว่า 
“เป็นร่องรอยและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดินพื้นที่ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์
ที่เกิดจากกิจกรรม  ตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือชาติพันธุ์นั้นซึ่งแสดงออกในลักษณะของรูปธรรมและ
นามธรรมซึ่งได้เรียนรู้ และถ่ายทอดสั่งสมกันมานานเป็นพัฒนาการตั้งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 
เช่น การสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ถนนหนทาง พ้ืนที่เกษตรกรรม
และชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้  และรวมทั้งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ คือ บรรยากาศที่รับรู้ได้เป็นจินตภาพ
จากชุมชนเฉพาะแห่งนั้นโดยอาจเรียก ว่าเป็นบุคลิกของพ้ืนที่นั้น (เอกลักษณ์) อันรับรู้ได้จากภาพที่
เห็น เสียงที่ได้ยิน กลิ่นที่ได้รับและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่แห่งนั้น”1     

ชุมชนวัดเกตการาม  เป็นชุมชนเก่าแก่โบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นย่านชุมชนค้าขายของชาวจีนแห่งแรกใน
เมืองเชียงใหม่ มีวัดเกตการามเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนโดยเริ่มต้นมา
ตั้งแต่สมัยการปกครองของพม่า  เนื่องจากมีการกล่าวถึงการใช้ท่าเรือวัดเกตต่อเนื่องมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ย่านชุมชนนี้เริ่มมีความคึกคักขึ้นมากในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ถึงช่วงต้นรัชกาลที่ 4  
เป็นต้นมา ชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนที่เกิดจากคนหลายเชื้อชาติเช่น ชาวจีน ชาวฝรั่งและชาวพ้ืนเมืองซึ่ง
สามารถดูได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมของชุมชนที่ยังหลงเหลือมาจนถึงในปัจจุบัน2 การก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังช่วงหลังในปีพ.ศ.2339 หรือหลังจากการที่มีการสถาปนาเมือง
เชียงใหม่เป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์โดยก่อนหน้าที่รถไฟจะมาถึงเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้เป็น 
ชุมชนที่เป็นท่าน้ำสำคัญ ของการเดินทางเรือระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์จังหวัดกรุงเทพมหานครมายัง
เมืองเชียงใหม่และเมืองอ่ืนๆ ที่อยู่ทางใต้ลงไป ทำให้ย่านวัดเกตเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความจำเป็นทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ในยุคนั้นอีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีความเก่าแก่

 
 1De Blij, Harm, Human Geography: Culture, Society and Space. (New York: John 
Wiley&Sons, 1977), 142-143.  
 2ธนิต ชุมแสง. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฎร์. เชียงใหม่: สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.    
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แบบผสมผสานของอาคารดั้งเดิมตลอดสองข้างถนนเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี มี 5 ศาสนาอยู่
ร่วมกันในชุมชน ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดูและซิกข์ เป็นย่านธุรกิจของร้านอาหารริมแม่น้ำปิง  
ย่านวัดเกตตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์หรือ ถนนหน้าวัดเกตติดริมแม่น้ำปิงตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดวโรรส
หรือกาดหลวง โดยเป็นทั้งย่านที่อยู่อาศัยและย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ ย่านวัด
เกตถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่อยู่คู่ เชียงใหม่มายาวนานเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรม   สถาปัตยกรรมและศาสนาที่มีความ
หลากหลายมีความงดงามโดดเด่นด้วยอาคารและบ้านเรือนเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยสถาปัตยกรรม 
อันทรงคุณค่าตั้งเรียงรายตลอดสองข้างถนน  บางหลังถูกนำมาปรับปรุงใหม่เป็นร้านค้าต่าง ๆ 
ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ จัดว่า
เป็นย่านสถานที่ทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกท่ีหนึ่ง 
 วัดเกตการาม สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ .1971 เดิมชื่อ วัดสระเกตุ สร้างขึ้นโดยพระเจ้า
สามฝั่งแกน พระราชบิดาของพญาติโลกราชโดยมีพระยาเมือง พระยาคำ และพระยาลือ มีบริวาร
ทั้งหมด 2,000 คนในการก่อสร้างวัดเกตการาม มีสถาปัตยกรรมประกอบด้วย วิหารหลังใหญ่ เป็น
วิหารทรงล้านนาซ้อนชั้นหลังคา 4 ชั้น 2 ตับมีหลังคาคลุมราวบันไดหน้าบันประดับลวดลายแกะสลัก
ลายพรรณพฤกษาปิดทองแกะสลักลวดลายเครือเถา มีบัวหัวเสาประดับด้วยแก้วอังวะ  หางหงส์
ประดับด้วยไม้เป็นรูป นาคลำยองประดับด้วยแก้วอังวะลงรักปิดทอง ภายในวิหารลงรักปิดทอง
ร่องชาด ภายในวิหารมีธรรมมาสน์และสัตตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และสวยงามอยู่หน้าพระประธานซึ่งเป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองหลังพระประธานประดับด้านพระแผง 
มีศิลาจารึกเรื่องราวของวัดเกตการามจารึกด้วยอักษรฝักขามอยู่ตรงมุขวิหารด้านทิศใต้ พระอุโบสถมี
หลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น 2 ตับแบบล้านนา หน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลักลายพรรณพฤกษาลงรักปิด
ทอง บานประตูประดับด้วยไม้แกะสลักรูปเทวดา และประดับด้วยตัวกิเลนและสิงโตจีนเหยียบมังกร
และปลาพ่นน้ำรูปปั้นที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ลักษณะโก่งคิ้วมีรวงผึ้ง มีเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบ
ล้านนา ฐานเป็นสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ถัดไปเป็นมาลัยเถา 3 ชั้น ประดับด้วยทองจังโกดุน ด้วยลวดลายต่าง 
ๆ ตั้งแต่ปากระฆังถึงบัลลังก์ประดับกระจกสีต่าง ๆ ปลียอดเป็นฉัตรมีเจดีย์บริวาร 4 องค์ องค์ระฆัง
ทรงกลม มีบัลลังก์ ปล้องไฉน ปลียอด ฉัตร ด้านหน้ามีซุ้มพระพุทธรูปประทับยืน ราวบันไดเป็น 
รูปพญานาค หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอพระไตรปิฎก มีลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้ก่ออิฐถือปูน 
มีพาไลล้อมรอบหลังคาชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องหางตัดปลายแหลม ช่องพาไล มีการลงรักปิดทองทั้ง
หลังประกอบด้วยลวดลายดอกประจำยาม ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบาตรศิลปะแบบจีนมี  
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านที่เก็บรวบรวมสิ่งโบราณต่าง ๆ          

ชุมชนวัดเกตการามเป็นชุมชนที่มีองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมหลากหลาย
องค์ประกอบ แบ่งเป็น 4  องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านกายภาพ องค์ประกอบด้านสังคม
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และวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์3และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ4 ซึ่งในแต่ละ
องค์ประกอบมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ปัญหาทางด้านกายภาพ เช่น การสูญเสียคุณค่า
ทางอัตลักษณ์ของการตั้งถิ่นฐานชุมชนริมน้ำ สภาพแวดล้อมและลักษณะทางธรรมชาติของชุมชน
เสื่อมโทรม ปัญหาทางด้านสังคม เช่น และการสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนที่
ชุมชนและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ในอดีตนั้นชุมชนวัดเกตการามเป็นชุมชนที่มีรายได้หลักของ
ชุมชนมาจากการขนส่งสินค้าทางเรือ การค้าไม้ การทำการเกษตร แต่ในปัจจุบันรายได้หลักของคนใน
ชุมชนมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เพราะในปัจจุบันพ้ืนที่ชุมชนประกอบไปด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ถ้าชุมชนขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว
ภายนอกแล้ว ทางผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรแต่ชุมชนก็ยังมีรายได้ที่มา
จากคนภายในชุมชนเอง ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากร้านค้าในชุมชน  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงและมีการเปลี่ยนรูปแบบการคมนาคม ในพ้ืนที่
ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณีที่สำคัญภายในชุมชน มีแนวโน้มที่จะได้รับการสืบทอดต่อไป
ในอนาคต หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีต่อไป ด้านเศรษฐกิจ มีการใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับมีทางเลือกที่เพ่ิมมากขึ้นในการประกอบอาชีพ ทำให้คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะ
ประกอบธุรกิจแบบสมัยใหม่ เช่น การเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้ต้องทำการศึกษาถึงองค์ประกอบและ
เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามเพ่ือหาความสัมพันธ์กันในแต่ละองค์ประกอบ 
และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือนำไปสู่การหาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
โดยการประเมินคุณค่านั้นจะใช้หลักการคัดเลือกพ้ืนที่ที่ทำการประเมิน โดยเป็นการประเมินร่วมกับ
บุคคลสำคัญของพ้ืนที่ชุมชนและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามจากหลักเกณฑ์
การประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ(Saundra Neale) ร่วมกับกฎบัตรเบอร์ร่า Burra Charter5  
โดยแบ่งคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  1) ด้านความงาม 2) ด้านประวัติศาสตร์  

 
 3Lennon, J., & Mathews,S. Cultural landscape management. Canberra: Australian Alps 
Liaison Committee, 1996. 
 4 Fowler, P.World heritage cultural landscapes,1992-2002. Paris: UNESCO World 
Heritage Centre, 2002. 
 5 Australia, I. Burra Charter & practice notes.Retrieved 2019, July 15. Australia:   
fromhttps://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/.2013.  
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3) ด้านวิทยาศาสตร์ 4) ด้านสังคม ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณค่าไว้ 4 ด้าน 
โดยอ้างอิงให้เชื่อมโยงกับองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามทั้ง 4 ด้าน คือ  
ด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ และ ด้านเศรษฐกิจ6  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.2.1) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในชุมชนในด้านการ   
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจเพ่ือหาแนวทางในการ
อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน        
 1.2.2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบและเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน
วัดเกตการามเพ่ือให้ทราบถึง องค์ประกอบที่มีความสำคัญกับชุมชน และลักษณะเด่นของชุมชนเพ่ือ
นำไปสู่การหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม 
 1.2.3) เพื่อประเมินคุณค่าความสำคัญของชุมชนวัดเกตการามในด้านสุนทรียภาพ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นคุณค่าความสำคัญต่อคนในชุมชน คน
เชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และนัก ประวัติศาสตร์ เพ่ือนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดพ้ืนที่สำหรับ
อนุรักษภ์ูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน  
 
1.3 คำถามของการวิจัย          
 1.3.1) องค์ประกอบที่สำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม ประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
 1.3.2) เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามได้แก่อะไรบ้างและ 
มีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชน 
 1.3.3) การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามสามารถสรุปได้อย่างไร  
 1.3.4) แนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามควรเป็น
อย่างไร 
 

 
 6 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.   
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1.4. ขอบเขตของการศึกษา  
 1.4.1) ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่ศึกษาย่านชุมชนวัดเกตการาม ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ซึ่งมีวัดเกตการามเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชุมชน มีถนน
สายสำคัญคือ ถนนเจริญราษฎร์ตัดผ่านทางด้านทิศตะวันตกหรือทางด้านหลังของวัดเกตการามและมี
ถนนหน้าวัดเกตการามตัดผ่านด้านทิศตะวันออกหรือด้านหน้าของวัด มีทิศเหนือติดกับถนนแก้วนวรัฐ
และทิศใต้ติดกับถนนเจริญเมือง ซึ่งถนนทั้ง4สายนี้ถือเป็นถนนที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์มา
อย่างยาวนาน โดยทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถกำหนดขอบเขตของพ้ืนที่การศึกษาของชุมชนโดยแบ่งเป็น  
ทิศต่าง ๆ ได้ดังนี ้
 ทิศเหนือ           ติดกับ ถนน แก้วนวรัฐ  
 ทิศใต ้             ติดกับ ถนน เจริญเมือง   
 ทิศตะวันออก  ติดกับ ถนน บำรุงราษฎร์  
 ทิศตะวันตก       ติดกับ แม่น้ำปิง 
 จะเห็นได้ว่าชุมชนวัดเกตการามนั้น เป็นชุมชนที่อยู่ระหว่างถนนที่มีความสำคัญของเมือง
เชียงใหม่ ทั้ง3เส้น ได้แก่ ถนนแก้วนวรัฐ ถนนเจริญเมือง ถนนบำรุงราษฎร์และติดกับแม่น้ำปิงซึ่งเป็น
แม่น้ำสายหลัก 
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รูปที่ 1.1 แสดงตำแหน่งพ้ืนที่ศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ที่มา :  สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ่

 

 1.4.2) ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 วิทยานิพนธ์นี้จะทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เน้นการศึกษาทางด้าน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้แก่ องค์ประกอบที่สำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม พัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือนำไปสู่การระบุคุณค่าและประเมินคุณค่าภูมิทัศน์
วัฒนธรรมโดยมีพ้ืนฐานที่สำคัญคือ ข้อมูลทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
เศรษฐกิจเพ่ือนำไปสู่การหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม  
การปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามเพ่ือให้ตอบสนองกับคนในชุมชนและรองรับ
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอิทธิพลสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อย่านชุมชนในปัจจุบัน 
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ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาท่ีทำให้งานวิจัยนี้กำหนดการศึกษาไปที่องค์ประกอบ เอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พัฒนาการความเป็นมาของชุมชนจนนำไปสู่การประเมินคุณค่าและ  
การหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้เพ่ือให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
โดยไม่ทำลายทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 
  
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการศึกษา                 
 1.5.1) ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี  
 ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนังสือ รวมไปถึงงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา 
ในเรื่องความหมาย ประเภท องค์ประกอบ เอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน การระบุ
คุณค่าและการประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือนำไปสู่การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างมี
ระบบแบบแผนเพื่อนำแนวความคิดและทฤษฎีมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป       
 1.5.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล   
     1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  คือ การเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ราชการรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่       
        -  ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน ข้อมูลทางด้านกายภาพ ข้อมูลทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ โดยมีแหล่งที่มาคือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิทธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตการาม 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และห้องสมุดคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                         
        - แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน   แหล่งที่มา คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่    
        - ผังบริบทพ้ืนที่ของชุมชน แหล่งที่มา คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่                      
        - ภายถ่ายเก่าของชุมชน แหล่งที่มา คือ พิพิทธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตการามภายใน 
วัดเกตการาม 
     2.การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ  การลงภาคสนามเพ่ือสำรวจพ้ืนที่ชุมชน  
การสำรวจด้วยสายตา และการสัมภาษณ์คนในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามทั้ง 2  วิธี ได้แก่ 1) การใช้
คำถามปลายปิด และ 2) การใช้ภาพตัวแทน เพ่ือพิจารณาในประเด็นเรื่ององค์ประกอบทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเพ่ือนำไปสู่การนำเสนอแนวทางและนโยบายในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมพ้ืนที่ชุมชน
ต่อไป 
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 1.5.3) การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. การศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในชุมชน  
     2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การระบุคุณค่า การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบที่จะส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
โดยที่จะต้องไม่ทำลายสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมภายในชุมชน                   
     3. การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากข้อมูลภาคเอกสารและการลงสำรวจภาคสนาม  
     4. สรุปผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบและเอกลักษณ์ที่สำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กัน
ในแต่ละองค์ประกอบ การรับรู้ถึงคุณค่าของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่                      
 2) เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในพ้ืนที่ชุมชนให้ 
มากขึ้น 
 3) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนา
การอนุรักษ์ย่านวัดเกตการามตลอดจนการเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในพ้ืนที่
ชุมชน 
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โครงสร้างวิทยานิพนธ์     
บทที่ 1                                                   บทนำ 
 

                                                                                                                              
 
บทที่ 2               
 

                                                                                                                                             
บทที่ 3                                           
                                                      

           
                                                                                                                            
         
 
 
 
 
                                                                                                             

บทที่ 5   

บทที่ 6        การวิเคราะห์องค์ประกอบ เอกลักษณ์ และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม   

 
           
 
 
บทที่ 7                               สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล )ทุติยภูมิ(  
การศึกษาเอกสารและรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
  - ประวัติศาสตร์และ ความเป็นมาของชุมชน 
  - ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ , แผนที่ , ภาพถ่าย 
  - ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  (ปฐมภูมิ) 
   - การลงสำรวจภาคสนาม 
   - การสัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยในชุมชน 
   - การสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
   - การทำแบบสอบถาม 2 วิธี 

 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

              วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

                             พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม  

ความเป็นมาและปัญหา  วัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย ขอบเขต การดำเนินการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                             

         สร้างกรอบแนวคิด 

ประเภท องค์ประกอบ เอกลักษณ์  การประเมินคุณค่า  การวางแผนการอนุรักษ์   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                   

     บทที่ 4                     ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนวัดเกตการาม 

     ด้านกายภาพ  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านประวัติศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ 



 

บทที ่2 
แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่ององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในครั้งนี้  เป็นการศึกษาเพ่ือค้นหา
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์
วัฒนธรรม และศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านกายภาพของพ้ืนที่วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมไปถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ในบทนี้จึงได้ทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาถึงองค์ประกอบ เอกลักษณ์ 
การประเมินคุณค่า และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อใช้กำหนดกรอบแนวความคิดที่ใช้
ในการวิจัย ซึ่งมีแนวคิดและความหมายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้                                     
 
2.1 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม       
 แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนที่หนึ่งเป็นการให้
ความหมายทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ส่วนที่สองเป็นเรื่องการจัดประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  และ 
ในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งทั้งสามส่วนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   
 2.1.1 ความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีที่มาจาก คำว่า ภูมิทัศน์ รวมกับ วัฒนธรรม ซึ่งคำว่า “ภูมิ” หมายถึง 
แผ่นดิน,7 คำว่า “ทัศน์” หมายถึง ความเห็น การเห็น การรับรู้ สิ่งที่เห็น การแสดง ดังนั้น “ภูมิทัศน์” 
หมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ ทั้งที่ปรากฏตามจริงและภาพลักษณ์ ในจิตใจที่รู้สึกได้  
และ“วัฒนธรรม”หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นหรือสร้างขึ้น คิดขึ้น เพ่ือใช้ในการดำรงอยู่สืบทอดและ
พัฒนาสังคมของตนเองแสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์ เป็นประโยชน์ทั้งทางกาย เช่น 
การใช้บริโภค การใช้สอย หรือประโยชน์ทางใจ เช่น การชมสิ่งที่เจริญตาเจริญใจ8 

 ดังนั้น คำว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม อันเป็น
สิ่งที่ผู้คนในกลุ่มถือรวมกัน (ค่านิยม) และได้กระทำต่อสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ เพ่ือสร้างความ
เจริญงอกงาม และพัฒนาสังคมของมนุษย์ นอกจากนั้นแล้วนักภูมิศาสตร์ยังได้ให้ความหมายของ 

 
  7 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน,  2542, หน้า 825.                                                           
 8 ชนัญ  วงษ์วิภาค, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , นครปฐม :   
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ไว้ว่า “เป็นร่องรอยและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืนแผ่นดิน พ้ืนที่ภูมิประเทศ
และสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือชาติพันธุ์นั้น ซึ่งแสดงออกใน
ลักษณะรูปธรรมและนามธรรม อันได้เรียนรู้และถ่ายทอดสั่งสมกันมายาวนานเป็นพัฒนาการตั้งแต่
บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน อาทิ การสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ถนน
หนทาง พ้ืนที่ เกษตรกรรมและชุมชนอันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และรวมทั้งสิ่งที่จับต้องไม่ได้  คือ 
บรรยากาศ ที่รับรู้ได้เป็นจินตภาพจากชุมชนเฉพาะแห่งนั้น  โดยอาจเรียกว่าเป็นบุคลิกของพ้ืนที่นั้น 
(เอกลักษณ์ ) อันรับรู้ ได้จากภาพที่ เห็น เสียงที่ ได้ยิน กลิ่นที่ ได้รับ และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่   
ณ ที่แห่งนั้น”9  
 นิยามข้างต้นนั้นได้สอดคล้องกับ ความหมายของคำว่า “สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ( Cultural 
Environment )” ซึ่งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้อธิบายไว้ว่า “เป็นพื้นที่หรือบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์ที่สะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมของ
มนุษย์อันมีคุณค่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าของ พ้ืนที่โดยรวมมากกว่า
สถานที่จุดเดียว จึงสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปได้10  นอกจากนี้คณะกรรมการมรดกโลก
ยังได้ให้ความหมายทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ว่า เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการผสานกันระหว่าง
ธรรมชาติ และมนุษย์โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ผ่าน
กาลเวลามาจนกระทั่งปัจจุบันภายใต้อิทธิพลของข้อจำกัดทางกายภาพ หรือโอกาสที่จะนำเสนอขึ้น
โดยที่สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติเป็นตัวกำหนดรูปแบบ ตลอดจนเป็นการสืบต่อในทางสังคม เศรษฐกิจ 
และแรงกดดันทางวัฒนธรรมทั้งภายนอกและภายในโดยพ้ืนที่ดังกล่าวได้ผ่านการเลือกหาตาม
หลักเกณฑ์ของคุณค่าในความโดดเด่นอันเป็นสากลจนสามารถเป็นตัวแทน ที่ชัดเจนของภูมิทัศน์
วัฒนธรรม รวมไปถึงการแสดงให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคนั้น ๆ  
 2.1.2  ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม        
 การแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามการแบ่งของ UNESCO นั้น ได้แบ่งหมวดหมู่  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่                                                                      

 1. ภูมิทัศน์ ซึ่งได้ออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้งใจจากมนุษย์ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเหตุผลทาง
สุนทรีย์  เช่น สวน สวนสาธารณะ ซึ่งส่วนมาก มักจะเกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา หรืออนุสรณ์สถาน                  

 
 9 De Blij, Harm, Human Geography: Culture, Society and Space. (New York: John 
Wiley&Sons, 1977), 142-143.                                         
  10 คณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, ร่างระบบเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
(CECS), เอกสารสำเนา ,2548. หน้า 2                                                                   
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 2. ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ 
การ ปกครอง ศาสนา หรืออนุสรณ์สถานและความเชื่อ                                
 3. ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือ องค์ประกอบทางธรรมชาติ
นอกจากนั้นยังมีการแบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามความมากน้อย หรือระดับที่มนุษย์สามารถเข้าไป 
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์เดิมเพ่ือพัฒนาการของสังคมจะแบ่งเป็น 4 ประเภท 
ตามที่  Lucus ได้แบ่งประเภทของภูมิทัศน์ตามอิทธิพลของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ คือ1111                  
  1. ภูมิทัศน์ที่ได้รับการจัดการ ( Managed  Landscape ) ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ฟาร์ม
ปศุสัตว์ ป่าปลูกมีบ้านมีเถียงนาประปราย                      
  2. ภูมิทัศน์เกษตรกรรม ( Cultivated  Landscape )  ได้แก่     
    2.1 เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ไร่บุกเบิกมีสภาพธรรมชาติป่าเดิม
หลงเหลืออยู่                                
    2.2 เกษตรกรรมผสมแบบดั้งเดิม และแบบสมัยใหม่ เริ่มปลูกพืชพันธุ์ชนิดเดียว  
เป็นจำนวนมากกว่าการปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน มีสภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยู่ 
    2.3 เกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ สภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลือน้อย         
  3. ภูมิทัศน์รอบนอกศูนย์กลางเมือง ( Suburban Landscape ) ได้แก่  ที่ พักอาศัย  
ร้านค้า สวน 
  4. ภูมิทัศน์ในเมือง ( Urban Landscape ) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งก่อสร้าง อาคาร
หนาแน่น มีสวนสาธารณะเป็นสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้น   
 จากการแบ่งประเภทของภูมิทัศน์ไปแล้ว ข้างต้นนั้น และ Heritage Victoria (2009)  
ได้ทำการยกตัวอย่างประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ดังตารางที่ 2.1 
 
 
 

 
                      11  Lucus. P.H.C. Protected Landscape: A Gude for Policy-Makers and Planners. 
London: Chapman&Hall, 1992, 46-47. 
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ตารางที่ 2.1 แสดงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละประเภท 

  ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบ 
(Designed Landscapes) 

ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการมาจาก 
การเปลี่ยนแปลง 

(Organically evolved or 
vernacular  landscapes) 

ภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยง 
(Associative landscapes) 

- สวนพฤกษ์ศาสตร์ หรือ  
ภูมิทัศน์ที่สร้างขึ้นเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น สวน
รุ ก ข ช า ติ  ห รื อ แ ป ล ง
ทดลอง 

- ภูมิทัศน์ที่ ออกแบบเพ่ือ
ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  เช่ น 
สวนสาธารณะ นิทรรศการ
งานสวน 

- ที่อยู่อาศัย 
- สถาบัน แหล่งพาณิชยการ

และอุตสาหกรรม  

- ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ใน
ชนบท และรูปแบบการ
ใช้ที่ดิน 

- พ้ื นที่ ที่ มี ก ารใช้ งาน ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ  

- พ้ื น ที่ แ ห ล่ ง ก า ร ท ำ
อุตสาหกรรม เช่น เหมือง 
ป่าไม้ เกษตรกรรม 

- ภูมิ ทั ศน์ แบบแนวเส้ น 
เช่น ระบบชลประทาน  
เส้ นทางการคมนาคม
ขนส่ง 

- เขตแนวป่า 

- พ้ืนที่ที่มีการเชื่อมโยงกับ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

- พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรณี
ประวัติ 

- สถานที่ท่องเที่ยวจุดชม
วิว 

- พ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับบุคคล
สำคัญ หรือ วัฒนธรรม 

- พ้ื นที่ ท างธรรมชาติ ที่
กลายมาเป็นพ้ืนที่สำหรับ
ก าร พั ก ผ่ อ น  แ ล ะ ใช้
สำหรับการใช้กิจกรรม
ทางสังคม 
 

ที่มา : Heritage  Victoria, 2009 
 
 การแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในแนวความคิดของ คณะกรรมการมรดกโลก มีการ
แบ่งประเภทเป็น 3 ประเภท คือ ภูมิทัศน์ที่ได้รับการออกแบบ ภูมิทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
วิวัฒนาการ และภูมิทัศน์ที่มีการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงตัวอย่างของภูมิทัศน์ในแต่ละประเภท
ไว้อย่างชัดเจนและสามารถนำไปสู่การแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้  ดังนั้น ผู้จัดทำ
วิทยานิพนธ์ จึงเลือกใช้แนวคิดนี้ เพ่ือนำไปปรับใช้กับการจัดแบ่ง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ ชุมชนวัดเกต
การาม จังหวัดเชียงใหม่และได้นำมาประยุกต์ใช้กับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งช าติ 
กระทรวงวัฒนธรรม และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.     
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 2.1.3  องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม          
 โดยกฎบัตรเบอร์ร่า อ้างถึง (Lennon,  Mathews and Associates)12 ได้อธิบายถึงหลักฐาน
ทางกายภาพทั้งหมดของภูมิทัศน์หรือลักษณะเด่นของภูมิทัศน์รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์
ทาง กายภาพ โครงสร้างที่ยังคงอยู่ อีกทั้งยังมีหลักฐานทางโบราณคดีและยังรวมไปถึง หลักฐานที่ไม่ใช่
วัตถุ   เช่น วรรณคดี หรือศิลปกรรม คติความเชื่อของชาวบ้านหรือของคนในชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ โดย
อาจจะ ปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง เอกสาร วรรณกรรม จิตรกรรม หรือในความทรงจำและเรื่องเล่าที่
เล่าต่อกันมา  
 การแบ่งประเภทและรูปแบบ  องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมสามารถทำได้หลากหลาย
วิธี  ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางกายภาพ ที่สามารถบรรยายคุณลักษณะได้  คณะกรรมการมรดกของ
ออสเตรเลียได้  ใช้การแบ่งหมวดหมู่  ตามรูปแบบที่แตกต่างกันของสถานที่ด้วยคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

โครงสร้าง คุณลักษณะทางกายภาพที่คงเหลืออยู่  โดยมีการสร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของมนุษย์ เช่น อาคาร กระท่อม เขื่อน ปศุสัตว์ 

ความสัมพันธ์ คุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่ง เช่น การทำงาน หรือ
หน้าที่ เช่น การมีโครงสร้างต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับท่ีอยู่อาศัยและการเกษตร 

ที่ตั้ง แหล่งที่ตั้งของเหตุการณ์ต่างๆ  โครงสร้างเป็นหลักฐานทางกายภาพ ที่ยังคงปรากฎ
เหลือให้เห็นบนพื้นที่ 

คุณลักษณะ องค์ประกอบของภูมิทัศน์ ที่รวมไปถึงโครงสร้างทางสังคม พื้นที่ หรือความสัมพันธ์ 
รวมทั้งลักษณะทางธรรมชาติ เช่น แนวของต้นไม้ในพ้ืนที่นั้นๆ การสะสมตัวของดิน
ตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของน้ำที่มีแร่ธาตุต่างๆ 

แนวเส้นทาง โครงข่าย หรือ ลักษณะของภูมิทัศน์ตามแนวยาว แคบ หรือองค์ประกอบภูมิทัศน์ 
เช่น เส้นทาง ถนน การขนส่ง และองค์ประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สถานที่
หยุดพักน้ำ บ่อน้ำ  ร่องทางน้ำ ทุ่ง ฯลฯ 

 
ที่มา : กฎบัตรเบอร์ร่า อ้างถึงใน Lennon, Mathews and Associates (1996) 

 

 
 12 Lennon, J., Mathews, S., and Associates.  Cultural Landscape Management. Cultural 
Heritage Working Group Australian Alps Liaison Committee.1996,PP.4-6. 
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 ซึ่งการแบ่งองค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดกของออสเตรเลีย จะ
ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านกายภาพเป็นสำคัญ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมมิติทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาถึงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ อุทยานแห่ งชาติของสหรัฐอเมริกา  (อ้างถึง ใน Lennon, Mathews and 
Associates)ได้ ใช้แนวทางคล้ายกันกับของทางมรดกของออสเตรเลีย แต่จะมีบางส่วนที่มี  
ความเกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและประเพณี เพ่ิมเติมเข้ามาโดยในส่วนแรกประกอบไปด้วย 4 
คุณลักษณะ อธิบายถึงการก่อตัวทางภูมิทัศน์ และส่วนที่สองประกอบด้วย 7 คุณลักษณะที่เป็นเรื่อง
ขององค์ประกอบทางกายภาพ ซึ่งจากแนวทางนี้ สามารถตีความหมายได้ว่า ธรรมชาติและวัฒนธรรม
นั้นจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดรูปร่างของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียด  
ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  
กระบวนการก่อตัวทางภูมิทัศน์  

1.การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ที่ดิน และกิจกรรม 
2.รูปแบบของพ้ืนที่ และ สังคม เช่น ขนาดของพ้ืนที่เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน 

โครงสร้างของพ้ืนที่  การเข้าถึงของแหล่งน้ำ   
สิ่งเหล่านี้อาจได้รับอิทธิพลของปัจจัยทางด้านเมือง  

3.การปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณีและการปฏิบัติที่มีการปรับ 
เปลี่ยนให้สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
และนิเวศวิทยา 

4.ประเพณีวัฒนธรรม อิทธิพลที่มีต่อแนวทางการใช้ที่ดิน,   
การครอบครองที่ดิน และรูปแบบของที่ดิน 

องค์ประกอบทางกายภาพ  
5.โครงข่ายการสัญจร ระบบการเดินทาง การขนส่งสินค้า และวัตถุดิบ 

6.ขอบเขตของพ้ืนที่ เช่น ขอบเขตของคอกม้า หรือ คอกปศุสัตว์ที่มีรั้ว 

7.พืชพรรณ พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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ตารางที่ 2.3 แสดงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 

กระบวนการก่อตัวทางภูมิทัศน์  
8.โครงสร้าง และวัสดุของอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โครงสร้างที่มีการตอบสนองและ

รองรับการทำกิจกรรม หน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากการ
เป็นที่อยู่อาศัย  ในขณะที่วัตถุนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ระ ดั บ เล็ ก ๆ  แ ต่ ก็ เป็ น สิ่ งที่ มี ค ว าม ส ำคั ญ  เ ช่ น  
เป็นเครื่องหมายหรือ อนุสรณ์ 

9.การรวมกลุ่ม การกระจุกตัว การจัดกลุ่มของอาคาร โครงสร้าง หรือคุณลักษณะอื่นๆ 
เช่น พ้ืนท่ีการเกษตร หรือ กลุ่มของการตั้งถิ่นฐาน 

10.แหล่งโบราณคดี พื้นที่ของกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ หรือ การประกอบ
อาชีพที่แสดงถึงร่องรอยบนพื้นดินหรือใต้ดิน ที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ 

11.องค์ประกอบขนาดเล็ก ป้ายถนน ประตู สะพานสำหรับคนเดินข้ามที่รวมกันอาจ
ทำให้เกิดการแบ่งเขต และโครงข่ายการสัญจร เป็นต้น 
 

 
ที่มา : การอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อ้างถึงใน Lennon, Mathews and Associates(1996) 

 
 การแบ่งหมวดหมู่ขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของการอุทยานแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา มีความครอบคลุมชัดเจน โดยกล่าวถึงองค์ประกอบทางด้านกายภาพ องค์ประกอบ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ แต่ในส่วนของ คณะกรรมการมรดกของ
ออสเตรเลียนั้นกล่าวถึง เฉพาะรายละเอียดด้านกายภาพเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองรูปแบบนี้ 
เหมาะสมในการนำมาผสมผสาน และประยุกต์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความจำเป็นที่
จะต้องดัดแปลงให้เหมาะสม และนำมาประยุกต์ใช้ เพ่ือหาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ทำการศึกษา ซึ่งทาง
ผู้วิจัยได้เพ่ิมองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาอีกหนึ่งองค์ประกอบ เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจก็
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับพ้ืนที่ชุมชนเช่นกัน โดยนำมาจากทฤษฎีของ  UNESCO World 
Heritage Centre เพราะเศรษฐกิจของชุมชน เช่น การท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว สามารถสรุปได้ท้ังหมด 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้   
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รูปที่ 2.1 การแบ่งรายละเอียดขององค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

ที่มา : ผู้วิจัย 

 
2.2. องค์ประกอบของชุมชนริมน้ำ    
 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร13 ได้ให้ความหมายของชุมชนริมน้ำซึ่งหมายถึงชุมชนที่มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 1. วัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ หรือ โรงเจ (ชาวจีน) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง ซึ่งเป็น  
สิ่งที่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดของชุมชนริมน้ำ 
 2. ท่าเรือร่วม บ้านริมคลองส่วนใหญ่จะมีที่ขึ้นลงเรือประจำบ้านอยู่ แต่กรณีที่ บ้านอยู่เข้าไป
ในคลองสายรอง หรือคลองสวน ซึ่งเรือหางยาวหลักไม่วิ่งผ่าน ก็ต้องอาศัยเรือโดยสาร ในบริเวณหนึ่ง
มาส่งที่ท่าเรือร่วมหน้าวัด แล้วบริเวณที่เป็นท่าเรือนั้นถูกกำหนดโดยตำแหน่ง เป็นจุดศูนย์รวมของ
ชุมชน 

 
 13 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. “การศึกษาที่อยู่อาศัยริมน้้า บริเวณลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่าง กรณีศึกษา
บริเวณตลาดน้้าบางคูเวียง”, สาระศาสตร์สถาปัตย ์2542, 2: 15. 
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3. ตลิ่ง หรือ เขื่อน เป็นตัวกำหนดแนวเขตของลำน้ำตามธรรมชาติ หรือเพ่ือกันคลื่นซัดเดิม เริ่มจาก
ตลิ่งดิน ต่อมาทำเขื่อนไม้ และเปลี่ยนมาเป็นเขื่อนหินทิ้งเพ่ือรักษาหน้าดิน และนำหินมาก่อ เป็น
กำแพงล้อมบ้านตนเองแล้วนำไปสู่การเทคอนกรีตหินที่รวมกันเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
ถาวรในที่สุด องค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากจะก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่แล้วยังสะท้อนถึง
พ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกด้วย ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ริมน้ำ คือ รูปแบบของโครงสร้างเครือข่ายลำน้ำซึ่งมีรูปแบบแตกสาขาที่เรียกว่า Creek  อันเป็น
ลักษณะเฉพาะ ที่พบเห็นได้ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ จากลักษณะที่แตกแขนงออกนี้ สามารถ 
แยกหน่วยของลำน้ำจากขนาดกายภาพ ประเภท และจำนวนเรือสัญจร ดังนี้  
 1) คลองสายหลัก ถือได้ว่า เป็นหน่วยของลำน้ำซึ่งแตกแขนงออกจากแม่น้ำ ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด เป็นเส้นทางสายหลักของเรือ  โดยสารและมีปริมาณเรือสัญจรมากที่สุด ภายในเครือข่าย การใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิต โดยเฉพาะ เช่น  การ การอาบ ซักผ้า ล้างภาชนะ ฯลฯ  
 2) คลองสายรอง  เป็นลำน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างคลองสายหลักด้วยกัน มีความกว้างและระดับ
น้ำลึก ลดทอดลง  ประเภทของเรือสัญจร จะเป็นเรือที่มีขนาดเล็กกว่า การใช้ ประโยชน์นอกจากเพ่ือ
การดำรงชีวิตแล้ว ก็ยังเป็นคลองส่งน้ำเพ่ือการเกษตรด้วย  
 3) คลองสวน เป็นลำน้ำกิ่งปลายตันต่อเชื่อมหลายๆ ทอดระหว่าง คลองสายหลัก คลองสาย
รอง  เป็นลำน้ำเพ่ือเชื่อมต่อสำหรับผู้อยู่อาศัยในสวนกับคลองเพ่ือขนถ่ายผลผลิตจากในสวน 
นอกเหนือจากเพ่ือการเกษตร การสัญจรภายในมีความเป็นส่วนตัวสูง การขึ้นลงของน้ำ มีอิทธิพลต่อ
ระดับน้ำเพ่ือการสัญจรมาก  
 4) ลำประโดง ลำน้ำปลายตันหน่วยสุดท้าย ในการส่งน้ำ ผ่านเพ่ือการเกษตรใน เครือข่าย 
ลำน้ำ ทั้งหมด บางแห่งมีการถมปากลำประโดงฝังท่อ ส่งน้ำเพื่อการควบคุม ระดับน้ำในสวน 
 5) ร่องสวน พ้ืนที่เก็บน้ำ เพ่ือการเกษตรด่านสุดท้ายภายในสวน    
 นอกจากนี้ เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร ยังกล่าวถึงแนวความคิด โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นที่
อยู่อาศัยริมน้ำแบบใดก็ตามก็ไม่ขาดกับ “น้ำ” แต่จะอยู่ใกล้ชิดกับ “น้ำ” ภายในขอบเขตและระยะ
คงที่อยู่เสมอ ในส่วนของโครงสร้างต่างถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือการถอดประกอบ ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้
ทุกสถานการณ์ สุดท้ายในส่วนของลำดับปริภูมิต่างก็มี การแบ่งลำดับระดับปริภูมิ เป็น หน้า กลาง 
หลัง  โดยสันนิษฐานว่าส่วนหลังเป็นส่วนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ชุมชนริมน้ำ  ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ ที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการ
อุปโภคและบริโภค จากเครือข่ายลำน้ำหลักและรอง  
 2. โครงสร้างเครือข่ายลำน้ำ ทั้งในส่วนลำน้ำใหญ่ที่มีบทบาท ทางการคมนาคมและเครือข่าย
ลำน้ำย่อย 
 3. สวนผลไม้ ภายในบริเวณชุมชนทั้งริมน้ำหลักและผืนสวนที่อยู่ลึกเข้าไปในชุมชน 
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รูปที่ 2.2 โครงสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนริมน้ำ 
ที่มา : เทิดศักดิ์  เตชะกิจขจร (2542) 

 

 นอกจากนี้ลักษณะของความเป็นชุมชนริมน้ำควรมีองค์ประกอบหลักท่ีสำคัญประกอบด้วย14 
 1. สถานที่ที่เป็นที่ตั้งอาคารบ้านเรือน หรือ ที่พักอาศัย 
 2. แหล่งทำมาหากินหรือสร้างผลผลิต และเลี้ยงดูบุตรหลาน  
 3. โครงข่ายลำน้ำ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ เอ้ืออำนวยต่อการตั้ งถิ่นฐานและ 
การดำรงชีวิต 
 4. บริเวณท่ีเป็นย่านการค้าหรือแหล่งในการแลกเปลี่ยนสินค้า  
 5. มีการปะทะสัมพันธ์กัน หรือ ความผูกพันร่วมกันทางสังคม  
 6. วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนในชุมชน และมีความเชื่อทางศาสนา 
 ทั้งนี้องค์ประกอบทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน และปรากฏให้เห็นทางรูปแบบ
กายภาพที่ชัดเจน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนริมน้ำ ทางผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับใช้ในการศึกษาองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามด้วยเช่นกัน 
 
2.3 เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 เอกลักษณ์ คือ ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน เช่น ชุมชน A มีเอกลักษณ์อยู่ที่การทอผ้า
จก หมายความว่าคนในชุมชน A ก็จะมีอาชีพทอผ้าจกเหมือน ๆ กันหมด15 หรือเมื่อกล่าวถึง

 
 14 เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ. “ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมน้ำในคลองบางกอกน้อย.”วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 
 15 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

ชุมชน
ริมน้ำ 

 สวนผลไม้ 
เครือข่าย

ลำน้ำ 

คน 
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เอกลักษณ์ของประเทศไทย จะนึกถึง ภาษา อาหาร หรือการไหว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอกลักษณ์เป็น 
สิ่งที่ถือร่วมกันโดยอาจมีมากกว่าหนึ่งอย่าง  
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและความสำคัญทางวัฒนธรรม อันเกิดจาก
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีวิวัฒนาการผ่านระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เกิดข้ึนซ้ำ ๆ 
ต่อเนื่องกัน โดยมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและปัจจัยของมนุษย์เป็นตัวกำหนดทิศทางหรือ
รูปแบบของภูมิทัศน์จนสามารถแสดงความเป็นตัวตนตลอดจนสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมพ้ืนที่นั้น 
ๆ ส่งผลให้ลักษณะของภูมิทัศน์ในแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทำให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมี 
เอกลักษณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็น “เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม”ดังรูปที่ 2.3 ที่ทางผู้วิจัยได้
ทำการสรุปที่มาและความสำคัญที่ทำให้เกิด เอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  

 
 

รูปที่ 2.3 แสดงเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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2.4 แนวความคิด การประเมินคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 การประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆของพ้ืนที่ ทั้งในแง่ของบริบท 
และการดำเนินไปของกิจกรรมผ่านกาลเวลา โดยภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดจาก
ปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยทางวัฒนธรรมจึงสามารถสื่อถึงเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ของผู้คนทั่วไปในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้  
 การป ระ เมิ น คุณ ค่ าด้ าน ต่ าง  ๆ  ขอ ง พ้ื น ที่ ชุ ม ชน เพ่ื อวิ เค ราะห์ ห าความสำคัญ 
(Significance)นั้น เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการอนุรักษ์
และนำไปสู่การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยจะต้องเคารพคุณค่าด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่เป็นหลัก และ
ไม่ลดทอนคุณค่าด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ลง โดยการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรม สามารถแบ่งได้หลายด้านดังต่อไปนี้16   
 1) คุณค่าด้านสุนทรีย์ศาสตร์ หรือ ความงาม ( Aesthetic Value )   
 2) คุณค่าด้านความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่ ( Rarity and Uniqueness Value )         
 3) คุณค่าด้านจิตวิญญาณของชุมชน ( Spiritual  Value )      
 4) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ( Historic Value )      
 5) คุณค่าด้านสังคม ( Social Value )      
 6) คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ ( Scientific Value )            
 7) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ( Economic Value )        
 8) คุณค่าด้านการใช้สอยร่วมสมัย ( Contemporary Functional Value )        
 9) คุณค่าด้านการศึกษา ( Education )        
 10) คุณค่าด้านอ่ืน ๆ ( Others )                                                                                     
 นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินความโดดเด่นเกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมเพ่ือขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความเป็นสากล   
มีความเหมาะสมและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพ่ือใช้ในการประเมินคุณค่าของมรดกโลก  
ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งมีอยู่ทั้ งหมด 6 ประการ ซึ่ งแปลโดยกรมศิลปากร โดยอ้างถึงใน 
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คือ  
 1. แสดงถึงการเป็นศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว )เอกลักษณ์ (ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของ
อริยสร้างสรรค์ 

 
 16สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ, 2550.                                                 
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 2. มีอิทธิพลอย่างมากเหนือรูปแบบและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมศิลปวัตถุ การวาง 
ผังเมืองและการออกแบบภูมิทัศน์ที่ครอบคลุมทั้งระยะเวลาและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของโลก 
 3. มีความเป็นเอกลักษณ์ หรืออย่างน้อยต้องเป็นพยานหลักฐานอย่างพิเศษของอริยธรรม 
หรือจารีตวัฒนธรรมซึ่งหายสาบสูญไป 
 4. เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นของชนิดอาคาร หรือสถาปัตยกรรมโดยรวม หรือภูมิทัศน์ซึ่ง
แสดงขั้นตอนที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 
 5. เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นของธรรมเนียมของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หรือการใช้พ้ืนที่
ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มั่นคง เนื่องมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่สามารถนำกลับคืนได้ดังเก่าหรือ รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมพิเศษ
รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ด้วย 
 6. มีการเกี่ยวข้องโดยตรงได้กับเหตุการณ์ หรือ จารีตประเพณีที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่ หรือ 
แนวคิด ความเชื่อ ที่เก่ียวข้องกับผลงานศิลปกรรมและวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นที่เป็นสากล 
นอกจากนี้ยังพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกที่ว่าด้วยเรื่อง
ความสอดคล้องของคุณภาพธรรมชาติ กับภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยมีปัจจัยในการประเมิน ดังนี้          
 1. มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และระบบกึ่งธรรมชาติ รวมไปถึงสายพันธ์ทางธรรมชาติของ 
สัตว์ป่า และพืชพรรณ       
 2. มีการอนุรักษ์สัตว์และพืชพรรณในระบบของเกษตรกรรมและการเพาะปลูก       
 3. มีการใช้ที่ดินแบบยั่งยืน        
 4. มีการเพิ่มคุณค่าของภูมิประเทศที่สวยงาม    
 5. มีรูปแบบของประวัติศาสตร์    
 6. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของมนุษยชาติที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติ                        
 7. เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้กล่าวถึง การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในแง่ของความ
สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นเกณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้การประเมินคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เกษตรกรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้
กล่าวถึง ในเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลก ( The World Heritage Committee ) ดังนั้น  
จึงสามารถนำมาใช้ประกอบการระบุรายละเอียดการประเมินคุณค่าจากเกณฑ์หลักของคณะกรรมการ
มรดกโลก 
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 นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์สำหรับการประเมินความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดย Jane 
Lennon และ Steve Mathews โดยได้ทำการอ้างอิงจาก Cutural Landscape in the Australian 
Alps National Parks.โดยกฎบัตรเบอร์ร่า ( Burra Charter ) ได้ให้ความสำคัญดังต่อไปนี้17        
 1.ความสำคัญทางวัฒนธรรมคือ คุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคม สำหรับคนในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต              
 2.พ้ืนที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญ คือ พ้ืนที่ที่ช่วยให้เข้าใจอดีตหรือเสริมสร้างปัจจุบัน
และสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

 แนวทางปฏิบัติทั้งหมดสำหรับการประเมินความสำคัญกฎของ  Burra Charter  ได้กำหนด
คุณค่า ความสำคัญทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วย18              
 1. คุณค่าทางความงาม ซึ่งรวมถึงแง่มุมของการรับรู้ทางประสาทสัมผัส วัดจากคุณภาพ เช่น
รูปร่าง ขนาด สี พ้ืนผิวและวัสดุของผ้า ( เช่น หลักฐานทางกายภาพของภูมิทัศน์ )            
 2. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับวิธีที่ พ้ืนที่ ได้รับอิทธิพลมาจากข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์ ช่วงกิจกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญ             
 3. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความหายาก  
คุณภาพ การเป็นตัวแทนและในระดับท่ีพ้ืนที่อาจให้ข้อมูลที่สำคัญเพ่ิมเติม         
 4. คุณค่าทางสังคม รวบรวมคุณลักษณะพ้ืนที่ที่ ให้ความสำคัญกับความเชื่อถือทาง 
จิตวิญญาณ การเมือง ระดับชาติ หรือวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้กับคนส่วนใหญ่หรือชนกลุ่มน้อย         
 โดยผู้วิจัยได้มีการนำหลักการประเมินความสำคัญของ  Burra Charterมาใช้ในการ
ประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าด้านความงามหรือ
สุนทรียภาพ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสังคม ส่วนคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ได้นำมา
พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าคุณค่าด้านนี้ ได้นำไปรวมอยู่ในคุณค่าด้านประวัติศาสตร์แล้ว แต่ได้เพิ่ม
คุณค่าด้านเศรษฐกิจเข้ามาแทนเนื่องจาก เป็นคุณค่าที่มีความสำคัญกับองค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม เพราะที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว 
 สำนักงานคณะกรรมการมรดกแห่งออสเตรเลีย ยังมีหลักเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้ในกฎหมายเพ่ือ
ประเมินพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากทะเบียนมรดกโลก โดยมีเกณฑ์ที่หลากหลาย ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ  

 
 17 Lennon, J., Mathews, S., and Associates. Cultural Landscape Management. Cultural 
Heritage Working Group Australian Alps Liaison Committee.1996,pp.31-32 
 18 Australia, I. Burra Charter & practice notes. Retrieved 2019, July 15. Australia: 
fromhttps://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/.2013. 



  24 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยมีตัวเลขที่ปรากฏในกฎหมาย อนุญาตให้มีการระบุเกณฑ์ในรูปแบบย่อโดยมี
รายละเอียดดังนี้19 
 1. มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการพัฒนา หรือมีขั้นตอนทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ รัฐ ภูมิภาคหรือชุมชนเช่น พ้ืนที่หมู่บ้าน การปลูกพืชที่แปลกใหม่ โครงการ
เขื่อนกันน้ำบนภูเขาหิมะ             
 2. แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่หายาก พิเศษหรือใกล้สูญพันธุ์ ประเพณี กรรมวิธี การใช้ที่ดิน 
การใช้งาน หรือการออกแบบ เช่น การเปลี่ยนถ่ายตามฤดูกาล การต้อนฝูงสัตว์ตามทุ่งหญ้า    
 3. มีศักยภาพการวิจัยโดยให้ข้อมูลที่ จะช่วยให้ เกิดความเข้าใจที่ กว้างขึ้น เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และการยึดครองของมนุษย์ในออสเตรเลีย       
 4. แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สำคัญของ กิจกรรมของมนุษย์ ในสภาพแวดล้อมของออสเตรเลีย             
 5. แสดงลักษณะความงามท่ีมีคุณค่าโดยชุมชนหรือกลุ่มวัฒนธรรม            
 6. แสดงให้เห็นถึงระดับของความคิดสร้างสรรค์ หรือ ความสำเร็จทางเทคนิคในช่วงเวลาหนึ่ง              
 7. มีการเชื่อมโยงพิเศษกับชุมชนหรือกลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะเพ่ือทางสังคมวัฒนธรรมหรือจิต
วิญญาณ 8. ความสัมพันธ์พิเศษกับวิถีชีวิตหรือ  กิจกรรมของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความสำคัญ
ในประวัติศาสตร์ 
 ความสมบูรณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ ระดับภูมิทัศน์ที่ยังคงรักษาหลักฐานที่สมบูรณ์จาก
ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มีภูมิทัศน์ที่มีความสำคัญและสมบูรณ์มากมาย เนื่องจากยังคงมี
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องทำให้ทิ้งร่องรอยของขั้นตอนการขุดค้นการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน           
ซึ่งการกำหนดระดับความสมบูรณ์ของภูมิทัศน์บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ยาก    
 ดังนั้น “เครื่องชี้วัด” หลักที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินว่า คุณลักษณะภูมิประเทศหรือ 
ภูมิทัศน์นั้นมีคุณค่าเพียงพอที่จะมีความสำคัญหรือไม่  สามารถพิจารณาได้จากสิ่งเหล่านี้             
 1. หายากหรือมีเอกลักษณ์   
 2. มีความเชื่อมโยงในอดีต-ปัจจุบัน          
 3. ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ        
 4. ระดบัความสมบูรณ์ทางเทคนิค  
 5. การเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญ หรือ กลุ่ม หรือ เหตุการณ์        
 6. ระยะเวลาของความเก่ียวเนื่อง กับ เหตุการณ์หรือรูปแบบ        
 7. กิจกรรมหรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิด เหตุการณ์ สังคม และเทคนิค ที่เห็นได้ชัดในภูมิทัศน์        

 
 18Lennon, J., Mathews, S., and Associates. Cultural Landscape Management. Cultural 
Heritage Working Group Australian Alps Liaison Committee.1996, pp.32. 
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 8. มีความเก่ียวข้องกับยุคสมัย         
 9. ความสำคัญเชิงสัญลักษณ์           
 10. มีความหลากหลายที่แสดงในภูมิทัศน์ 
 ซึ่งความสำคัญของภูมิทัศน์นั้นจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับการจัดการ โดยมีประเด็นที่ควร
คำนึงถึง ดังต่อไปนี้20 
 1. ชั้นต่าง ๆ ของความหมายในภูมิทัศน์ (ตัวอย่าง เช่น คุณลักษณะหรือความสัมพันธ์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของรูปแบบและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์)จะมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน และมี
ความสำคัญโดยรวมของภูมิประเทศท่ีอาจสะท้อนถึงความสำคัญของคุณลักษณะทางกายภาพที่สำคัญ 
ในรูปแบบหรือช่วงเวลาในอดีตที่แสดงหรืออาจเป็นการจัดอันดับประกอบซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของ
จำนวนชั้น         
 2. ธรรมชาติของความสำคัญหลายระดับที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ควรพิจารณาและ
ประเมินให้ความสำคัญด้านอ่ืน ๆ ทั้งหมด        
 3. ภูมิทัศน์อาจมีความสำคัญทางวัฒนธรรม (แม้ว่าจะดูไม่น่าสนใจหรือค่อนข้างธรรมดา)               
 4. การประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรมนั้นไม่ค่อยชัดเจนหรือมีวัตถุประสงค์ เพราะแนวคิดนี้เต็ม
ไปด้วย ข้อสันนิษฐานและการตีความทางวัฒนธรรม (เช่น ค่านิยมใดควรนำมาเป็นมาตรฐาน) ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องค่านิยมนี้สามารถลดลงได้โดยระบุให้ชัดเจนว่า คุณใช้ค่านิยมและเกณฑ์ใดเพ่ือให้
ผู้อื่นสามารถเข้าใจพื้นฐานของการประเมินผลได้    
 5. ความถูกต้องของการพิจารณาในการประเมินความสำคัญนั้นจะขึ้นอยู่กับการดูแลที่มี  
การรวบรวมข้อมูลและการใช้เหตุผล ดังนั้น ยิ่งการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ สารคดี ภาคสนามและ 
การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมาก ก็มีแนวโน้มที่จะประเมินความสำคัญของพ้ืนที่ได้เพียงพอ                      
 6. ควรระบุข้อสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของภูมิทัศน์และคำอธิบายว่าทำไมถึงได้ข้อสรุปต่าง ๆ 
เหล่านี้  
 7. ด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขในการประเมินความสำคัญ ควรระบุ เช่น ความไม่แน่นอน
ในการกำหนดคุณลักษณะภูมิประเทศให้กับรูปแบบหรือสงสัยในจุดแข็งของสังคม บุคคลสำคัญ ที่อาจ
มีผลต่อพ้ืนที่นั้น ๆ  
 

 
                            20 Lennon, J., Mathews, S., and Associates. Cultural Landscape Management. 
Cultural Heritage Working Group Australian Alps Liaison Committee.1996,pp.35  
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 ความสำคัญของการประเมินคุณค่าความสำคัญ21         
 1. มุ่งเน้นที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของภูมิทัศน์  กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์และ 
การประเมินผลในความเป็นจริง การปฏิบัติ และการเขียนประวัติศาสตร์ทางภูมิทัศน์    
 2. ช่วยในการตัดสินใจยามกรณีฉุกเฉิน เช่น การถูกไฟไหม้  การมีข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญ
ของพ้ืนที่  จะช่วยให้มีความพยายาม ในการปกป้องภูมิทัศน์ และคุณลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญ   
 3. การสนับสนุนก็เป็นเหตุผลที่ทำให้การใช้เงินทุนมีส่วนช่วยสำหรับการจัดการ ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม  และคุณลักษณะ       
 4. ช่วยให้ทรัพยากรที่หายาก มีการจัดการ การอนุรักษ์และการตีความทางภูมิทัศน์และ
คุณลักษณะที่สำคัญที่สุด      
 5. สร้างพ้ืนฐานสำหรับนโยบายการอนุรักษ์และการจัดการภูมิทัศน์ 
 
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม     
 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม หมายถึง วิธีการดูแลรักษา คุ้มครองและจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมให้ดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ  โดยต้อง
คำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน การอนุรักษ์และการจัดการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม มีเป้าหมายเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน ในฐานะ
เป็นมรดกของแผ่นดิน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีและตระหนักในรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของตนเองให้แก่ชุมชน         
 แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น มีอยู่หลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่ คุณค่าด้านต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์และการจัดการ 
รวมไปถึงความต้องการใช้สอยพ้ืนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการจัดการในพ้ืนที่ใด  ๆ อาจไม่ได้มี
แนวทาง ในการจัดการเพียงแนวทางเดียว แต่ต้องประยุกต์หลายแนวทางเข้าด้วยกันจึงจะมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้จริง 
 

 
 21 Lennon, J., Mathews, S., and Associates.  Cultural Landscape Management. Cultural 
Heritage Working Group Australian Alps Liaison Committee.1996,pp.36 
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 2.5.1 ระบบเพื่อทำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม22 (Cultural Environment 
Conservation System) 
 การสำรวจแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Survey)  นี้เป็นส่วน
หนึ่งในการดำเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้ระบบเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ทางวัฒนธรรม (Cultural Environment Conservation System) ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเดนมาร์ก 
(DANIDA)  โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดำเนินการร่วมกันกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นระบบที่มีความ
ครอบคลุม และมีความสอดคล้องเหมาะสมกันกับบริบทของประเทศไทย เนื้อหาและวิธีการหลักของ
ระบบการสำรวจนี้ได้ถูกพัฒนาและปรับใช้ทั้งจากระบบสากลที่ใช้อยู่ในนานาชาติ เช่น ระบบการ
สำรวจมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเดนมาร์ก 
 ระบบเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในผลผลิตที่สำคัญ ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (TCEP) ระบบนี้เกิดจากการนำระบบเพ่ือการ จัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมของเดนมาร์ก ได้แก่ SAVE (Survey of Architecture Value in the Environment) 
และ ระบบการบูรณากรแหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการวางแผน CHIP (Cultural Heritage 
in Planning)  มาปรับใช้และปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย         
 ขั้นตอน และกระบวนการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
 การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะสำคัญ คือ 
 1) ขั้นตอนการศึกษาระดับกว้าง             
   ขั้นตอนการดำเนินการของระยะที่ 1 สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 6 ขั้นตอน โดยในแต่ละ
ส่วนขั้นตอนจะมีผลผลิตสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งระบบได้นำเสนอทางเลือกของรูปแบบกิจกรรม
ในการดำเนินการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในพ้ืนที่ได้ รวมถึงได้นำเสนอ
แหล่งข้อมูลที่อาจได้มาเพ่ือประกอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น          
  เป้าหมายหลักของการศึกษาในระดับกว้างนี้ คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือ
รวบรวมประเด็นองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายและกระจัดกระจายมาดำเนินการ ให้เป็นหมวดหมู่
และสัมพันธ์กันกับผังกายภาพโดยมีผลิตผลหลักสำคัญคือ ทะเบียนแหล่งสิ่งแวดล้อม ทางวัฒนธรรม
และผังกายภาพแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่รวมถึงลำดับความสำคัญเร่งด่วนของแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป (ศึกษาในระดับรายละเอียด)  
การศึกษาในระดับกว้าง (ขั้นตอนที่ 1) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสรุปคุณลักษณะ  

 
 22 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การระบุแหล่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การสำรวจจัดทำเอกสารข้อมูล การประเมินคุณค่าและ  
การวิเคราะห์ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน และการบูรณาการเข้าสู่แผนระดับกว้าง                
 2) ขั้นตอนการศึกษาระดับละเอียด 
  สืบเนื่องจากผลการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 การศึกษาในระดับกว้าง ผลจากการจัดลำดับ
ความสำคัญเร่งด่วนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพ้ืนที่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการเพ่ิมเติม ทั้งนี้การ
เลือกดังกล่าวอาจจะหรือควรจะสัมพันธ์กันกับงบประมาณของการศึกษาระดับรายละเอียด (ขั้นตอนที่ 
2) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูลเชิงลึก เพ่ือการ
วางแผน และการนำไปสู่การปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนมีผลผลิตสำคัญที่แตกต่างกันไป โดยเป้าหมายหลัก
ของการศึกษาในระดับรายละเอียดคือแผนการบูรณาการและแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ แผนดังกล่าวจะประกอบด้วย ข้อมูลเชิงลึกทั้งในส่วนกายภาพ 
และสังคมที่จะได้นำมาใช้เป็นตัวกำหนดมาตรการและแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง ตรงกับความต้องการ
และวิสัยทัศน์ของคนในพ้ืนที่และมีความสอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 การศึกษาในระดับกว้าง ระบบได้นำเสนอทางเลือกของรูปแบบกิจกรรมใน
การดำเนินการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในพ้ืนที่  

                               A การศึกษาระดับกว้าง 
           A1 การสรุปคุณลักษณะสำคัญ       ( Characterisation )                                                           

           A2 การระบุแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ( Identification ) 

           A3 การสำรวจจัดทำเอกสารข้อมูล   ( Survey & Documentation ) 

           A4 การประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์ ( Evaluation & Analysis ) 

           A5 การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ( Prioritisation ) 

           A6 การบูรณาการเข้าสู่แผนระดับกว้าง ( Integration ) 
 

B การศึกษาระดับรายละเอียด 

             B1 การกำหนดวัตถุประสงค์   ( Objectives  Setting ) 

           B2 การเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผน ( Detailed  Survey )  

           B3 การนำไปสู่การปฏิบัติ ( Implementation ) 

ที่มา  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 2.4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
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 2.5.2 แนวทางการวางแผนอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของการอุทยานแห่งชาติ  
(National Park Service ) ของสหรัฐอเมริกา23 ได้จัดทำแนวทางไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
     1) การค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ 
         การศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพ้ืนที่ จะช่วยให้เข้าใจถึง 
ความสำคัญ ความเป็นมาและพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น ๆ ข้อมูลที่จะได้เป็นรากฐานใน
การตัดสินใจเลือกวิธีการอนุรักษ์  การวางแผนดูแลรักษาและการจัดการ ข้อมูลสามารถค้นได้จาก
แหล่งต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ภาพถ่ายทางอากาศ การขุดค้นทางโบราณคดี หนังสือ 
บทความ  เป็นต้น  
     2) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน  การทำบัญชีรายการ ( Inventory ) 
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ต้องอาศัย ความสามารถในการมองภาพรวมของพ้ืนที่ที่จะ
อนุรักษ์ เช่น ควรจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินรอบ ๆ พ้ืนที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพและการใช้ที่ว่างในภูมิทัศน์วัฒนธรรม การเก็บข้อมูลควรครอบคลุมทั้งองค์ประกอบ
ทางด้านวัฒนธรรมและองค์ประกอบทางด้านกายภาพที่สะท้อน คุณลักษณะทางประวัติศาสตร์ของ
พ้ืนที่เช่น สถาปัตยกรรม พ้ืนที่ว่าง ทางสัญจร ภูมิลักษณ์ พืชพรรณ และระบบนิเวศ 
     3) การวิเคราะห์พ้ืนที่  คือ การประเมินคุณค่า ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วยการ
พิจารณาเนื้อหา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และข้อมูลสภาพปัจจุบันประกอบกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ่งชี้  
องค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่และการจัดลำดับความสำคัญของ
องค์ประกอบ 
     4) การวางแผนแนวทางการอนุรักษ์และจัดการ  เป็นขั้นตอนการตัดสินใจหลังการ
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าว่าจะยึดแนวทางของการอนุรักษ์แบบใดที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ใน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมหนึ่งๆ ซึ่งอาจใช้แนวทางในการอนุรักษ์ และการจัดการได้หลายแนวทางไปพร้อม ๆ 
กัน หรือใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสงวนรักษา  การฟ้ืนฟู การบูรณะ การปฏิสังขรณ์
แบบสร้างขึ้นใหม่ หรือการปรับใช้ใหม่   
     5) การวางแผนการดูแลรักษา  การดูแลรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ต้องวางแผนและจัด
วางเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดระดับในการดูแลรักษาพ้ืนที่ที่มีความสำคัญมาก ซึ่งอาจจะต้องได้รับการดูแลรักษา
เป็นอย่างดี ส่วนพื้นที่รอบนอก อาจจะลดระดับการดูแลรักษาลงมาเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย                  
     6) การวางแผนเพื่ออนาคต  การประเมินผลและการบันทึกความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ 
วัฒนธรรม เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาในอนาคตต่อไป  

 
 23 นวณัฐ โอศิริ. “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเบ้ืองต้น.” เอกสารคำสอนวิชาภูมิทัศน์วัฒนธรรม เบื้องต้น ภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
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        แนวทางในการวางแผนอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ เป็นการจัด
วางแผนที่ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น การศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์  
การวางแผนแนว ทางการอนุรักษ์และจัดการรวมไปถึงการวางแผนการดูแลในอนาคตอีกด้วย   
ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือใช้ทำการศึกษาในภาพรวมได้ซึ่งทางผู้วิจัยได้นำแนวทางดังกล่าว
ข้างต้นนี้มาปรับใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 
รูปที่ 2.5 แผนภูมิสรุปขั้นตอนแนวทางการวางแผนแนวทางอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

ที่มา U.S.National Park Service(2006) 

 
 2.5.3 กระบวนการจัดการอนุรักษ์ภู มิทัศน์ วัฒนธรรม ของ  Alps National Park 
ประเทศออสเตรเลีย 
 เป็นแนวทางการชี้ระบุ การประเมินคุณค่าและการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ Alps 
National Park ประเทศออสเตรเลีย โดยได้มีการนำเสนอกระบวนการจัดการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม เป็น 3  ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 1. การวิจัยและการประเมินคุณค่า 2. การพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการ อนุรักษ์ 3. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดการอนุรักษ์  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ Alps National Park ประเทศออสเตรเลีย มี  การประยุกต์มาจากแนวทาง
ของกฎบัตรเบอร์ร่า ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญครอบคลุมกับทุก ด้าน ยกเว้น รายละเอียดที่
เกี่ยวกับมิติของคน แต่สามารถนำขั้นตอนและกระบวนการที่ระบุเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ และ
กายภาพ ไปประยุกต์ใช้ได้กับการศึกษาด้านพัฒนาการ ประเมินคุณค่า และเสนอแนะ แนวทางการ
จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนได้ 
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 ขั้นตอนที่1                           กำหนดสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ 
                                   -ศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ 
                                   -พิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา 
                                   -พิจารณาความเหมาะสมด้านความชำนาญ 
                                   -กำหนดสาระสำคัญ 

 
                               กำหนดขอบเขตของภูมิทัศน์ 
                                  -ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ/ หมวดหมู่ 
                                   -การสังเกตการณ์ทั่วไป 
                                   -ประชุม 

                                                                                        
การสำรวจพ้ืนที่ และค้นคว้าเอกสาร                                                     
-ที่ตั้ง                                                                                     
-นิยาม/ประเภท                                                                        
-สภาพทั่วไป                                                                         

                                                                  
                                                                              
 
                         
                  วิเคราะห ์
                       -เรียงลำดับเหตุการณ์ 
                        -เชื่อมโยงจุดเด่นเข้ากับประวัติศาสตร์ที่สำคัญและช่วงเวลา 
                        -อธิบายความโดดเด่นในการกระจายตัวด้านพ้ืนท่ี 
                        -ตรวจสอบการทำงาน 
                             
                       การประเมินคุณค่า 
                       -เลือกเกณฑ์การประเมิน 
                       -ตรวจสอบลักษณะเด่นและภูมิทัศน์ว่าสัมพันธ์กับเกณฑ์หรือไม่ 
                       -เปรียบเทียบกับภูมิทัศน์อ่ืน ๆ  

                                 -เตรียมเอกสาร ผลสรุปคุณค่า                                                                          
  

รูปที่ 2.6 แผนภูมิแสดงการวิจัยและการประเมินคณุค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape 

Management) 
 

ค้นคว้ารายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ 
-ค้นคว้าประวัติศาสตร์เบื้องต้น 
-หลักฐานประเภทรูปถ่าย/ภาพถ่าย 
-คำบอกเล่า 
-ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
-กำหนดรูปแบบ 
-ระบุช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ 
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 ขั้นตอนที่ 2                      ส่วนพื้นฐาน : ระบุข้อบังคับท่ีจำเป็นและโอกาส 

                               -เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและจากเอกสาร 
                               -ระบุสภาพทางกายภาพและจุดเด่นของภูมิทัศน์ 
                               -ระบุว่าอะไรบ้างท่ียังคงมีคุณค่า 

 
                                      
                            การพัฒนานโยบายการอนุรักษ์   
                                -เลือกวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับภูมิทัศน์และลักษณะพิเศษ 
                                -พิจารณาโครงสร้างการจัดการ  
                                -พิจารณาการพัฒนาในอนาคต 
                                -รวบรวมกระบวนการเพื่อลงมติเห็นชอบและวิจารณ์ 
 
                                           
                                 การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
                                 -ระบุทักษะและวิธีการที่เหมาะสม  
                                 -ระบุทรัพยากรที่ต้องการและแหล่งเงินทุน  
                                 -ระบุระยะเวลาและลำดับการดำเนินการ  
                                 -ระบุความเป็นไปได้ของผลกระทบจากวิธีการที่ใช้                                               
                                  การทำงาน และการวางแผนจัดการ  
                                 -รวบรวมข้อกำหนดในการบำรุงรักษาในอนาคต  
                                 -ประมาณราคาและกองทุนในอนาคต  
                                 -กำหนดกระบวนการดำเนินงาน  

  
ขั้นตอนที่3      
                                                       ดำเนินการตามยุทธศาสตร์     

  
 

แผนภูมิที่2.4  แสดงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ การอนุรักษภ์ูมิทัศน์วัฒนธรรม 
                                   ที่มา Alps National Park ประเทศออสเตรเลีย 
 

 ความซับซ้อนทางธรรมชาติของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นมีคุณค่า รูปแบบ ประวัติศาสตร์ และ
ประเภทของคุณค่าสามารถแสดงให้เห็นได้ในภูมิทัศน์แห่งเดียวกันก่อนที่จะเริ่มทำการจัดการในระบบ
ที่ซับซ้อนนี้ จำเป็นจะต้องมีการคลี่คลายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ชัดเจนตามหลัก
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ตรรกวิทยาที่เป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือวิเคราะห์ภูมิทัศน์ ประเมินคุณค่าและจัดการส่วนประกอบที่สำคัญ 
ตาม 3 ขั้นตอน  ดังนี้                                                                                                                                          
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินคุณค่าของวัฒนธรรม 
 1.1 รวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไป ค้นหาประวัติศาสตร์ทั่วไปของพ้ืนที่ และสถานที่เพ่ือให้ทราบ
ถึงลักษณะพิเศษเพ่ือที่จะค้นหาต่อไป ช่วยในการตีความหมาย ทำความเข้าใจพ้ืนที่ และทำการ
กำหนด ขอบเขตภูมิทัศน์ บันทึกและระบุจำนวน หรือ ลักษณะพิเศษของภูมิทัศน์วัฒนธรรมรวมไปถึง
การสำรวจ ดำเนินการค้นคว้ารายละเอียดในรายงานการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับลักษณะ
พิเศษทางภูมิทัศน์                                                   
 1.2 วิเคราะห์หลักฐาน สรุปลักษณะเด่นและคุณลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับ สาระสำคัญที่
หลากหลาย และระบุยุคทางประวัติศาสตร์ 
 1.3 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และลักษณะพิเศษโดดเด่น รวมไปถึงพิจารณาลำดับ
เหตุการณ์และหลักฐาน ความสัมพันธ์ในส่วนของกายภาพและประโยชน์ใช้สอย เช่น รูปแบบ ลักษณะ
พิเศษที่โดดเด่นที่สำคัญที่สุด หรือการกำหนดขอบเขตภูมิทัศน์ ที่มีการปรากฏของลักษณะพิเศษขึ้น
หรือมมีานานและยังคงอยู่ หรือเพ่ิงจะปรากฏขึ้นในยุคหลัง  
 1.4 วิเคราะห์คุณค่าของภูมิทัศน์ ลักษณะพิเศษและความสัมพันธ์บนพื้นฐานของ สาระสำคัญ
ว่ามีความพิเศษอย่างไร และยุคทางประวัติศาสตร์ที่นำเสนอใช้หลักการและบรรทัดฐานต่าง  ๆ  เช่น 
ความหายาก สภาพความสมบูรณ์ และมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งอาจจะทำการเปรียบเทียบ 
การ ประเมินคุณค่าของพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 ขั้นตอนที่ 2  
 2.1 พัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์ รวบรวมข้อมูล การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เพ่ือการทำงานและการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 ขั้นตอนที่ 3  
 3.1 การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยการกำหนดโครงการอนุรักษ์ หรือ บูรณาการกับ 
แผนพัฒนาที่มีอยู่เดิม 
 2.5.4 การจัดการในระดับภูมิทัศน์  
 สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์มากที่สุด คือ การจัดการโครงสร้างในแต่ละส่วน ตามที่
ได้ กล่าวไปก่อนหน้านี้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมประกอบด้วยขั้นตอนการ ขยายภูมิทัศน์ , รูปแบบภูมิทัศน์ 
และ หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละองค์ประกอบควรพิจารณาส่วนประกอบเหล่านี้ให้เป็นส่วน
หนึ่ง ในนโยบายการอนุรักษ์ กลยุทธ์และการจัดการเพ่ือรักษาคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมถึง
การนำขั้นตอนการขยายภูมิทัศน์มาพิจารณา การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมก็ถือเป็นเรื่องที่
สำคัญเช่นกัน          
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 2.5.5 การจัดการโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ ในบริบทของภูมิทัศน์ 
 คำแนะนำ สำหรับการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ได้แนะนำเรื่องการ
วิเคราะห์และซ่อมแซม โครงสร้างโดยละเอียด ศึกษาเส้นทางและประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่
สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้โดยจะส่งผลให้ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยและสามารถ
สื่อถึงความหมายของภูมิทัศน์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 2.5.6 สังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาและผลที่เกิดขึ้น        
 ขั้นตอน การสังเกตการณ์ทำข้ึนเพื่อจัดแผนผังการเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมใน 
ระบบของภูมิทัศน์ล่วงหน้าทำให้การสืบหาการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ทางคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ 
เกิดขึ้นอาจเป็นผลทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ใช้ในภูมิทัศน์ก็เป็นผลของการจัดการและการอนุรักษ์  
ด้วย 
 ขั้นตอนแรกในการสร้างข้อมูลโดยไม่มีปัจจัยใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นใช้วิธีการ 
สังเกตการณ์เพ่ือติดตามผลโดยขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคในการสังเกตการณ์สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่และ   
งบประมาณที่สามารถจัดสรรเครื่องมือการสังเกตการณ์ได้เท่าใด  เทคนิคนี้รวมถึงการสั งเกตการณ์ 
รูปภาพ การสังเกตการณ์ตารางพืช สำรวจจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงเทคนิคสำหรับการประเมิน  
เงื่อนไข ของโครงสร้างรวมถึงการปรับปรุงส่วนที่เสียหาย และตรวจสอบท่อประปาบนหลังคาและ 
ระบบกันน้ำ สำหรับการสังเกตการณ์ภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้น และภาพถ่ายทางอากาศประจำปีจะแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ได้  
  
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 มีงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยู่หลายแห่งด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้เลือก 
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับโครงการที่ทำการศึกษาซึ่งมีดังต่อไปนี้    
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี   
 ชุมชนรางจระเข้ : การปรับตัวอย่างสอดคล้องกับบริบทของ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม   

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชุมชนย่านวัดอนงคาราม        
เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง     
 แขวงหลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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 2.6.1 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี24 
 เวนิส เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลสาบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
คาบสมุทรประเทศอิตาลี  เวนิสมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานแล้วเป็นเมืองท่าทีมีความสัมพันธ์กับ
แหล่งอารยธรรม อ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม 
 ภูมิทัศน์ของเมืองเวนิส คือ ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกมา
ในรูปของภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเชื่อว่าทุกคนที่ได้สัมผัสกับภูมิทัศน์ของเมืองจะรับรู้ได้ถึงความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนวัฒนธรรมริมน้ำที่สะท้อนจากภาพรวมและองค์ประกอบของภูมิทัศน์ 
หากพิจารณาสภาพทางกายภาพจะเห็นภาพภูมิทัศน์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวน้ำเวเนเทียน 
(Venetian)  ตั้งแต่การวางผังที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะการเชื่อมโยงกันโดยระบบ
โครงข่าย การสัญจรทางน้ำด้วยคลองด้วยความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและการอยู่กับน้ำ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเทคนิคการก่อสร้างที่ต้องปรับตามสภาพพ้ืนที่ริมน้ำ ถ้า
หากพิจารณาแยกแต่ละส่วนขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่ทำให้เกิดภาพ “จินตลักษณ์”ของพ้ืนที่ ซึ่ง
อาศัยเทคนิคการอ่านภาพ ภูมิทัศน์ เอกลักษณ์ของพ้ืนที่จากแนวคิดของ Kevin Lynch ในเรื่อง 
Image of the city จะเห็นได้ว่าภูมิทัศน์ของเวนิส มีความชัดเจนมากทางด้านกายภาพ ด้านสังคม
วัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์และด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการจัดการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเวนิส  
 สำหรับภูมิทัศน์ของเมืองเวนิสที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า มีความเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก เมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ในอดีตซึ่งมีการจัดการอนุรักษ์ไว้ ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นตัวอย่างที่ดีที่
สามารถรักษาวัฒนธรรมเอาไว้และได้สะท้อนมาในรูปแบบของภูมิทัศน์โดยมีแนวทางอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความคิดเดิม หรือแนวทางของวัฒนธรรมเดิมเป็นการจัดการด้านการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ในระดับเมืองที่สามารถปรับตัวเข้ากับการพัฒนาได้  
 การจัดการภูมิทัศน์ของเวนิส ถือได้ว่าเป็นการจัดการระดับเมือง ประเด็นปัญหาคือ การ
พัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมใหม่ เช่น การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ของปัจจุบัน ทำอย่างไรจึงสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยได้ โดยที่ยังสามารถอนุรักษ์
ภาพลักษณ์เดิมไว้ได้ซึ่งเมืองเวนิสแสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดทำให้เกิด
ความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาซึ่งเป็นการจัดการพ้ืนที่ในระดับเมืองในเชิงการอนุรักษ์ 
“ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ปัจจุบันเวนิสกลายเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อ

 
 24 สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร. แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
พับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน), 2549. 
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ประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรมใหม่ ๆ ของสังคมยุคปัจจุบันแต่ก็ยังสามารถรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเดิม
เอาไว้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ซึ่งได้แก่  
 1. การรักษารากฐานของวัฒนธรรมเดิมที่สะท้อนออกมาในรูปขององค์ประกอบทางภูมิ ทัศน์
ของเมือง ทั้งรูปแบบ และโครงข่ายเดิมของระบบคลองและซอกซอยต่าง ๆ รูปแบบอาคาร และ
สถาปัตยกรรมรวมทั้งองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่เป็นวิถีชีวิตและกิจกรรมที่ยังคงอยู่ ณ สถานที่นั้น  ๆ 
เช่น ตลาด หรือท่าน้ำ  
 2. การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเดิม โดยการเลือกรูปแบบของ
การ พัฒนาที่ไม่ขัดกับองค์ประกอบเดิมในขณะเดียวกัน ก็เป็นการเสริมความต่อเนื่องของรูปแบบ
แนวทางตามของภูมิทัศน์เดิมของเมืองให้รองรับกิจกรรมประโยชน์ใช้สอยปัจจุบัน และรองรับกิจกรรม
ใหม่ ๆ ได้ เช่น การท่องเที่ยวและที่สำคัญ คือ ไม่ยอมรับสิ่งแปลกปลอม ของการพัฒนาที่จะเข้ามา
ทำลายวัฒนธรรมเดิม เช่น ระบบถนนที่นอกจากจะทำให้มีรูปแบบแปลกปลอมแล้วยังทำให้ Scale 
ของเมืองเสียไปซึ่งการจัดการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาระดับนี้ ต้องมองในภาพรวมที่ดูผลกระทบ 
และความต่อเนื่อง ทั้งภายใน (พ้ืนที่อนุรักษ์) และภายนอก(ส่วนต่อเนื่อง) รวมไปถึงการออกแบบ
องค์ประกอบใหม่ในภูมิทัศน์ก็พยายามทำให้มีรูปแบบที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรูปแบบเดิมที่
สามารถผสมผสานกับเทคนิควิทยาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
 วัฒนธรรม ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของภูมิทัศน์ของเมืองเวนิส เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้
เห็นว่าของแท้ หรือของดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดได้ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยมีการผสมผสานกับการ
พัฒนาใหม่ ๆ ที่มีความสอดคล้อง โดยที่ภาพภูมิทัศน์เดิมไม่ได้ถูกทำลายและกลายเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 
 ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในภาพรวมของการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเวนิส ถือได้ว่า
ประสบความสำเร็จและยังมีส่วนที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ในส่วนของโบราณสถาน วิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรม ถึงแม้ว่าบางส่วนได้ถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือการท่องเที่ยวก็ตาม การพัฒนาที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นเพียงสิ่งที่นำมาจัดแสดง เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว เท่านั้นย่อมไม่เป็นการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ดี 
 ซึ่งกรณีศึกษาดังกล่าวนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและมี 
ประวัติศาสตร์อย่างยาวนานที่มีความน่าสนใจเกี่ ยวกับกระบวนการอนุรักษ์ และรักษาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของชุมชนวัด
เกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ได้ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบสานและยังปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
บางส่วนอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและที่เป็นของดั้งเดิมอาจสูญหายไป แต่ในภาพรวมของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ถือว่ายังคงรักษาภาพรวมทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมืองไว้ได้ สามารถใช้
กรณีศึกษานี้ในการทำการศึกษาด้านการประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ซึ่ง
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เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งตามที่เกณฑ์การประเมินมรดกโลกขององค์การยูเนสโก  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ยอมรับจากนานาชาติ 
 2.6.2 ชุมชนรางจระเข้ การปรับตัวอย่างสอดคล้องกับบริบทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม25 

 ชุมชนริมคลองรางจระเข้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งรกรากมาแต่สมัยอยุธยา หรือเมื่อประมาณ 
250 มาแล้วและอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง สันนิษฐานจากอายุของวัดรางจระเข้ ซึ่งมีบันทึกการ
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2290 โดยที่มาของชื่อรางจระเข้นั้น ชาวบ้านกล่าวว่าในอดีตบริเวณเวิ้งน้ำฝั่งตรง
ข้ามหัวมุมวัดรางจระเข้มีลำรางสายหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้จำนวนมากแต่เมื่อ 80 ปี มานี้เอง 
จำนวนจระเข้ได้ลดลงและหมดไป ในขณะที่ตัวชุมชนเองก็ได้พัฒนามาเป็นชุมชนการค้าทางน้ำ ชุมชน
ริมคลองรางจระเข้ เป็นส่วนหนึ่งของตำบลเสนาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  
เป็นพ้ืนที่เขตการปกครองที่ขึ้นอยู่กับแขวงเสนาเป็นแขวงเสนาใหญ่(ด้านเหนือ)และแขวงเสนาน้อย 
(ด้านใต้) อำเภอเสนา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเสนาใหญ่และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงการปกครอง  โดยจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใน พ.ศ.243 และได้มีการแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็นหลายตำบล จนภายหลังแยกไปรวมเป็นอำเภอต่าง ๆ หลายอำเภอ ได้แก่ อ.ผักไห่  
อ.บางซ้าย  อ.ลาดบัวหลวง  อ.บางบาล 
 ชุมชนบ้านรางจระเข้เดิม มีวิถีชีวิตผูกพันกับลำคลอง โดยใช้ประโยชน์ทั้ง อุปโภค บริโภค 
และการคมนาคม ภายหลังเมื่อมีการคมนาคมทางถนนได้ขยายตัวเข้ามาในชุมชนมากขึ้นในช่วงเวลา
ราว 20 ปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต รวมถึงการปรับปรุงสภาพบ้านเรือน และ
ภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะสม กับความเจริญที่แผ่ขยายเข้ามาต่อมาเกิดการ ท่องเที่ยวในลักษณะ 
โฮมสเตย์ขึ้น ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และก่อให้เกิดการปรับตัวและภูมิทัศน์ต่าง ๆ อีก
ครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การฟื้นฟูวัฒนธรรมเดิมข้ึนมาอีกครั้ง โดยกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลอง
รางจระเข้  
 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองรางจระเข้นี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของชุมชน ที่ต้องการจะ
ฟ้ืนฟูสภาพคลองรางจระเข้ ซึ่งเคยเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคที่
สำคัญของชุมชนให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีดังเช่นในอดีต เนื่องจากช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี
ที่ผ่านมามีการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ิมมากขึ้น และมีการสร้างประตูน้ำขึ้นที่ปลายคลองเพ่ือ
ควบคุมระดับน้ำ  ทำให้คลองจระเข้ถูกละเลย มีผักตบชวาและสวะต่าง ๆ ในลำน้ำเพ่ิมมากขึ้นจนไม่
สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ แต่หลังจากที่กลุ่มฯได้จัดโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คลองราง

 
 25 ศิริเกศอนงค์  ไตรรัตนทรงพล . “การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนริมคลองรางจระเข้ อำเภอเสนา   
จั งหวัดพระนครศ รีอยุธยา .”   วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต   วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.  
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จระเข้ขึ้น ทำให้คนในชุมชนกลับมาใช้การคมนาคมทางน้ำเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางในระยะ
สั้นภายในชุมชน อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำในคลองสำหรับการอุปโภคได้อีกด้วย การฟ้ืนฟูลำคลอง แม้จะ
มีวัตถุประสงค์หลักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ก็ทำให้วัฒนธรรมการดำรงชีวิตริมแม่น้ำของชุมชน
แห่งนี้กลับคืนมาด้วย โดยสมาชิกของกลุ่มฯได้ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็นประเพณี
ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ  อาทิ การแห่นาคทางน้ำการแห่ผ้าป่าทางน้ำ  สภาพนิเวศ 
วัฒนธรรมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์สำหรับเป็น
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองรางจระเข้ จึงได้จัดการ
ท่องเที่ยว ในคลองรางจระเข้ข้ึนโดยพื้นที่ที่ใช้ในการท่องเที่ยวครอบคลุมตำบลต่าง ๆ จำนวน 5 ตำบล 
ได้แก่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลรางจระเข้  ตำบลลาดงา  ตำบลหัวเวียง และตำบลบ้านกระทุ่มซึ่งมี  
สภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรางจระเข้ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมีปลาน้ำจืดและนกน้ำ
จำนวนมาก และยังมีศักยภาพ ในการเป็นแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค ได้ด้วย  
 แนวคิดในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 ชุมชนรางจระเข้นั้นโดยพ้ืนฐานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเรียบง่าย การจัดการใด  ๆ ใน
ท้องที่ ยังค่อนข้างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลมกลืนกันของคนในชุมชน
และสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดการในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
 1. การักษาพืชสวนในคลองซึ่งเป็นพืชผักที่ใช้ในการยังชีพในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กระจับ 
ผักบุ้ง ผักกระเฉด บัวต่าง ๆ พืชเหล่านี้ใช้ในการประกอบอาหาร และถัดมาเป็นพืชชายตลิ่ง ได้แก่ ต้น
โสน ลำเจียก สนุ่น มะกอกน้ำ ไผ่สีสุก พืชเหล่านี้ช่วยยึดหน้าดินและจนไปถึง หัวไร่ปลายนา ได้แก่ ต้น
สะแก ก้ามปู  พืชเหล่านี้ก็เป็นที่อาศัยของนกตามท้องนาซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ของชุมชน และถูกดูแล
โดยธรรมชาติและเรียนรู้ปรับใช้ประโยชน์โดยมนุษย์                                  
 2. การมีพ้ืนที่ใต้ถุนเรือนเพ่ือรับสภาพน้ำในฤดูน้ำหลาก หรือบางเรือนได้ทำการถมท่ีดิน ให้สูง
กว่าระดับน้ำหลากอันเนื่องมาจากการเข้าถึงโดยรถยนต์และจักรยานยนต์ซึ่ งเป็นการปรับ  
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ลืมนึกถึงสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล   
การมีศาลาท่าน้ำ หรือ พ้ืนที่ในการเข้าถึงตัวเรือนจากคลองซึ่งเป็นทั้งหน้าที่ใช้สอยโดยตรงในการ  
พักรอในการสัญ จรทางน้ ำ หรือ  อุป โภคต่ าง  ๆ  และโดยอ้อมเพ่ื อการพักผ่อนหย่อน ใจ 
ในครอบครัวได้ด้วย 
 3. ภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวและฝนตกชุก ส่งผลต่อรูปแบบทิศทางระบายอากาศการเลือกใช้ 
ช่องเปิดที่มีลักษณะโปร่ง โล่งและมีผนังค้ำแผงเป็นบานกระทุ้งตอบรับกับการกันฝน แต่ยังสามารถรับ
ลมได้และการยื่นชายคากันฝนให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัยในเรือน                   
 4. ภูมิปัญญาการทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา หรือเขตอภัยทาน โดยกำหนดให้บริเวณหน้าวัดราง
จระเข้ เป็นเขตห้ามจับปลาตลอดทั้งหน้าน้ำเป็นกฎของสังคมจนถึงมีเรื่องเล่าของผู้คนที่มีอันเป็นไป
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ต่าง ๆ ในการฝ่าฝืนข้อห้ามนี้และในช่วงฤดูวางไข่ปลาก็ถูกกำหนด ให้เป็นกฎหมายห้ามจับสัตว์น้ำด้วย
เช่นกัน                                       
 5. ภูมิปัญญาในการจัดสวนล้อมเรือน ได้แก่ พืชน้ำ เป็นทั้งแหล่งอาหารในชีวิตประจำวันและ
แหล่งจับปลา พืชพันธุ์ริมตลิ่งช่วยยึดหน้าดินบริเวณชายคลองเป็นแนวกันลมสามารถใช้ประโยชน์ได้                           
 6. ลานบ้านพ้ืนที่อเนกประสงค์ในอดีตใช้เป็น ลานนวด และตากข้าวภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลง ระบบการทำนา โดยปัจจุบันเป็นบริเวณที่โล่งไว้เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์สำหรับ 
การจัดงานทำบุญ                     
 7. การปรับวิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมในแต่ละช่วงวันเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า ใช้ประโยชน์จากท่า
น้ำในการอาบน้ำ ซักผ้า จากนั้นก็ออกไปนากลับมาตอนเที่ยงรับประทานอาหารใต้ถุนเรือน ออกไปนา
จนถึงช่วงตอนเย็น และออกพายเรือหาปลาเก็บผัก ทำครัว ทำอาหารมื้อเย็น รับประทานอาหารที่โถง
และเข้านอนเมื่อพลบค่ำ จะเห็นได้ว่าเวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางวันซึ่งต้องประกอบอาชีพ จะอาศั ย
สภาพแวดล้อมอันได้แก่ ท้องนา ท้องน้ำ ลำคลอง หากต้องใช้พ้ืนที่ในตัวเรือนจะอาศัย ใต้ถุนส่วนที่
เป็นโถงซึ่งมีความโปร่งโล่งจะคลายความร้อนในช่วงหัวค่ำ จึงขึ้นไปใช้งานได้พอดี จนกระทั่งได้เวลา
นอนสภาพอากาศบนเรือน ก็จะเหมาะสมแก่การนอนเป็นอย่างดี                        
 8. การปรับวิถีชีวิตบางส่วนเพ่ือรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว แต่เป็นไปอย่างพอเหมาะ
พอดี กับกำลังที่จะรองรับได้ ไม่ละโมบ ทำให้ไม่เกิดความบอบช้ำต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ทั้งคน
ในชุมชน ยังตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนทางทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมที่เป็นแรงดึงดูดสำคัญให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และมาเยือนอยู่เสมอ นำรายได้ซึ่งเป็น
ปัจจัยทางอ้อมมาสู่ชุมชน โดยต้องไม่ลืมเป้าหมายที่แท้จริงก็คือ เพ่ือความสามัคคีของชุมชน  
 2.6.3 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ชุมชนย่าน 
วัดอนงคารามเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร26   
 ชุมชนย่านวัดอนงคารมนี้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเคยเป็นชุมชนที่อยู่
อาศัย และเป็นแหล่งค้าขายของชาวต่างชาติ และชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตก ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฎว่ามีศาลเจ้าของจีนอยู่หลายแห่งในบริเวณนั้น เช่น  
ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าซำไนเก็ง เป็นต้น ต่อมาสมัยปลายรัชกาลที่ 2 บริเวณวัดอนงคารามฯเป็นที่ตั้ง
ของโกดังสินค้าและที่อยู่ของพ่อค้าจีนและอินเดียตลอดจนบ้านเรือน ข้าราชการ กรมท่าซ้าย - ขวาที่มี
หน้าที่ตรวจตราสินค้า และรองรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ย่านสุเหร่าตึกแดงเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิม

 
 26มิวเซียมไทยแลนด์. อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. เข้าถึงเมื่อ 10 
ตุลาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.museumthailand.com/th/museum/The-Princess-Mother-
Memorial-Park 
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จากไทรบุรี ปัตตานีที่ถูกกวาดต้อนมา รวมถึงชาวลาวเวียงจันทน์ซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบัน 
บริเวณนี้เป็นตรอกช่างนาก ซึ่งในหนังสือพิมพ์บางกอกคาเลนดา รายงานว่าพ่อค้าแขกรวมกลุ่มอยู่ที่
ตึกขาวและตึกแดง ซึ่งมีโกดังสินค้าใหญ่โตริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ส่วนพ่อค้าจีนรวมกลุ่มกันที่
ตึกแถวลักษณะเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันยังคงเห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของย่านนี้ ได้จากซาก
อาคารโกดังสินค้าในที่ดินตระกูลบุนนาค ละแวกอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโปษ์กี่ของตระกูล
โปรษยานนท์ ในแถบท่าดินแดง 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในย่านนี้ เกิดขึ้นด้วยสาเหตุ 2 ประการคือ การหมดเจ้านายทรง
กรมฯ และการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบจตุสดมภ์มาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัย
รัชกาลที่ 5  
 สังคมในชุมชนวัดอนงคาราม แบ่งเป็น ชุมชนย่านตึกแดงและย่านตึกขาวย่านตึกแดง เป็นที่
อยู่อาศัยและประกอบอาชีพของชาวจีนไหหลำ กลุ่มอาคารทาสีแดง ชาวจีนไหหลำ กลุ่มอาคารทาสี
แดง ชาวจีนมีอาชีพค้าข้าว น้ำปลา หนังวัว หนังควาย มีศาลเจ้ากวนอู ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า มีมา
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีโรงงานทำน้ำปลาอยู่ใกล้กับศาลเจ้า  
 สำหรับย่านตึกขาวเป็นกลุ่มบ้านที่ทาสีขาวเป็นส่วนใหญ่มีกลุ่มโกดังสินค้า มีมัสยิดใกล้ริม
แม่น้ำ ถัดจาก โรงเก็บสินค้าและเป็นที่พักของชาวมุสลิมที่เข้ามาค้าขายในย่านตึกขาวมีโกดังข้าว โกดัง
น้ำตาล ลานมะเกลือและครามด้านการค้า เช่น ค้าหนัง ริมถนนท่าดินแดง มีศาลเจ้าซำไนเก็ง เดิม
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ด้านหลังศาลเจ้าเป็นลานย้อมผ้าด้วยมะเกลือ ชุมชนแถบนี้มีพ้ืนฐานทางการศึกษาดี 
เพราะมีโรงเรียนที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าอาวาสวัดอนงคารามตั้งข้ึน 
แนวคิดและข้ันตอนในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ความเป็นมา 
 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์นิวาสถานแห่งนี้ไว้ 
เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.2536 จึงโปรดให้นักดนตรีวงอ.ส. และคณะรวม 3 คน ไปสำรวจหาบ้าน 
ครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จย่าก็พบว่า สถานที่ที่เคยตั้งเป็น “บ้าน”นั้นกลายเป็นตึกแถว 2 ชั้นที่ 
สร้างราว 30 ปีมานี่เอง จึงโปรดเกล้าให้สำรวจหาบ้านยุคเก่าในบริเวณใกล้เคียง พบว่าห่างออกไป
ประมาณ 100 เมตร ยังคงมีตึกแถวเก่าครั้ง รัชกาลที่3  ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ“บ้านเดิม”  
ของสมเด็จย่าหลงเหลืออยู่ เป็นอาคารบริวารของบ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี  
(แพ บุนนาค ) อธิบดีกรมพระคลังสินค้าสมัยต้นรัชกาลที่ 3 ซึ่งต่อมาเมื่อนายแดง นานา และนายเล็ก 
นานา ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้ทราบถึงกระแสพระราชดำริจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าฯถวายที่ดินจำนวน 4 
ไร่ และสิ่งปลูกสร้างติดที่ดินเพ่ือให้จัดสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯต่อไป โดยมีแนวทางดังนี้        
 1) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี - 
นครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน                       
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 2) มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นขึ้น มีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีแต่เดิม       
 3) มีการสร้างภูมิทัศน์ขึ้นใหม่ โดยปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมเติม เช่น จิกน้ำ ต้นปีบ ต้นตีนเป็ดน้ำ  
ตุ่มบก ลั่นทม กระทิง หรือ สารภี ประเภทปาล์มต่าง ๆ เข็มเศรษฐีมาเลย์ ประยงค์ เข็มขาว ชาข่อย 
บ่อบัวชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงดอกไม้ ใบไม้ สลับกันตามฤดูกาล          
 4) สร้างบ้านจำลอง ภาพแกะสลักหิน รวมทั้งงานด้านประติมากรรม              
 5) สร้างพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 ซึ่งในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งหมดนี้ ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประวัติศาสตร์ชุมชนที่
ชัดเจน โดยที่ไม่ได้หยิบยืมทรัพยากรทางกายภาพและประวัติศาสตร์ใด ๆ  นอกพื้นที่มาเป็นของตนซึ่ง
สิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนที่มีต่อพ้ืนที่แห่งนี้และมีความสุขใจ
เกิดขึ้นที่มีอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นปอดแห่งใหม่ ให้แก่ชาวกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย 

2.6.4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เมืองหลวง 
พระบาง แขวง หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว27  
 “นครหลวงพระบาง” เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง เป็นเมือง
โบราณทีมีพัฒนาการมาคู่เคียงกับเมืองประวัติศาสตร์อ่ืน ๆ ในภาคพ้ืนอุษาคเนย์ตอนบน เช่น เมือง
เชียงใหม่ เมืองเชียงรุ่ง เมืองเชียงตุง เป็นต้น  
 กลุ่มชนที่อาศัยในบริเวณเมืองหลวงพระบางและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีทั้งกลุ่มลาวลุ่ม ลาวสูง และ
ลาวเทิง กล่าวคือ“ชาวลาวลุ่ม” คือ กลุ่มชาติพันธ์ไต-ลาว ที่อยู่อาศัย ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง 
และแม่น้ำสาขา อาทิเช่น ไทลาว ไทลื้อ ไทขาว ไทแดง ผู้ไท พวน ซึ่งกลุ่มลาวลุ่มนี้เองที่เป็นผู้สั่งสม
วัฒนธรรมขึ้นมาจากการรับศาสนาพุทธ และระบบการเมือง การปกครอง จนพัฒนาชุมชนขึ้นจนมี
ความซับซ้อน จนกระทั่ง เป็นเมืองนั่นเอง สำหรับ “ชาวลาวสูง” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่
ที่มีความสูงไม่เกิน1,000 เมตรขึ้นไป ได้แก่ ม้ง มูเซอ เป็นต้น 
 จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทตำนาน ได้บอกเล่าว่าเมืองหลวงพระบางแห่งนี้   
เป็นเมืองเก่าแก่และมีชื่อเรียกกันหลากหลาย อาทิเช่น เมืองเชียงดง -เชียงทอง เมืองชวา เมืองชวา
มาลาประเทศ หรือเมืองชวาซิ่ง พ้ืนที่บริเวณเมืองหลวงพระบางแห่งนี้จึงมีคนอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 
จนมีพัฒนาการขึ้นเป็นเมืองในที่สุดจากตำนานขุนบูลมราชากล่าวว่ เมื่อท้าวลอคำเจ้าเมืองสามหมื่น
สิ้นชีพลงมีผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่คนหนึ่งนามว่า “ขุนบูลมราชา” มาเกิดเป็นเจ้าเมืองแถน ขุนบูลมมี

 
 27 สมโชติ อ๋องสกุล, “การอนุรักษ์เมืองโบราณเชียงใหม่และเชียงทอง.” วารสารเมืองโบราณ 20, 3  
(กรกฎาคม-กันยายน 2547): 81.  
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ลูกชายเจ็ดคนและได้ส่งไปสร้างบ้านแปงเมืองใหม่จำนวนเจ็ดเมือง หนึ่งในเจ็ดเมืองนั้นคือ “เมือง
หลวงพระบาง”และให้โอรสนามว่า “ขุนลอ”มาเป็นผู้ปกครอง  
 ประวัติศาสตร์ยุคตำนานได้บอกเล่าเรื่องราวอย่างยาวนานจนกระทั่งถึง สมัยของพระเจ้าฟ้า
งุ้ม ราชสำนักล้านช้างจึงเสถียรภาพและมีการรับพระพุทธศาสนามาประดิษฐานยังอาณาจักรล้านช้าง
อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปี พ.ศ.1846-1915 โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปพระปางมาจากเขมร 
แล้วนำไปประดิษฐานยังเมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางรุ่งเรืองขึ้นด้วย มีทำเลที่ ตั้งอยู่บน
เส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองใหญ่ ๆ หลายเมืองและมีความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการราชวงศ์
หยวนและหมิงของจีนและอาณาจักรล้านนารวมไปถึงอันนัมในเวียดนาม  

 เมืองหลวงพระบางมีพัฒนาการมาคู่เคียงกับเมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาอุษาคเนย์แต่มีความใกล้ชิด
กับเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาในแง่ของความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมการค้า  
รวมไปถึงความสัมพันธ์เชิงเครือญาติของผู้ปกครองเมือง เช่น พระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งเคยมาปกครอง 
เมืองเชียงใหม่ จนเมื่อพระบิดาของพระองค์ได้เสด็จสวรรคตจึงกลับไปยังล้านช้าง ช่วงเวลาดังกล่าว 
ล้านนากับล้านช้างได้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน  
 จนกระทั่งปี พ.ศ.2100 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าได้ขยายขอบวงของอำนาจมารุกราน
เชียงใหม่และมีท่าทีว่าจะขยายอำนาจต่อมายังหลวงพระบาง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงได้ย้ายราช
ธานี จากเมืองหลวงพระบางไปสร้างใหม่ที่เวียงจันทน์ นับแต่นั้นมาเมืองหลวงพระบางก็ได้ลดบทบาท
ลงแต่ก็ ไม่เคยร้างผู้คนมาตราบเท่าปัจจุบัน  
 หลังจากรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาแล้วอาณาจักรล้านช้างที่ เคยเป็นปึกแผ่นก็ถูก 
แบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจ คือ หลวงพระบางซึ่งเป็นราชธานีเก่า และเวียงจันทน์ซึ่งเป็นราชธานีใหม่ 
หลังจากนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นจำปาสักอีกศูนย์กลางอำนาจหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาการเมืองภายในอยู่
เนือง ๆ และทำให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศข้างเคียงด้วยจนกระทั่งปี พ.ศ.2322  
ทั้งสามอาณาจักรของลาวก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก     
 ลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามอยู่ประมาณ 114 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2436ก็ตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศสโดยหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองดินแดนเวียดนาม เป็นอาณานิคมได้ทั้งหมด
ในปี พ.ศ.2426 หลังจากนั้นจึงมีความต้องการจะครอบครองลาวด้วย เพราะว่าฝรั่งเศสมีความคิดว่า
จะใช้เส้นทางแม่น้ำโขงเพ่ือติดต่อไปยังประเทศจีนโดยผ่านทางยูนนานประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว 
ได้มีกองทัพโจรฮ่อบุกเข้ามาปล้นในดินแดนสิบสองจุไทและหลวงพระบาง ฝรั่งเศสจึงเสนอตัวเข้า
ร่วมกับสยาม ในการปราบกบฏฮ่อทำให้ฝรั่งเศสใช้สาเหตุนี้เองพยายามเข้ามาสำรวจ และปักปัน  
เขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและใช้กำลังทหารข่มขู่สยามให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่



  43 

ฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปในที่สุดตามสนธิสัญญา วันที่ 3 ตุลาคม 
2436 
 การเข้ามาของฝรั่งเศสในดินแดนอินโดจีนได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง สภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ และ สังคมจากหน้ามือเป็นหลังมือรวมไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบในเมืองหลวงพระ
บางด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการก่อสร้างบ้านเรือนแบบอาณานิคม ฝรั่งเศสจำนวนมากในเมือง 
หลวงพระบางด้วย แต่อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามต่อสู้เพ่ือเอกราชของชาวลาวหัวก้าวหน้า   
แต่ก็ได้รับการปราบปรามจากรัฐบาลสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสที่ตั้งศูนย์บัญชาการ อยู่ที่เมือง
ฮานอยจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2488 เมื่อญี่ปุ่นสามารถเอาชนะฝรั่งเศส ในอินโดจีนได้จึงให้เอกราชแก่
ลาวแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาผู้นำประเทศพันธมิตรได้ทิ้งระเบิด นิวเคลียร์ ในญี่ปุ่นเป็นเหตุให้ต้องยอมแพ้
สงคราม การนั้นฝรั่งเศสจึงมีความพยายามจะเข้ามามีบทบาทเหนือดินแดนอินโดจีนอีกครั้งแต่ก็ต้อง
สูญเสียอำนาจไปโดยสิ้นเชิง เมื่อมีกระบวนการต่อสู้ เพ่ือเรียกร้องเอกราชโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของ
สามประเทศ คือ  ลาว เวียดนาม และกัมพูชาได้ร่วมมือกัน ต่อต้านฝรั่งเศสออกไปจากอินโดจีนและ
ประสบความสำเร็จในที่สุดในปี พ.ศ.2497 
 ในปีพ.ศ.2518 หลังจากความขัดแย้งของกลุ่มความคิดต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ได้มีการ
สถาปนาระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมและเปลี่ยนชื่อเป็น “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  (สปป.ลาว) The Lao People’s Democratic Republic ( The Lao PDR )” 
 การพัฒนาเมืองไปอย่างช้า ๆ ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยทำให้เมือง
หลวงพระบางได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งปี พ.ศ.2538 เมืองหลวงพระบาง 
จึงได้รับการเสนอชื่อเข้าในบัญชีมรดกโลกและในปี พ.ศ.2541จึงได้รับการประเมินสถานภาพเป็น 
เมืองมรดกโลกอย่างเป็นทางการ 
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เมืองหลวงพระบาง มีการแบ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเมืองหลวง
พระบาง จากพัฒนาการที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนั้นทำให้สามารถจำแนกประเภทสถาปัตยกรรมออก
ได้เป็นกลุ่ม ๆ ตามประเภทของอาคาร โดยสามารถจำแนกออกได้เป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้     
 1. บ้านเรือน                
 2. อาคารสาธารณะ                 
 3. อาคารศาสนสถาน    
 เป็นที่น่าสนใจว่าในการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง
แห่งนี้ได้ให้ความสำคัญต่อมรดกทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ซึ่งเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวหลวง
พระบางซึ่งมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ อาทิเช่น เรือนลาวแบบดั้งเดิมและเรือนลาว ที่ได้อิทธิพลจาก
ตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส หรือหากจะจำแนก ตามลักษณะของอาคาร 
ก็มีทั้งเรือนลาวที่เป็นเรือนเดี่ยว ยกพ้ืนสูง มีจั่วเดียว หรือ หลายจั่ว เป็นเรือนห้องแถวซึ่งมีทั้งชั้นเดียว 
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และสองชั้น หรือหากจะจำแนกตามประเภทวัสดุได้เป็นเรือนที่สร้างด้วยไม้ไผ่  ไม้จริง คอนกรีต  
เป็นต้น  
 นอกเหนือไปจากอาคารบ้านเรือนของชาวหลวงพระบางแล้วยังมีอาคารสาธารณะอีกเป็น
จำนวนมากที่ได้ก่อสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสปกครองรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเหล่านี้ 
จึงมีความ เป็นตะวันตกอยู่สูง แต่ทว่าในการออกแบบนั้นได้สอดแทรกรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่
สะท้อนให้ เห็นถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมในท้องที่ รวมไปถึงการออกแบบให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย 
 แต่สำหรับประเภทของอาคารที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เมืองหลวงพระบางในฐานะตัวแทนความ
รุ่งเรืองของเมืองแห่งพุทธศาสนาก็คือ วัดวาอารามที่มีอยู่มากมายในตัวเมือง วัดต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
องค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดของเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะว่าวัดทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนทั้งในแง่ของศูนย์กลางจิตใจและศูนย์กลางการจัดระบบสังคมอีกด้วย ภายในวัด
ประกอบด้วย อาคารต่าง ๆ จำนวนมากซึ่งแบ่งออกได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ อาคารที่ใช้ประโยชน์
ทางพุทธาวาสและอาคารที่ใช้ประโยชน์ทางสังฆาวาสด้วยความที่วัดไม่ได้แบ่งผังบริเวณออกเป็น
สัดส่วนที่ชัดเจน เช่น วัด ในภาคกลางของประเทศไทย อาคารที่ใช้เกี่ยวข้องกับพุทธาวาส ได้แก่  
พุทธสีมา ซึ่งหมายถึง พระอุโบสถ วิหาร หอไหว้ เจดีย์ เป็นต้น สำหรับอาคารที่ใช้เกี่ยวกับสังฆาวาส 
ได้แก่ กุฏิ เรือนครัว หอกลอง ห้องน้ำ เป็นต้น จากที่กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนมรดกทางสถาปัตยกรรม
ต่าง ๆ ภายในเมืองหลวงพระบาง ให้ เป็นมรดกโลกแล้ว คณะกรรมการมรดกโลกแห่งเมือง 
หลวงพระบาง ยังให้ความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเป็นอย่างมาก จึงได้มีการขึ้นทะเบียน
พ้ืนที่สีเขียว พื้นที่ชุ่มน้ำ ที่เป็นหนองบึงต่าง ๆ เอาไว้ด้วย เพราะการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ 
เอาไว้จะช่วยให้สามารถรักษาภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่เช่นเดิมเอาไว้ได้ อีกทั้งจะเป็นแหล่ง 
พักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงแหล่งอาหารและยารักษาโรคของผู้คน ในเมือง เช่นเดียว กับเมื่อครั้งอดีต  
 
แนวคิดด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองหลวงพระบาง  
 เมืองหลวงพระบาง เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่งของเมืองที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่
โบราณและยังรักษารูปแบบทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งคณะกรรมการมรดกโลก
แห่งองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนเมืองหลวงพระบาง ให้เป็น
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2541 
 กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของเมืองหลวงพระบางมีหลายขั้นตอน แต่
ขั้นตอนแรกที่สำคัญ คือ ประเทศผู้เป็นเจ้าของแหล่งที่มีคุณค่าและความสำคัญที่คิดว่ามีความหมาย
ต่อการดำเนินไปของโลกต้องทำแบบสำรวจข้อมูลเพ่ือนำเสนอคุณค่าทางด้านต่าง ๆ ของแหล่งนั้น ๆ 
โดยมีการระบุขอบเขตของพ้ืนที่ที่ชัดเจนแล้วนำเสนอพ้ืนที่นั้นขึ้นเป็น“Tentative List” เพ่ือรอการ
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บรรจุเข้าเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการต่อไปในอนาคตเมื่อแหล่งดังกล่าวผ่านการประเมินใน
ขั้นตอนต่าง ๆ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสมควรจะได้รับการ
บรรจุ เข้าเป็นแหล่งมรดกโลก อีกทั้งยังมีการพิจารณาแผนการจัดการพ้ืนที่ในอนาคตเพ่ือให้แหล่ง
มรดกโลกสามารถดำรงคุณค่าต่อไปได้นานเท่านานมาใช้ประกอบในการพิจารณาด้วย    
 จุดมุ่งหมายหลักของการเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองหลวงพระบาง คือ การสามารถดำรง
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ไว้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกนี้ทาง
องค์การ  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจะให้ความช่วยเหลือในแง่ของ
การให้คำปรึกษาและทุนสนับสนุนสำหรับการเก็บข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์ แต่เมื่อเทียบกับขนาดของ
เมืองที่มีขนาดใหญ่โต และจำนวนสถาปัตยกรรมแล้วนับว่าเป็นเงินที่น้อยมาก ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่น  
จึงมีความจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการมาเพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์   
 สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนตลอดจนมีการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการ
มรดกทางสถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น รูปแบบทางสถาปัตยกรรม การประดับตกแต่งอาคาร 
การซ่อมแซม การทาสีรวมไปถึงรูปแบบรั้วและประเภทของต้นไม้ ซึ่งสิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้ทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและนำไปใช้เป็น
คู่มือในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย งดงาม แต่ทว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ได้  
 แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการบริหารและการจัดการเมืองมรดกโลกหลวงพระบางก็มีข้อด้อยที่
สำคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือ การขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตน อีกทั้งการเข้ามาของกระแสการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่มีจิตสำนึกต่อ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมก็เป็นผู้บ่อนทำลายความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ซึ่ง
หากไม่มีวิธีการบริหารและจัดการให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้รวมไปถึงหากชุมชน
ท้องถิ่นไม่มีจิตสำนึกในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว มรดกโลกหลวงพระบาง ก็คงอาจจะเหลือ
เพียงชื่อในระยะเวลาอันใกล้นี้  
 
2.7 สรุปแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาหัวข้อวิจัยรวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแนวคิดสำหรับภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนซึ่งได้แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและประเภทของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมซึ่งจะใช้แนวความคิดของคณะกรรมการมรดกโลกรวมไปถึงแนวคิดของ Lucas เพราะ
มีแนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะทำการศึกษาอีกทั้งยังใช้แนวความคิดขององค์กรรวมไป
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ถึงนักวิชาการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนด้วย เนื่องจากทุกแนวความคิดได้กล่าวถึงเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจากกการวิเคราะห์ตัวแปรของระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างนั้นทำให้เห็น
ภาพรวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน คือ เครือข่ายลำน้ำ ชุมชนริมน้ำ พ้ืนที่สาธารณะ และ
สถานที่สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วัด และที่ประกอบพิธีของศาสนาต่าง ๆ ภายในชุมชน   
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นเลือกใช้แนวคิดของระบบเพ่ือการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ( Cultural Environment Conservation System ) ซึ่งเป็น
ระบบที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมเพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์
วัฒนธรรม  
 การประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากเกณฑ์ การประเมินความโดดเด่นของมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดกโลก ( The World 
Heritage Committee ) ที่ว่าด้วยเรื่องความสอดคล้องของคุณภาพธรรมชาติของภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม โดยผสมผสานเข้ากับวิธีการของระบบเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (  
Cultural  Environment   Conservation  System )     เพ่ือนำหลักเกณฑ์ที่สำคัญมาปรับใช้ใน
การประกอบการพิจารณาคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป  
  
  
 



 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

 
 การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมือง และคุณค่าของ
สถานที่ต่าง ๆ ในสภาพปัจจุบันที่ยังมีความสำคัญต่อเมืองอยู่ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ที่อยู่อาศัย ภายในพ้ืนที่ที่ทำการศึกษารวมไปถึงกลไกทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและการพัฒนาของเมือง
ในปัจจุบัน ซึ่งจากการทบทวนแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมและแนวความคิด ในการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวความคิด การจัดการ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และแนวความคิด ในการกำหนดแนวทางมาตรการ รวมไปถึงผลกระทบต่าง  ๆ 
เพ่ือที่จะกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการศึกษาและรักษา
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ของบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ย่านชุมชนวัดเกตกา
รามซึ่งเป็นย่านชุมชนริมแม่น้ำปิง แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม ในบทที่ 2 
นั้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิด สำหรับการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ โดยการวิจัยนั้นจะ เน้นการ
สำรวจทางด้านกายภาพ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 4 ด้าน การหา
เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยใช้ภาพตัวแทนเป็นหน่วยวิเคราะห์ทางสายตาและแบบสอบถาม
ปลายปิด รวมไปถึงการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยการสำรวจพ้ืนที่ สัมภาษณ์บุคคล
สำคัญและใช้แบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการเพ่ือการ
อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกระบวนการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

                 
 

รูปที่ 3.1 แผนภูมิแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



  48 

 3.1 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา 
    
 
                                          เครือข่ายลำน้ำ  
                                         ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 

           วัด                                                                      ชุมชนริมน้ำ 

       ลักษณะวิถี                                                                     ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
     การดำเนินชีวิต                                                                        แบบอารยะธรรม
ชาวน้ำ 
 

                                   สวนเกษตร พื้นที่สาธารณะ 
                                        ลักษณะทางธรรมชาติ  
                                                    ดิน ฟ้า อากาศ 
 

 
 

       วิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม             วิเคราะห์เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
                                                    
 
                                  
 
                               ประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
                         
                                                                                                              
                     
 
 

       รูปที่ 3.2 แผนภูมแิสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 

คน 

                              พัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

   กายภาพ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ    ภาพตัวแทน                 คำถามปลายปิด 

เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 จากกรอบแนวคิดข้างต้น องค์ประกอบที่ทำให้เกิดระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการ  
ทำให้เห็นภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมประกอบด้วย 

                                                                                   ระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

- ลักษณะภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ภาคเหนือ  มีแม่น้ำ                               เครือข่ายลำน้ำ  
   ใช้อย่างเหลือเฟือจึงไม่จำเป็นต้องควบคุมการใช้น้ำ ส่งผลให้เกิด 
   วิถีการดำเนินชีวิตแบบ “อารยะธรรมชาวน้ำ”                                 ชุมชนริมน้ำ 

- ลักษณะทางธรรมชาติของพ้ืนดินและสภาพดินฟ้าอากาศเป็น 
   ตัวกำหนดระบบสวนและการประกอบอาชีพของชุมชน                       สวนเกษตร 

- ลักษณะวิถีชีวิตการดำเนินของชุมชนริมน้ำเป็นตัวกำหนดรูปแบบ      
   วัฒนธรรมและประเพณี                                                           วัด 
 ซึ่งจากการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้เลือกมาเพ่ือทำการศึกษาตัวอย่างโดยมีประเด็นหลักอยู่ 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.1.1. การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชน 
 การศึกษาพัฒนการทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนในแต่ละ
ช่วงเวลาเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมและทราบถึงลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มี
คุณค่าของชุมชนในปัจจุบัน 
 1) การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาโครงสร้างของเมืองและชุ มชน  
โดยเป็นการพิจารณาในปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ 
  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ , รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน, การใช้
ประโยชน์ที่ดิน, ระบบคมนาคมขนส่ง, ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ, การขยายตัว
ของชุมชน  
  ลักษณะทางสังคมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน , 
การเมืองการปกครอง, ลักษณะชุมชนเป็นการแสดงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ชุมชนในแต่ละช่วงเวลา, วิถีการดำเนินชีวิต, ขนาดประชากรหรือโครงสร้างประชากร , กลุ่มคน/ 
เชื้อชาติ/ศาสนา                                        
    ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ, กิจกรรมทางเศรษฐกิจ        
 2) การศึกษาลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยการศึกษาถึงระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  
ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายลำน้ำ ชุมชนริมน้ำ สวนเกษตรและวัด ซึ่งองค์ประกอบประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 4 เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เห็นลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
โดยคนกระทำกับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา  
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 3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางด้านองค์ประกอบที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมใบบทที่  
2 โดยประยุกต์จากการแบ่งหมวดหมู่องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของคณะกรรมการมรดก 
ออสเตรเลียและการอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา28 และจากผู้วิจัยวิเคราะห์ขึ้นมาประกอบด้วย      
 1) องค์ประกอบทางด้านกายภาพ  ได้แก่ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน รูปแบบ 
สถาปัตยกรรมอาคารสิ่งก่อสร้างโบราณสถานชุมขน สถาปัตยกรรมและรูปแบบอ่ืน ๆ ภายในบริเวณ 
ชุมชน ระบบที่ว่างและทางสัญจรในชุมชน สภาพทางธรรมชาติ และภูมิทัศน์ชุมชน     
 2) องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตชุมชน กลุ่มคน ประเพณีและ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
 3) องค์ประกอบทางด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตำนานใน 
ท้องถิ่น บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์                                 
 4) องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจภายในชุมชน  
 หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วจึงทำการสำรวจเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสำรวจชุดที่  (1) 
ได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไปเพื่อหาเอกลักษณ์ของชุมชน แบง่ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่      
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2 : คำถามปลายปิดและส่วนที่ 3 : ภาพตัวแทน แบบสำรวจชุดที่ (2) 
แบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว  ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบทางกายภาพ ส่วนที่ 3 : องค์ประกอบทาง
สังคมและวัฒนธรรม และส่วนที่ 4 : ทัศนคติที่มีต่อชุมชน และแบบสำรวจชุดที่ (3) เพื่อประเมิน
คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม แบบสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลสำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  ส่วนที่ 1 : 
ประเด็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 : ประเด็นการสัมภาษณ์เฉพาะบุคคล                                                                                      
          ตามที่ได้อ้างอิงไว้ในภาคผนวก หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้ไประบุลงไปบนแผนที่ 
ที่ได้จัดทำขึ้น โดยใช้วิธีการของระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Environment Conservation System) จากนั้นจึงนำแผนที่รวมขององค์ประกอบในแต่ละด้าน
มาซ้อนทับกัน เพื่อนำไปสู่การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป   

 
 28 Lennon J, Mathews S. Cultural Landscape Management. Cultural Heritage Working 
Group Australian Alps Liaison Committee, 1996.  



  51 

 
 
รูปที่ 3.3 แผนภูมิแสดงการจำแนกประเภทขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 

 3.1.3 การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 การประเมินคุณค่าวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
เพ่ือนำมาสู่การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม ทั้งนี้การประเมินคุณค่าประยุกต์จากเกณฑ์การ
ประเมินความโดดเด่นมรดกทางวัฒนธรรมที่ ใช้ ในการประเมินภู มิทัศน์ วัฒนธรรมของ
คณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage Committee) และเกณฑ์การประเมินคุณค่า
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ว่าด้วยเรื่องความสอดคล้องของคุณภาพธรรมชาติของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
องค์การยูเนสโก ผสมผสานเข้ากับวิธีการของระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Cultural Environment Conservation System) ซึ่ ง จ ะ เลื อ ก ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ส ำ คั ญ ม า
ประยุกต์ใช้ในการพิจารณาคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน โดยนำมาหารือร่วมกับกลุ่ม
ตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงผลที่ได้คือเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน
ด้านกายภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากหลักเกณฑ์
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การประเมินคุณค่าและการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม แสดงได้ดังขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
 
                                          
 
                                            
                                            วิเคราะห์ และสอบถามความคิดเห็น 
 
 
                                               
 
                                                                   
 
 
                                                              
                      
                                                             
 
                         

 
 
  
 
 
 

รูปที่ 3.4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
 
 

ผู้วิจัย 

หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าเบื้องต้น 

หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่า 

ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ บุคคลสำคัญ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ผลการประเมินคุณค่าของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ 

รับฟังข้อเสนอแนะ และแก้ไข 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยที่มีวิธีการและความเหมาะสมในการใช้ 
เครื่องมือแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
 1) การสำรวจภาคสนาม (Field Survey)        
 2) การสังเกตุการณ์ (Observation)    
 3) การสัมภาษณ์ (Interview)           
 4) การเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
 
3.3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.3.1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพทั้งไปของพ้ืนที่ศึกษาที่ได้จากการ
สำรวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ โดยแบ่งข้อมูลได้ดังนี้  
 1) การสำรวจภาคสนาม (Field Survey)  
 โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับชุมชน เพ่ือสำรวจเก็บข้อมูลสภาพพ้ืนที่ศึกษาซึ่งครอบคลุม
ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ร่วมบันทึกเรื่องราวในชุมชน
และบันทึกลงในแผนที่ภาพถ่ายเพ่ือให้สภาพพ้ืนที่ของชุมชนเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งการ
สำรวจภาคสนามนี้มีความเหมาะสมและชัดเจนกว่าเครื่องมือการวิจัยอ่ืน โดยให้ประชากรในชุมชน
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจและร่วมระบุองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มี
คุณค่าสำคัญของชุมชน ทั้งในละแวกพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังสามารถทราบถึง
ความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบของประชากรในท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทางในการ
ร่วมเสนอในสิ่งที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงต่อไป การสำรวจภาคสนามในพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่ 
  - ขนาดและประเภทของชุมชน 
  - ลักษณะของชุมชน การตั้งถ่ินฐาน 
  - ขอบเขตและการปกครองของชุมชนริมน้ำ 
  - ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ 
  - องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้าง ได้แก่ ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือน 
ภูมิทัศน์ของชุมชน และสภาพแวดล้อม  
  - องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ ระบบ แม่น้ำลำคลอง
พ้ืนที่เกษตรกรรม  
  - การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร ระบบที่ว่าง และทางสัญจรภายในชุมชน  
 ในการสำรวจภาคสนามนี้จะใช้แบบสำรวจ (ก) ในการเก็บข้อมูลองค์ประกอบภูมิทัศน์ 
วัฒนธรรมที่เป็นอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ในการเก็บข้อมูล
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องค์ประกอบภูมิทัศน์ วัฒนธรรมที่ไม่ใช่อาคาร และสิ่งก่อสร้าง เช่น แม่น้ำลำคลอง พื้นที่เกษตรกรรม 
ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจและใช้แบบสำรวจ (ข) ในการ
คัดเลือกวิเคราะห์หาภาพตัวแทนเพ่ือนำไปสู่การหาเอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม เป็นต้น 
หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดทำ การบันทึก ข้อมูลลงในแผนที่ และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยการ
ซ้อนทับแผนที่ เพ่ือหาความสำคัญ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมทั้งใช้ในการ
ประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 2) การสังเกต (Observation)  
 หลังจากทำการสำรวจกายภาพของพ้ืนที่ชุมชนสำรวจด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมโดยใช้วิธี
ในการสังเกตการณ์ ทางด้านกิจกรรมของพ้ืนที่และวิถีการดำเนินชีวิตของการใช้พ้ืนที่ของคนในชุมชน 
โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมดังนี้ 
  - ช่วงวันธรรมดาและวันหยุดจะเป็นการสังเกต เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในพ้ืนที่ชุมชน ชุมชน
ริมน้ำ ความสัมพันธ์ของคน  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการใช้พ้ืนที่ในชุมชน โดยทั้งบริเวณ
พ้ืนที่ ละแวกชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  
  - ช่วงเทศกาลจะเป็นการสังเกตเกี่ยวกับประเพณี กิจกรรมทาง วัฒนธรรมต่าง  ๆ  
ของชุมชน เช่นวันสำคัญทางศาสนาที่มีการใช้พ้ืนที่ของวัด หรือ กิจกรรมต่าง  ๆ ที่ใช้ พ้ืนที่ของ
หน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและใช้ในการ ประเมิน
คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามต่อไป        

3) การสัมภาษณ์ (Interview) 
จากการสำรวจและสังเกตข้อมูลในเบื้องต้นแล้วจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่

จะได้ข้อมูลในเชิงลึกที่มีรายละเอียดและตรงประเด็น เนื่องจากวิธีการนี้ เป็นการถ่ายทอดการ
สัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นในเรื่องของชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอดีต ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ที่มีความใกล้ชิด และมีความสำคัญต่อจิตใจของทุกคน และทำให้ได้ทราบถึงความ
คิดเห็น และทัศนคติของคนในชุมชนต่อสภาพทั่วไปในชุมชนการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้น ทิศทางการพัฒนาความเข้าใจ ความตระหนักถึงคุณค่า 
และความจำเป็นในการเก็บรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมฯลฯ  การสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก  
ผู้คนชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย และเป็นเจ้าของกิจการที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ชุมชนวัดเกตการาม แห่งนี้ จำนวน 20 หลังคาเรือน  โดยการสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มบุคคลสำคัญ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญภายในพื้นที่ หรือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านที่
มีความสนใจที่ มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัย  



  55 

 2.กลุ่มบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว  โดยพิจารณาจากความหลากหลายที่จะสามารถแสดง
ความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ศึกษา 
 โดยจะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเพ่ือนำไปสู่การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนต่อไป  
 การออกแบบ แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม จะทำการ
คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง( Sampling Group )ภายในพ้ืนที่ชุมชน เนื่องจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กำหนดและทำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่นั้น ๆ ดังนั้นผู้ที่จะให้ข้อมูลตลอดจนการแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องของ
เอกลักษณ์และการประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุนชนวัดเกตการามได้นั้นก็คือ ประชากร
ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้ซึ่งประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม ตำบลวัด
เกต พ.ศ.2563 มีจำนวน 875 คน และมีครัวเรือนทั้งสิ้น 817 ครัวเรือน โดยการกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ( Sample Size ) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane  (1970)ใช้ค่าความคลาดเคลื่อน ( e ) 
เท่ากับ 10% เนื่องจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุุมชนวัดเกตมีสัดส่วนประชากรที่เป็นคน
ภายนอกพ้ืนที่อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งถ้า ใช้ค่าความคลาดเคลื่อน 5%นั้น อาจจะเป็นไปได้ยากต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล และในช่วงที่ทำการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลนั้น มีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปทำให้
ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลและมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากพอในการทำแบบสอบถาม 

                  
 
 จากสูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 100 คน หรือ 100 ครัวเรือนซึ่งนำมาใช้ในการ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยการออกแบบ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียด
ดังนี้  
 1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนาและอาชีพ   
 2. ข้อมูลด้านเอกลักษณ์ ได้แก่ คำถามปลายเปิด การใช้ภาพตัวแทน นำไปสู่การประเมิน
คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
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รูปที่ 3.5 แสดงการออกแบบแบบสอบถาม ( Questionnaire Design ) 
 
 4) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 การสนทนากลุ่ม คือ การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนากลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 5 – 10 
คน  ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มบุคคลสำคัญ เพ่ือร่วมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรม เพ่ือประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอแนะแนวความคิด เพ่ือนำไปสู่การ
เสนอแนะมาตรการในการเก็บรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนโดยใช้ประเด็นในการสัมภาษณ์ที่
อ้างอิงไว้ในภาคผนวก เพ่ือนำไปสู่การเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากรายงาน เอกสารต่าง ๆ หนังสือ ตำรา บทความ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนที่ ข้อมูลเชิงสถิติ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
 1. ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. ห้องสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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 5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  
 6. พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตการาม  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล       
 เป็นการรวบรวมข้อมูลการศึกษาและทำการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ และ 
ทุติยภูมิ มีรายละเอียดต่อไปนี้   
 3.4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ   
 จากการที่ได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ ภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์  และ
วิเคราะห์ โดยให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ แผนที่ 
แผนภูมิ ตาราง และบรรยาย ในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา 
 3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ในส่วนนี้  ได้ทำการรวบรวม ข้อมูลจากการสำรวจลงภาคสนาม การสังเกตการณ์   
การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ซึ่งมีดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ลักษณะสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชุมชน   
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยการทำแผนที่ทับซ้อน(Overlay) ตามวิธีการ
ของ(CECS)ระบบเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมลงบนภายถ่ายทางอากาศและนำข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณค่า   
 3. วิเคราะห์เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยการใช้ภาพตัวแทนที่ได้ทำการคัดเลือกมาจาก 
หน่วยวิเคราะห์ทางสายตาของพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการถ่ายภาพจากจุดที่คนทั่วไปสามารถ
มองเห็นหรือรับรู้ได้ เป็นภาพที่สามารถเป็นตัวแทนของหน่วยการวิเคราะห์ทางสายตา (Unit 
Analysis) เป็นภาพวิถีชีวิตในช่วงเวลาปกติของชุมชน (Everyday life) ที่มีความเป็นธรรมชาติโดยไม่
มีการจัดองค์ประกอบของภาพขึ้น (Composition) เป็นภาพตัวแทนขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน29 
โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 หน่วยพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 1) ชุมชนเมืองความหนาแน่นมาก 2) ชุมชนเมือง
ความหนาแน่นปานกลาง 3) ชุมชน เมืองความหนาแน่นน้อย 4) ชุมชนพ้ืนถิ่นริมแม่น้ำปิง  5) วัดเกต
การาม  6 ) ศาสนสถาน  7 ) โรงแรม  และรีสอร์ท  8 ) โรงเรียน  9 ) พ้ื นที่ ส าธารณ ะ โดย  
หน่วยที่ 1) - หน่วยที่ 3) จะจัด รวมอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในการเลือกภาพมาทำการวิเคราะห์  
ในการหาภาพตัวแทน ซึ่งหน่วย ที่ 1) – หน่วยที่ 3) ได้มีภาพตัวแทนที่นำมาทำการคัดเลือกทั้งหมด

 
 29รุจิโรจน์ อนามบุตร และ วิลาสินี สุขสว่าง. คู่มือการประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทอาคาร Visual impact assessment manual. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.  
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จำนวน 12 ภาพ หน่วยที่ 4) จำนวน 8 ภาพ หน่วยที่ 5) จำนวน 8 ภาพ หน่วยที่ 6) จำนวน 4 ภาพ 
หน่วยที่ 7) จำนวน 12 ภาพ หน่วยที่ 8) จำนวน 2 ภาพ หน่วยที่ 9) จำนวน 4 ภาพ  
 

 
 

รูปที่ 3.6 แสดงหน่วยวิเคราะห์ทางสายตาทั้งหมด 9 หน่วยบริเวณพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 และได้ทำการคัดเลือกภาพตัวแทนจากทั้งหมด 9 หน่วย โดยคัดเลือกจากองค์ประกอบ  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านกายภาพทั้งหมดจำนวน 13 
ภาพ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การตั้งถิ่นฐาน 1.1 การตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำปิง จำนวน 3 ภาพ 
1.2 การตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง จำนวน 4 ภาพ 2. สถาปัตยกรรม 2.1 เรือนไม้  จำนวน 2 ภาพ 2.2 
ห้องแถว จำนวน 2 ภาพ 2.3 เรือนผสม จำนวน 2 ภาพ 3.โครงข่ายการสัญจร 4. พ้ืนที่เกษตรกรรม 
ซึ่งข้อ 3. และ 4.ไม่ได้ทำการคัดเลือกมา องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดจำนวน 2 ภาพ 
แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ประเพณี 1.1 การทำบุญไหว้พระธาตุประจำปีเกิด จำนวน 1 ภาพ 
1.2 การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 ภาพ องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 3 ภาพ 
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. วัดเกตการาม จำนวน 1 ภาพ 2. คริสตจักรที่ 1 จำนวน 1 ภาพ  
3. วัดซิกข์คุรุดูวารา จำนวน 1 ภาพ และองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจทั้งหมดจำนวน 6 ภาพ  
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แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ร้านค้า จำนวน 3 ภาพ 2. ร้านอาหาร จำนวน 2 ภาพ 3.โรงแรม 
จำนวน 1 ภาพ รวมทั้งหมด 24 ภาพ  
 

 
 

รูปที่ 3.7 แสดงการคัดเลือกภาพตัวแทนและภาพตัวแทนที่ถูกเลือก 
 

 4. การประเมินคุณค่าทำโดยยึดหลักแนวทาง การประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
คณะกรรมการ มรดกโลก ( The World Heritage Committee ) และเกณฑ์การประเมินคุณค่า 
ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องของความสอดคล้องของคุณภาพธรรมชาติของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
ขององค์การยูเนสโกผสมผสานเข้ากับวิธีการของระบบเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณค่า  และเพ่ือ
การอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ( Cultural Environment Conservation  System )  
ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามมีดังนี้  (ตารางที่ 3.1) และจะ
ทำการประเมินคุณค่าเพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามต่อไปในบทที่ 6 
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ตารางที่ 3.1 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน  การตั้งถิ่นฐานของพื้นที่บริเวณชุมชนดั้งเดิมนั้น มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ ำปิ ง เป็นแม่น้ ำสายหลักของพื้ นที่  มี
องค์ประกอบของชุมชนริมน้ำครบถ้วนในบริเวณเดียวกัน เช่น วัด ท่า
น้ำ ท่าเรือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมแม่น้ำปิงยังคงมีความสมัพันธ์
กับสภาพแวดล้อมริมน้ำ บางครัวเรือนบางบ้านมีการใช้ทรัพยากรทาง
น้ำอยู่บ้าง มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ขยายตัวออกไปตามแนวถนน
เจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน 

 กลุ่ ม การตั้ งถิ่ น ฐ านของชุมชนดั้ ง เดิ ม ไม่ มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ ซึ่งปรากฏองค์ประกอบของ
ชุมชนริมน้ำน้อยกว่า 3 องค์ประกอบ 

โครงข่ายการสัญจร      พื้นที่ชุมชนปรากฏรูปแบบการตั้งถิ่นฐานโครงข่ายสัญจร โดยเป็น
โครงข่ายดั้งเดิมของพื้นที่ คือการสัญจรทางน้ำ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีชุมชนดั้งเดิม 

 พื้นที่ชุมชนยังปรากฏโครงข่ายดั้งเดิม คือ การสัญจรทางน้ำ แต่เริ่มมี  
โครงข่ายการสัญจรรูปแบบใหม่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน เป็นโครงข่ายการ 
ตัดถนนสายหลักและสายรองของพื้นที่ชุมชน 

 พ้นที่ที่ไม่ปรากฏโครงข่ายดั้งเดิม คือการสัญจรทางน้ำ บทบาทของ
การ สัญจรทางน้ำได้หายไปและมีโครงข่ายการใช้ถนนเข้ามาแทนที่ 
โดยมีการสัญจรทางถนนสายหลักและสายรองเพิ่มมากข้ึน  

 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ตารางที่ 3.2 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

พื้นที่เกษตรกรรมและ
โครงข่ายลำน้ำ 

 พื้นที่ชุมชนดั้งเดิมมีการใช้พื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ชุมชน
ดั้งเดิมมีการทำการเกษตร ทำนา บริเวณริมแม่น้ำ มีความสอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และเครือข่ายลำน้ำ เป็นพื้นที่ท่ี
มีการทำเกษตรกรรมของชุมชนริมน้ำซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาทาง
การเกษตร 

 พื้นที่ชุมชนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่บ้าง แต่
เริ่มมีความไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศดั้งเดิม เริ่มมีการปรากฏ
โครงข่ายถนนเข้ามายังพื้นที่เกษตรกรรม เครือข่ายล้ำน้ำต่าง ๆ ที่
เชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมเริ่มหายไปบางส่วน เนื่องจากพื้นท่ีมีการ
ถมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น เช่น การสัญจร ทำถนน สร้างที่อยู่
อาศัยเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ีชุมชน 

 พื้นที่เกษตรกรรมได้หายไปไม่มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
ดั้งเดิมแล้ว ขาดความเช่ือมโยงกับเครือข่ายลำน้ำ คือแม่น้ำปิง ท่ียังคง
เหลืออยู่เป็นแม่น้ำสายหลักของพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมน้อยลง
ไปมาก บางบ้านยังคงทำเกษตรกรรมอยู่แต่เป็นการทำสวนหลังบ้าน
แบบเล็ก ๆ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ประดับ เท่านั้น  

สถาปัตยกรรมบา้นเรือน  กลุ่มของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่นั้นมีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีหลักความเชื่อในการก่อสร้างได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนท่ี
เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคแรก ๆ เป็นลักษณะของเรือนไม้ การก่ออิฐ
แบบจีนผสมเลือกใช้วัสดุและสีของตัวอาคารที่มีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีกรวางตัวของอาคารบ้านเรือนหันหน้าเข้าสู่รมิแม่น้ำปิง ซึ่ง
เป็นเส้นทางการสัญจรหลักของพื้นที่ชุมชน 

 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

  
 

 สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 
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ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

สถาปัตยกรรมบา้นเรือน  พื้นที่ชุมชนดั้งเดิมมีการก่อสร้างอาคารดั้งเดิมที่มีการสะท้อนการ
ออกแบบเฉพาะตัวที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ชุมชน 
ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนวัสดุและสี
ของอาคารให้ทันสมัยและทนทานมากขึ้น แต่ยังคงบริบทของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของพื้นที่ชุมชนอยู ่

 กลุ่มอาคารบ้านเรือน ร้านค้าต่าง ๆ เป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีรูปแบบ
ลักษณะอาคารที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิม และไม่ได้
สะท้อนการออกแบบเฉพาะตัวดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชนได้ 

สถาปัตยกรรมทีเ่กิดจาก
ความเชื่อ 

 
 

 กลุ่มของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ ชุมชน มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมจองพื้นที่ชุมชน มีวัดเกตการามเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน วัดเกตการามยังคงมีสภาพที่
สมบูรณ์ และได้รับการดูแลบูรณะมาตลอด 

 สถาปัตยกรรมของพื้นที่ชุมชนยังให้ความเคารพกับพื้นที่ชุมชน บาง
อาคารสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนในอดีต แต่ก็ยังได้รับการดูแล 

 สถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างตามยุคสมัยมากข้ึน อาคารสถาปัตยกรรม
ที่เคยมีความสำคัญในอดีต แต่ปัจจุบันถูกปล่อยท้ิงรกร้าง เสื่อมโทรม 

สถาปัตยกรรมรูปแบบอื่น  สถาปัตยกรรมที่มีความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ มีการสะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น มีสภาพที่สมบูรณ์ 

 สถาปัตยกรรมที่ขาดการดูแล ขาดความกลมกลืน สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงถึงการใช้งานในปัจจุบัน 

 สถาปัตยกรรมถูกปล่อยทิ้งรกร้าง บางอาคารไม่ปรากฏให้เห็นแล้วใน
พื้นที่ชุมชน หรือถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปแล้ว 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ตารางที่ 3.4 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

เหตุการณ์ที่มีความสำคัญกับ
สถานท่ีชุมชน และบุคคลทาง

ประวัติศาสตร ์

 มีการปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของสถานที่ รวมถึง
บุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการ
จดบันทึกหลักฐานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเช่ือมโยงถึง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ท่ีมีความสำคัญภายในชุมชน 

 
 
 

ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญ ๆ 
สถานที่ บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เห็นและหลงเหลือเพียง
บางส่วน เช่น จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ชุมชน หรือจากการ
สัมภาษณ์ของคนในพ้ืนท่ีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน 

 ไม่มีการปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึง สถานที่สำคัญ และบุคคลสำคัญของพื้นที่
ชุมชนด้วย 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของพื้นที่ชุมชน 

 

 มีการค้นพบจุดกำเนิดเรื่องราว หรือวัตถุสิ่งของที่มีความสำคัญทาง
ประวัติ ศ าสตร์  รวม ไปถึ งพั ฒ นาการที่ ส ำคัญ ของพื้ นที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ภายในบริเวณชุมชนท่ีมีความสำคัญ 

 มีการจดบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของคนในพื้นที่
ชุมชน เช่น ชาวบ้าน ผู้อาศัย  ลูกหลานของคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนมาอย่างยาวนาน 

 ไม่มีการพบจุดกำเนิด หรือหลักฐานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
และไม่มีการจดบันทึกเรื่องราว รวมถึงหลักฐานที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชุมชน 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 
 

สูง 

ปานกลาง 
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สูง 
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ตารางที่ 3.5 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 พื้นที่ที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต มีประเพณีวัฒนธรรมที่มี
ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ชุมชน 

 
 
 

พื้นที่ที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน โดย
เป็นประเพณีที่เกิดจากความเช่ือของคนในชุมชน มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา 

 พื้นที่ที่มีประเพณีวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนน้อยกว่า 3 ประเพณี
วัฒนธรรม โดยเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมและเริ่มมีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 

พื้นที่ท่ีแสดงออกถึง         
ภูมิปัญญาด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม  

 พื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงคติความเช่ือ แบบแผนทางภูมิปัญญาและ
การดำเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในชุมชนดั้งเดิม 
แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม การแสดง
ดนตรี การฟ้อนรำ  ศิลปะพื้นบ้าน และอาหาร 

 พื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงคติความเช่ือ แบบแผนทางภูมิปัญญาและ
การดำเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในชุมชนดั้งเดิม 
แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม การแสดง
ดนตรี ปรากฏ 3 รายการ 

 พื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงคติความเช่ือ แบบแผนทางภูมิปัญญาและ
การดำเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในชุมชนดั้งเดิม 
แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม การแสดง
ดนตรี ปรากฏน้อยกว่า 3 รายการ 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 
 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 3.6 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

กิจกรรมและการใช้พื้นที่          
ของชุมชน 

 พื้นที่ท่ีมีความสัมพันธ์และมีรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละ
กลุ่มวัย มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ปรากฏการใช้พื้นที่ของคนทุก
กลุ่มวัย ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และคนชรา  

 
 
 

พื้นที่ท่ีมีความสัมพันธ์และมีรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละ
กลุ่มวัย มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ปรากฏการใช้พื้นที่ของคน
ร่วมกันเพียง 3 กลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ 

 พื้นที่ท่ีมีความสัมพันธ์และมีรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละ
กลุ่มวัย มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ปรากฏการใช้พื้นที่ของคน
ร่วมกันน้อยกว่า 3 กลุ่มวัย 

คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

เศรษฐกิจชุมชน   พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจของชุมชนที่แสดงออกถึงการใช้ทรัพยากรภายใน
พื้นที่ แสดงเอกลักษณ์รวมถึงระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชน 
เช่นการค้าขายวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การทำเกษตรกรรม การทำธุรกิจ
ของคนในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเปิดพื้นท่ีเป็นร้านค้า พิพิธภัณฑ์ 

 
 
 

พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจของชุมชนที่แสดงออกถึงการใช้ทรัพยากรภายใน
พื้นที่ แสดงเอกลักษณ์รวมถึงระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชน 
และเริ่มมีการทำเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน เช่น 
การค้าขายสินค้า ขายของทั่วไปในชุมชน 

 พื้นที่ที่ ไม่มีการแสดงออกถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน ไม่มีการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนเข้ามาเพื่อหารายได้แต่เป็นการสร้างระบบ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาแทนการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่เดิมของพื้นที่ชุมชน 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 
 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 



 

บทที ่4 
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพ้ืนที่ชุมชน 

 
4.1 ความเป็นมาของย่านวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ 
 “ย่านวัดเกตการาม” อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า“ย่านวัด
เกต” “ชุมชนวัดเกต” หรือ “บ้านวัดเกตุ” เป็นคำที่ปรากฏอยู่ในหนังสือและงานวิจัยจำนวนมากซึ่ง
ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของฝั่งแม่น้ำปิง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานที่สำคัญภายในย่าน คือ พระเกศธาตุ ประดิษฐานอยู่ที่วัดเกตการาม อีกท้ัง
ยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ คริสตจักรที่ 1 วัดซิกข์คุรุดวาราและ
มัสยิดอัต-ตักวา เนื่องด้วยย่านนี้ประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งทางศาสนาและเชื้อชาติ
จากการที่เคยเป็นชุมชนค้าขายที่เก่าแก่ของเมืองและเป็นทางเชื่อมต่อไปสู่ส่วนอื่น ๆ ที่สำคัญของเมือง
เพราะเป็นย่านชุมชนที่ถูกขนาบด้วยถนนหลายสายโดยมีถนนสายสำคัญ คือ ถนนเจริญราษฎร์ตัดผ่าน
ด้านตะวันตกของวัดเกตการาม หรือ(ด้านหลัง)ของวัดเกตการาม และถนนหน้าวัดเกตอยู่ด้าน
ตะวันออกของวัด(ด้านหน้า)   
 ย่านวัดเกตการาม เป็นชุมชนเก่าแก่ทางตะวันออกของแม่น้ำปิง เป็นชุมชนย่านการค้าของ
ชาวจีน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่เป็น “ชุมชนเกษตรกรรม” ที่เติบโตรายรอบ  
วัดสระเกษ หรือ วัดเกตการามในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี ซึ่งปรากฏหลักฐาน การตั้งถิ่นฐาน  
ว่าเป็น ชุมชนเกษตรกรรม ที่มีหมู่บ้านอยู่อย่างกระจัดกระจายมาตั้งแต่อดีต จากแผนที่ของมิชชันนารี
ที่เขียนเมื่อปี พ.ศ.245630             

 ย่านวัดเกตการามนี้มีความสำคัญและมีบทบาทต่อเมืองเชียงใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะการ
เป็นย่านการค้าทางน้ำแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นยุคสมัยที่ย่านวัดเกต
การามมีความรุ่งเรืองมากเช่นกัน เนื่องด้วยชัยภูมิของย่านที่มีลักษณะทางกายภาพติดกับแม่น้ำปิง ซึ่ง
เป็นแม่น้ำสายหลักที่เชื่อมเมืองเชียงใหม่กับปากแม่น้ำโพธิ์  มีเส้นทางสัญจรและการขนส่งในอดีตที่
เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครจนเรียกได้ว่าย่านวัดเกตการามนี้ 
เป็นชุมชนทางการค้าใหญ่ของเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองทางเหนือ โดยมีการบันทึกไว้ว่า มีเรือล่องขึ้น
ลงกรุงเทพ-เชียงใหม่ กว่า 1000 ลำต่อปี ด้วยความรุ่งเรืองนี้จึงทำให้ย่านวัดเกตการามมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก โดยคนจีนยุคแรกได้ตั้งถิ่นฐานอยู่สองฝั่งถนนด้านหลังวัดเกตการามตามแนวแม่น้ำ
ปิง หรือบริเวณถนนเจริญราษฎร์  ย่านวัดเกตการามจึงเป็นแหล่งค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีก

 
 30 จักรพงษ์ คำบุญเรือง. ย้อนอดีต ชุมชนวัดเกต. เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564. เข้าถึงได้จาก  
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/506499/ 
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และส่งมีอาคารร้านค้าหนาแน่นโดยปลูกสร้าง เป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมจีนที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ให้เห็นในปัจจุบัน   
 เนื่องด้วยที่ตั้งของย่านที่มีระยะห่างจากกำแพงเมืองศูนย์กลางการปกครองในอดีตเป็นส่วน
หนึ่งที่ ทำให้บริเวณนี้ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ( พ.ศ. 2413 – 2440 ) เจ้าหลวงเมือง
เชียงใหม่ใน ขณะนั้นพระราชทานให้เป็นพ้ืนที่อาศัยของพ่อค้ามิชชันนารีชาวต่างชาติที่เข้ามาเจริญ
สัมพันธ์ไมตรีและ ค้าขายในเมืองเชียงใหม่ทั้งพ่อค้าชาวไทยใหญ่ พ่อค้าชาวจีน พ่อค้าชาวพม่า พ่อค้า
แขกอินเดียทั้งมุสลิม  และแขกซิกข์รวมถึงชาวตะวันตกที่เข้ามาทำกิจการค้าไม้ คณะของมิชชั่นนารี
นิกายโปสเตสแตนท์ คณะ อเมริกันเพรสไบเธเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2407 นอกจากนั้นยังมีช่างชาวลาวขมุ
ที่เข้ามาทำงานให้กับบริษัทค้าไม้อีกด้วย    
 

 
 

รูปที่ 4.1 แสดงรูปภาพชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ในอดีต 
ที่มา :  บุญเสริม สาตราภัย 

  
 โดยในปี พ.ศ.2432 บริษัทบริติช บอร์เนียว จำกัด มาตั้งสำนักงานบริเวณถนนหน้าวัดเกต
และบริษัท บอมเบย์เบอร์ม่าเข้ามาในปี พ.ศ.2435 ตั้งอยู่ในย่านสันป่าข่อยทางตอนใต้ของย่านวัดเกต
การาม เรียกได้ว่าในยุคนั้น ย่านวัดเกตการามเป็น ยุคแห่งการค้าไม้  โดยเฉพาะท่าน้ำในย่านที่
กลายเป็นจุดปล่อยซุงลงแม่น้ำที่สำคัญของเมือง31 จนถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “บ้านท่าช้าง”    
 กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2464 การรถไฟสายเหนือสร้างขึ้นมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่32 ทำให้การขนส่ง
ได้มีบทบาทเข้ามาแทนที่การขนส่งทางน้ำที่กำลังลดความนิยมลงส่งผลให้ย่านค้าขายย้าย ไปอยู่ใน
บริเวณย่านสถานีรถไฟ ขยายตัวไปตามเส้นถนนเจริญเมืองเข้าสู่ย่านท่าแพเชื่อมเข้ากับเขตเมืองเก่าทำ
ให้การค้าขายในย่านวัดเกตการามลดบทบาทลงตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประกอบกับสภาวะ  

 
 31 วิลาส นิรันดร์สุขศิริ. “ร้อยปีหลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์ กับแผ่นดินสยาม”. ศิลปวัฒนธรรม 26 (มีนาคม 
2548): 131-137. 
 32จักรพงษ ์คำบุญเรือง. ร้อยเร่ืองเมืองล้านนา ท่าน้ำปิงโบราณ เมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่, 2560.  
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ซบเซาทางเศรษฐกิจระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ( พ.ศ.2484 -2488 )และปัจจัยทางการเมืองที่
ส่งผลให้ชาวต่างชาติ จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในย่านวัดเกตการามและเชียงใหม่ในขณะนั้นต้องอพยพลี้
ภัยออกนอกพ้ืนที่ ย่านวัดเกตการามจึงได้ผันตัวกลายมาเป็นย่านที่พักอาศัยเก่าแก่และที่เก็บสินค้าของ
เจ้าของกิจการการค้าเดิมในพื้นที่ท่ีย้ายร้านไปอยู่ที่ย่านท่าแพ หรือตลาดวโรรสแทน  
 ในปี พ.ศ.2540 ตำบลวัดเกต มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 2 ของ
อำเภอเมืองเชียงใหม่มีประชากรประมาณ 25,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ย่านวัดเกตการาม เป็นย่าน
พักอาศัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่ในอดีตโดยผู้ที่อยู่ ในย่านส่วนใหญยังคงเป็น
ลูกหลานของคนที่มาตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม นอกจากนั้นก็มีคนจากภายนอกเริ่มอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและ
ประกอบธุรกิจเรื่อยมา33  
 ในปีพ.ศ.2542 ย่านวัดเกตการามถูกประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น “ย่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” โดยมีอาคารประวัติศาสตร์
ของชุมชนเป็นหนึ่งในจุดหมายที่สำคัญในการศึกษาเที่ยวชมชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีการร่วมมือกัน
ระหว่างชาวบ้าน ในชุมชนกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของ  
การอนุรักษ์ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมจากการรวมกันชะลอการรื้อศาลาบาตร อายุกว่า 100 ปี  
ในวัดเกตการาม ด้วยการจัดเสวนาเรื่อง “ฮ่วมกึ๊ด ฮ่วมใจ๋ พัฒนาวัดเกต”(ร่วมคิด ร่วมใจ พัฒนา  
วัดเกต) แล้วส่งผลให้เกิดการลงประชามติยกเลิก การรื้อถอนศาลาบาตรจากคนในชุมชนต่อเนื่องทำให้
มีการจัดทอดกฐินขึ้นเพ่ือหาเงินบูรณะศาลาบาตรจนแล้วเสร็จซึ่งนับได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ
การอนุรักษ์ท่ีทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสถาปัตยกรรมในชุมชนแห่งนี้  
 ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ชุมชนได้มีการรวมตัวกันอีกครั้งเพ่ือเรียกร้องการคัดค้านร่างผังเมือง
รวม เมืองเชียงใหม่( ปรับปรุงครั้งที่3 )ที่กำหนดให้ย่านวัดเกตการามเป็นพ้ืนที่สีแดงซึ่งหมายถึงที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากโดยจะส่งผลให้มีการขยายถนนเจริญราษฎร์ถึง 20 
เมตร ซึ่งจะทำให้อาคารบ้านเรือนสองฝั่งถนนที่เป็นเรือนไม้พ้ืนถิ่นดั้งเดิมสูญหายไปรวมถึงรูปแบบการ
ใช้พ้ืนที่ของย่านก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากจนทำให้เกิดการรวมตัวเพ่ือเรียกร้องขอ
เปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสีแดงเป็นสีเหลืองทแยงขาวที่หมายถึง ที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพ่ือการอยู่อาศัยได้สำเร็จในปีพ.ศ.2556 หลังจากนั้นย่านวัดเกตการามก็ได้เป็นที่สนใจจากนักวิชาการ 
นักวิจัย ในการศึกษาเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการวิจัยภายใน
ย่าน อาทิเช่น การวิจัยเรื่อง เมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน แนวความคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกต  
หรือหนังสือเล่าเรื่อง ย่านวัดเกตการาม 2546 ) รวมถึงหนังสือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม

 
  33 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ. “โครงการเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.” 2547. 
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ย่านถนนเจริญราษฎร์ เป็นต้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้คนภายในย่านและคนภายนอกเริ่ม
รับรู้ ได้ถึงความเป็น พ้ืนที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็น พ้ืนที่อนุรักษ์ของย่าน  
วัดเกตการามเรื่อยมา โดยหากพิจารณาการเคลื่อนตัวของย่านวัดเกตการาม ในเรื่องของการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยวแล้วสามารถสรุปภาพรวมบางส่วนของย่านในแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้     
 พ.ศ.2536 - ร้านอาหาร The Gallery ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นโดยสมาคม
สถาปนิกสยาม พ.ศ.2540 - มีการจัดกิจกรรมทัวร์ย่านวัดเกต ส่วนหนึ่งในกิจกรรมทัวร์วัฒนธรรม 
เนื่องในงาน สืบสานล้านนา ครั้งที่ 1                            
         - บ้าน 4 เสา 6 เสา ได้รับรางวัลอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นโดยสมาคม
สถาปนิกสยามฯ 
 พ.ศ.2542 - จัดกิจกรรมทัวร์ย่านวัดเกต ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมทัวร์วัฒนธรรม เนื่องในงาน
สืบสานล้านนา ครั้งที่ 3 จนทำให้เกิดการลงประชามติเก็บรักษาศาลาบาตร ในวัดเกตการามแล้ว 
ดำเนินการบูรณะให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง 
 พ.ศ.2543 – มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเกตมีการปรับปรุงจากกุฏิเจ้าอาวาสเดิมบริเวณภายใน
วัดเกตการาม 
 พ.ศ.2548 - ย่านวัดเกตการาม ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพ้ืน
ถิ่น โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
 พ.ศ.2549 - มีการจัดทำหนังสือบ้านต้าวัดเกต โดยชาวบ้านย่านวัดเกตการาม เพ่ือเป็นการ
เก็บรวบรวม ประวัติของชุมชน 
 พ.ศ.2550 - มีการรวมตัวกันออกมาคัดค้านร่างผังเมืองรวมเชียงใหม่ ( ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) 
และสำเร็จในปี  พ.ศ.2556 เป็นลำดับถัดมา 
         - เรือนระรินจินดา โรงแรมระรินจินดา  ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น 
โดยสมาคม  สถาปนิกสยามฯ                                                                                                                          
 พ.ศ.2554 - มีหนังสือ แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนน เจริญราษฎร์  
( ธนิต ชุมแสง, 2554)  
 พ.ศ.2556 - บ้ านบอร์ เนี ยว โรงแรม 137 พิลลาร์ เฮาส์  ได้ รับรางวัลอนุรักษ์ด้ าน
สถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
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รูปที่ 4.2 บรรยากาศบ้านบอร์เนียว โรงแรม 137 พิลลาร์เฮาส์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ย่านวัดเกตการามแห่งนี้  
เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหมายและมีความหลากหลาย ในเรื่องของการผสมผสานทางด้าน
ชาติพันธุ์และศาสนาที่สะท้อนออกมาผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน
นี้รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาคารบ้านเรือนที่มีความผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาให้เข้ากับ
รูปแบบอาคารตะวันตก ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของย่านการค้าของชาวจีนในอดีต  ถือได้ว่าย่าน  
วัดเกตการามเป็นย่านของอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ 
 
4.2 สภาพทั่วไปของชุมชนย่านวัดเกตการาม 
 4.2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ตั้งและอาณาเขต    
 ทิศเหนือ        ติดถนนแก้วนวรัฐ     
 ทิศใต ้          ติดถนนเจริญเมือง       
 ทิศตะวันออก   ติดถนนบำรุงราษฎร์        
 ทิศตะวันตก        ติดกับบริเวณริมแม่น้ำปิง 
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รูปที่ 4.3 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและตำแหน่งประเภทอาคาร 
ที่มา : ผู้วิจัยดัดแปลงและทำการวิเคราะห์จากแผนที่จังหวัดเชียงใหม่ของกรมโยธาธิการ 

และผังเมืองพ .ศ. 2552 และGoogle map,2562 
 
 โดยมีถนนสายสำคัญ คือถนนเจริญราษฎร์ ตัดผ่านทางด้านทิศตะวันตกของวัดเกตการาม 
(ด้านหลัง) และถนนหน้าวัดเกตอยู่ด้านตะวันออกของวัด (ด้านหน้า)โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเรียก
พ้ืนที่ย่านชุมชนดังกล่าวว่า “ย่านวัดเกตการาม” เพ่ือแสดงถึงพ้ืนที่ที่ทำการศึกษา                             
 4.2.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ 
     4.2.2.1 ลักษณะทางภูมิอากาศ 
     สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยจะ
มีความแตกต่างจากภูมิอากาศของภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลาย
เดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิในเวลากลางวันเฉลี่ยอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียสและเวลา
กลางคืนยังคงมีอากาศเย็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุด ได้แก่ เดือนธันวาคมและมกราคม ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวันประมาณ 30 
องศาเซลเซียส ช่วงที่มีอากาศร้อนมากที่สุดได้แก่ เดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
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จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส 
โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤด ู  
     4.2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ในพ้ืนที่ประกอบด้วยแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยและเป็น
หนึ่งในสองของแม่น้ำที่บรรจบมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนน
ธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตกซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยเชียงดาวในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งมีปริมาณน้ำไหลมาสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยพ้ืนที่ชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทำการเกษตร แม่น้ำปิงมีแม่น้ำสาขาที่สำคัญอยู่ 6 สาย 
ไดแ้ก่ น้ำแม่งัด น้ำแม่แตง น้ำแม่กวง น้ำแม่ลี้ น้ำแม่กลาง และน้ำแม่แจ่ม  

 

4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 4.3.1  ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.255534 
 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 ได้กำหนดให้บริเวณพ้ืนที่
ศึกษามีการใช้ที่ดินอยู่ในเขตพ้ืนที่สีเหลืองทแยงขาวซึ่งจัดอยู่ในส่วนพ้ืนที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการ
อยู่อาศัย โดยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
ที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โดยที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กำหนด 
ดังต่อไปนี้ (1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (2) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้
ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจําหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (3) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและ
ห้องบรรจุก๊าซ สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ไม่
หมายความรวมถึงร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (4) การเลี้ยง
สัตว์ทุกชนิดเพ่ือการค้าที่อาจก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (5) สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (6) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม (7) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรม (8) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม (9) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย (10) การ

 
 34 “กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129, ตอน
ที่ 36 ( 25 เมษายน 2555): 17-22. 
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อยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว (11) คลังสินค้า (12) คลังวัตถุระเบิดหรือวัตถุเคมี 
(13) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า (14) โรงฆ่าสัตว์ (15) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร (16) 
สวนสนุกหรือสวนสัตว์ (17) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า (18) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการ หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด
รวมกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรและมีความสูงไม่เกิน 9 เมตรแต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้าง
สําหรับใช้ในการสงกระแสไฟฟ้ารับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิดการ
วัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ให้มี
ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำปิง  
ลําคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำปิง  
ลําคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ำ
หรือการสาธารณูปโภค 
 นโยบายและมาตรการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริเวณพ้ืนที่ศึกษา คือ การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ด้านที่อยู่อาศัยและการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชน และระบบเศรษฐกิจโดยดำรงรักษาอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ไว้ รวมถึงการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับความเจริญที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากภายใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 จะเห็นว่าแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2555 พยายามที่
จะมีความสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ชุมชนริมน้ำและพ้ืนที่ชุมชนที่มีความสำคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ คือมีแนวทางในการอนุรักษ์พ้ืนที่ริมน้ำและอาคารทางด้านประวัติศาสตร์โดยได้กำหนด
ข้อห้ามการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการต่าง ๆ เอาไว้แล้วดังที่กล่าวไปข้างต้นโดยมีการกำหนดให้มีที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทำให้เห็นว่าระยะทางที่ก้ันขอบเขต
พ้ืนที่ไว้น้อยมาก ซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พ้ืนที่ริมน้ำอย่างจริงจัง  
 4.3.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน35                          
 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัยเป็นพ้ืนที่ ที่ต้องการการบำรุงรักษาให้
คงคุณค่าในการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในระยะยาวซึ่งพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามจัดเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรม พ้ืนที่ที่ทำการศึกษาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องไม่
ทำให้คุณค่าเดิมท่ีมีอยู่เสื่อมคลายลง โดยเกณฑ์การกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่  

 
 35 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130, ตอนท่ี 
43 (21 พฤษภาคม 2556): 3-4. 
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 1) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งแร่ธาตุ ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับเกษตรกรรม แหล่งน้ำ 
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมหรือนอกเขตของผังเมือง 
 2) พื้นที่ทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เช่น ชายหาด เกาะแก่ง ท้องทะเล ทิวเขา หน้าผาโขดหิน 
เป็นต้น 
 3) พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 
ศิลปะ สถาปัตยกรรม มักพบในเขตผังเมืองรวมกรณีที่เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนเก่า เช่น พ้ืนที่ชุมชน
วัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่ทำการศึกษาในครั้งนี้  
 ลักษณะอาคารบริเวณถนนเจริญราษฎร์ริมแม่น้ำปิงของย่านชุมชนวัดเกตการาม จังหวัด 
เชียงใหม่ มีอาคารความสูง1-2ชั้นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย อาคารเพ่ือการพาณิชยกรรมหรือที่
เรียกว่า  “เฮือนแป” ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ คือ เฮือนไม้ อาคารอิฐแบบจีน และห้องแถว อาคารเพ่ือ
การพักอาศัย ได้แก่ เรือนไม้ และเรือนผสม อาคารทางศาสนา และอาคารสาธารณะ  ซึ่งอาคารส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นเรือนแถวไม้กระจายตัวอยู่ริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ชุมชน โดยมี
ศูนย์กลางชุมชน คือ วัดเกตการาม นอกจากนั้น ในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนได้มีการปรับปรุงอาคาร
จากบ้านไม้ริมน้ำมาเป็นร้านอาหาร พิพิทธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ โรงแรม โฮสเทล 
เพ่ือให้ตอบรับกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนมากข้ึน 
  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย ลักษณะประเภทอนุรักษ์เพ่ือการ
อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นหลักรวมถึงมีประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ชุมชน
มาอย่างยาวนานซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญกับจังหวัดเชียงใหม่เป็น
อย่างมาก แต่ปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะตัวอาคาร เพ่ือให้ เข้ากับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยอาคารบ้านเรือน ในบริเวณย่านนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยน มาเป็นอาคารเพ่ือการ
พาณิชยกรรมผสมกับการอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย โดยคนในชุมชนก็จะมีการประกอบการค้า  
เป็นหลัก ซึ่งย่านวัดเกตการาม เป็นย่านเก่าแก่ของพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ำปิง รวมถึงเป็นจุดกำเนิด 
การค้าทางเรือ การขนส่งทางเรือ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่แรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการขนส่ง
ทางเรือโดยมีแม่น้ำปิง เป็นเส้นทางหลัก ในปัจจุบันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากทางน้ำ
สู่ทางบกไปแล้ว 
  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา โดยศาสนาถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ดังนั้นพ้ืนที่ศึกษาจึงมีหลายศาสนารวมอยู่ด้วยกันในย่านชุมชน ได้แก่ ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม 
ฮินดู และซิกข์ โดยมีวัดเกตการาม ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ซึ่งจัดเป็นวัดที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และพ้ืนที่ชุมชนเป็นอย่างมาก  
  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่วัด โดยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน  
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  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
  - การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หมายถึงอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจกรรมเฉพาะอย่างของชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น หรือ
อุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อชุมชนเมือง และอุตสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชุมชน
ทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อย36  
 4.3.3   กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 ลักษณะการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ชุมชน สามารถจำแนกผู้ถือครอง กรรมสิทธิ์ที่ดินได้เป็น 3 
กลุ่ม คือ 1. กรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ได้แก่ 
พ้ืนที่อาคารบ้านริมน้ำ ริมถนนเจริญราษฎร์ 2. กรรมสิทธิ์ที่ดินของวัด โดยตลอดแนวริมแม่น้ำปิง  
จะมีวัดเกตการาม รวมถึงศาสนาที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของชุมชน ซึ่งมีขนาดที่ดินแตกต่าง
กันไปตามขนาดที่ดินของแต่ละวัดโดยมีอาณาบริเวณครอบคลุมไปถึงบ้าน โรงเรียนและบริเวณ
ใกล้เคียงวัดนั้น ๆ ซึ่งภายในวัดก็มีทั้งชาวบ้านที่มาเช่าที่เพ่ือการประกอบพาณิชยกรรม ตั้งแต่อดีต 
มาจนถึงปัจจุบัน 3. กรรมสิทธิ์ที่ดินของทางราชการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการภายในพื้นที่37  
 

 

 
                              36 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2555.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
130, ตอนท่ี 43 ( 21 พฤษภาคม 2556): 12. 
                              37 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
130, ตอนท่ี 43 ( 21 พฤษภาคม 2556): 13. 
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4.4 โครงข่ายการคมนาคม 
 การสัญจรของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนวัดเกตการามริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่  
ในอดีตถือได้ว่าแม่น้ำปิงจัดเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในการสัญจรและการดำเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้ ซึ่งในปัจจุบันบทบาทของการสัญจรการคมนาคมทางน้ำได้มี
การลดบทบาทลงไปอย่างมาก ปัจจุบันการสัญจรทางบกได้เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเป็น
ระบบโครงข่ายการคมนาคมที่มีความเชื่อมโยงทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 4.4.1 ระบบการสัญจรทางน้ำ  
 เครือข่ายการสัญจรทางลำน้ำยังคงมีบทบาท ต่อการสัญจรและการขนส่งในพ้ืนที่ศึกษา 
อย่างมากโดยมีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปิงเป็นตัวเชื่อมชุมชนเข้าหากันรวมถึงใช้ในการเดินทางใน
ชีวิตประจำวัน โดยบริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกนั้น ในอดีตยังเป็น พ้ืนที่เกษตรกรรม ทุ่งนา พ้ืนที่
ชลประทาน เช่น ฝายพญาเพชร ฝายพญาคำ ฝายแม่คาว เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แม่น้ำปิง  การเดินทางโดยใช้เรือจะขึ้นมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วแยกย้ายไปตาม
สายน้ำสาขาต่าง ๆ เช่น ปิง วัง ยาม น่าน โดยทำการค้าทางเรือกับศูนย์อำนาจทางใต้ เช่น  
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯตามลำดับ  ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่ทำการค้าทางเรือขึ้นล่อง
ระหว่างล้านนากับกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางการค้าที่สำคัญ 2 เส้นทาง คือเส้นทางแม่น้ำปิง กับ
เส้นทางแม่น้ำน่าน โดยการค้าของเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก จะใช้เส้นทางแม่น้ำปิง  
เป็นเส้นทางสายหลัก  
 กล่าวได้ว่า ก่อนที่เส้นทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงลำปาง ในปี พ.ศ.2459 และถึงเชียงใหม่ใน
ปี พ.ศ.2464 การค้าทางเรือของพ่อค้าชาวจีนขยายตัวอย่างมาก โดยสมัยนั้นการค้าทางเรือสามารถ
ทำได้ตลอดทั้งปีแม้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้าสินค้าขาดแคลนพ่อค้าคนจีนก็สามารถล่องเรือกลับมาซื้อสินค้าที่
กรุงเทพฯ โดยใช้วิธีขุดทรายในแม่น้ำให้เป็นร่องหรือใช้กระดานไม้ช่วยชักลากเรือ  
 การเติบโตและขยายตัวของการค้าทางเรือในสมัยนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่
สำคัญเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวจีนตัดสินใจเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยในภาคเหนือ  
 ประเภทการสัญจรทางน้ำ  
 ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถใช้การคมนาคมทางน้ำได้สะดวกถึงแม้ว่า 
ยานพาหนะทางบกจะเข้าถึงได้ในหลายพ้ืนที่แล้วก็ตาม ซึ่งยานพาหนะทางน้ำได้แก่  
 1) เรือโดยสาร เป็นเรือหางยาวซึ่งโดยสาร ได้ประมาณ 20-25 คน 
 2) เรือนำเที่ยว โดยจะเป็นเรือเครื่องหางยาวที่มีหลากหลายขนาดด้วยกันโดยปัจจุบันมีเจ้าที่
ให้บริการล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณริมแม่น้ำปิงรวมถึงย่านวัดเกตการาม ซึ่งได้แก่ เรือของแม่ปิง  
ริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่ให้บริการล่องเรือชมความงดงาม 
ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำปิงในเขตตัวเมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีบริการล่องเรือทั้งในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่
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เวลา 8.30 – 17.30 น. (เรือออกล่องทุก ๆ 1 ชม.) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะ
ล่องเรือเพียงแค่อย่างเดียวหรืออาจจะล่องเรือแล้วไปนั่งพักรับประทานอาหารที่ บ้านชาวนา (Thai 
Farmer’s House) เป็น ข้าวซอย หรือ อาหารไทยชุดก็สามารถทำได้ การล่องเรือแม่น้ำปิงใน
ช่วงเวลากลางวันนี้จะใช้เวลารวมกันประมาณ 2 ชม. และช่วงหัวค่ำแม่ปิงริเวอร์ครุยส์จะเปิดให้บริการ
ล่องเรืออีกครั้งในเวลา 18.30 น. โดยช่วงหัวค่ำบริการล่องเรือแม่น้ำปิงจะเป็นแบบ Dinner Cruise 
วันละ 1 เที่ยว พร้อมรับประทานอาหารไทยชุดบนเรือ โดยใช้ระยะเวลาในการล่องเรือยามค่ำคืนราว 
1.30 ชั่วโมง ประเภทของเรือล่องแม่น้ำปิงซึ่งให้บริการโดยแม่ปิงริเวอร์ครุยส์นั้นจะมีตั้งแต่เรือหางยาว
ลำเล็ก ขนาด 3 ที่นั่ง ซึ่งเหมาะกับคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เรือเอ่ียมจุ๊นที่ต่อขึ้นจากไม้สัก
โบราณ ขนาด 16 ที่นั่งและ 24 ที่นั่ง หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยวรวมตัวกันเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ใน
ลักษณะของบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานราชการ แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ก็ยังมีเรือเหล็กท้องแบนขนาด
ใหญ่ ขนาด 48 ที่นั่ง ที่สามารถเตรียมเอาไว้คอยให้บริการได้อีก 2 – 3 ลำตามความเหมาะสม 
 

    
 

รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะทัศนียภาพการสัญจรทางน้ำของชุมชนวัดเกตการาม 
ที่มา : จากการสำรวจ 2562 

 
 ซึ่งแต่ละช่วงของแม่น้ำปิงนั้นจะมีท่าเทียบเรือรับส่งผู้ โดยสารซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตาม
ร้านอาหารต่าง ๆ บริเวณริมแม่น้ำปิง ท่าเทียบเรือที่พบตลอดแนวริมแม่น้ำปิง ในอดีต จะประกอบไป
ด้วย 
 1. ท่าน้ำสำหรับขนขึ้นไม้ซุง เป็นท่าน้ำของผู้ที่มีโรงเลื่อยส่วนตัวทำการแปรรูปไม้ท่อนเพ่ือใช้
ในการก่อสร้างบ้านเรือน หรืออาจจะชักลากไม้ขึ้นเก็บไว้เพ่ือขายให้กับบริษัทต่าง  ๆ ซึ่งไม่ได้รับ
สัมปทานจากทางราชการ ไม้เหล่านี้ลำเลียงมาในรูปของแพประกอบด้วยไม้ซาง จะจอดเฉพาะท่าของ
แต่ละเจ้าของ เช่น ท่าน้ำพ่อเลี้ยงหม่องผ่อ ท่าน้ำพ่อเลี้ยงน้อยแก้ว ท่าน้ำขุนกัน ท่าน้ำเจ๊กแก้ว ท่าน้ำ
เจ๊กภูเทียม และท่าจักรของหมอเอ็ม.เอ.ซิค เป็นต้น                    
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 2. ท่าน้ำสำหรับขนขึ้น-ขนลงสินค้า เรือสีดอซึ่งเป็นเรือขนาดเล็ก จะจอดเคียงคู่กันไป  
ซึ่งได้แก่ ท่าน้ำไปรษณีย์ท่าสะต๋อย ท่าวัดเกต และท่าศาลา สินค้าที่ขึ้นลง ณ ท่าไปรษณีย์หรือท่าน้ำ
สถานนั้น ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์) คือผ้าชนิดต่าง ๆ 
เครื่องเหล็ก เครื่องมือชั่ง เหล้าฝรั่ง อาหารกระป๋อง ของกินของใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง  ๆ 
ในขณะนั้นนครเชียงใหม่ยังอยู่ในสภาพของประเทศราช อาหารการกินจึงค่อนข้างขัดสนและขาด
แคลนมาก การบุกเบิกที่ดินเพ่ือทำไร่ ทำนาและทำสวน จึงไม่มีมากนัก เว้นแต่การปลูกต้นหมากพลู 
และปล่อยครั่งตามต้นฉำฉา สินค้าที่นำไปขายขาเรือล่อง จึงได้แก่ ครั่ง หมาก พริกแห้งและของป่า
เท่านั้น สินค้าที่เหนือจากนี้มีราคาสูงคือ ฝิ่น ซึ่งบรรดาพ่อค้าขาล่องจะนำฝิ่นลงไปด้วย ทั้งที่กฎหมาย
ได้ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ว่า “ห้ามซื้อ ห้ามขายฝิ่นและห้ามสูบฝิ่น (พ.ศ.2345)”                    
 3. ท่าน้ำต้อนรับเจ้านาย ท่าน้ำนี้จะเป็นท่าผูกขาดใช้เฉพาะเจ้านาย เป็นท่าขึ้น-ลงและจอด
เรือ ของเจ้านายเท่านั้น ซึ่งมีบันทึกการเดินทางเสด็จมาเยี่ยมนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมี เมื่อปี พ.ศ.2451-2452 ซึ่งเป็นการเตรียมการรับเสด็จทางเรือพระที่นั่งตามลำน้ำปิง ซึ่งเป็นเรื่อง
ใหญ่และสำคัญยิ่งในสมัยนั้น ข้าหลวงประจำนครเชียงใหม่ (เทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด) ต้องสนอง
คำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ทำการสำรวจพ้ืนที่ ออกคำสั่งถึงนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ที่
ขบวนจะเสด็จผ่านโดยการเกณฑ์แรงงานราษฎร ตัดไม้ซาง ไม้บงและฟาง เพ่ือทำประรำชั่วคราว 
ต้อนรับขบวนเรือของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่จะจอดพักค้างคืน 
 4. ท่าน้ำสำหรับเจ้านายอาบน้ำดำหัว ท่าน้ำจะจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษในวันสงกรานต์หรือวัน
สังขารล่อง ซึ่งเป็นประเพณีที่คนพ้ืนบ้านจะรักษาไว้อย่างเคร่งครัด โดยการนำของเจ้าผู้ครองเมืองใน
ยุคนั้น พระยาอนุบาลพายัพกิจได้บันทึกไว้ว่า ตามที่ได้สืบถามผู้สูงอายุในเชียงใหม่ว่าขณะที่ พระเจ้า
อินทวิชยานนท์ เป็นเจ้าครองเชียงใหม่อยู่นั้น เมื่อถึงวันสงกรานต์ล่อง (วันมหาสงกรานต์) พระเจ้าอิน
ทวิชยานนท์แต่งองค์เสด็จแต่เช้าลงจากคุ้มหลวงกลางเวียง ซึ่งมีบริเวณประมาณหน้าศาลากลาง
จังหวัด (หลังเดิม) ประทับแคร่หาม มีขบวนแห่ฆ้อง กลอง พร้อมด้วยเจ้านาย พระญาติราชวงศ์   
ข้าราชบริพารตามเสด็จออกจากคุ้ม มุ่งหน้าไปตามประตูช้างเผือกเลียบคูเวียงลงไปจนถึงท่าน้ำเจดีย์
งาม ในบริเวณนั้นเคยมีคุ้มของเจ้านายอยู่ทางด้านเหนือและใต้ 
 5. ท่าน้ำเพื่อชักน้ำขึ้นในการเกษตรกรรม เนื่องจากแม่น้ำปิงในยุคนั้นยังไม่มีเขื่อนหรือฝาย
กั้นน้ำแต่อย่างใด น้ำจึงไหลเชี่ยวอยู่ในร่องน้ำตลอดทั้งปี จึงมีชาวบ้านได้ทำหลุก (ระหัด) ติดอยู่ทั้งสอง
ฝั่ง จะสร้างห่างจากฝั่งหรือติดฝั่งสุดแล้วแต่น้ำไหลผ่าน แกนกลางของหลุกจะทำด้วยแก่นไม้ 
ส่วนประกอบอ่ืนเป็นไม้ไผ่ทั้งสิ้น น้ำจะไหลพัดเอาแตะไม้ไผ่ที่ติดกับไม้ไผ่วงกลมที่เจาะเป็นกระบอกไว้ 
พอถึงตอนบนก็เทน้ำใส่ราง ลงสู่ท่อไม้ไผ่ที่เจาะทะลุปล้อง ทำให้น้ำไหลลงสวนผักที่ชาวบ้านปลูกไว้บน
ฝั่งน้ำทั้งสองฟากของแม่น้ำปิง หลุกจะหมุนอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน พอถึงช่วงน้ำหลาก ไม้ซุงไหล
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มาก็พังหลุกหายลงไปในสายน้ำปิง พอหมดหน้าฝนน้ำไหลตามปกติ ก็สร้างกันขึ้นใหม่ ริมฝั่งแม่น้ำปิง
จึงเป็นแหล่งปลูกพืชผลต่าง ๆ มากกว่าแหล่งอ่ืน ๆ  
 6. ท่าน้ำอุโบสถหรือท่าน้ำอันเป็นมงคลในการล่องเรือ  ในสมัยนั้นมีท่าน้ำอุโบสถ คือ  
“ท่าน้ำวังสิงห์คำ” ตรงข้ามท่าน้ำวัดศรีโขง เป็นอุโบสถหลังใหญ่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีลวดลาย
แกะสลักมีห้องกว้างขวางจะใช้ในการบวชพระ บวชเณร หลังจากเมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้พัดเอาอุโบสถ
พังทลายลง จากนั้นก็ไม่เห็นการสร้างขึ้นแทนได้อีก ผู้ที่ใช้เรือล่องในยุคนั้น มีสัจจะหลายประการ 
พึงกระทำ ขณะที่เรือล่องสู่ภาคกลางของประเทศ ก่อนจะล่องเรือก็ทำพิธีบวงสรวงขอขมาเจ้าที่ 
เทวดารักษาท่าน้ำ ที่ชาวเรือจะแวะขอประพรมน้ำมนต์จากตุ๊หลวง วัดชัยมงคล เพ่ือเรือเข้าสู่แก่ง  
ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย จึงมีชื่อเรียกว่า “ท่าเรือวัดชัยมงคล” 
 7. ท่าเรือที่ใช้ในกิจกรรมอย่างอ่ืน ท่าน้ำประเภทนี้แบ่งย่อยลงไปเป็นท่าผูกขาดเฉพาะ และ
ท่าน้ำเอกชน ที่ว่าเป็นท่าน้ำผูกขาดนั้น คือ ท่าที่ใช้เฉพาะเจ้านาย ราษฎรธรรมดาจะไปใช้ไม่ได้ คือ 
“ท่าคุ้มหลวง” เป็นท่าน้ำที่อยู่ติดกับคุ้มหลวงของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ของพลตรี เจ้า แก้วนวรัฐ 
เป็นท่าน้ำสำหรับช้างของเจ้าหลวงลงอาบน้ำ ช้างหลายเชือกจะลงไปอาบน้ำพร้อม ๆ กัน โดยมีควาญ
ช้างเป็นผู้ลงไปกับช้าง ทำความสะอาดถูเรือนร่างของช้างให้ผ่องแผ้ว ท่าอาบน้ำช้างมีอยู่สองแห่ง คือ 
ท่าน้ำต้นลำไย กับ ท่าน้ำคุ้มหลวง 
 8. ท่าน้ำสำหรับเอกชน เช่นของห้างบอร์เนียวและห้างทองบอมเบย์นั้นก็มีต่างหาก ซึ่งมีชื่อ
ว่า “ท่าน้ำห้างบอร์เนียว” ตั้งอยู่ตรงข้ามสำนักงานของบริษัทบอร์เนียว จำกัด ซึ่งต่อมาได้ถวาย
ช้างเผือกแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หนึ่งเชือก ซึ่งเป็นช้างคู่บารมี มีพระนามว่า 
“พระเศวตคชเดชดิลก” อันเป็นช้างประวัติศาสตร์สำคัญเชือกหนึ่งของไทย 
 9. ท่าน้ำของกรมป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่เป็นท่าน้ำที่คู่กับเชียงใหม่
และมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในการเสด็จกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี เมื่อ พ.ศ.2451-2452.3 
 10. ท่าน้ำของร้านอาหารต่าง ๆ บริ เวณริมแม่น้ำปิงซึ่ งปัจจุบันได้ ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว38 
 
 
 
 

 
 38 จักรพงษ ์คำบุญเรือง. ร้อยเร่ืองเมืองล้านนา ท่าน้ำปิงโบราณ เมืองเชียงใหม่. พิมพ์ครั้งท่ี 1. เชียงใหม่, 
2560. 
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รูปที่ 4.5 แสดงลักษณะท่าเรือและการสัญจรริมแม่น้ำปิงในอดีต 
ที่มา : จักรพงษ์ คำบุญเรือง เชียงใหม่ (2560) 

 

 4.4.2 ระบบการสัญจรทางบก 
 การตัดถนนในระยะแรกมีการตัดถนนบริเวณชุมชนวัดเกตการามทางตะวันออกริมแม่น้ำปิง 
โดยถนนมีลักษณะเป็นเส้นตรงไม่คดเคี้ยวและมีถนนเส้นรองเป็นซอยย่อยเข้าไปในพ้ืนที่ของชุมชนวัด
เกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาชุมชนเริ่มมีการขยายตัว รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว เริ่มเข้ามามี
บทบาทกับชุมชนมากขึ้นทำให้มีเส้นทางการจราจรที่เพ่ิมขึ้นโดยมีโครงข่ายถนนที่เข้าถึงพ้ืนที่ศึกษา
ดังนี้  
 ถนนสายหลัก           
 เป็นถนนที่ เชื่อมต่อทั้งในเขตพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยทำหน้าที่จัดการปัญหาห
การจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ของชุมชนวัดเกตการาม 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
 1. ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมจุดต่างๆของเมืองเข้าหากัน โดยไม่ต้องผ่าน
เมืองเก่า  
 2 .ถนนแก้วนวรัฐ เป็นถนนที่สร้างขึ้นสมัย พ.ศ. 2476 เพ่ือเชื่อมการคมนาคม อำเภอรอบ
นอกกับในเมือง เป็นถนนสายสำคัญในอดีตเรียกว่า ถนนสายสันทราย -ดอยสะเก็ด แต่ปัจจุบันได้
เปลี่ยนมาเป็นถนนแก้วนวรัฐ 
 3. ถนนเจริญเมือง เป็นถนนที่เชื่อมกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปางและถนนท่าแพ 
เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน และย่านเมืองเก่าได้ 

 ถนนสายรอง 
 เป็นถนนที่เชื่อมต่อภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม เป็นถนนเทคอนกรีตและลาดยาง 
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 1. ถนนเจริญราษฎร์ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนแก้วนวรัฐและถนนเจริญเมือง ซึ่งถนนเส้น
นี้จัดเป็นถนนที่มีความสำคัญกับพื้นท่ีชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นถนนที่ใช้เข้าถึงพ้ืนที่ชุมชน 
 2. ถนนบำรุงราษฎร์ เป็นถนนสายย่อยที่เชื่อมระหว่างถนนแก้วนวรัฐ กับถนน เจริญเมือง
เช่นกัน โดยทางทิศเหนือจะไปจรดกับถนนรัตนโกสินทร์  
 3. ถนนหน้าวัดเกต เป็นถนนซอยย่อยที่เข้าถึงวัดเกตได้โดยตรง รวมถึงเข้าถึงสถานที่ต่าง
ภายในชุมชน เช่น ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ภายในชุมชน 
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก พิพิทธภัณฑ์  เป็นต้น 
 ประเภทการสัญจรทางบก 
 ระบบขนส่งสาธารณะ 
 1. รถบัสสาธารณะ ของขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
  1.1 สาย R1 โดยเส้นทางการเดินรถเริ่มจากสวนสัตว์เชียงใหม่ – มทร.ล้านนา – หน้า มช. 
– ศูนย์การค้าเมญ่า – กาดสวนแก้ว – ประตูช้างเผือก – ขนส่งช้างเผือก – ตลาดวโรรส – สี่แยกสัน
ป่าข่อย – สี่แยก ร.ร.ปริ้นซ์ฯ – รพ.แมคคอร์มิค – ร.ร.ดาราฯ – ขนส่งอาเขต – เซ็นทรัลเฟสติวัล  
รถออกทุก 30 นาที ให้บริการ 06.00น. – 22.00น. 
  1.2 สาย B1 โดยเส้นทางการเดินรถเริ่มจาก  ขนส่งอาเขต – ถนนทุ่งโฮเต็ล – สถานีรถไฟ 
– ถนนเจริญเมือง – ตลาดสันป่าข่อย – สะพานนวรัฐ – ประตูท่าแพ – สี่แยกกลางเวียง – สภ.เมือง
เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – ร.ร.วัฒโนฯ – รพ.สวนดอก – รพ.ประสาท – ตลาดต้นพยอม – มช.ประตู 
ปตท. – รร.เชียงใหม่ภูคำ – หน้า มช. – มทร.ล้านนา – สวนสัตว์ – ย้อนกลับเส้นทางเดิม  
(ขากลับผ่านตลาดวโรรส) รถออกทุก 30 -60 นาที (วันเสาร์-อาทิตย์ ทุก 60 นาที) ให้บริการ  
06.30 น. – 18.00น. 
 สาย B2 โดยเส้นทางการเดินรถเริ่มจาก   ขนส่งอาเขต – ถนนแก้วนวรัฐ – ร.ร.ดาราฯ – รพ.
แมคคอร์มิค – ร.ร.ปริ้นส์ฯ – สะพานนครพิงค์ – ตลาดวโรรส – สี่แยกพุทธสถาน – ประตูท่าแพ – 
ร.ร.ยุพราชฯ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ – วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – ร.ร.สอน
คนตาบอด (ตรงข้าม ร.ร.วัฒโนฯ) – แจ่งกู่เฮือง – สวนบวกหาด – ประตูเชียงใหม่ – ถนนวัวลาย – สี่
แยกสนามบิน – เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ย้อนกลับเส้นทาง
เดิม (ขากลับผ่านด้านข้าง รพ.สวนดอก) รถออกทุก 40 นาที (วันเสาร์-อาทิตย์ ทุก 60 นาที) 
ให้บริการ 06.20น. – 18.00น. 
 2. รถสองแถวแดง  โดยจะให้บริการตามรอบเมืองเชียงใหม่   โดยค่าใช้จ่ายจะคิดตาม
ระยะทาง 
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รูปที่ 4.6 แสดงรูปภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา  :ผู้วิจัย จากการสำรวจ พ.ศ . 2562 

 

        
 

รูปที่ 4.7 แสดงเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : เว็บไซต์ www.cityupdate.in.th 

 

 สำหรับการใช้บริการรถเมล์นั้นจะมีป้ายรถเมล์อยู่ทุก ๆ 500 เมตร ตลอดแนวเส้นทางและ
ตามสถานที่สำคัญ ป้ายสีเหลืองหรือสีฟ้าสำหรับสาย B1, B2, B3 ป้ายสีบานเย็นสำหรับสาย ปอ.10, 
ส่วนป้ายของสาย R1 และ R3 ใช้ป้ายสีน้ำเงินขอบแดงและป้ายเล็กสีขาว โดยระหว่างรอรถสามารถใช้
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แอพพลิเคชั่น URBAN TRANSIT และ VIABUS เพ่ือดูตำแหน่งของรถเมล์ทุกสายได้แบบตามเวลา
จริง39 
 

 
 

รูปที่ 4.8 แสดงตำแหน่งป้ายรถประจำทางสาธารณะ 
ที่มา : ผู้วิจัย จากการสำรวจ พ.ศ.2562 

 
4.5 คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 ลักษณะสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำปิง ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณ
ใกล้เคียงที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำปิงนั้น มีผลต่อความต้องการที่จะพักอาศัยของคนในชุมชน เช่น คุณภาพ
ของ แม่น้ำ อากาศ และเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้พ้ืนที่ริมน้ำ  
 4.5.1  คุณภาพแม่น้ำปิง   
 จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางภาคเหนือที่มีแม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายหลักตั้งแต่อดีตมาจนถึง 
ปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลมารวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ำปิงถือ
ได้ว่า เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสองของแม่น้ำที่บรรจบมาเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยา แม่ น้ำปิงไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตกมีต้นน้ำ
อยู่ที่ดอยเชียงดาว ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูน รวมกับแม่น้ำ
วังที่อำเภอบ้าน ตาก จังหวัดตาก ไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน
ที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และจากจุดนี้ไปเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่
น้ำปิงมีความยาวทั้งสิ้น 658 กิโลเมตร ซึ่งจากรายงานคุณภาพของแม่น้ำปิงในปี 2562 จะพบว่า
คุณภาพแม่น้ำปิงที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เสื่อมโทรมโดยมีช่วง
คะแนนอยู่ที่ 31-60 คะแนน 40  

 
 39 รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus. รถเมล์เชียงใหม่. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 25664. 
เข้าถึงได้จาก https://www.cmhy.city/place/17469-RTC-BUS-R1-CM-Zoo-Central-festival 
 40 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ำในแมน้ำปง พ.ศ. 2549.” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 123, ตอนท่ี 27 ( 16 มีนาคม 2549): 40. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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รูปที่ 4.9 แสดงจุดตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพแม่น้ำปิง  และกราฟแสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำปิง WQI 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ( IWIS ) 

 
 4.5.2  คุณภาพอากาศและเสียง 
 จากการใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่โล่งติดกับแม่น้ำปิง และถนนเจริญราษฎร์ ซึ่งยังคงเป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัย และประกอบการค้าขายเป็นหลัก ทำให้มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ศึกษาอยู่ในคุณภาพที่
ดี ส่วนมลพิษทางเสียงนั้นส่วนใหญ่เกิดจากเสียงของท่อไอเสียของเรือหางยาวและเรือนำเที่ยว ซึ่งจะ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามร้านอาหารบริเวณริมแม่น้ำปิงรวมถึงที่พักอาศัยริมน้ำโดยมลพิษของ
เสียงส่วนใหญ่เกิดในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางทางน้ำในการประกอบ
อาชีพนอกพ้ืนที่ ทั้งนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณชุมชนต่างไม่รู้สึกรำคาญมากนักเนื่องจากความเคยชิน  
 
4.6 ระบบสาธารณูปโภค 
 4.6.1 การระบายน้ำในพื้นที่ 
 สถานการณ์แหล่งน้ำชลประทานในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปิง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 63) เขื่อนขนาด
ใหญ่ จำนวน 2 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 211.389 ล้าน ลบ.ม. หรือ 40.04% แบ่งเป็น เขื่อนแม่
งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเก็บกัก 138.176 ล้าน ลบ.ม. หรือ 52.14% น้อยกว่าปี 2562 – 122.479 
ล้าน ลบ.ม. หรือ 46.22% ซึ่งได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยการงดส่งน้ำเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 73.213 ล้าน ลบ.ม. หรือ 27.84 
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% น้อยกว่าปี 2562 – 63.516 ล้าน ลบ.ม. หรือ 24.15% ทั้งนี้ ในปี 2562 มีปริมาณฝนสะสม 911 
มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่มีค่าเท่ากับ 1,165 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่
ตรวจวัดที่สะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สถานี P.1) มีปริมาณน้ำรายปีสะสม เท่ากับ 
519 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่มีค่าเท่ากับ 1,639 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับว่าปีนี้มี
ปริมาณน้ำท่าน้อยที่สุดเป็นลำดับที่ 2 รองจากปี 2559 (314 ล้านลูกบาศก์เมตร) จากสถิติข้อมูลตั้งแต่
ปี 2464 ถึงปัจจุบัน  
 ถึงแม้ว่าปัจจุบันในเขตจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีพ้ืนที่ประกาศภัยแล้ง แต่สำนักงานชลประทาน
ที่หนึ่ง ก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ใช้ทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่อย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่าเพ่ือให้เพียงพอสำหรับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมและสามารถผ่านพ้นวิกฤติ
ภัยแล้งปี 2563 ไปได้ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือเกษตรกรลดการทำนาปรังและส่งเสริมการปลูก
พืชใช้น้ำน้อยแทน พร้อมทั้งวางแผนจัดสรรน้ำช่วยในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง  
อีกทั้ งควบคุมระดับน้ ำ คุณภาพน้ำ โดยการเฝ้าระวังการระบายน้ำเสียลงสู่แม่ น้ ำปิ งและ 
ขอความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้ปฏิบัติตามแผนการใช้น้ำแต่ละรอบเวรที่กำหนดไว้  
 4.6.2 ระบบบริการประปา  
 ระบบน้ำอุปโภค - บริโภคของพ้ืนที่ชุมชนมีการเปลี่ยนจากการใช้น้ำจากแม่น้ำในอดีตมาใช้
น้ำประปาโดยมีโครงข่ายของการประปาอยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวงส่วนภูมิภาค
เขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
ลำปาง และลำพูน โดยในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามนั้น จะมีพ้ืนที่หน่วยบริการและเขตจำหน่ายน้ำอยู่ที่
หน่วยบริการ แม่ข่ายเชียงใหม่ เทศบาลนคร เชียงใหม่ ซึ่งสภาพน้ำปัจจุบันมีคุณภาพที่ดี ใช้เพ่ืออาบ 
ซักผ้า ซักล้าง การเกษตร กิจกรรม อ่ืน ๆ ได้     
 4.6.3 ระบบบริการไฟฟ้าและโทรศัพท์  
 พ้ืนที่ชุมชนอยู่ในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่  การให้บริการไฟฟ้ากับชุมชนจะจ่ายให้แก่ประชาชนที่ตั้ง
บ้านเรือนริมถนนเจริญราษฎร์และริมแม่น้ำปิงโดยจะเป็นการปักเสาไฟฟ้าไปตลอดแนวถนนสองฝั่ง  
การไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระจายกระแสไฟไปตามบ้านเรือนที่
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ส่วนระบบโทรศัพท์ใช้วิธีการเดินสายร่วมกับเสาของการไฟฟ้าเหมือนสภาพปกติทั่วไป 
โดยปกติอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัทเทเลคอมเอเชีย
ให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 4.6.4  การจัดเก็บขยะ  
 ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนจะมีรถเก็บขยะของหน่วยงานปกครองจะทำหน้าที่เก็บขยะทั้งทางบก
และทางน้ำโดยจะแบ่งตามเขตการปกครองให้บริการอาทิตย์ละ 3 วัน ขยะที่เก็บได้จะนำมารวมกันที่
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จุดทิ้งขยะและจะมีรถขยะมารับไปกำจัดสำหรับพ้ืนที่ภายในชุมชนที่ไม่ได้ติดกับแม่น้ำจะมีให้บริการ
เก็บขยะมีถังขยะสาธารณะให้บริการ 
 
4.7 ระบบสาธารณูปการ 
 4.7.1 สถาบันทางการศึกษา 
 ลักษณะทั่วไปของสถาบันการศึกษาภายในชุมชนจะมีระดับประถมจนถึงมัธยม โดยส่วนใหญ่
จะอิงกับวัดอยู่ติดกับวัดเกตการาม โรงเรียนเหล่านี้จะรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล -ประถมศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ภายในชุมชนซึ่งโรงเรียนจะมีทั้งแบบพุทธ และ คริสต์ ซึ่งจัดว่า
เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนจะไม่มี  
 4.7.2 สถาบันทางศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ นับถือศาสนาด้วยกันถึง 5 
ศาสนา ซึ่งชุมชนแห่งนี้จัดว่ามีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเป็น อย่างมาก  
ซึ่งประกอบไปด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ โดยมีวัดเกตการามเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาพุทธและของชุมชน มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนาอยู่บริเวณภายในชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าซึ่งเป็นสิ่งสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนประจำอยู่ตามบ้าน เรือนของคนใน
ชุมชนอีกด้วย 
 

 
 

รูปที่ 4.10 วัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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รูปที่ 4.11 วัดซิกข์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา : ผู้วิจัย จากการสำรวจ พ.ศ. 2562 

 
 4.7.3 ตลาดชุมชน  
 การให้บริการตลาดภายในพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่ ตลาดวโรส หรือ กาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่
ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี เดิมทีที่ตั้งปัจจุบัน
แห่งนี้เป็นที่ข่วงเมรุ หรือที่ปลงพระศพและเป็นที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่หลายพระองค์ หลังจาก
ที่พระชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ย้ายพระอัฐิ
ไปไว้ที่วัดสวนดอก และได้รวบรวมเงินส่วนพระองค์และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ในสมัยนั้น มาสร้างตลาดขึ้นในบริเวณข่วงเมรุนี้และได้พระราชทานชื่อว่า “ตลาดวโรรส” 
ตามพระนามของเจ้าอินทวโรรส นอกจากนี้ยังมีตลาดต้นลำไยซึ่งอยู่ติดกับตลาดวโรรส ขายสินค้ า
พ้ืนเมือง ของกิน อาหารพื้นเมือง ผลไม้ อาหารแห้ง และเสื้อผ้า เป็นต้น 
 4.7.4 สถานบริการและสาธารณสุข 
 ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณรอบ  ๆ ชุมชน ได้แก่ 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ อายุ 131 
ปี ตั้งอยู่บนถนนแก้วนวรัฐ  คลินิกขนาดย่อยเปิดให้บริการบริเวณถนนเจริญเมืองและมีศูนย์บริการ
สาธารณสุข สถานีอนามัย อยู่ตามตำบลต่าง ๆ คอยให้บริการภายในชุมชน  
 

 
 

รูปที่ 4.12 แสดงบรรยายบริเวณตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย 
ที่มา : ผู้วิจัย จากการสำรวจ 2562 
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รูปที่ 4.13 แสดงรูปโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ในสมัยอดีต 
 

 
 

รูปที่ 4.14 แสดงรูปโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
ที่มา : ข้อมูลและภาพ โรงพยาบาล แมคคอร์มิค 

 

4.8 ลักษณะทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่  
 ชุมชนวัดเกต เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออกเกิดจากชนหลายเชื้อ
ชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวฝรั่งและชาวพ้ืนเมือง สามารถดูได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ยัง
หลงเหลือมาจนถึงในปัจจุบันนี้ มีวัดเกตการามอยู่ศูนย์กลางระหว่างชุมชน การก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังช่วงหลัง พ.ศ. 2339 หรือหลังการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเทศ
ราชของกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้าที่รถไฟจะมาถึงเชียงใหม่ที่นี่เป็นชุมชนที่เป็นท่าน้ำสำคัญของการ
เดินทางเรือระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) มายังเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ทางใต้ลงไป 
ย่านวัดเกตจึงเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความจำเป็นทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่  
ในยุคนั้น 
 โดยเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชุมชนก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพและสังคม รวมไปถึงความเจริญทางด้านการท่องเที่ยวที่เข้ามามีบทบาทมากกับพ้ืนที่ชุมชน 
โดยเศรษฐกิจหลักจะมาจากการค้าขาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ร้านขายของที่ระลึก และ
โรงแรมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ย่านวัดเกตฯ ถือว่าเป็นถนนสาย
วัฒนธรรมที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มานาน เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตด้วยเรื่องราว
ของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศาสนาที่ความหลากหลาย  มีความงดงามโดดเด่นด้วยอาคารและ
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บ้านเรือนเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าตั้งเรียงรายตลอดสองช้างถนน  จึงทำให้
ย่านวัดเกตนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่มีความสำคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันว่าถนนสายนี้คือ
ศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของย่านวัดเกต คือ อาคารบ้านเรือนที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่าตลอดสองฝั่งถนน เช่น บ้านนิมมานเหมินท์ บ้านคุณารักษ์ บ้านอรพินท์ บ้านท่าช้า ง 
บ้านสี่เสา หกเสา บ้านเหลี่ยวย่งง้วน (เดอะแกลลอรี่) บ้านเบนนิวาส ที่เคยเป็นสำนักงานบริษัทบริติช
บอร์เนียว ฯลฯ อาคารบางหลังยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัย บางหลังปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก ผับ นอกจากนี้ ยังมีขนมของว่างที่มีชื่อเสียงของวัดเกตฯ เช่น ข้าวเกรียบปาก
หม้อ สาคูไส้หมู ขนมตาล เป็นต้น41 
 

4.9 ลักษณะทางสังคมของพ้ืนที่ 
 4.9.1 ลักษณะประชากร 
  การศึกษาลักษณะประชากรของชุมชนนั้น มีข้อจำกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและการ
ขยายพ้ืนที่ของการปกครองใหม่ทำให้ข้อมูลด้านสถิติประชากรย้อนหลังได้ประมาณ 5 ปี และจาก
การศึกษาข้อมูลทางสถิติประชากรพบว่า มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรมากขึ้นทุกปี ในทุก
อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย 
ในชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ แห่งนี้ด้วย  
 จากการลงพ้ืนที่สำรวจชุมชนและการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนนั้น พบว่า ประชากรที่อยู่
อาศัยตามแนวริมน้ำค่อนข้างเพ่ิมขึ้นตามลำดับ เพราะในปัจจุบัน ได้มีประชาชนเข้ามาประกอบธุรกิจ
ริมน้ำปิงกันเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังมีประชาชนประจำท้องถิ่น หรือประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาศัยมาอยู่เป็น
เวลานานแล้วยังมีอยู่มาก ส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ได้มีการอนุรักษ์และปรับเปลี่ยนลักษณะของที่อยู่อาศัย
มาเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก โรงแรม ที่พักเพ่ือให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ดังนั้นจากข้อมูลสถิติประชากรที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นนั้น ทำให้ชุมชนวัดเกตการาม  
ก็มีการขยายตัวทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นด้วย โดยจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด
เชียงใหม่ ณ ปี พ.ศ.2559 แบ่งเป็นชาย 843,088 คน และหญิง 892,674คน โดยมีอัตราการเกิด 
19,789 คน การตาย 15,604 คน การย้ายเข้า 76,106 คน การย้ายออก 74,195 คน และมี 5 อำเภอ
ดังนี้ ที่มีความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดจำนวนมากที่สุดไปถึงน้อยสุด ได้แก่ 1) อำเภอเมือง 
จำนวน234,837 คน 2) อำเภอฝาง จำนวน 118,075 คน  3) อำเภอหางดง จำนวน 111,901 คน  

 
 41 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรืองและคณะ. “โครงการเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.” 2547. 
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4) อำเภอสันทราย จำนวน 105,948 คน  5) อำเภอเชียงดาว จำนวน 91,829 คน 42 ซึ่งจากจำนวน
ประชากรจะเห็นได้ว่า อำเภอเมืองนั้นมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนวัดเกตการามด้วย โดยเห็นได้จากการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ตามลำดับ 
 4.9.2 ลักษณะทางสังคมของชุมชน  
 ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย ในอดีตประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและได้พัฒนามาเป็นอาชีพการค้าขายมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบ
ไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีนลักษณะทางสังคมยังคงดำเนินชีวิตในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างเครือ
ญาติ และมีลักษณะเป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันเมื่อลูกหลานออกเรือนไปแล้วมักจะปลูกเรือนใหม่ใกล้  
ๆ กับบ้านพ่อแม่ หรือช่วยขยายกิจการภายในครอบครัวรวมถึงการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวเพ่ือให้
เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยไม่ทำลายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่
ชุมชนที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนาน  
 ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก แต่เนื่องด้วยชุมชนแห่งนี้เป็น
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งนอกจากศาสนาพุทธแล้ว ยังมีศาสนา
คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ เป็นต้น ในพ้ืนที่ชุมชนจะประกอบด้วยวัดเกตการามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่
และมีความสำคัญกับศาสนาพุทธและคนในชุมชน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์รวมไปถึงมี  
สถานประกอบพิธีทางศาสนาของ ศาสนาต่าง ๆ อยู่ภายในบริเวณชุมชนโดยคนในชุมชนสามารถ
เดินทางมาที่วัดได้โดยการเดินเท้า หรือ รถส่วนตัวรวมถึงรถสาธารณะ ปัจจุบันการเดินทางทางน้ำนั้น
ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว เพราะในปัจจุบันการเดินทางทางน้ำได้ลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชัดจะเหลือก็แต่
การสัญจรทางบกที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางทางน้ำจะเหลือเพียงแต่การให้บริการ  
เรือท่องเที่ยวของร้านอาหารต่าง ๆ และโรงแรม ที่พักบริเวณริมแม่น้ำปิงเท่านั้น 
 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพทำการเกษตรในอดีตเป็นอาชีพที่สร้างรายได้  
เป็นอาชีพหลักของคนในพ้ืนที่ชุมชนและได้พัฒนามาเป็นอาชีพค้าขายตามการพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเป็นย่านที่อยู่อาศัยและ 
ย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่  ย่านวัดเกต ถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับ
เมืองเชียงใหม่มา ยาวนาน เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ดังนั้น จึงมีการประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นหลัก ในรุ่น พ่อแม่ซึ่งทำมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันรุ่นลูกหลานจะประกอบอาชีพตามสาขาที่
ได้เรียนมาเนื่องจากรายได้ และความถนัดของแต่ละบุคคล แต่บางคนเรียนจบก็มาช่วยกิจการ  

 
 42 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, 2559. 
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ของครอบครัว รวมถึงขยายปรับเปลี่ยน ที่อยู่อาศัยในอดีตมาเป็นร้านอาหาร ร้านค้า ปัจจุบันแต่ยังคง
อนุรักษ์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 การศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำเป็นต้องทำการศึกษาประวัติความเป็นมาของ
พ้ืนที่ชุมชนอย่างละเอียด โดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป ภาพถ่ายทางอากาศและ
แผนที่   ประกอบกับข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ทั้งใน
อดีตและ ปัจจุบัน เพ่ือนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
วัดเกตการาม  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   
 ช่วงที่ 1 : ยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน  (พ.ศ.2317- พ.ศ.2325)                  
 ช่วงที่ 2 : ยุคเปลี่ยนผ่านรูปแบบเกษตรกรรมการค้าทางน้ำ  (พ.ศ.2326- พ.ศ.2437) 
 ช่วงที่ 3 : ยุคเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางคมนาคม (พ.ศ.2438 - ปัจจุบัน) 
5.1 ยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน (พ.ศ.2317- พ.ศ.2325)    
 มีหลักฐานว่าชุมชนวัดเกตการามตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องมาตั้ งแต่ปลายสมัย 
การปกครองของพม่า เนื่องจากมีการกล่าวถึงการใช้ท่าเรือวัดเกต มาตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวต่อเนื่อง
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น เมื่อพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ.2317 -พ.ศ. 2325) เสด็จกลับจาก 
การเดินทางไปเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 1 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จมาข้ึนเรือที่ท่าวัดเกต  
 ย่านนี้เริ่มมีความคึกคักมาก ตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ 3 – ช่วงต้นรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา เมื่อ
การค้าทางเรือระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เติบโตมากขึ้น ท่าวัดเกตฯได้กลายเป็นท่าเทียบเรือ
สำคัญของเรือสินค้าจากที่ต่าง ๆ จนส่งผลให้ย่านวัดเกตกลายเป็นแหล่งพำนักของพ่อค้าหลากหลาย
เชื้อชาติ เช่น ชาวอังกฤษเข้ามาตั้งบริษัทบอร์เนียวค้าไม้สัก กลุ่มหมอสอนศาสนาเข้ามาตั้งโรงพยาบาล
แมคคอมิค  โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชาวจีนเปิดร้านค้าขาย เช่น  
ร้านกวงเอ้ีย ของนายเซ่งโอก แซ่นิ้ม ขายผ้าฝ้าย ร้านค้าส่งของแปะอุยและร้านของจีนอุ๊ ที่ขายสินค้า
จากกรุงเทพฯ เช่น ผ้า ปลาทูเค็ม และน้ำมันปี๊บ เป็นต้น ในขณะที่คนเมืองส่วนหนึ่งยังทำไร่ทำนาอยู่ 
ด้านหลังวัดเกตเคยเป็นที่นา ซึ่งคนสมัยนั้นเพ่ิงจะมาเลิกทำนาในปี พ.ศ.2504 ซึ่งสอดคล้องกับคำบอก
เล่าของลุงแจ็ค ( จรินทร์ เบน ) ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัท บอร์เนียว ค้าไม้ ในสมัยนั้น โดยผู้วิจัยได้ทำการ
สำรวจภาคสนามและทำการนัดหมายเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์ลู กสาวของคุณตาแจ็ค ปัจจุบัน  
เปิดร้านอาหาร Hinlay Kerry House อยู่บริเวณถนนในซอยหน้าวัดเกตการาม ซึ่งเป็นพ้ืนที่  
บ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของคุณตาแจ็ค เพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนอย่างละเอียดเพ่ิมขึ้น 
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รูปที่ 5.1 คุณตาแจ็ค และ คุณวิลเลียม เบน 
 

 
 

รูปที่ 5.2 คุณประณีต ชิดจารีวัฒนานันท์ 
ที่มา : คุณประณีต ชิดจารีวัฒนานันท์ (บุตรสาว คุณ แจ็ค เบน) 

 
 ความเจริญรุ่งเรืองย่านวัดเกตยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นจนทุกวันนี้ จากอาคารที่เคยเป็นที่
อยู่อาศัยและบริษัทห้างร้านของชุมชนชาติต่าง ๆ ที่มีด้วยกันหลายศาสนาทั้งชาวพุทธ ชาวคริสต์ 
อิสลาม และชาวซิกซ์พบบ้านเรือนที่ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่อายุร่วม 100 ปีทั้งบ้านเรือนที่
ทำด้วยไม้สักและอาคารก่ออิฐถือปูนบางแห่งถูกนำมาดัดแปลงเป็นร้านอาหาร เช่น เดอะแกลเลอรี่ 
เป็นอาคารที่สร้างโดยชาวจีน ด้านหน้าเป็นส่วนแสดงผลงานภาพเขียนและด้านหลังเป็นส่วนของ
ร้านอาหารที่ติดกับแม่น้ำปิง 
 ด้วยความเป็นย่านเก่าและความสำนึกในการอนุรักษ์ชุมชนทำให้ชาวบ้านวัดเกตนำโดยลุง
แจ็ค ได้ร่วมมือกันก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามในบริเวณวัดเกตขึ้น โดยของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ล้วนเป็นของในชุมชนที่ตกทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานรุ่นสู่รุ่น เช่น เครื่องเงิน เครื่องแก้ว
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เจียระไน เครื่องปั้นดินเผาจีนและของพ้ืนเมือง เป็นต้น ย่านชุมชนวัดเกตการามนอกจากจะเป็นย่าน
ประเพณีวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นย่านที่มีความม่ังคั่งทางด้านภูมิปัญญาของชุมชนอีกด้วย43 
 5.1.1 ลักษณะทางกายภาพ  
 ในยุคนี้ถือเป็นยุคแรกของการตั้งถิ่นฐานโดยจัดเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ทางตะวันออกของแม่น้ำ
ปิง มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีการเติบโต บริเวณรอบ 
วัดสระเกษหรือวัดเกตการามในปัจจุบันอายุกว่า 500 ปี ซึ่งมีปรากฏการตั้งถิ่นฐานว่าเป็นชุมชน
เกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมาตั้งแต่ในอดีตจากแผนที่ของมิชชันนารีที่เขียน เมื่อปี พ.ศ.
2456 โดยชุมชนมีการกระจายตัวอยู่ตามบริเวณริมแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ชุมชน 
เพราะต้องอาศัยประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคและบริโภคเพ่ือทำการเกษตรกรรมและการคมนาคม 
 รูปแบบการใช้พ้ืนที่ในยุคนี้เป็นลักษณะของพ้ืนที่เกษตรกรรมและเป็นย่านการค้าทางน้ำ  
ที่รุ่งเรือง เนื่องด้วยชัยภูมิที่ติดกับแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่เชื่อมเมืองเชียงใหม่กับปากน้ำโพธิ์ 
มี  เส้นทางสัญจรและการขนส่งในอดีตที่ เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง  ๆ ของประเทศรวมถึง
กรุงเทพมหานคร จน เรียกได้ว่า ย่านวัดเกตการามแห่งนี้เป็นย่านชุมชนการค้าใหญ่ของเมืองเชียงใหม่
และหัวเมืองทางเหนือ  โดยคนจีนยุคแรกได้ตั้งถิ่นฐานอยู่สองฝั่งถนนด้านหลังวัดเกตการามตามแนว
แม่น้ำปิง   
 5.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  
 อาชีพหลักของคนในชุมชนยุคนี้ คือ การทำเกษตรกรรม การทำนา เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ 
พ่ึงพาตนเองเป็นหลักซึ่งเป็นลักษณะเกษตรกรรมเพ่ือการดำรงชีพที่เป็นระบบที่พ่ึงพาธรรมชาติสูงโดย
เป็น การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน เน้นการใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวและแรงงานจากสัตว์เป็น
หลัก  ประกอบกับการลงแขกช่วยแรงกันภายในหมู่บ้าน โดยในระหว่างที่รอการเก็บเกี่ยวข้าวนั้น  
ก็มีการทำการ ค้าขายทางน้ำ ซึ่งจะขายสินค้าอุปโภคบริโภคท้ังปลีกและส่งรวมไปถึงการทำหัตถกรรม
หรือภูมิปัญญาที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประเพณีของคนในชุมชน เช่น การทำตุง ทำโคม เป็นต้น  
 ในด้านวิถีชีวิตบรรพบุรุษของคนในชุมชนนี้ เป็นลักษณะของชาวจีนและชาวพุทธที่นับถือ 
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด วัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน นั่นก็คือ 
วัด  เกตการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1971 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนที่
อยู่ภายใน พื้นที่ชุมชนมีการนำเอาหลักธรรมของศาสนามาใช้เป็นวิถีหรือแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อ
หล่อเลี้ยงคน ในพื้นที่ชุมชน โดยเวลามีกิจกรรมประเพณีของชุมชนก็จะจัดขึ้นที่วัดเกตการาม ซึ่งในแต่
ละเดือนก็จะมี  ประเพณีที่สืบทอดกันมาทุก ๆ เดือน เช่น เดือนเมษายนก็จะมีประเพณีขนทราย 

 
 43 อนุ เนินหาด, “ย่านวัดเกตการาม”, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2544) 
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เข้าวัด ปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 4 ศาสนาที่เข้ามามีบทบาทภายในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งได้แก่ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฮินดู และศาสนาซิกซ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 การเข้ามาของศาสนาคริสต์ 
 ในปี พ.ศ. 2407 เชียงใหม่ในรัชสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์เป็นผู้ครองนคร (เป็นเจ้าหลวง) 
ฝรั่งคนแรกได้มาถึงเชียงใหม่ ท่านผู้นั้นคือ อาจารย์แดเนียล (ดานิเอล) แม็คกิลวารี การเดินทางของ
ท่าน มาโดยทางเรือตามลำน้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพ ฯ การมาเชียงใหม่ครั้งแรกของท่านนั้น เพ่ือจะ
มาพบเจ้ากาวิโรรส แต่ไร้ผลเพราะพระเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้สวนทางกันกับอาจารย์ไปราชการที่
กรุงเทพฯ ท่านอาจารย์ได้พักผ่อนที่เชียงใหม่เพียง 10 วัน ชาวเชียงใหม่ในขณะนั้นไม่เคยเห็นฝรั่งมา
ก่อน ต่างก็แตกตื่นมาดู หลังจากพักผ่อนจากการเดินทางมาจากกรุงเทพฯเป็นเวลา 10 วัน ท่าน
อาจารย์จึงรีบกลับกรุงเทพฯ เมื่อได้พบกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่กรุงเทพฯ ท่านอาจารย์แม็คกิลวารีก็
ได้รับอนุญาตให้ทำการประกาศคริสต์ศาสนาในนครเชียงใหม่ได้หลังจากนั้นสามปี อาจารย์แม็คกิลวารี
พร้อมด้วยครอบครัว กับอาจารย์โยนาธาน วิลสัน และครอบครัวของท่านได้อพยพมาอยู่นครเชียงใหม่ 
อาจารย์และครอบครัวให้ความเป็นกันเองกับทุกคนที่มาหา จุดของการสนทนาก็คือ อาจารย์และ
ครอบครัวได้หว่านพืชบอกข่าวอันประเสริฐให้กับทุกคน มีชายคนหนึ่งรูปร่าง ขาว สูง ได้วนเวียนมาหา
ท่านอาจารย์อยู่เสมอ เขาผู้นั้นคือ “หนานอินต๊ะ” ต้นตระกูลอินทะพันธุ์ หนาน (ทิด) อาจารย์บอกเขา
ว่า ในวันนั้นตะวันจะมืดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง การณ์นี้จะเกิดในวันนั้นแน่ หนานไม่เชื่อ (เพราะรู้เหมือนกัน
ว่าทางเมืองเหนือเรียกกันว่าจันทรคราสดือเดือน) แหละไม่มีใครรู้กำหนดแต่ถึงวันนั้นปรากฏว่าเกิด 
“สุริยุปราคา” จริง ๆ นี่คือเหตุที่ท้าให้ “หนานอินต๊ะ” มีความเลื่อมใสในอาจารย์และได้เริ่มเรียน
คริสต์ศาสนาและหลังจากนั้นก็มีสมาชิกคริสต์เตียนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง น้อยสุยะกับหนานไชย 
ถูกประหารชีวิตที่ป่าหนามเล็บแมว ทั้งนี้เพราะพญาสามล้านเทพสินมีศักดิ์เป็นพญาเค้าสนามของพระ
เจ้ากาวิโรรส พระเจ้าเชียงใหม่ พญาสามล้านเป็นผู้มีอำนาจเต็ม ได้เรียก ตัวหนานทั้งสองมาไต่ถาม
และได้ให้ปากคำว่า เขาทั้งสองเป็นศิษย์ของพระเยซูใช่หรือไม่ เพราะความเชื่อและได้เดินตามพระ
บาทของพระองค์ ๆ เป็นทางนั้นทางแห่งความจริงและชีวิตทั้งสองคนจึงต้องอาญาและถูกประหาร
ชีวิต การประกาศศาสนาหยุดชงักชั่วคราว บรรดาลูกจ้างคนงานต่างพากันกลัวอาญาของพญาเค้า
สนามพากันแตกตื่นหนีกันไปหมด หนานอินต๊ะได้หนีไปซ่อนตัวอยู่ชั่วคราว เมื่อเหตุการณ์นั้นสงบลง 
เขาก็ได้กลับมาและเขาก็ได้สถาปนาเป็นผู้ปกครองคนแรกของคริสตจักรในเชียงใหม่ หนานอินต๊ะ เป็น 
คริสเตียนอยู่ 13 ปี จึงถึงแก่กรรม  ศิษยาภิบาลคนแรกของคริสตจักรในเชียงใหม่คือ “หนานนันตา” 
ท่านผู้นี้มาเรียนรู้ในเรื่องพระเจ้ากับอาจารย์ทั้งสอง แต่ในขณะที่เหตุการณ์ประหารชีวิตคริสเตียนทั้ง
สอง หนานนันตากลัวอาชญาของพระอาจารย์ ได้หนีภัยไปอยู่นอกอาณาเขตไทย คือไปอยู่กับพวก
กะเหรี่ยง (ยางแดง) ท่านไปอยู่ที่นั้นเป็นเวลา 12 ปี เหตุการณ์นั้นได้สงบลงแล้ว ท่านได้กลับมาหา
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อาจารย์ ได้เล่าเรียนเรื่องพระเจ้าอีก มีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้น จนได้รับสถาปนาเป็นศิษยาภิบาล  
นับเป็นศิษยาภิบาลคนแรกในสมัยนั้น ใคร ๆ ต่อใครเรียกท่านว่า “ครูนันตา”  
 โบสถ์คริสตจักรหลังแรกก็คือ บ้านของอาจารย์แม็คกิลวารี เป็นบ้านพักชั่วคราวซึ่งหลังคามุง
ด้วยหญ้าคา บ้านพักของอาจารย์ได้สร้างถาวรขึ้นแล้ว อาจารย์ก็ได้สร้างโรงเรียนหญิงใกล้  ๆ กันกับ
บ้านพักของท่าน คือ โรงเรียนพระราชชายา ต่อมาเป็นโรงเรียนดาราสาขา (ขณะนี้ย้ายเข้ารวมอยู่ใน
โรงเรียนดาราวิทยาลัยแล้ว) การนมัสการพระเจ้าก็ได้ย้ายจากบ้านพักของอาจารย์ที่โรงเรียนหญิง ก็คง
นับได้ว่าที่นี่เป็นโบสถ์หลังที่สอง การนมัสการ ณ สถานที่นี้คงดำเนินไปได้นานพอสมควร  ต่อมามี
ครอบครัวคริสเตียนครอบครัวหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ยกมรดกที่ได้รับจำนวนหนึ่งให้เพ่ือใช้ในการ
สร้างโบสถ์คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลว่าในขณะนั้นคริสตจักรมีคริสต์สมาชิกมาก โบสถ์
ถาวรยังไม่มีต้องอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนหญิงเป็นที่นมัสการ ห้องประชุมก็คับแคบไม่เพียง
พอที่จะบรรจุสมาชิกจึงสร้างโบสถ์ใหม่ อยู่ทางฟากใต้ของถนนเจริญเมือง ซึ่งศาสนาจารย์หนานตาได้
บริจาคให้ มีคุณหมอชีค ซึ่งเป็นเขยผู้น้องของพ่อครูหลวง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  
โดยใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปีเศษ  อาคารโบสถ์หลังนี้เป็นอาคารที่สูงเด่นสง่าอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่  
ใช้นมัสการพระเจ้าตั้งแต่ปี ค.ศ.1891 ถึง ปีค.ศ.1968 เป็นเวลานานถึง 77 ปี  หลังจากนั้นจึงได้ย้าย
จากโบสถ์เก่าไปยังโบสถ์ใหม่ที่อยู่ในปัจจุบัน โดยศิษยาภิบาลบุญยืน นะตะเนติ์ และ ศจ.อรุณ ทอง
ดอนเหมือน ผู้ช่วยศิษยาภิบาล สมาชิกเดินขบวนจากโบสถ์เก่าข้ามถนนเจริญเมืองที่เชิงสะพานนวรัฐ
ไปยังโบสถ์ใหม่44   
 การเข้ามาของศาสนาอิสลาม - ฮินดู 
 ศาสนาอิสลาม ในอดีตมีชาวอิสลามที่อาศัยอยู่ร่วมกับชาวพุทธอยู่ก่อนแล้ว ในบริเวณบริษัท
บอร์เนียว หรือแหล่งห้างในอดีต ซึ่งต่อมาก็มีมุสลิมที่อพยพเข้ามาจากมลฑลยูนาน อำเภอหมงหัว 
หมู่บ้านเซี่ยวเหว่ยเกิ่ง คือคุณยงฟู อนันต์ มีชื่ออาหรับว่า อับดุรเราะห์มาน อิศหาก อันซีย์  เป็นผู้เริ่ม
สร้างมัสยิดซึที่ซื้อที่มาจาก คุณแอด์ เบน ในราคามเดิม แม้ว่าจะเลยการจ่ายการมัดจำแล้วก็ตาม 
ศาสนสถานของอิสลาม คือ มัสยิดอัตวา เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมเชียงใหม่ ทั้งยังเป็น
ศูนย์รวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
เชียงใหม่ และอีกหลายหน่วยงาน และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนจิตต์ภัคดี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 
 โรงเรียนจิตต์ภัคดี เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ขอเปิดเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจากกระทรวงศึกษาธิการ สาเหตุการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เพราะอดีต
ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ อัลมัรฮูมฮัจญียง ฟูอนันต์ และคณะได้เล็งเห็นว่า มุสลิมที่อยู่ในจังหวัด

 
 44 คริสตจักรที่หน่ึง เชียงใหม่.2531. อนุสรณ์ฉลองครบรอบ 100ปี. 
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เชียงใหม่ และภาคเหนือยังขาดความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ประกอบกับยัง
ขาดผู้รู้ที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จึงได้จัดส่งนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนอิสลามตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 
 พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีนิกะห์ คือ พิธีแต่งงานของผู้ทีนับถือศาสนาอิสลาม เริ่มต้นเมื่อ
ชายหญิงตกลงใจกันและฝ่ายชายจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอ การสู่ขอนี้จะตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย 
เกี่ยวกับเรื่องมะฮัว (สินสอดทองหมั้น) และตกลงเรื่องกำหนดการของวันแต่งงาน (นิกะห์)45   
 การเข้ามาของศาสนาซิกซ์ 
 วัดซิกซ์ ชาวซิกข์คนแรกที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ คือ นายอีเชอร์ ซิงห์ โดยเข้ามา
ทางประเทศพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2448 หลังจากนั้นมีชาวซิกซ์มารวมเพ่ิมขึ้นอีก 4 ครอบครัว คือ นายรัต
ตัน ซิงห์ นายเกียน ซิงห์ นายวาเรียอาม ซิงห์ และ นายอมารดาส ซิงห์ จึงได้พร้อมกันจัดตั้งศาสน
สถานหรือวัดขึ้นโดยสร้างเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่มีลานกว้างสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา การตั้งหลัก
แหล่งของชาวซิกข์จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มและใกล้รอบศาสนสถาน หรือวัดของตน 
เนื่องจากวัดของชาวซิกซ์มีบทบาทอย่างสูงต่อชุมชนทั้งทางกิจกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ในระหว่างปี 
พ.ศ.2447 มีศาสดาจารย์ชื่อ ราม ซิงห์ เป็นศาสดาจารย์ประจำวัดแห่งนี้ต่อมาในปี พ.ศ.2518  
ชาวซิกซ์เชียงใหม่ ก็ได้บูรณะวัดของตนขึ้นมาอีกครั้งเป็นอาคารถาวรตราบจนกระทั่งทุกวันนี้46 
 ลักษณะอาคารปัจจุบันเป็นตึกสูงหลังใหญ่สีขาวมียอดโดมสีทอง สูงสามชั้น บนชั้นสามเป็น
ห้องโถงขนาดใหญ่เป็นสถานที่ทำพิธีทางศาสนา 
 5.1.3 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน  
 การขยายตัวของชุมชนเริ่มขึ้นจากบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในบริเวณ
ชุมชน ได้มีการกระจายตัวเข้าสู่พ้ืนที่ทางด้านตะวันออกและบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นถนน  
สายหลักของชุมชน โดยการคมนาคมในสมัยนั้นจะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักในการสัญจร  
โดยทิศทางการขยายตัวเริ่มจากแนวริมฝั่งแม่น้ำปิง ไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ชุมชนตามแนวริม
แม่น้ำและริมถนน เมื่อมีการสร้างวัดเกตการามขึ้นทำให้มีการสร้างบ้านเรือน ร้านค้ากระจายตัวอยู่
บริเวณรอบวัด ตามลักษณะของสังคมชาวพุทธที่มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์กลางของคนใน
ชุมชน  

 
 45 ชุมพล  ศรีสมบัต. “ชุมชนมุสลิมอัต-ตักวา ในย่านวัดเกตเชียงใหม่.”  เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2564. 
เข้าถึงได้จาก  https://www.gotoknow.org/posts/212476 
 46 จักรพงษ์   คำบุญ เรือง. “ชุมชนวัดเกต.”  เข้ าถึงเมื่ อ  4 พฤษภาคม 2564. เข้าถึ งได้จาก 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/940938/ 
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           การใช้ประโยชน์ที่ดินในยุคนี้ไม่มีความหลากหลายมาก ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยกระจายตัวอยู่ตามริมแม่น้ำปิงเป็นแนวแกนหลักของพ้ืนที่ โดยหลังพ้ืนที่อยู่อาศัย 
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมรูปแบบนาผสมกับพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา คือ บริเวณวัดเกตการาม แม้จะมีการตั้ง
โรงเรียนวัดเกตการามในชุมชนแล้ว แต่ก็ยังไม่ปรากฏเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
สถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่แทรกตัวอยู่ในพื้นที่วัดเกตการาม 
 5.1.4 โครงสร้างชุมชน 
 โครงสร้างชุมชนในยุคนี้ยังมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย เน้นการทำการเกษตร การค้าขายทางเรือ ประกอบด้วย โครงข่ายลำน้ำ ซึ่งมีแม่น้ำปิง
เป็นแม่น้ำสายหลักเพ่ือใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกตำแหน่ง
ของการตั้งถิ่นฐาน โดยมีศูนย์กลางหลักในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในยุคนี้ คือ วัดเกตการาม 
ซึ่งมีโรงเรียนวัดเกตการามอาศัยพ้ืนที่ของวัดในการเรียนการสอนด้วย  
 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพ้ืนที่โดยรอบในยุคนั้นมีเพียงชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เพียงไม่กี่ชุมชน 
โดยจะกระจายตัวกันอยู่ตามแหล่งน้ำหรือคลองที่มีอยู่เดิมภายในพ้ืนที่ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
เป็นไปด้วยความเรียบง่ายในลักษณะสังคมเกษตรกรรมเพ่ือการยังชีพ สังคมชาวจีน และชาวไทยที่มี
ประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงคติความเชื่อท่ีนับถือมาร่วมกัน 
 5.1.5 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามในยุคที่ 1  
 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงนี้  (แผนภูมิที่  5.1) อาจกล่าวได้ว่า
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลต่อการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเป็นหลักมีข้อจำกัดทางด้านการตั้งถิ่นฐาน เช่น ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ เทคโนโลยี องค์ความรู้ 
มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับข้อจำกัดทางธรรมชาติที่มีอยู่ โดยในช่วงนี้ยัง
ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติที่ปรากฏในพ้ืนที่มากนัก คนในชุมชนมีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีระบบเครือญาติที่เข้มแข็ง เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ 
โดยมีเครือข่ายลำน้ำเป็นปัจจัยหลักในการ ดำรงชีวิต เป็นรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบ  
“ภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม” (แผนภูมิที่ 5.1) แบ่งเป็นองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ คือ 
การสัญจรทางน้ำ แม่น้ำธรรมชาติสายหลักการตั้งถิ่นฐานริมน้ำ สถาปัตยกรรมแบบจีนล้านนา  ด้าน
ประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานการตั้งถิ่นฐาน การใช้แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก  ด้านสั งคมและด้าน
เศรษฐกิจ คือ กลุ่มคนเชื้อสายจีน  แรงงานในครัวเรือนภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตเรียบง่าย ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  
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 จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามในยุคท่ี 1 นั้น ทางผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการประเมินคุณค่าวัฒนธรรมต่อไป โดยแบ่งการประเมินคุณค่าเป็น 4 ด้าน 
ซึ่งรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบ “ภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม” ได้แบ่งการประเมินคุณค่าเป็น  
3 ระดับ ได้แก่ ระดับ สูง ปานกลาง น้อย ตามลำดับโดยบริเวณพ้ืนที่ ที่มีคุณค่าระดับสูง จะอยู่บริเวณ
พ้ืนที่ภูมิทัศน์ดั้งเดิม เช่นแนว ริมแม่น้ำ บริเวณวัด บริเวณศาสนสถานต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 5.3 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามยุคท่ี 1 
ที่มา : จากการวิเคราะห์ 

มนุษย์

(เชื้อชาติ) 
 
ธรรมชาติ 

(ภูมิประเทศ) 
 

- หลักฐานการตั้งถิ่นฐาน 

- การใช้แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก 

   องค์ป ระกอบ          
ทางประวัติศาสตร์ 

องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

องค์ประกอบ
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

- การสัญจรทางน้ำ 
- แม่น้ำธรรมชาติสายหลัก 
- การตั้งถิ่นฐานริมน้ำ 
- สถาปัตยกรรมแบบจีน

ล้านนา 

- กลุ่มคนเชื้อสายจีน 

- แรงงานในครัวเรือน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- วิถีชีวิตเรียบง่าย 

- การอพ ย พ
ของชาวจีน 

- การบุกเบิก
พื้นที่ทำกิน 
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5.2 ยุคเปลี่ยนผ่านรูปแบบเกษตรกรรมการค้าทางน้ำ (พ.ศ.2326- พ.ศ.2437) 
 ภายหลังจากการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกนั้น ย่านวัดเกตการามก็ได้มีการพัฒนาความรุ่งเรือง
ต่อเนื่องมาซึ่งบรรยากาศบ้านเรือนบริเวณรอบ ๆ ชุมชนนั้นก็ยังคงเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรกรรม  เนื่อง
ด้วยชัยภูมิที่ติดแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่เชื่อมระหว่างเมืองเชียงใหม่กับปากแม่น้ำโพธิ์ถือเป็น
เส้นทางสัญจรและการขนส่งทางน้ำสายหลักเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่และหัว
เมืองทางเหนือ เป็นย่านที่รุ่งเรืองสูงสุดในยุคสุดท้ายของการค้าทางน้ำของเมืองเชียงใหม่ ทำให้ย่านนี้
เริ่มมีความคึกคักมากในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 -ช่วงต้นรัชกาลที่ 4 ทำให้ท่าวัดเกตเป็นท่าเทียบเรือที่มี
ความสำคัญของเรือสินค้าจากท่ีต่าง ๆ จนส่งผลให้ท่าวัดเกตเป็นแหล่งพำนักของพ่อค้าหลากหลายเชื้อ
ชาติ เช่น ชาวอังกฤษเข้ามาตั้งบริษัทบอร์เนียวเพ่ือค้าขายไม้สัก กลุ่มหมอสอนศาสนาเข้ามาตั้ง
โรงพยาบาลแมคคอมิค โรงเรียนปริ้นส์รอยัลวิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชาวจีนเปิดร้านค้า
ขายต่าง ๆ ซึ่งในขณะที่คนเมืองส่วนหนึ่งยังคงทำไร่ทำนาอยู่ ซึ่งด้านหลังวัดเกตนั้นเป็นที่นา ซึ่งการทำ
นาได้ยกเลิกไปในปีพ.ศ.250447 จากการเปลี่ยนผ่านรูปแบบเกษตรกรรมมาสู่ยุคการค้าทางน้ำทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 5.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 การตั้งถิ่นฐานมีความหนาแน่นและต่อเนื่องในบริเวณแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ โดยมีลักษณะ
ขยายตัวตามแนวยาวของแม่น้ำปิงดังเช่นในยุคแรก และขยายตัวออกไปตามแนวถนนออกไปทางทิศ
ตะวันออกของแม่น้ำปิง แต่บริเวณด้านหลังวัดเกตการามนั้นยังคงเป็นที่นา เพ่ือใช้สำหรับการ
เกษตรกรรมนอกจากนี้ เนื่องด้วยที่ตั้งของย่านที่มีระยะห่างจากกำแพงเมือง ศูนย์กลางการปกครองใน
อดีต เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ในบริเวณนี้ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอินทวิชยานนท์  ( พ.ศ.2413-2440 ) 
เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น พระราชทานให้เป็นพื้นที่อาศัยของพ่อค้ามิชชันนารีชาวต่างชาติ ที่
เข้ามาเจริญไมตรีและค้าขายในเมืองเชียงใหม่ ทั้งพ่อค้าชาวไทยใหญ่ พ่อค้าชาวจีน พ่อค้าชาวพม่า 
พ่อค้าแขกอินเดียทั้งมุสลิม และแขกซิกข์ รวมถึงชาวตะวันตกท่ีเข้ามาทำกิจการค้าไม้รวมถึง คณะของ
มิชชั่นนารีนิกายโปสเตสแตนท์คณะอเมริกันเพรสไบเธเรียน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2407  
 รูปแบบการใช้พ้ืนที่ในยุคนี้คล้ายกับยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน คือ เป็นลักษณะของ
พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่เดียวกับที่อยู่อาศัย ทางด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยยังคงเป็นลักษณะบ้านไม้ 
ร้านค้าของชาวจีน ซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบเรือนไม้พ้ืนถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและมี
ทิศทางการวางตัวอาคารบ้านเรือนเหมือนในยุคเริ่มต้น สำหรับวัสดุในการก่อสร้างส่วนใหญ่ยังคงเป็น

 
 47 อ นุ  เนิ น ห าด , “ ย่ าน วั ด เก ต ก าราม .”  เข้ า ถึ ง เมื่ อ  2 2  มี น าค ม  2 564 . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก  
https://www.topchiangmai.com/info/ภาพเก่าในอดีต/ย่านวัดเกต-wat-ket-area/ 
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ไม้ ศาลาพักผ่อน ท่าน้ำ และโรงจอดเรือ ยังคงเป็นองค์ประกอบที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน 
เนื่องจากการสัญจรทางน้ำยังคงเป็นรูปแบบการคมนาคมหลักของพ้ืนที่ โดยระบบโครงข่ายลำน้ำใน
ยุคนี้มีความสมบูรณ์มากเมื่อเปรียบเทียบกับในยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน ทุกบ้านเรือนและ
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ติดบริเวณริมแม่น้ำปิงจะมีเรือพายและเรือหางแมงป่องซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าเพ่ือใช้ใน
การเดินทางไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
 5.2.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบการเกษตรเพ่ือยังชีพ มาเป็นระบบการ
ทำเกษตรเพ่ือการค้าเพ่ิมมากขึ้นและระบบการค้าขายสัญจรทางน้ำเพ่ิมมากขึ้น ในยุคนี้พืชเศรษฐกิจ
หลักของพ้ืนที่ยังคงเป็นข้าว และสินค้าที่มีการค้าขายกันในยุคนี้  คือการค้าไม้ ผ้า เครื่องเขิน  
เครื่องแก้วเจียระไน เครื่องปั้นดินเผาจีนและของพ้ืนเมือง ซึ่งเป็นของพ้ืนเมืองของชุมชนและ 
ย่านวัดเกตการามในช่วงเวลานั้น ในยุคนี้ชาวชุมชนวัดเกตการามเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงมากกว่าในยุคเริ่ม
ตั้งถิ่นฐาน ทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมของชุมชนแห่งนี้ดีขึ้น 
 การทำการเกษตรกรรมเป็นงานที่ต้องทำทุกวัน ในยุคนี้ยังคงต้องพ่ึงพาแรงงานในครอบครัว
เป็นหลัก รวมถึงการค้าขายทางน้ำของชุมชนต้องอาศัยความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีของคนใน
ชุมชนที่มีร่วมกันมา เนื่องจากเป็นยุคที่มีการขยายตัวของชุมชน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธ เช่น ประเพณีตักบาตร ประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีการล่องสะเปา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมขึ้นภายในวัดเกตการามซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของชาวล้านนา เช่น การทำตุงทำโคม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้คนในชุมชนได้มีโอกาสสานความสัมพันธ์กัน
พบปะและได้ทำความรู้จักกัน โดยมีวัดเกตการามเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสำหรับวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่สำคัญอย่างเช่นการรำกลองสะบัดชัยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านล้านนาที่ยังคงมี
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เพ่ือเป็นการระลึกถึงศิลปะการแสดงที่มีความผูกพันกับ 
ชาวล้านนา 
 5.2.3  ลักษณะการขยายตัวของชุมชน 
 ชุมชนวัดเกตการามยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้ำปิงมีความ
หนาแน่นและมีการขยายตัวมากขึ้นตามแนวทิศตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำปิง เมื่อบริเวณริม
แม่น้ำเริ่มมีความหนาแน่นเพ่ิมมากข้ึน ความต้องการพ้ืนที่ทำกินก็เริ่มมีเพ่ิมมากขึ้น มีการขยายตัวเข้า
ไปในพ้ืนที่เกษตรกรรมต่าง ๆ บริเวณชุมชนซึ่งได้มีการเข้ามาแทนที่ด้วยบ้านเรือนของคนในชุมชนและ
ย่านการค้าของคนในชุมชนอีกด้วย แต่ยังคงเป็นลักษณะของชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปตามกาลเวลา ของพ้ืนที่ชุมชนในยุคนั้น 
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 5.2.4  โครงสร้างของชุมชน 
 โครงสร้างของชุมชนในยุคนี้ยังคงมีรูปแบบคล้ายกับยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน ศาสน
สถานยังคงเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนยังคง
มีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจหลงเหลืออยู่บ้างแต่หลัก ๆ จะเป็นการค้าขายและสัญจร
ทางน้ำเป็นหลัก มีระบบประเพณีความเชื่อของชาวล้านนา สิ่งที่แตกต่างจากในยุคแรกคือ มีระบบ
การค้าขาย การขนส่งและสัญจรทางน้ำที่มีความสมบูรณ์เป็นระบบมากข้ึน เนื่องจากมีสินค้าขนส่งเพ่ิม
มากขึ้น 
 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับพ้ืนที่โดยรอบที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบของชุมชนเกษตรกรรมที่มีการ
ค้าขายสัญจรทางน้ำ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการทำการเกษตร การค้าขาย การสัญจรทางน้ำ 
และการแลกเปลี่ยนผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเริ่มมีความเก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน
ทำให้ชุมชนวัดเกตการามเป็นย่านชุมชนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการค้าขายไม้และการขนส่ง
ทางน้ำ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบกว่าชุมชนอ่ืนในด้านของลักษณะทางกายภาพ แสดงให้เห็นความ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เกิดขึ้นในยุคนี้แต่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเชื่อมโยงกันด้วย
วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงคติความเชื่อในคนในพ้ืนที่ชุมชนในอดีต  
 5.2.5 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามในยุคที่ 2 
 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงนี้ ยังคงเป็นกระบวนการที่เกิดจากการพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก แต่มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนธรรมชาติสะท้อนออกมาใน
ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเกษตรกรรมริมน้ำและชุมชนการค้าทางน้ำแห่งแรกของจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเห็นได้จากระบบการค้าขายโดยใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักในยุคนี้ เมื่อระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนเริ่มมีความมั่นคง ทำให้คนในชุมชนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สะท้อนออกมาในรูปแบบของการพัฒนาประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั้ง
ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบ 
“ลักษณะเด่นรวมกัน” (แผนภูมิ 5.2) 

 
 
 
 
 



  104 

 
 

รูปที่ 5.4 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามยุคท่ี 2 
ที่มา : จากการวิเคราะห์ 

 

5.3 ยุคเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางคมนาคม ( พ.ศ.2438 - ปัจจุบัน )  
 การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางบกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามเป็นอย่างมาก ถนนเส้นแรกที่มีการตัดเข้ามาสู่พ้ืนที่ชุมชนวัด
เกตการาม ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นถนนลูกรังที่ตัดผ่านบริเวณหน้าวัดเกตการาม 
ปัจจุบันคือ ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายดอนไชย–อุโมงค์ เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร  

- หลักฐานการตั้งถ่ินฐาน 

- การใช้แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก 

   องค์ประกอบ          
ทางประวัติศาสตร์ 

- การอพยพของ

ชาวจีน 

- การบุกเบิก

พื้นที่ทำกิน มนุษย์

 
 

(เชื้อชาติ) 
 
ธรรมชาติ 

(ภูมิประเทศ) 
 

องค์ประกอบ
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

- การสญัจรการค้าทางน้ำ 
- แม่น้ำธรรมชาติสายหลัก 
- การตั้งถิ่นฐานริมนำ้ 
- พื้นที่อาศัยของมิชชันนารี 
- สถาปัตยกรรมแบบจีน 

- กลุ่มคนเชื้อสายจีน 
- การเกษตรเพื่อการค้าข้าว ,ไม้ 

เครื่องเขิน,เครื่องปั้นดินเผา 
- ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา 
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มีแนวเส้นทางเริ่ม จากทางแยกถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) อำเภอเถิน จังหวัด
ลำปาง ผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนและตัดเข้า  
ตัวเมืองเชียงใหม่สิ้นสุดที่อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีการตัดถนนสายย่อยอ่ืน  ๆ 
เช่น ถนนแก้วนวรัฐซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ  และถนนเจริญเมืองทางทิศใต้  ส่งผลให้รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
และพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ  
ยุคเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางคมนาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 จากการตั้งถิ่นฐานตามแนวริมแม่น้ำปิงเริ่มมีความหนาแน่นเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับการมีการ
ตัดถนนสายแรกเข้ามาในพ้ืนที่ คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106 หรือ ถนนช่วงเชียงใหม่ – ลำพูน
เส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลัก ในอดีตแม่น้ำปิงจะไหลผ่านทางทิศตะวันออกของเวียงกุมกาม เมืองหริ
ภุญชัย และวัดอรัญญิกรัมการาม พระนางจามเทวี เมื่อคราวที่พญามังรายยึดครองเมืองหริภุญชัยและ
สร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหริภุญชัย ชื่อว่า เมืองชะแว ได้เกิดน้ำท่วมจึงย้าย
ไปสร้างเมืองแห่งใหม่ คือ เวียงกุมกาม  
  ในราว พ  .ศ  . 2101 สมัยท้าวแม่กุ ระเจ้าเมกุฏิ) แม่น้ำปิงยังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของ(พ  
เวียงกุมกาม และตัวเมืองหริภุญชัยอยู่ ในระหว่างปี พ.ศ . 2101–2317 อาณาจักรบริเวณนี้อยู่ภายใต้

การปกครองของพม่า จนถึงราวปีพ .ศ  . 2317 มีบันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพตาม
แม่น้ำปิง )สายปัจจุบัน (านทิศตะวันตกของเวียงกุมกามและเมืองหริภุญชัย ซึ่งแสดงว่าแม่น้ำปิง ที่ไหลผ่
เกิดการเปลี่ยนร่องน้ำในระหว่างที่พม่าปกครองพ้ืนที่ดังกล่าว48 
 แม้ว่าแม่น้ำปิงจะมีการเปลี่ยนร่องน้ำแต่ยังปรากฏว่ามีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนตามแนว
แม่น้ำปิงสายเดิม )ปิงห่าง (ทำให้เกิดเส้นทางคมนาคมทางบกเลียบตามแนวแม่น้ำสายดังกล่าว  เป็น
เส้นทางสายหลักในการติดต่อค้าขายระหว่างชาวเมืองเชียงใหม่และเมืองลำพูนมาจนถึงปัจจุบัน 
 ถนนสายเลียบแม่น้ำปิงห่าง หรือถนนเชียงใหม่ -ลำพูน  )ถนนเจริญราษฎร์ (มีการสร้างถนน

รเดชอย่างเป็นทางการขึ้น โดยพระยาทรงสุ  )อ้ัน บุนนาค (ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง ในสมัย
รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ  .ศ . 2438 เริ่มสร้างตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐ (หน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนใน
ปัจจุบัน) เลียบตามแนวแม่น้ำปิงห่างจนถึงเมืองลำพูน ซึ่งผลจากการสร้างถนนสายหลักและสายรอง 
ทำให้เกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแนวถนนขนาบริมแม่น้ำปิง และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมถนนที่ตัดเข้า
มาในพ้ืนที่ ทำให้การค้าขายทางน้ำในย่านวัดเกตการามลดบทบาทลงตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484 -2488) และปัจจัยทาง 

 
                              48 จักรพงษ์ คำบุญเรือง. “ประวัติถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน.” เข้าถึงเมื่อ 14เมษายน 2564. 
เข้าถึงได้จาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/513120/ 
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การเมืองที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในย่านวัดเกตการามและเชียงใหม่ในขณะนั้น 
ต้องอพยพลี้ภัยออกนอกพ้ืนที่ ย่านวัดเกตการามจึงได้ผันตัวกลายเป็น ย่านที่พักอาศัยเก่าแก่และที่เก็บ
สินค้าของเจ้าของกิจการค้าเดิมในพ้ืนที่ที่ย้ายร้านไปอยู่ที่ย่านท่าแพหรือตลาดวโรรสแทน49 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคนี้เป็นอาคารที่ยังคงเป็นอาคารเก่าแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากจีนแต่ก็มีอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ตามแนวโครงข่ายคมนาคมจะมีลักษณะอาคารเป็น
สมัยใหม่ ประเภทอาคารพาณิชย์  หรือการนำอาคารเก่ามาเปลี่ยนแปลงเป็นโรงแรม ร้านค้า 
พิพิทธภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปในเชิงพาณิชยกรรมมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งวัสดุโครงสร้างที่มีมาแต่ดั้งเดิมรวมถึง
การรักษาองค์ประกอบของสำคัญของที่อยู่อาศัยตามความเชื่อของชุมชนได้ดี เช่น การวางตัวของ
อาคารที่ยังคงมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยจากพ้ืนที่ริมน้ำ การใช้วัสดุโครงสร้างแบบดั้งเดิ มซึ่งถือว่า
เป็นย่านที่มีสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเพราะมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งอาคารบ้านพัก
อาศัยทั้งที่เป็นเรือนเดี่ยว เพ่ือการอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว หรือเรือนแถวค้าขายที่เป็นบ้านพักอาศัย
ร่วมกับพ้ืนที่ค้าขายซึ่งสอดคล้องไปกับความเป็นมาของย่านที่ เคยเป็นท่าน้ำสำคัญของเมือง ในยุคนี้
โครงข่ายการสัญจรทางบกกลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง โครงข่ายการสัญจรทางน้ำลด
บทบาทลงมากกลายเป็นเพียงเส้นทางการติดต่อระหว่างบ้านเรือนในระยะใกล้ๆ เป็นเส้นทางล่องเรือ
ชมวิวของนักท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางที่เอาไว้ใช้ประกอบพิธีสำคัญหรือประเพณีสำคัญของจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น เมื่อโครงข่ายลำน้ำขาดความสมบูรณ์และได้ลดความสำคัญลง ส่งผลให้ความ
ตระหนักในการดูแลรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำลดลงตามไปด้วย เกิดปัญหาน้ำเสียตามมาส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมแม่น้ำและทำลายทัศนียภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
รูปแบบชุมชนริมน้ำที่เคยมีมาแต่ในอดีต 
 5.3. 2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม     
 อาชีพหลักของคนในชุมชนได้มีการเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นการค้าขายเป็นหลัก รวมไป
ถึงการทำพาณิชยกรรมมากขึ้นโดยที่เน้นไปในเรื่องของ ย่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหลักในปี
พ  .ศ . 2540 ตำบลวัดเกต มีประชากรอยู่อาศัยมากเป็นอันดับที่ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีประชากร2

ประมาณ  25 , 000 คน ซ ึ่งแสดงให้เห็นว่าย่านวัดเกตการาม เป็นย่านพักอาศัยที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่ในอดีต โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านส่วนใหญ่ ยังคงเป็นลูกหลานของคนที่มาตั้ง
ถิ่นฐานดั้งเดิม นอกจากนั้นแล้วก็มีคนจากภายนอกเริ่มอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ

 
 49 จักรพงษ์ คำบุญเรือง. “ประวัติถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน.” เข้าถึงเมื่อ 14เมษายน 2564. เข้าถึงได้จาก 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/513120/ 
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เรื่อยมา50 นอกจากนี้กิจกรรมพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดงานแสดงขายของ ตามเทศกาลที่สำคัญ  ๆ  
ต่าง ๆ ในวัดเกตการาม ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขาย 
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรม ผลผลิตงานฝีมือ สินค้าอุปโภคบริโภค 
 ด้านสภาพสังคมของคนในชุมชนได้เปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตสังคมแบบการค้าขาย และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน โดยยึดถือความเรียบง่ายและยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
ตามลักษณะของคนในชุมชน และยังประกอบไปด้วยศาสนาอ่ืน ๆ เช่น คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์  
 ในปี พ  .ศ . 2542 ย่านวัดเกตการามได้ถูกประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น ย่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีอาคารประวัติศาสตร์ของชุมชนเป็น
หนึ่งในหมุด หมายสำคัญในการศึกษาเที่ยวชมชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการร่วมมือกันระหว่าง
ชาวบ้านในชุมชนกับ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการอนุรักษ์ขึ้นมา
อย่างเป็นรูปธรรม จาก การรวมกันชะลอการรื้อศาลาบาตร อายุกว่า 100 ปี ในวัดเกตการามด้วยการ
จัดการเสวนาเรื่อง )ร่วมคิด  ร่วมใจ พัฒนาวัดเกต (ส่งผลให้เกิดการลงประชามติยกเลิกการรื้อถอน

ศาลาบาตรจนแล้วเสร็จ ศาลาบาตรจากคนในชุมชน ต่อเนื่อง ทำให้มีการทอดกฐิน  เพ่ือหาเงินบูรณะ
ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการ อนุรักษ์ที่ทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล
สถาปัตยกรรมภายในชุมชน51  
 5.3.3 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน 
 ผลจากการที่มีการตัดถนนเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม ทำให้ชุมชนเริ่มมีการขยายตัวตาม
แนวโครงข่ายการสัญจรทางบกที่เกิดขึ้นนั้น เกิดเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่มีแนวถนนเป็นแกนหลัก
ซึ่งอาชีพหลักของคนในชุมชนจะเน้นการค้าขาย และเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นหลัก พื้นที่ทาง
เกษตรกรรมได้หายและลดบทบาทลงไป ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในพ้ืนที่ยังคงเป็นคนในพ้ืนที่แต่
ดั้งเดิม และมีการอพยพของชาวต่างชาติและคนภายนอกเข้ามา รวมถึงมีแรงงานที่อพยพเข้ามาเป็น
แรงงานหลักในการช่วยประกอบธุรกิจของเจ้าของกิจการที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนวัดเกตการาม  
 

 
 50  สมโชติ  อ๋องสกุล, “การวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่” ( การสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่, 2546): 29. 
 51 ปวีณะ ศิริวัฒน์ชัยพร และ วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ, “การปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารบ้านพักอาศัย
พื้นถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในย่านวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่,” วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม 5, 
2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561): 29. 
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 5.3.4 โครงสร้างของชุมชน       
 โครงสร้างของชุมชนวัดเกตการามในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในเรื่องโครงข่าย
คมนาคมทางบกที่ได้เข้ามาแทนที่โครงข่ายคมนาคมทางน้ำ โดยมีศาสนสถานของศาสนาต่าง  ๆ เป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน พ้ืนที่ทางเกษตรกรรมได้หายและลด
บทบาทลงไป มีการขยายตัวของกลุ่มสถานศึกษาทั้งในระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาเพ่ือรองรับกับ
จำนวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการจัดตั้งสถานที่ราชการสำคัญในพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชน  
 5.3.5 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามในยุคที่ 3 
 จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงนี้อันเนื่องมาจากผลจากการตัดถนนเข้ามาในบริเวณ
พ้ืนที่ชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีการขยายตัวของชุมชนใน
รูปแบบชุมชนสมัยใหม่ทำให้พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติลดน้อยลง เป็นยุคที่มนุษย์มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบของธรรมชาติมากข้ึน ทำให้ความเชื่อ หรือ
พิธีกรรมต่าง ๆ สูญหายไป องค์ประกอบของภูมิทัศน์เริ่มสูญหายไปซึ่งเป็นรูปแบบของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมนำภูมิทัศน์” ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ระกอบ ทั้ง 4 ด้าน คือ องค์ประกอบ
ทางกายภาพ ได้แก่  การสัญจรทางบก การตั้งถิ่นฐานริมน้ำ และสถาปัตยกรรมแบบจีนล้านนาอาคาร
สมัยใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่    หลักฐานการตั้งถิ่นฐาน และการใช้แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่กลุ่มคนเชื้อสายจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพ่ึงพาทางด้านเทคโนโลยี 
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (แผนภูมิ5.3) 
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รูปที่ 5.5 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามยุคท่ี 3 
ที่มา : จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

มนุษย์

(เชื้อชาติ) 
 
ธรรมชาติ 

(ภูมิประเทศ) 
 

องค์ประกอบ
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

   องค์ป ระกอบ          
ทางประวัติศาสตร์ 

- หลักฐานการตั้งถ่ินฐาน 

- การใช้แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก 

- กลุ่มคนเชื้อสายจีน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- การพึ่งพาเทคโนโลย ี

- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

- การสญัจรทางบก 

- การตั้งถิ่นฐานริมนำ้ 

- สถาปัตยกรรมแบบจีน

ล้านนา 

- อาคารสมัยใหม ่

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

มนุษย์

(เชื้อชาติ) 
 
ธรรมชาติ 

(ภูมิประเทศ) 
 

องค์ประกอบ
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ
ทางกายภาพ 

   องค์ป ระกอบ          
ทางประวัติศาสตร์ 

- หลักฐานการตั้งถ่ินฐาน 

- การใช้แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลัก 

- กลุ่มคนเชื้อสายจีน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- การพึ่งพาเทคโนโลย ี

- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

- การสญัจรทางบก 

- การตั้งถิ่นฐานริมนำ้ 

- สถาปัตยกรรมแบบจีน

ล้านนา 

- อาคารสมัยใหม ่

การตัดถนนในชุมชน 
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5.4 การเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2450 พ.ศ.2540 และ พ.ศ.
2563 
 การศึกษาพัฒนาการของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สามารถอาศัยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศในอดีตของกรมแผนที่ทหารนำมาเปรียบเทียบกับ
สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน โดยคัดเลือกพ้ืนที่ในบริเวณที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัด 2 บริเวณมาทำการ
เปรียบเทียบ คือ บริเวณตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษา (พ้ืนที่ของชุมชนวัดเกตการาม แนวบริเวณถนน
เจริญราษฎร์ และถนนย่อย คือ ถนนแก้วนวรัฐ) และบริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ศึกษา (แนวบริเวณถนน
เจริญราษฎร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106) มีรายละเอียดดังนี้  
 5.4.1 บริเวณตอนเหนือของพ้ืนที่ศึกษา 
 จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2450 พบว่า ยังไม่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทาง
ถนนเข้ามายังบริเวณชุมชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริเวณพ้ืนที่ทุ่งนา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีการ
เกาะตัวไปตามแนวแม่น้ำสายหลักคือ บริเวณแม่น้ำปิง เป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาก่ อน 
สภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูง เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.
2540 พบว่ามีการตัดถนนเข้ามายังพ้ืนที่ศึกษา คือ ถนนเจริญราษฎร์ เป็นลักษณะของถนนที่ตัดขนาน
กับแม่น้ำปิง ส่งผลให้มีเส้นทางการคมนาคมการสัญจรที่เพ่ิมขึ้น  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณ 
ริมแม่น้ำ รวมถึงการสร้างถนนที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ชุมชนมีการขยายตัวและเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ปัจจุบันพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลงเหลือให้เห็นอยู่แล้ว พ้ืนที่ทำนาได้
หายไปหมดแล้วตามยุคสมัยและเริ่มปรากฎรูปแบบพ้ืนที่อยู่อาศัยภายในชุมชนากยิ่งขึ้น เพราะเป็นผล
มาจากการตัดถนนเส้นหลักและเส้นย่อยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมีการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน
บริเวณริมถนนเจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของ
การเป็นชุมชนริมน้ำภายในอดีตที่ผ่านมา ( รูปที่ 5.6 )  
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รูปที่ 5.6 แสดงภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตอนเหนือของชุมชนวัดเกตการาม 
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 5.4.2 บริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ศึกษา 
 บริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ศึกษามีบทบาทสำคัญ ๆ ภายในชุมชน เนื่องจากมีการกระจายตัว
ของ   ศาสนสถาน  หน่วยงานราชการ โรงเรียนและแหล่งชุมชน จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศปี
พ.ศ.2450 พบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการตัดถนนเข้ามายังพ้ืนที่ การตั้งถิ่นฐานกระจายตัวตามแนว
ริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก โดยมีความหนาแน่นในตอนล่างของพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากเป็น
บริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานในยุคเริ่มแรกของชุมชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นามีอาณาบริเวณกว้าง  
ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106ขึ้น  โดยพระยาทรงสุรเดช (อ้ัน บุนนาค) 
ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2438 เริ่มสร้างตั้งแต่เชิงสะพาน 
นวรัฐ (หน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนในปัจจุบัน) เลียบตามแนวแม่น้ำปิงห่างจนถึงเมืองลำพูน และ
มีถนนสายย่อย เช่น ถนนแก้วนวรัฐและถนนเจริญเมืองเกิดขึ้นตามลำดับในเวลาถัดมา เนื่องจาก  
การตัดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106 ทำให้มีการตั้งหน่วยงานราชการในบริเวณดังกล่าว เช่น 
โรงเรียนวัดเกตการาม คริสตจักรที่ 1 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มัสยิดอัตตักวาทำให้ประชาชนเริ่ม
เข้ามาตั้งถิ่นฐานตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106 หรือถนนเจริญราษฎร์ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ของพื้นที่ พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่เริ่มหายไปและได้มีถนน อาคารบ้านเรือนเข้ามาแทนที่ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากภาพถ่ายทางอากาศพ.ศ.2563 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน พบว่า การตั้งถิ่นฐานในบริเวณหน่วยงาน
ราชการและศาสนสถานยังคงมีการขยายตัวและมีประชาชนเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยปัจจุบันอาคารบ้านเรือนภายในบริเวณชุมชนจะมีทั้ง อาคารบ้านพักอาศัย  และอาคารค้าขาย
แบบเรือนแถว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมกันกับความเป็นล้านนาในยุคนั้นที่
ยังคงหลงเหลือและอนุรักษ์ไว้ให้เห็นดังปัจจุบันนี้ เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตอน
เหนือของพ้ืนที่และบริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ชุมชนนั้น เป็นการสนับสนุนสมมติฐานว่าการ
เปลี่ยนแปลงของระบบโครงข่ายลำน้ำมีผลต่อรูปแบบพ้ืนที่และกิจกรรมของคนในชุมชนวัดเกตการาม 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( รูปที่ 5.7 ) 
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รูปที่ 5.7 แสดงภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตอนล่างของชุมชนวัดเกตการาม 
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ตารางที่ 5.1 สรุปพัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น ช่วงที่ 1 : ยุคเร่ิมต้นของ
การต้ังถิ่นฐานชุมชน 

(พ.ศ.2317- พ.ศ.2325)                                                     

ช่วงที่ 2 : ยุคเปลี่ยนผ่าน   
   รูปแบบเกษตรกรรม       
 (พ.ศ.2326- พ.ศ.2437) 

 

ช่วงที่ 3 : ยุคเปลี่ยนแปลง  
  จากเส้นทางคมนาคม   
  (พ.ศ.2438 - ปัจจุบัน) 

1.ปัจจัยที่ทำให้เกิด
การเปลีย่นแปลง
ของภูมิทัศน์-
วัฒนธรรม 

- ท่าวัดเกตได้กลายเป็นท่า
เทียบเรือสำคัญของเรือสินค้า
จากท่ีต่าง ๆ จนส่งผลให้ย่าน
วัดเกตกลายเป็นแหล่งพำนัก
ของพ่อค้าหลากหลายเชื้อ
ชาติ ทำให้เกิดความ
หนาแน่นขึ้นในชุมชน 

- คนไทยเช้ือสายจีนเข้ามา
อยู่อาศัยภายในชุมชนมาก
ขึ้น การค้าขายขยายตัวจาก
การ เปลีย่นผ่านสู่รูปแบบ
ของเกษตรกรรมมาสู่ยุค
การค้าทางน้ำ 

-การพัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมทางบกเริ่มเข้ามามี
บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพื้นที่
ชุมชนวัดเกตการาม เป็น
อย่างมาก  

2.พัฒนาการด้าน
กายภาพ 

- เป็นลักษณะของพื้นที่ทำนา
และเกษตรกรรม และเป็น
ย่านการค้าทางน้ำซึ่งเป็น
แม่น้ำสายหลักท่ีเชื่อมเมือง
เชียงใหม่กับปากน้ำโพธ์ิมี
เส้นทางสญัจรและการขนส่ง
ในอดีต 
-เป็นย่านชุมชนการค้าใหญ่
ของเมืองเชียงใหม่และหัว
เมืองทางเหนือ  

- เป็นลักษณะของพื้นที่
เกษตรกรรมในพื้นที่เดยีวกับ
ที่อยู่อาศัย  
- รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เป็นแบบเรือนไม้พื้นถ่ินท่ี
ได้รับอิทธิพลจากจีน และมี
ทิศทางในการวางตัวอาคาร
บ้านเรือนเหมือนในยุค
เริ่มต้น และยังมโีรงจอดเรือ 

- การตั้งถิ่นฐานตามแนวรมิ
ของแม่น้ำปิงเริ่มมีความ
หนาแน่นเพิ่มมากข้ึนมีการ
ตัดถนนสายแรกเข้ามาใน
พื้นที่ คือ ถนนช่วง
เชียงใหม-่ลำพูน 
- รูปแบบสถาปัตยกรรม
เป็นอาคารที่ยังคงเป็น
อาคารเก่าท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากจีน และมีอาคาร
พาณิชย์ ร้านค้า 

3 .พัฒนาการด้ าน

เศรษฐกิจ 
- อาชีพหลักของคนในชุมชน
ยุคนี้ คือ การทำเกษตรกรรม  
และการทำนา ซึ่งเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
เป็นหลัก 

- เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบ
การเกษตรเพื่อยังชีพ มาเป็น
ระบบการทำเกษตรเพื่อ
การค้าเพิ่มมากขึ้น และ
ระบบการค้าขายสัญจรทาง
น้ำเพิ่มมากขึ้น พืชเศรษฐกิจ
หลักของพื้นที่ยังคงเป็นข้าว 

- การค้าขายเป็นหลัก รวม

ไปถึงการทำพาณิชยกรรม
มากข้ึนโดยที่เน้นไปในเรื่อง
ของ ย่านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ มีพิพิธภัณฑ์ที่ ได้
รวบรวมผลงานและแสดง
ประวัติศาสตร์ของชุมชน 
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ตารางที่ 5.1 สรุปพัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ประเด็น ช่วงที่ 1 : ยุคเร่ิมต้นของ
การต้ังถิ่นฐานชุมชน 

(พ.ศ.2317- พ.ศ.2325)                                                     

ช่วงที่ 2 : ยุคเปลี่ยนผ่าน   
   รูปแบบเกษตรกรรม       
 (พ.ศ.2326- พ.ศ.2437) 

 

ช่วงที่ 3 : ยุคเปลี่ยนแปลง  
  จากเส้นทางคมนาคม   
  (พ.ศ.2438 - ปัจจุบัน) 

4.พัฒนาการด้าน
สังคมและ
วัฒนธรรม 

- ในด้านวิถีชีวิตบรรพบุรุษ
ของคนในชุมชนเป็นชาวจีน
และชาวพุทธที่ได้นับถือ
พระพุทธศาสนาที่ทำให้วัด
กลายเป็นศูนย์กลางและศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน 
- มีประเพณีของชุมชนจัดขึ้น
ที่วัดเกตการาม เช่น 
ประเพณี ขนทรายเข้าวัด  
- มี4 ศาสนาทีไดเ้ข้ามามี
บทบาทภายในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ 
ศาสนาคริสต์ อสิลาม ฮินดู 
และศาสนาซิกซ ์

- การค้าขายกันในยคุนี้ คือ

การค้าไม้ ผ้า เครื่องเขิน
เครื่องแก้วเจียระไนรวมไปถึง
เครื่องปั้นดินเผาจีนและของ
พื้นเมือง 
- มีกิจกรรมประเพณีทาง
ศาสนา เช่น ประเพณีการตัก
บาตร สงกรานต์ การล่องสะ
เปา รวมถึงมีการจัดกิจกรรม
ขึ้นภายในวัดเกตการาม เช่น 
การทำตุงทำโคมของชาว
ล้านนา 

- ด้านสภาพสังคมของคนใน
ชุมชนได้เปลีย่นเป็นวิถีชีวิต
สังคมแบบการค้าขาย และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน โดย
ยึดถือความเรียบง่าย และ
ยังคงยึดมั่นเคารพ ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาตาม
ลักษณะของคนในชุมชน 
และยังประกอบไปด้วย
ศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
คริสต์ อิสลาม ฮินดู และ
ซิกข ์

5.พัฒนาการของ
ภูมิ-ทัศน์วัฒนธรรม 

- เป็นการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติเป็นหลัก 
- คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบ
ง่าย มีวัดเป็นศูนยร์วมจติใจ 
มีระบบเครือญาติที่เข้มแข็ง 
เคารพและศรัทธาใน สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ โดยมีเครือข่ายลำ
น้ำเป็นปัจจัยหลักในการ
ดำรงชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบของ
ภูมิทัศนทางวัฒนธรรมแบบ 
“ภูมิทัศนน์ำวัฒนธรรม” 

- เป็นลักษณะภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเกษตรกรรมริมน้ำ 
และชุมชนการค้าทางน้ำแห่ง
แรกของ จังหวัดเชียงใหม่ 
คนในชุมชนเริ่มให้
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ สะท้อนออกมาใน
รูปแบบของการพัฒนา
ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นรูปแบบของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมแบบ “ลักษณะ
เด่นรวมกัน” 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องมาจากผลจากการตัด
ถนนเข้ามาในบริเวณพื้นที่
ชุมชน มีการขยายตัวของ
ชุมชนสมัยใหม่ เป็นยคุที่
มนุษย์มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ปรับเปลีย่นรูปแบบของ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิทัศน์
วัฒนธรรมแบบ 
“วัฒนธรรมนำภูมิทัศน”์  

 



 

บทที ่6 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ เอกลักษณ์  

และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 จากการศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในบทที่ 5 นั้นทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นของพ้ืนที่ศึกษาในแต่ละยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือนำมาประกอบการวิเคราะห์และ

ระเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมในลำดับต่อไป  เนื้อหาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบภูมิป
ทัศน์วัฒนธรรมที่ปรากฏในพ้ืนที่ ตามเกณฑ์การแบ่งองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของการอุทยาน
แห่งชาติสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการมรดกวิคตอเรีย ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก คือ 
องค์ประกอบทางกายภาพ ประกอบด้วยรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน อาคารสถาปัตยกรรม พ้ืนที่
เกษตรกรรม โครงข่ายลำน้ำ และโครงข่ายการสัญจร องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมประกอบด้วย 
ประเพณีทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางภูมิปัญญา องค์ประกอบทางเศรษฐกิจประกอบด้วย กิจกรรมและ
การใช้พ้ืนที่เศรษฐกิจชุมชน และองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย สถานที่สำคัญทาง
ศาสนาและความเชื่อของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และนำองค์ประกอบแต่ละด้านมาใช้เพ่ือหา
เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนและประเมินคุณค่าความสำคัญทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมตาม
เกณฑ์การประเมินคุณค่าที่ประยุกต์ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการซ้อนทับแผนที่ในแต่ละองค์ประกอบ โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ประเมินคุณค่าโดยมีผู้รู้เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาเพ่ือนำมาสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามต่อไป 
 
6.1 องค์ประกอบด้านกายภาพ 
 เป็นการวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ของคนในชุมชนที่เกิดจากการดำรงชีพในชีวิตประจำวันรวมถึง
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต โดยกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กับการใช้พ้ืนที่ในส่วนต่าง ๆ ของชุมชน ได้แก่ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน รูปแบบ
สถาปัตยกรรมอาคารสิ่งก่อสร้างโบราณสถาน และชุมชน ระบบที่ว่าง เครือข่ายลำน้ำ พ้ืนที่
เกษตรกรรม และภูมิทัศน์ชุมชน 
 



  117 

 6.1.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
 จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสภาพทั่วไปของชุมชนรวมถึงพัฒนาการภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์กับ
พ้ืนที่ริมน้ำแต่จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมรวมถึงปัจจัยภายนอกที่เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่
จากหน่วยงานของรัฐและการขยายตัวของเขตเมืองในรูปแบบของชุมชนบ้าน ร้านค้า โรงแรมที่เข้ามา
ประชิดพ้ืนที่ชุมชนทำให้ส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบดังนี้  
    6.1.1.1การตั้งถิ่นฐานแบบริมน้ำใกล้พื้นที่เกษตรกรรม 
    เป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เป็นลักษณะรูปแบบดั้งเดิมของพ้ืนที่ตั้งแต่สมัยอดีต โดยมี
การกระจายตัวอยู่ตามแนวริมแม่น้ำปิงและมีพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่นา กระจายอยู่ตามชุมชน ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของคนในชุมชนในอดีต มีการวางตัวอาคารบ้านเรือน หันไปทางทิศตะวันตก โดยหันหลัง
บ้านเข้าหาแม่น้ำ และหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเรียงตัวกันตามแนวยาวขนานทอดยาวไปกับ
แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ชุมชนซึ่งในอดีตยังใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำเพ่ือใช้ในการ
ติดต่อค้าขายและส่งออกสินค้า เช่น ไม้ ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนวัดเกตการามด้วย 
    6.1.1.2 การตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำที่มีวัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ   
    เนื่องจากในยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐาน ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลวัดเกต เป็นคน
ไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีความผูกพันกับศาสนาพุทธ การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะต้องมีวัดใน
พระพุทธศาสนาอย่างน้อยหนึ่งวัด เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้าน โดยใน
ชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้ ก็มีวัดเกตการามซึ่งสร้างมานานกว่า 500 กว่าปี เมื่อมีการสร้างวัดขึ้น 
ประชาชนส่วนใหญ่จึงเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้วัด จึงทำให้วัดเกตการามกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนมา
ตั้งแต่อดีต เมื่อมีการกระจุกตัวของประชาชนจึงมีการเลือกพ้ืนที่ใกล้วัดเป็นศูนย์ราชการเพ่ือให้บริการ
ประชาชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เป็นต้น บ้านเรือนและ
พ้ืนที่เกษตรกรรมจะอยู่โดยรอบ มีลักษณะเป็นวัด หน่วยงานราชการ บ้าน สวน ซึ่งการตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะดังกล่าว นอกจากจะปรากฏอยู่ในพ้ืนที่บริเวณรอบวัดเกตการามแล้ว ยังปรากฏอยู่ตามวัด
สำคัญ  ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย ซึ่ งการตั้ งถิ่นฐานลักษณะนี้จะเป็นแบบกลุ่ม (Cluster 
Settlement) 
    6.1.1.3 การตั้งถิ่นฐานแบบริมถนน 
    เป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม
ทางน้ำเริ่มลดบทบาทลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานตามแนวริมน้ำมาเป็นชุมชนริมถนน
แทนสะท้อนให้เห็นรูปแบบของสังคมเมืองกึ่งชนบทที่มีความไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิม
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ของพ้ืนที่ มีการวางตัวอาคารบ้านเรือนกระจายตัวตามแนวถนน โดยยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเหลืออยู่
บ้าง โดยแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรจะมาจากแม่น้ำหรือมาจากคลองสายย่อย โดยรูปแบบ
ดังกล่าวจะเป็นลักษณะ “บ้าน สวน ถนน” การตั้งถิ่นฐานลักษณะนี้จะกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งการ
ตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้ เส้นทางสัญจรทางน้ำได้ลดบทบาทลงไปมากแล้วเพราะเปลี่ยนมาใช้ทางสัญจร
ทางถนนเป็นสายหลักแทน ซึ่งถนนสายหลักที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีชื่อว่า ถนนเจริญราษฎร์  
ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้ 
 6.1.2 อาคารสถาปัตยกรรม  
 ความสำคัญและน่าสนใจของรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมของชุมชนวัดเกตการาม ตำบลวัด
เกต จังหวัดเชียงใหม่ คือ การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมจีน 
สะท้อนถึงคติความเชื่อที่ผสมระหว่างเชื้อชาติในพ้ืนที่ประกอบด้วย ไทย และจีน ซึ่งจากการสำรวจ
ภาคสนามสามารถแบ่งลักษณะของอาคารทางสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
สถาปัตยกรรมประเภทพาณิชย กรรม สถาปัตยกรรมเพ่ือการพักอาศัยและกลุ่มสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนา โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  
 1. กลุ่มสถาปัตยกรรมประเภทพาณิชยกรรม 
เป็นรูปแบบอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือความสะดวกในการค้าขายและอยู่อาศัย เน้นประโยชน์ใช้สอยและ
ความสวยงาม รูปแบบอาคารบ้านเรือนจึงมีความเรียบง่ายและมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
มีความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของชุมชน  
  1.1 อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม เฮือนไม้ หรือ “เฮือนแป” 
  อาคารลักษณะนี้ ถือเป็นโครงสร้างที่มีความเก่าแก่มากที่สุด มีโครงสร้างเป็นไม้ยกพ้ืนสูง 
หลังคาลาดชัน มุงด้วยกระเบื้องดินขอ หรือไม้แป้นเกล็ด  
 

 
 

รูปที่ 6.1 แสดงอาคารเพ่ือการพาณิชยกรรม เฮือนไม้ หรือ ”เฮือนแป“ 
ที่มา : ผู้วิจัย(2563)  
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  1.2 อาคารอิฐแบบจีน 
  ลักษณะอาคารแบบนี้เข้ามาพร้อมกับคนจีนที่เข้ามาค้าขายในย่านนี้ เมื่อมีการสร้างทาง
รถไฟในเชียงใหม่ข้ึน ลักษณะตัวอาคารเป็นแบบก่ออิฐถือปูน ติดดิน52  
 

              
 

รูปที่ 6.2 แสดงอาคารเพ่ือการพาณิชยกรรม อาคารอิฐแบบจีน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 

  1.3 อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม “ห้องแถว” 
  อาคารลักษณะนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นลักษณะ ก่ออิฐ ฉาบปูน โดยลักษณะอาคารจะมี
พ้ืนที่ด้านหน้าจัดเป็นทางเดิน ชั้นบนจะมีระเบียงที่ยื่นออกมา ประดับด้วยลายปูนปั้น หรือลายฉลุไม้ 
โครงสร้างของตัวอาคารนั้นจะใช้อิฐเพื่อก่อรับน้ำหนัก หรือผสมกันในรูปแบบครึ่งตึกครึ่งไม้53  
 

 

รูปที่ 6.3 แสดงอาคารเพ่ือการพาณิชยกรรม ห้องแถว 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 
 52 ธนิต ชุมแสง, แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฎร์, 1 (เชียงใหม่: สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 13. 
 53  ธนิต ชุมแสง, แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฎร์ , 1 (เชียงใหม่: สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 14. 
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 2. กลุ่มสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย 
  2.1 เรือนไม้  
  เป็นอาคารพักอาศัยที่ทำจากไม้ มีหลังคาจั่วยาวและมีความลาดชั เพ่ือการระบายน้ำฝน 
ตัวเรือนยกขึ้นสูงจากพ้ืนดินประมาณ 0.50 เมตร การเจาะช่องหน้าต่าง ประตู ค่อนข้างจำกัดทำให้
รูปทรงค่อนข้าง ป้อมและเตี้ยซึ่งเป็นลักษณะของบ้านเรือน ในล้านนา โดยมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบของอาคารทำด้วยไม้ทั้งหลัง ผนังมีทั้งผนังไม้ ตั้งตรง และส่วนที่ขยายออก หลังคาเรือน
ไม้ มุงด้วยกระเบื้องดินขอ หรือแป้นเกล็ด54 
 

 
 

รูปที่ 6.4 แสดงอาคารเพ่ือการพักอาศัย เรือนไม้ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
  2.2 เรือนผสม 

  เป็นเรือนที่สร้างขึ้นในภายหลังจากชาวอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าขายและทำกิจการป่าไม้ 
ล้านนาจึงได้รับอิทธิพลแบบสถาปัตยกรรมยุโรปและบางหลังก็ผสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรม  
เรือนล้านนาและศิลปะพม่าออกมาเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ ซึ่งเป็นที่นิยมของชนชั้นสูง
ในสมัยนั้น55 

 
 54 ธนิต ชุมแสง, แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฎร์, 1 (เชียงใหม่: สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 15. 
 55 ธนิต ชุมแสง, แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฎร์, 1 (เชียงใหม่: สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 16. 
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รูปที่ 6.5 แสดงอาคารแบบเรือนผสม 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
 3. กลุ่มอาคารสมัยใหม่ 

 อาคาร โรงแรมที่พักอาศัยที่มีการออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันและเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม โดยลักษณะตัวอาคารยังคงยึดตาม
โครงสร้างเดิมอนุรักษ์ไว้ และมีการปรับเสริมพ้ืนที่การใช้สอยภายในให้เป็นแบบร่วมสมัยมากขึ้ น  
มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและมีการใช้สีสันที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วย 
 

            
                                     

รูปที่ 6.6 แสดงอาคารสมัยใหม่ภายในชุมชน 
ที่มา  :ผู้วิจัย(2563)  

 
 4. กลุ่มอาคารทางศาสนา และสาธารณะ  
 อาคารที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือใช้สำหรับประกอบพิธีการทางศาสนา ได้แก่ วัดเกตการาม โบสถ์ 
คริสตจักรที่ 1 และวัดซิกข์ จัดเป็นเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น56   

 
 56 ธนิต ชุมแสง, แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฎร์, 1 (เชียงใหม่: สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 17. 
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              วัดเกตการาม                                          วัดซิกข์คุรุดูวารา 

             
                มัสยิดอัตตักวา                                    คริสตจักรที1่ เชียงใหม ่

 
รูปที่ 6.7 แสดงอาคารศาสนาที่อยู่ในพ้ืนที่ของการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ชุมชนวัดเกตการาม 

ที่มา  :ผู้วิจัย )2563( 
 

 5. กลุ่มสถาปัตยกรรมรูปแบบอ่ืน 
  5.1 ท่าน้ำ  
  เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาเป็นรูปแบบของชุมชนริมน้ำ ท่าน้ำจึงเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เป็นลักษณะสะพานยื่นลงไปในแม่น้ำสำหรับขึ้นลงเรือและมีทางเชื่อมต่อ
มายังโครงสร้างที่เป็นจุดรับส่งทางเดินสำหรับขึ้นลงทางน้ำ   

               
 

รูปที่ 6.8 แสดงสถาปัตยกรรมบริเวณท่าน้ำ 
ที่มา  :ผู้วิจัย , 2563 
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  5.2 สะพานข้ามแม่น้ำและทางเดินริมแม่น้ำ 
  สะพานข้ามริมแม่น้ำเป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ริมสองฝั่ง เพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านการสัญจรและทางด้านการเกษตร หรือเดินทางไปมาระหว่างประชาชนสองฝั่ง
ริมน้ำเข้าด้วยกัน รูปแบบ วัสดุ และขนาดของสะพานเป็นตัวกำหนดลักษณะการใช้งาน เช่น 
โครงสร้างของสะพาน ปัจจุบันมีการทำให้มีความสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสะพานเก่าในอดีตทรุด
โทรมไปมากแล้วตามกาลเวลาและเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน โดยโครงสร้างสะพานเป็นคอนกรีตใช้สำหรับขนส่งคนและสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
 

             
           

รูปที่ 6.9 แสดงสะพานข้ามแม่น้ำและทางเดินข้ามแม่น้ำตรงข้ามวัดเกตการาม 
ที่มา  :ผู้วิจัย(2563)  

 
 6.1.3 โครงข่ายลำน้ำ 
 พ้ืนที่ตำบลวัดเกต ชุมชนวัดเกตการามนั้น ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักท่ี
มีความสำคัญมากของคนในพ้ืนที่ชุมชนนี้ แม่น้ำปิง หรือแม่ปิง หรือแม่ระมิงค์เป็นแม่น้ำสายสำคัญของ
ประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสองของแม่น้ำที่บรรจบมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิงไหลอยู่ในหุบ
เขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตก มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยเชียงดาวในอำเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูนรวมกับแม่น้ำวังที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
ไหลลงใต้ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรแล้วบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ และจากจุดนี้ไปเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิงมีความยาวทั้งสิ้น 658 
กิโลเมตร57 ดังนั้น แม่น้ำสายนี้จึงเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อคนในพ้ืนที่ชุมชนอย่างมาก ความ
สมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต การเกษตรในอดีตที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ทำนา มีคลองเล็ก ๆ พาดผ่านในอดีตทำให้ชุมนในอดีตใช้น้ำจาก

 
 57 อุทยานแห่งชาติ จากธรรมชาติ สู่เขตอนุรักษ,์ สำนักอุทยานแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ, 2545), 49. 
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คลองเพ่ือทำการเกษตรด้วยเหมือนกัน แต่ปัจจุบันความสมบูรณ์ของแม่น้ำได้เปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชนทำให้เกิดการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนลงสู่แม่น้ำมากยิ่งขึ้นจึงไม่ได้นำน้ ำมาใช้
เพ่ือประโยชน์ทางการเกษตรมากเท่าที่ควร จากปัญหาที่กล่าวมาทำให้ระบบโครงข่ายแม่น้ำขาดความ
สมบูรณ์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เกษตรกรรมในอดีตมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และ
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการใช้ถนนเป็นเส้นทางหลักแทนการสัญจรทางแม่น้ำ 
ทำให้การใช้น้ำหรือการเดินทางทางน้ำมีบทบาทลดน้อยลง จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงข่าย  
ลำน้ำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 6.1.4 โครงข่ายการสัญจร 
 ในอดีตการติดต่อคมนาคมของชาวชุมชนวัดเกตการามจะอาศัยโครงข่ายลำน้ำ โดยมีแม่น้ำปิง
เป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ มีทิศทางการไหลของแม่น้ำมาจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีต้นน้ำอยู่ที่
ดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูน รวมกับแม่น้ำวังที่
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไหลลงใต้ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรแล้วบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ อำเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ทำให้ชาวชุมชนในตำบลวัดเกตสามารถเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกัน
ภายในชุมชน รวมถึงติดต่อค้าขายกับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่าง ๆ เช่น ไม้ ผ้า เครื่องเงิน ออกจากพ้ืนที่ ปัจจุบันแม่น้ำปิงได้ลด
บทบาทลงมากเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีตแต่ยังคงใช้เป็นเส้นทางการสัญจรภายในพื้นที่ของชาวชุมชน
วัดเกตการาม เช่นการท่องเที่ยวทางน้ำ นอกจากนี้ในพ้ืนที่ศึกษายังปรากฏเส้นทางการสัญจรทางเท้า
บริเวณริมแม่น้ำ สำหรับการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างบ้านเรือนในฝั่งริมน้ำเดียวกันรวมถึงมีท่าน้ำ
สำหรับลงเรือและติดต่อค้าขาย เดินเรือในสมัยนั้น ในปัจจุบันก็ยังมีท่าน้ำหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างเพ่ือ
ประโยชน์การใช้สอยของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ 
 สำหรับโครงข่ายการสัญจรทางบก มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายดอนไชย–อุโมงค์ 
เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร มีแนวเส้นทางเริ่มจากทางแยกถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน และตัดเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ สิ้นสุดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่58  ซึ่งถนน
สายนี้เป็นถนนสายหลักในการเข้าถึงพ้ืนที่ชุมชน เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดจากถนนพหลโยธินที่
สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง
โดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ และสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 108 
เข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โดยไม่ต้องเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่แต่ไม่เป็นที่นิยมนัก

 
 58 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106,” เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565, 
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข_106 
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เนื่องจากช่วงอำเภอเถิน ถึงอำเภอลี้ (รอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน)เป็นทางแคบตัด
ขึ้นภูเขาสูงและคดเคี้ยวมาก59จึงไม่เหมาะในการสัญจรในเวลากลางคืนโดยมีถนนทางหลวงสาย118 
หรือถนนแก้วนวรัฐเป็นตัวเชื่อมทางทิศเหนือ และถนนทางหลวงสาย1006 หรือถนนเจริญเมืองเป็น
ตัวเชื่อมอยู่ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ชุมชนเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพพบว่าถนนเส้นนี้ตัดผ่าน
กลางพ้ืนที่ที่ทำการศึกษา ทำให้พ้ืนที่ริมฝั่งถนนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็วอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
 
6.2 องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 6.2.1  ประเพณีวัฒนธรรม 
  - ประเพณียี่ เป็ง (ลอยกระทง)  ประเพณียี่ เป็ง หรือประเพณี เดือนยี่ คือ ประเพณี  
ลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือคืนพระจันทร์เต็มดวง 
ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทยงานประเพณี
จะมีสามวันคือ 
  วันขึ้นสิบสามค่ำ หรือ วันดา เป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัด  วันขึ้นสิบสี่ค่ำ จะไป
ทำบุญกันที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพ่ือทำทานให้แก่คนยากจน  
วันขึ้นสิบห้าค่ำ จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ ในช่วงวันยี่เป็งจะมีการ
ประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ทำประตูป่า ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป
และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา และมีการจุดถ้วยประทีป(การจุดผางปะตี๊บ) เพ่ือบูชา
พระรัตนตรัย และมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพ่ือบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์  
ชั้นดาวดึงส์60 
 

 
 59  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108,” เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565, 
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข_108 
 60  มณี พยอมยงค์. “ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.”, 5 (เชียงใหม ่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2547) 
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รูปที่ 6.10 แสดงประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  - ประเพณีการล่องสะเปา  การลองสะเปา หมายถึง การบรรจุเครื่องสักการะมีธูปเทียน
พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคไว้ในสะเปาแล้วปล่อยลงในแม่น้ำเพ่ือไปสักการะพระแม่คงคาและเป็นการสร้าง
จิตสำนึกที่ดีงามต่อสิ่งที่มีประโยชน์และเกื้อกูลต่อชีวิต คือ ความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์นั่นคือแม่น้ำ 
โดยยึดเอาแม่น้ำคงคาเป็นปฐมเหตุแห่งการเกิดประเพณี การลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำ
หรือเรียกว่า ล่องสะเปา หรือไหลเรือสำเภาไฟ ในสมัยโบราณตามตำนานเมืองลำพูน ฉบับใบลานผูก
ของวัดบ้านโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูนกล่าวถึงการลอยสะเปาทางน้ำในสมัยหริภุญไชยไว้ว่า ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๔ ได้เกิดอหิวาตกโรคที่เกิดขึ้นในเมือง ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงพากันอพยพออก
จากหริภุญไชยไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเป็นเวลาหลายปี เมื่อทราบข่าวอหิวาตกโรคในเมืองหริภุญไชยได้
สงบลงแล้ว จึงต่างพากันเดินทางกลับคืนสู่หริภุญไชยแต่หลายคนไม่ได้กลับมา เนื่องจากมีครอบครัว
ใหม่ส่วนผู้ที่กลับมาแล้วคิดถึงญาติพ่ีน้อง ที่ยังอยู่เมืองหงสาวดี ในช่วงเดือน ยี่เป็ง จึงได้จัดดอกไม้ธูป
เทียนเครื่องสักการะ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ลงใน“สะเปา” ลอยลงน้ำแม่ปิง น้ำแม่กวง  
เพ่ือระลึกถึงญาติพ่ีน้อง จึงเป็นมูลเหตุของการลอยสะเปาหรือลอยกระทงนับแต่นั้นเป็นต้นมา  
การลอยสะเปา จึงเป็นการทำบุญบริจาคทาน อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และแก่ตนเองในภายภพหน้า 
ในอดีตชาวบ้านวัวลาย ตำบลนันทาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นิยมทำสะเปากันที่วัดโด ย
ชาวบ้านช่วยกันทำสะเปาเป็นรูปเรือลำใหญ่ วางบนแพไม้ไผ่ และนำสะตวง พร้อมด้วยข้าวของต่าง ๆ 
ทั้งหม้อ ไห เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ใส่ลงไปในสะเปา ในช่วงหัวค่ำของ 
วันยี่เป็งจึงพากันหามสะเปา พร้อมแห่ด้วยฆ้องกลองจากวัดไปลอยที่แม่น้ำปิง และทำพิธีเวนทานที่ท่า
น้ำก่อนปล่อยสะเปาลอยลงไป ขณะที่สะเปาลอยไปได้ระยะหนึ่ง จะมีคนยากจนคอยดักรอสะเปา
กลางแม่น้ำเพ่ือนำเอาของอุปโภคต่าง ๆ มาใช้อุปโภคและบริโภค จึงเป็นการบริจาคทานอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งประเพณีนี้จะจัดข้ึนในช่วงเทศกาลยี่เป็งของทุกปี61 

 
 61 ศรีเลา เกษพรหม, “ล่องสะเพา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ 11 (2542): 5850. 
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รูปที่ 6.11 แสดงประเพณีการล่องสะเปา ช่วงเทศกาลยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  - ประเพณีสงกรานต์ คำว่าสงกรานต์นั้น แปลว่า ก้าวขึ้น เปลี่ยนผ่าน ซึ่งตรงกับทาง
โหราศาสตร์ที่ว่า วันสงกรานต์จะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 13,  14, 15 เมษายนของทุกปี ซึ่งทางภาคเหนือจะเรียกวันสงกรานต์ในแต่ละวันแตกต่างกัน
ออกไปดังนี้ วันที่13 เมษายน จะเรียกว่า “วันสงขารล่อง” ความหมายว่า อายุสิ้นปีหมดไปอีกปี 14 
เมษายน จะเรียกว่า “วันเน่า” วันที่ห้ามพูดคำหยาบคาย  15 เมษายนจะเรียกว่า “วันพญาวัน” ถือ
ว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่  ในระหว่าง 3 วันนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น การทำความ
สะอาดบ้านเรือน เข้าวัดทำบุญ ขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และ
การละเล่นสาดน้ำของหนุ่มสาว                            
  ในวันที่ 13  เมษายน เป็นวันสิ้นปีเก่าเตรียมเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ ผู้คนก็จะปัดกวาดทำความ
สะอาดบ้าน เพ่ือชำระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากบ้านเป็นการต้อนรับปีใหม่ โดยมีรายละเอียดการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลดังนี้ 
  วันที่ 14 เมษายน วันเนาหรือวันเน่า ตามวัดวาอารามต่าง ๆ จะมีการเตรียมงานทำบุญ
สงกรานต์ ตอนบ่ายๆ จะมีการขนทรายเข้าวัดเตรียมก่อเจดีย์ทราย ในวันนี้คนโบราณมีความเชื่อว่า 
หา้มพูดไม่ดีต่อกัน ห้ามทะเลาะเบาะแว้ง เพราะจะทำให้มีโชคไม่ดีไปตลอดปี 
    วันที่ 15 เมษายน วันเถลิงศกหรือวันพญาวัน เป็นวันที่ผู้คนพากันเข้าวัด ทำบุญอุทิศส่วน
บุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสในชุมชน มีการก่อ
เจดีย์ทราย การละเล่นสาดน้ำของหนุ่มสาว ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่หนุ่มสาวจะได้พบปะกันพูดคุยกัน 
เกี้ยวพาราสีกันได้ด้วยการละเล่นสาดน้ำ ซึ่งประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญสำหรับ  
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คนในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม และชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยสืบเนื่อง
มาอย่างยาวนาน62 
      

         
 

รูปที่ 6.12 แสดงประเพณีสงกรานต์ ที่สะพานนวรัฐและบริเวณหน้าโบสถ์คริสตจักร พ .ศ . 2511  
และ พ .ศ. 2507 

ที่มา : บุญเสริม สาตราภัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 6.2.2 พื้นที่ทางภูมิปัญญา       
  -  การรำตีกลองสะบัดชัย กลองสะบัดชัย เป็นกลองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษ  
เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวภาคเหนือ กองสะบัดชัยมีที่มาจาก กลองชัยมงคลที่ใช้ตียามออกศึก
สงครามในอดีตเพ่ือเป็นสิริมงคล เมื่อหมดศึกกองชัยมงคลก็ได้ตกอยู่กับเจ้านายของทางภาคเหนือจน
สุดท้ายกลองเหล่านั้นก็ได้ตกมาอยู่ที่วัดและใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณให้ชาวบ้านได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นใน

 
 62 เทศบาลตำบลเชียงใหม่. ประเพณีสงกรานต์. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565. เข้าถึงได้จาก 
https://chiangmai-roiet.go.th/content.php?cid=201704191026302X0jh0w 
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กาเรียกชาวบ้านมาชุมนุม หรือสัญญาณบอกเหตุร้ายให้รับรู้จนมีวิวัฒนาการให้กลองชัยมงคลมาใช้อยู่
ในขบวนฟ้อนรำ จึงได้นำมาใส่ไม้หามและทำกลองให้เล็กลงเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
ปัจจุบันนี้มี 3 ประเภทคือ 
  1. กลองสองหน้าขนาดใหญ่ มีลูกตุบที่มักเรียกว่า “กลองปูชา” แขวนอยู่ในหอกลองของ
วัดต่าง ๆ ลักษณะการตีมีจังหวะหรือทานองที่เรียกว่า “ระบ่า” ทั้งช้าและเร็ว บางระบามีฉาบและ
ฆ้อง บางระบามีคนตีไม้แสะประกอบอย่างเดียว 
  2. กลองสองหน้า มีลูกตุบและคานหามซึ่งเป็นกลองที่จำลองแบบมาจากประเภทแรก 
เวลาตีผู้ตีจะถือไม้แสะข้างหนึ่ง มืออีกข้างหนึ่งถือไม้ตีกลอง การตีลักษณะนี้อาจมีฉาบและฆ้อง
ประกอบหรือไม่มีก็ได้ ปัจจุบันกลองสะบัดชัยประเภทนี้เกือบสูญหายไปแล้ว ผู้ที่ตีได้และยังมีชีวิตอยู่ 
(2548) เท่าที่ทราบคือ ครูมานพ (พัน) ยารณะซึ่งเป็นศรัทธาวัดสันป่าข่อย อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 
  3. กลองสองหน้า มีคานหาม ไม่มีลูกตุบ มีฉาบ ฆ้อง ประกอบจังหวะ และมักมีนาคไม้
แกะสลักประดับซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายปัจจุบัน  ปัจจุบันการตีกลองสะบัดชัยในพ้ืนที่ชุมชน 
วัดเกตการามนั้นจะทำการสอนและถ่ายทอดฝึกฝนกันภายในวัดเกตการาม ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมของ
ชุมชนวัดเกตการามนี้63 
 

                   
 

รูปที่ 6.13 แสดงภูมิปัญญาการรำตีกลองสะบัดชัย 
 

  - ภูมิปัญญาการทำตุง – ทำโคม  เป็นศิลปหัตถกรรมที่แสดงถึงความเป็นล้านนาได้อย่าง
เด่นชัดคือ โคมและตุงล้านนา ซึ่งทำมาจากกระดาษสา โคมล้านนาแต่ก่อนใช้จุดไฟเพ่ือให้ความสว่าง 
แต่เนื่องด้วยไฟดับง่ายจึงได้มีการประดิษฐ์สิ่งกำบังลมครอบดวงไฟ จึงเกิดเป็นลักษณะรูปทรงที่
สวยงาม เช่น โคมดอกบัว โคมหูกระต่าย โคมเพชร โคมดาว โคมแปดเหลี่ยม โคมเงี้ยว โคมผัด  

 
 63 จักรพงษ์  คำบุญเรือง . “กลองสะบัดชัย” การแสดงพ้ืนบ้านของคนล้านนา. เข้าถึงเมื่อ 15  
พฤษภาคม 2565. เข้าถึงได้จาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/756555/ 
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โคมรูปสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น โคมเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในการใช้ศิลปะล้านนาตกแต่ง 
ประกอบกับการใส่ความเชื่อของชาวล้านนาลงบนลวดลายโคมได้อย่างลงตัว ส่วนตุงล้านนานั้นเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ประกอบในพิธีทางศาสนา พิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนามาเป็นเวลานาน ที่มีลวดลาย
มากมายตามแบบฉบับล้านนา โดยวิธีการต้องลาย หรือ การสลักเพ่ือให้เกิดลวดลายโดยใช้ค้อนตอกลง
บนสิ่วตามแบบที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันการทำตุงทำโคม ก็ได้มีการทำและฝึกสอนกันภายในวัดเกตกา
ราม โดยจะมีการทำและสาธิตในช่วงเทศกาลที่สำคัญ  ๆ เช่น การทำบุญปีใหม่ หรือช่วงเทศกาล 
ยี่เป็ง64 
 

           
                      

รูปที่ 6.14 แสดงภูมิปัญญาการทำตุงทำโคมของชาวเชียงใหม่ 
 
  - การฟ้อนรำ  โดยมีการฟ้อนรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะศิลปะที่มีการผสมผสานกัน
ระหว่างชนพ้ืนเมืองชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไทยยวน ไทยใหญ่รวมถึงพม่าที่เคยเข้ามาปกครอง
อาณาจักรล้านนา ทำให้นาฏศิลป์หรือการแสดงที่เกิดขึ้นในภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากดินแดน
ใกล้เคียงจนถูกพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย แต่ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงความ
นุ่มนวลของท่วงท่าและทำนองเพลง ประกอบกับความไพเราะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด สี ตี 
เป่า ที่มีความเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น เป้ยะ สะล้อ ซอ ซึง และกลอง ซึ่งปรากฏอยู่ในการฟ้อนประเภท
ต่าง ๆ สำหรับลักษณะการแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

 
 64 ชัพวิชญ์  ใจหาญ และศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด . การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปหัตถกรรมเพ่ือการแสดงเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ . เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565. เข้าถึงได้จาก 
https://artsandculture-cnx.com/โคมและตุงล้านนา-2/ 
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  1. การฟ้อนแบบพ้ืนเมืองเดิม เป็นการแสดงที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น การฟ้อนเล็บ 
ฟ้อนผาง ฟ้อนที ฟ้อนผี ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนแห่ครัวทาน เป็นต้น 
  2. การฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอ่ืน อาทิ พม่า ไทใหญ่ เช่น ฟ้อนไต ฟ้อนโต ฟ้อนนก
กิงกะหล่า ฟ้อนเงี้ยว เป็นต้น 
  3. การฟ้อนแบบคุ้มหลวงหรือแบบราชสำนัก เป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นในคุ้มของพระราช
ชายา เจ้าดารารัศมี ซึ่งมีลักษณะการฟ้อนของภาคกลางผสมอยู่ เช่น ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา  ฟ้อน
น้อยใจยา ฟ้อนเทียน ฟ้อนสาวไหม เป็นต้น 
  4. การฟ้อนแบบนีโอล้านนา ซึ่งเป็นการฟ้อนที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่โดยผู้สร้างสรรค์
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต ธรรมชาติ วรรณกรรมโดย
ผสมผสานความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูช่างฟ้อนผนวกกับความรู้ในด้านศิลปะการแสดง
ตะวันตกจนสามารถสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ข้ึนมา   
  ซึ่งปัจจุบันนี้ ในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามจะมีการฟ้อนรำแบบพ้ืนเมือง เช่น การฟ้อนเล็บ 
ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นในงานเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ โดยจะจัดแสดงขึ้นภายในวัดเกตการาม ตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุก ๆ ปี65 
 

 
    

รูปที่ 6.15 แสดงภูมิปัญญาการฟ้อนรำ ฟ้อนเล็บ 
 

  - ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นอกจากเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง
ของจังหวัดแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านวัฒนธรรมดนตรีล้านนาอีกด้วย พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่ง
รวมวัฒนธรรมดนตรีจากหลากหลายชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่ร่วมกัน โดยมีภาพดนตรีหลักคือดนตรีล้านนา 
ดนตรีของคนเมืองอันเป็นคนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ และรูปแบบเฉพาะที่พัฒนาประสมประสานกัน

 
 65 สุนิษา สุกิน และภัทรศิลป์ สุกัณศีล. ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่. เข้าถึงเมื่อ 12 
พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://artsandculture-cnx.com/ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน-อ-4/ 
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ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีไทยแบบแผนราชสำนักสยามที่ส่งผ่านคุ้มเจ้าสู่ดนตรีประชาชน ดนตรีใน
อำเภอเมืองจึงมีรูปแบบลักษณะการบรรเลงที่ชัดเจนและเคร่งครัด แม้ว่าภาพดนตรีหลัก  ๆ 
ประกอบด้วยวงสะล้อ ซอ ซึง ปี่จุม การขับซอ วงพาทย์ ฆ้องวง กลองชนิดต่าง ๆ ทั้งกลอง กลองตึ่ง
โหน่ง กลองปูจา หรือกลองในกลุ่มดนตรีชาติพันธุ์ไทใหญ่ อาทิ กลองปู่เจ่ โดยสามารถพบดนตรีเหล่านี้
ได้ในทุกเทศกาลประจำปี นอกจากนี้ยังสามารถชมเครื่องดนตรีได้ในวัดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ เช่น 
วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดกู่เต้า วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวอย่างตลาดถนน
คนเดินตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ของสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์วัด
เกตการาม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังมีแหล่งสืบทอด วงดนตรี และสล่า (ช่าง) โดดเด่น 
อาทิ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ศูนย์การเรียนรู้พ้ืนถิ่นสรีปิงใจแก้วกว้าง (พ่อหลวงอานนท์ 
ไชยรัตน์, วัดสันทรายต้นกอก) สล่าเครื่องดนตรีพ่อครูบุญรัตน์ ทิพยรัตน์ คณะก้องฟ้าล้านนาเจียงใหม่ 
(วัดเกาะกลาง) เป็นต้น66 
 

                 
                           

รูปที่ 6.16 แสดงภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้าน 
 

  - ภูมิปัญญาการทำเครื่องเขิน เครื่องเขิน เป็นศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งของชาวล้านนา 
โดยเป็นภาชนะที่เกิดจากการใช้โครงไม้สานเป็นลายขัด หรือขดให้เกิดรูปทรงแบบต่าง ๆ และมีการ
ตกแต่งขอบลวดลายจากตอกหรือหวายเป็นลายเส้นกลีบดอกไม้หรือลายเครือเถาต่าง ๆ แล้วนำมาถม
ด้วยพ้ืนให้เรียบเนียน ทาด้วยชาดสีแดงสด และเขียนลายโดยการใช้พู่กันจุ่มยางรักหรือรักผสมชาด  
ทาตกแต่งด้วยสีทอง และติดทองคำเปลว หรือการติดกระจกประดับตกแต่งสีสันสวยงาม ซึ่ งปัจจุบัน

 
 66 ท รงพ ล  เลิ ศ กอบ กุ ล . ดน ต รี พ้ื น บ้ าน . เข้ าถึ ง เมื่ อ  12 พ ฤษ ภ าค ม  2564. เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
https://artsandculture-cnx.com/ดนตรี-เพลงพื้นบ้าน-อำเภอ/ 
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สามารถพบการทำเครื่องเขิน และเครื่องเขินเก่าแก่ได้ที่ พิ พิทธภัณฑ์วัดเกตการาม ภายใน  
วัดเกตการาม67  

             
 

รูปที่ 6.17 แสดงภูมิปัญญาการทำเครื่องเขิน 
 

  - ภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผา  เช่น น้ำต้น โอ่ง ผางประทีป กระถาง เป็นต้น  
ซึ่งวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผานี้เป็นวิธีการที่สืบสานจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลานาน จากการทำน้ำต้น
หรือคนโทน้ำ โดยได้รังสรรค์ชิ้นงานจากดินเหนียวด้วยการใช้มือในการปั้นขึ้นรูปทรงต่าง ๆ โดยมีทั้ง 
สีดินเดิม และสีดำที่ต้องเพ่ิมขั้นตอนการเผาด้วยแกลบ และนำมาเคลือบผิวให้มีความมันเงาสวยงาม 
สำหรับลวดลายโบราณ ได้แก่ ลายหัวใจ กับลายใบโพธิ์ แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลายเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในชุมชนวัดเกตการามนั้นก็ยังมีการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาและการจำหน่าย
อยู่ในพื้นท่ีชุมชนตามร้านค้าต่าง ๆ 68 
 

          
                                 

รูปที่ 6.18 แสดงภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผา 

 
 67 ชัพวิชญ์ ใจหาญ และศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด. เคร่ืองเขิน. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก 
https://artsandculture-cnx.com/เครื่องเขินประยุกต์/ 
 68 ชัพวิชญ์ ใจหาญ และ ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด. เคร่ืองปั้นดินเผา. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564. เข้าถึง
ได้จาก https://artsandculture-cnx.com/เครื่องปั้นดินเผา-3/ 
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 6.2.3 กิจกรรมและการใช้พื้นที่ 
 1) กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น  
 อายุไม่เกิน 20 ปี เป็นวัยที่กำลังศึกษา โดยวันธรรมดาจะใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนในการทำ
กิจกรรมด้านการศึกษา นันทนาการและกิจกรรมทั่วไปที่มีความเหมาะสมตามช่วงวัย ส่วนในช่วงเวลา
ก่อนหรือหลังกลับจากการไปโรงเรียน รวมไปถึงวันหยุดก็มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือทำกิจกรรมทางสันทนาการ 
การรวมกลุ่มกัน โดยใช้พ้ืนที่ประเภทลานโล่ง ลานวัดเกตการาม สนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน พ้ืนที่
ริมแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันพระ หรือกิจกรรมตามงานเทศกาลต่าง 
ๆ พร้อมกับสมาชิกในครอบครัว ในปัจจุบันปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มนี้กับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่
ใช้ในการทำกิจกรรมลดน้อยลงอย่างมาก เนื่องจาก มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีรูแบบการ
พูดคุยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ในการพูดคุย หรือการทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนเช่น  
ในอดีต 
 2) กลุ่มวัยทำงาน 
 เป็นกลุ่มคนช่วงอายุ 20-60ปี เป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการใช้พ้ืนที่หลากหลายซึ่งมีความสัมพันธ์
กับอาชีพ ในพ้ืนที่ชุมชนนี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่ม
เจ้าของธุรกิจ กลุ่มข้าราชการและพนักงานบริษัท โดยในพ้ืนที่ชุมชนนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นกลุ่มที่มี
จำนวนมากที่สุดในพ้ืนที่ศึกษา กิจกรรมการใช้พ้ืนที่ของคนกลุ่มนี้จะอยู่ในพ้ืนที่บ้าน ร้านค้าของ
เจ้าของแต่ละคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ อาคาร บ้านเรือน ริมแม่น้ำ สะท้อนภูมิปัญญา ในการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่แน่นแฟ้นกว่ากลุ่มวัยทำงานประเภท
อ่ืน เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ำปิงเหมือนกัน และมีการพบปะ
พูดคุยกันในระหว่างวัน รวมถึงในช่วงเทศกาลก็จะมีการใช้พ้ืนที่สาธารณะ เช่น ลานวัด สวนสาธารณะ
ริมแม่น้ำในการค้าขายสินค้า คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในทุกกลุ่มเป็นอย่างดี  
 กลุ่มเจ้าของธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของลูกหลานที่มีการศึกษาที่ดีได้รับมรดกตกทอดมา
จากรุ่นบรรพบุรุษ เป็นเจ้าของกิจการเช่น โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก กลุ่มคนเหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดปานกลาง เนื่องจากต้องดูแลกิจการธุรกิจที่มีความเป็นส่วนตัว การใช้พ้ืนที่
ของคนกลุ่มนี้มักจะอยู่ในบริเวณพ้ืนที่อาคารของตนเอง ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนมากนัก 
 กลุ่มข้าราชการและพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน บางครอบครัว
ที่พ่อแม่ทำอาชีพค้าขายลูกก็จะประกอบอาชีพรับราชการรวมไปถึงเป็นพนักงานบริษัทก็มีอยู่บ้างใน
ชุมชนนี้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมน้อย เนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานยัง
ที่ทำงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ซึ่งจะได้กลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านในช่วงหลังเลิกงาน หรือในช่วง
วันหยุด การใช้พื้นที่ของคนกลุ่มนี้มักจะอยู่บริเวณบ้าน จากค่านิยมเรื่องการศึกษาและรายได้คนกลุ่มนี้
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จะมีรายได้ที่แน่นอนและคงที่แน่นอน มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของพ้ืนที่ได้อย่าง
รวดเร็ว 
 3) กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ60 ปีขึ้นไป 
 ส่วนใหญ่กิจกรรมของคนกลุ่มนี้จะอยู่บริเวณในบ้าน ละแวกบ้าน และทำกิจกรรมต่าง  ๆ 
ภายในพ้ืนที่ของตนเอง เช่น การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว รดน้ำต้นไม้ ทำงานฝีมือ งานอดิเรกต่าง ๆ 
การอ่านหนังสือ นอนพักภายในบ้าน เลี้ยงหลาน นอกจากนี้กลุ่ มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่  
วัดเกตการามในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ เป็นกลุ่มคนที่
ถ่ายทอดวัฒนธรรม  คติความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้แก่  
คนกลุ่มอื่น ๆ  
 
6.3 องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ 
 6.3.1เศรษฐกิจชุมชน 
 ชุมชนในตำบลวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายและเป็น
ชุมชนที่อยู่อาศัยเพ่ือการอนุรักษ์โดยปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเพ่ือการ
อนุรักษ์ซึ่งจะยังคงรักษาลักษณะทางกายภาพเอาไว้ เช่น ตัวอาคารบ้านเรือนที่เป็นมาตั้งแต่สมัยอดีต 
นักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่ได้เข้ามาเที่ยวในชุมชนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางด้านศาสนาและเชื้อชาติ และเป็นชุมชนที่เก่าแก่อยู่คู่เชียงใหม่มายาวนานกว่า 500 ปี 
รายได้หลักของชุมชนจึงมาจาก การท่องเที่ยวเป็นหลัก พวกพืชเศรษฐกิจไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วใน
ปัจจุบัน เพราะพ้ืนที่ชุมชนนั้นได้เกิดการขยายตัว เปลี่ยนเป็นอาคารบ้านเรือน ร้านค้า โรงแรม  
แกลเลอรี่  เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้นซึ่งชุมชน  
วัดเกตการามในปัจจุบันนี้ ได้ถูกจัดให้เป็นชุมชนการอยู่อาศัยเพ่ือการอนุรักษ์เพราะพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้มี
มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน  
 

 
 

รูปที่ 6.19 แสดงบรรยากาศบ้านพักTanita เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 



  136 

 

   
รูป6.19 แสดงบรรยากาศร้านRegina ร้านขายของเก่าและของที่ระลึก 
 

 
 
รูปที่ 6.20 แสดงบรรยากาศร้าน เดอะแกลเลอรี่ ซึ่งเป็นร้านอาหารอาคารเก่าแก่ และเป็นที่รวบรวม

ผลงานทางศิลปะที่มีค่าหลายชิ้น 
 

   
รูปที่ 6.21 แสดงอาคารเก่าแก่อายุกว่า 60ปี ปัจจุบันเป็นร้านขนมและกาแฟเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 

ที่มา ผู้วิจัย (2563) 
 

6.4 องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ 
 6.4.1 สถานที่สำคัญทางศาสนาและความเชื่อ 
     1. วัดเกตการาม  
     วัดเกตการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้
กับถนนเลียบริมแม่น้ำปิง ซึ่งย่านนี้   ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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วัดเกตกาาม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ สร้างในปี พ.ศ. 1971 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน  
ย่านวัดเกตอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ถือเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบันย่านวัดเกตเป็นทั้งย่านที่อยู่อาศัย และย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่  
มีพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของผู้ที่มีความศรัทธาวัดเกต เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการวัดเกตการามเป็นผู้ดูแล อาคารของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นกุฏิ
พระครูชัยศีลวิมล (พ.ศ. 2429 – 2500) เรียกกันว่า "โฮงตุ๊เจ้าหลวง" การเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยปกติ
แล้ว จะมีคุณลุงจริน เบน ศรัทธาวัดทำหน้าที่ในการดูแล และต้อนรับเยี่ยมผู้ชม หากแต่ยามใดที่ไม่มี
ผู้ดูแลประจำอยู่ ณ ที่นั้น ผู้ต้องการเข้าชมสามารถที่จะกดกริ่ง เพ่ือเรียกให้คนมาเปิดประตู เมื่อ
สอบถามเจ้าอาวาสเพ่ิมเติมได้ทราบว่า ก่อนที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ คณะกรรมการวัดไปดูการจัดแสดง
ของพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งมาก่อน และเห็นว่า ชุมชนวัดเกตการามมีวัตถุทางวัฒนธรรมที่สามารถจัด
แสดงได้เช่นกัน จึงต้องการที่จะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา เพื่อเก็บรักษาวัตถุท่ีมิได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบันแล้ว  วัดเกตการาม ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 252469 

 

  
 

รูปที่ 6.22 แสดงทัศนียภาพบริเวณวัดเกตการาม 
 
     2. สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) 
     ในปี พนายอีเชอร์ ซิงห์ เป็นชาวซิกข์คนแรกที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด   ๒๔๔๘ .ศ .

เชียงใหม่ โดยเดินทางจากแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นได้มีชาว ซิกข์อีก  ๔  ครอบครัว
เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยนายรัตตัน ซิงห์ นายเกียน ซิงห์ นายวาเรียอาม ซิงห์ และ 
นายอมารดาส ซิงห์  ซึ่งตามหลักของศาสนาซิกข์ ถือว่าเมื่อมีชาวซิกข์มาอยู่ ร่วมกัน ๕ ครอบครัว จะ

 
 69 หนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่นิวส์. วัดเกตการาม สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถานอีก
แห่ งของเมื อ งเชี ย งใหม่ . เข้ าถึ ง เมื่ อ  16 พฤษภาคม  2564 . เข้ าถึ งได้ จ ากhttps://www.chiangmai 
news.co.th/page/archives/1236392/ 
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สามารถตั้งคุรุดวารา (ศาสนสถานสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ)และร่วมกันจัดตั้งศาสนสถานเพ่ือปฏิบัติ
ศาสนกิจโดยสร้างเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มีลานกว้างสำหรับประกอบพิธีเจริญธรรมและสวดมนต์  
จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๑๘  ได้สร้างเป็นอาคารถาวร70 
 

               
                            

รูปที่ 6.23 แสดงทัศนียภาพบริเวณวัดซิกข์ 
 

     3. มัสยิดอัตตักวา  
     การสร้างมัสยิดในสมัยนั้นเริ่มต้นจาก คุณยง ฟูอนันต์ )ผู้ก่อตั้ง ห.จ.ก .ฟูอนันต์ ปัจจุบัน

เสียชีวิตแล้ว (ชื่อเดิมคือ  “ฮุหยั่งโม๋ ”ชื่ออาหรับชื่อว่า “อับดุรเราะห์มาน อิสหาก อันชัยนี ”อพยพมา
งหมิ่นแซ๋วจากประเทศจีน มณฑลยูนนาน ได้รวบรวมที่อาศัยอยู่บริเวณนี้  อาทิเช่น คุณหว่า  

คุณสมพงษ์ อยู่อย่างไท คุณสุจิต  ตรงเพียรเลิศ คุณม่าหยู่ฉี่ คุณหย่างเอนเจ๋า โดยได้ขอซื้อที่ดินจาก 
คุณแอนด์ เบน ได้ขายที่ดินให้ในราคาเดิมทั้งที่การวางมัดจำได้ล่วงเลยมานานแล้ว โดยได้รับการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสมัครพรรคพวก ทั้งที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และจากที่อ่ืน ๆ ได้เริ่มสร้าง
กำแพงและอาคารมัสยิดเมื่อปี พ.ศ. 2510 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ.2513 โดยมีเอกอัคราชทูตซาอุดิอารเบียเป็นประธานในพิธี และตั้ งแต่บัดนั้น  
มัสยิดอัต-ตักวา ก็เป็น ศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวมุสลิมในเมืองเชียงใหม่ มีโรงเรียนสอน
ศาสนาแห่งแรกในภาคเหนือชื่อโรงเรียนจิตต์ภักดี 

 มัสยิดอัต -ตักวา เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในวิชาการของศาสนาอิสลามใน
ภาคเหนือ71 

 
 70 จุฑารัตน์  คำมา. ศาสนสถาน. เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://janeluxking. 
wordpress.com/ภาคเรียนท่ี-2-2557/ศาสนา-ซิกข/์ศาสนสถาน/ 
 71 ชุมพล ศรีสมบัติ . มัสยิดอัต -ตักวา เชียงใหม่ . เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2564. เข้าถึงได้จาก 

https://muslimlanna.wordpress.com/ 2009/12/25/มัสยิดอัต-ตักวา-เชียงใหม/่ 
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รูปที่ 6.24 แสดงทัศนียภาพภายในบริเวณมัสยิดอัต-ตักวา 
 

     4. คริสตจักรที่1 เชียงใหม่ 
     ศาสนา จารย์ดาเนียล แมคกิลวารี มิชชันนารีชาวอเมริกัน จากคริสตจักรเพรสไบที
เรียน สหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.1868 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประกาศข่าวดี เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ และปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าให้
หลุดพ้นจากความเขลา และโรคาพยาธิ ด้วยการให้การศึกษา รักษาพยาบาล และบริการสังคม 
ปัจจุบันนี้คริสตจักรยังคง สืบสานต่อเจตนารมณ์ และทำพันธกิจแห่งการประกาศเป็นพยานและ
ปลดปล่อยดังกล่าวอย่างซื่อสัตย์คริสตจักรยังคงมุ่งเตรียมสมาชิกของคริสตจักร ทุกเพศทุกวัยให้สืบ
ทอดเจตนารมณ์แห่งการก่อตั้งคริสตจักรด้วยการเพ่ิมพูนความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า ความรู้ในพระ
วจนะเพ่ือจะใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการสานต่องานและพันธกิจของคริสตจักร ตลอดจนการดำเนิน
ชีวิตคริสเตียนอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริสต์ เพ่ือรับใช้พระเจ้า 
และประชากรของพระองค์ท่ียากไร้ เจ็บป่วย พิการ อาวุโส เร่ร่อน เสียเปรียบ รับความ อยุติธรรมและ
ประสบความทุกข์ยากลำบากทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภัยธรรมชาติ ซึ่งกำลังเรียกร้องและ  
ร่ำไห้หาความรัก สันติสุข ความยุติธรรม และความรอด ในพ้ืนที่ชุมชนนี้ คริสตจักรที่1แห่งนี้ถือเป็น
สถานที่ที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่72 
 

 
 72 มูลนิธิแห่งสภาคคริสตจักรในประเทศไทย. ประวัติคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่. เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 
2 5 6 4 . เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://sites.google.com/site/church1 chiangmai/khaw-prachasamphanth/ 
bthkhwam 
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รูปที่ 6.25 แสดงทัศนียภาพบริเวณคริสตจักรที่1 
 
 6.4.2 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ 
 1. พระเจ้าสามฝั่งแกน พระราชบิดาของพญาติโลกราช โดยมีพระยาเมือง พระยาคำ และ
พระยาลือ มีบริวารทั้งหมด 2,000 คนในการก่อสร้างวัดเกตุการาม ประวัติของวัดเกตนั้นได้แสดงไว้ใน
(ศิลาจารึกซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวิหาร) 
 2. นายอีเชอร์ ซิงห์ ชาวซิกข์คนแรกที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ และมีนายรัตตัน 
ซิงห์ นายเกียน ซิงห์ นายวาเรียอาม ซิงห์ และนายอมารดาส ซิงห์ ได้พร้อมกันจัดตั้งศาสนสถานหรือ
วัด (Gurdwara)ซิกข์ข้ึนเพ่ือใช้ประกอบพิธีทางศาสนา  วัดของชาวซิกข์มีบทบาทอย่างสูงต่อชุมชนทั้ง
ทางกิจกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ในระหว่างปี พ.ศ.2447 มีศาสนาจารย์ชื่อ ราม ซิงห์ เป็นศาสนา
จารย์ประจำวัดแห่งนี้ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ชาวซิกข์เชียงใหม่ ก็ได้บูรณะวัดของตนขึ้นมาอีกครั้งเป็น
อาคารถาวรตราบจนกระทั่งทุกวันนี้73 
 3. ดร.แดเนียล แม็กกิลวารี และภรรยา ผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่  1  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเจ้าหลวง ในที่สุดจึงขออนุญาตเจ้าหลวงว่าเขาและภริยาประสงค์จะนำ
วิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกไปรับใช้ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและให้การศึกษาแก่
ผู้คนในเมืองเชียงใหม่ เจ้าหลวงก็ไม่ติดขัดอะไร พร้อมกับยังยกที่ดินริมน้ำแม่ปิงฝั่งตะวันออกให้สร้าง
โรง (สถานี) มิชชันนารีได้ (ปัจจุบันคือคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ใกล้สะพานนวรัฐ) 
 4. คุณตาแจ็ค (จริน เบน) ผู้จัดการบริษัทบอร์เนียวค้าไม้ และเป็นผู้ก่อตั้งพิพิทธภัณฑ์เพ่ือ
รวบรวมสิ่งของและข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  
 

 
 73วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, “โครงการเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์”  
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547)  
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รูปที่ 6.26 ครอบครัวแม็กกิลวารี 
ที่มา : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 

 
 

รูปที่ 6.27 แผนภูมิสรุปองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม ชุมชนวัดเกตการาม 
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6.5 เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 คำว่า เอกลักษณ์ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ว่ามี
ลักษณะที่เหมือนกัน หรือมีร่วมกันเช่น ชุมชนนี้มีเอกลักษณ์อยูที่การทอผ้าจก หมายความว่า คนใน
ชุมชนนี้มีอาชีพทาผ้าจกเหมือน ๆ กัน หรือเมื่อกล่าวถึงภาคเหนือของประเทศไทยจะทำให้นึกถึง 
อาหารพ้ืนเมือง ดอยต่าง ๆ แสดงว่าเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่มีร่วมกันโดยอาจมีมากกว่าหนึ่งอย่าง   
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยที่ผ่านปัจจัย
และระยะเวลาที่แตกต่างกันเป็นตัวกำหนดให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้น ๆ มีความแตกต่าง
กันออกไป74ส่งผลให้ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ต่าง ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองต่างกัน
ออกไป โดยมีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวกำหนดให้เกิดเอกลักษณ์ของ  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้น75 ซึ่งชุมชนวัดเกตการามเป็นชุมชนที่มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์
วัฒนธรรมทั้ง 4 ด้าน ดังที่กล่าวมาข้างต้น   

                        
 

รูปที่ 6.28 แผนภูมิเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ชุมชนวัดเกตการาม 
 

 การหาเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม ผู้วิจัยได้ใช้หน่วยวิเคราะห์ทาง
สายตาในการหาภาพตัวแทนและคำถามปลายเปิด ซึ่งการหาภาพตัวแทนได้ทำการคัดเลือกมาจาก
หน่วยวิเคราะห์ทางสายตาของพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการถ่ายภาพจากจุดที่คนทั่วไปสามารถ

 
 74 Sauer, C, Land and life: A selection of the writing of Carl Ortwin Sauer (Berkeley: 
University of California Press, 1967) 
 75 Lennon, J,  Cultural landscape management ( Canberra: Australian Alps Liaison 
Committee, 1996) 
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มองเห็นหรือรับรู้ได้ เป็นภาพที่สามารถเป็นตัวแทนของหน่วยการวิเคราะห์ทางสายตา (Unit 
Analysis) เป็นภาพวิถีชีวิตในช่วงเวลาปกติของชุมชน (Everyday life)ที่มีความเป็นธรรมชาติโดยไม่มี
การจัดองค์ประกอบของภาพขึ้น (Composition) เป็นภาพตัวแทนขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน76 แบ่ง
ออกทั้งหมด 9 หน่วยพ้ืนที่ศึกษาได้แก่ 1) ชุมชนเมืองความหนาแน่นมาก 2) ชุมชนเมืองความ
หนาแน่นปานกลาง 3) ชุมชน เมืองความหนาแน่นน้อย 4) ชุมชนพ้ืนถิ่นริมแม่น้ำปิง 5) วัดเกตการาม 
6) ศาสนสถาน 7) โรงแรม และรีสอร์ท 8) โรงเรียน 9) พ้ืนที่สาธารณะโดยหน่วยที่ 1) - หน่วยที่  
3) จะจัดรวมอยู่ในหน่วยเดียวกัน ในการเลือกภาพมาทำการวิเคราะห์ในการหาภาพตัวแทน ซึ่งหน่วย
ที่ 1) – หน่วยที่  3) ได้มีภาพตัวแทนที่นำมาทำการคัดเลือกทั้งหมดจำนวน 12 ภาพ หน่วยที่   
4) จำนวน 8 ภาพ หน่วยที่ 5) จำนวน 8 ภาพ หน่วยที่ 6) จำนวน 4 ภาพ หน่วยที่ 7) จำนวน 12 
ภาพ หน่วยที่ 8) จำนวน 2 ภาพ หน่วยที่ 9) จำนวน 4 ภาพ 
 

 
 

รูปที่ 6.29 แสดงหน่วยวิเคราะห์ทางสายตา 
ที่มา : ผู้วิจัย (2565) 

 
 และได้ทำการคัดเลือกภาพตัวแทนจากทั้งหมด 9 หน่วย โดยคัดเลือกจากองค์ประกอบ  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านกายภาพทั้งหมดจำนวน  

 
 76  รุจิโรจน์ อนามบุตร และ วิลาสินี สุขสว่าง, คู่มือการประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคาร Visual impact assessment manual. (กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2555) 
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13 ภาพ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การตั้งถิ่นฐาน 1.1 การตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำปิง จำนวน 3 ภาพ 
1.2 การตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง จำนวน 4 ภาพ 2. สถาปัตยกรรม 2.1 เรือนไม้  จำนวน 2 ภาพ 2.2 
ห้องแถว จำนวน 2 ภาพ 2.3 เรือนผสม จำนวน 2 ภาพ 3.โครงข่ายการสัญจร 4. พ้ืนที่เกษตรกรรม 
ซึ่งข้อ 3. และ 4.ไม่ได้ทำการคัดเลือกมา องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดจำนวน 2 ภาพ 
แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ประเพณี 1.1 การทำบุญไหว้พระธาตุประจำปีเกิด จำนวน 1 ภาพ 
1.2 การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 ภาพ องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 3 ภาพ 
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. วัดเกตการาม จำนวน 1 ภาพ 2. คริสตจักรที่ 1 จำนวน 1 ภาพ  
3. วัดซิกข์คุรุดูวารา จำนวน 1 ภาพ และองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจทั้งหมดจำนวน 6 ภาพ  
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ร้านค้า จำนวน 3 ภาพ 2. ร้านอาหาร จำนวน 2 ภาพ 3.โรงแรม 
จำนวน 1 ภาพ รวมทั้งหมด 24 ภาพ  

 
 

รูปที่ 6.30 แสดงการจำแนกหน่วยวิเคราะห์ทางสายตา 
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รูปที่ 6.31 แสดงการคัดเลือกภาพตัวแทนและภาพตัวแทนที่ถูกเลือก 
 

 ผลจากการคัดเลือกภาพตัวแทน( โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ ) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 
คน  เป็นผู้คนที่มีอายุ 20-40 ปี (ร้อยละ 32.5) อายุ 41-60 ปี (ร้อยละ 35.8) และอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป  (ร้อยละ 31.7) ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนในพ้ืนที่ชุมชน เนื่องจากมีถิ่นกำเนิดอยู่
ภายในพ้ืนที่  ทำให้ทราบข้อมูลและประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ชุมชนเป็นอย่างดี ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้เลือกภาพ ตัวแทนทั้งหมด 12 ภาพ โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ จากจำนวนภาพตัวแทน ทั้งหมด 24 
ภาพ ได้แก่ ภาพ  P16 ( วัดเกตการาม ) จำนวน 90 คน ภาพ P1 ( ลักษณะทางกายภาพ ) จำนวน 
85 คน ภาพ P13 ( สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ) จำนวน 75 คน ภาพ P10 ( สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ) ภาพ 
P9 ( สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ) จำนวน 68 คน ภาพ P17 ( วัดซิกข์คุรุดูวารา ) จำนวน 55 คน ภาพ  
P11 ( สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ) จำนวน 52 คน ภาพ P15 ( ประเพณีการทำบุญไหว้พระธาตุ ) จำนวน 
46 คน ภาพ P18 ( คริสตจักรที่ 1 ) จำนวน 44 คน ภาพ P22 ( ร้านขายของที่ระลึก ) จำนวน 42 
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คน ภาพ P23 ( โรงแรม ) จำนวน 30 คน และภาพ P24 ( ร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชน ) จำนวน 25 คน 
ดังแผนภูมิที่ 6.3 ( ผลการหาเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยใช้ภาพตัวแทน ) 
 

 
 

รูปที่ 6.32 แผนภูมิแสดงผลการหาเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยใช้ภาพตัวแทน 
 
 ผลจากการใช้คำถามปลายปิด เพ่ือหาเอกลักษณ์จาก 8 คำที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนวัดเกต
การาม ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน แบ่งเป็น จำนวน 40 คนได้เลือกคำที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม ดังนี้ 1.วัดเกตการาม จำนวน 30 คน 2.สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
จำนวน 22 คน 3.การอยู่ร่วมกัน 5 ศาสนา จำนวน 15 คน 4.ไหว้พระธาตุปีจอ จำนวน 12 คน 5.
ร้านอาหารริมแม่น้ำ จำนวน 9 คน 6.แม่น้ำปิง จำนวน 7 คน 7.โรงแรม จำนวน 3 คน และ 8.ตลาดว
โรรส จำนวน 2 คน ดัง 
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รูปที่ 6.33 แผนภูมิแสดงผลการหาเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยใช้คำถามปลายปิด 

 
 ผลจากการวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการามทั้ง 2 วิธีข้างต้นนั้น พบว่าผลของ
ทั้ง  2 วิธีนั้นมีความแตกต่างกัน โดยผลจากการตอบแบบสอบถามโดยใช้คำถามปลายปิดพบว่ามี
องค์ประกอบ ที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์สูงที่สุด ( 86 คะแนน ) รองลงมา คือ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ( 81  คะแนน ) ด้านกายภาพ ( 68 คะแนน ) และด้านเศรษฐกิจ ( 21 คะแนน ) และ 
ผลจากการตอบ แบบสอบถามโดยการคัดเลือกภาพตัวแทนพบว่ามีองค์ประกอบทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมสูงที่สุด ( 458 คะแนน ) รองลงมาคือด้านกายภาพ ( 440 คะแนน ) ด้านประวัติศาสตร์ 
415 คะแนนและด้าน เศรษฐกิจ ( 384  คะแนน ) ดังแผนภูมิที่ 6.5 ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาหา
เอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม ได้ผลการศึกษาที่มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุดจึงจำเป็นต้องนำ
การหาเอกลักษณ์ท้ัง 2 วิธีมาใช้เพ่ือให้ครอบคลุมการวิจัยมากท่ีสุดดัง ( แผนภูมิที่6.5 ) 
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รูปที่ 6.34 แผนภูมิ แสดงการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือหาเอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม 

 
 

รูปที่ 6.35 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการวิเคราะห์ผลของเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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 จากการศึกษาสัดส่วนของเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามจากทั้ง 2 
แบบ พบว่าชุมชนวัดเกตการาม มีเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
ด้านประวัติศาสตร์ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ29%  รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 26% 
และด้านเศรษฐกิจร้อยละ สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบทางด้านประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม
เป็นต้นกำเนิดขององค์ประกอบทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ทำให้เกิดสังคม
และวัฒนธรรมเกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น คนไทยเชื้อสายจีนได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในชุมชน 
นำไปสู่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนถึง
อิทธิพลของสถาปัตยกรรมของจีนแบบผสมในสมัยนั้น รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเกิดการ
ประกอบอาชีพภายในชุมชนตามมา จึงสามารถนำมาเป็นเครื่องมือประกอบการประเมินคุณค่าและ
วิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่อไป (แผนภูมิ6.6) 
 
6.6 การประเมินพื้นที่ท่ีมีคุณค่าความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม อำเภอ
เมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจำแนกองค์ประกอบที่สำคัญออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านกายภาพ องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ 
และองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและได้ทำการระบุตำแหน่งขององค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้ง 4 
องค์ประกอบลงในแผนที่ที่ได้จัดทำขึ้นเพ่ือนำมาใช้ในการประเมินคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมโดยได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของกฎบัตรเบอร์ร่า( Burra 
Charter )77 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ คุณค่าทางสังคม
วัฒนธรรม และคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการปรับหลักเกณฑ์
การประเมินเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ศีกษา (ตารางที่ 6.1) เพ่ือทำการวิเคราะห์หาว่าพ้ืนที่ใด
ในชุมชนที่มีคุณค่าอยู่ในระดับสูง ปานกลางและน้อยโดยใช้วิธีการซ้อนทับภาพรวมคุณค่าของ
ความสำคัญในแต่ละด้าน  
 6.6.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ         
      6.6.1.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพสูง 
     พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพสูงเป็นบริเวณที่มีความงามรวมถึงแง่มุมของการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัส วัดจากคุณภาพ เช่นรูปร่าง ขนาด สี พ้ืนผิว และวัสดุของตัวอาคาร (เช่น
หลักฐานทางกายภาพของภูมิทัศน์) ซึ่งในชุมชนวัดเกตการามนี้ มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน

 
 77 Australia Icomos ( 2013) .  Burra Charter & practice notes. Retrieved 2019, July 15. 
Australia: fromhttps://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/ 
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ดั้งเดิมที่มีการเรียงตัวเป็นแนวยาวตามริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ชุมชน โดยมี
องค์ประกอบของชุมชนริมน้ำ เช่น มีพ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณหลังบ้าน ท่าน้ำ ท่าเรือที่ยังมีการใช้
งานของบางบ้าน รวมไปถึงแนวตลิ่งธรรมชาติ แสดงออกถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม โดยมีกลุ่มของตัวอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมของพ้ืนที่ที่สะท้อนถึง
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพ รูปร่าง พื้นที่ใช้สอยของ
ตัวอาคาร การวางตัวอาคารหันหน้าสู่ริมแม่น้ำปิง วัสดุและสีของอาคารมีความผสมผสานลงตัวไปกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพสูงนั้นจะ
เรียงตัวกันอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำปิง และบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสายหลักของ
พ้ืนที่ชุมชนที่ศึกษา  
     6.6.1.2 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพปานกลาง 
     พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพปานกลางเป็นพ้ืนที่ที่ถัดออกมาจากบริเวณถนน
เจริญราษฎร์เป็นพ้ืนที่พักอาศัย ร้านค้า เป็นส่วนใหญ่ มีการตัดโครงข่ายถนนเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชน  
ทำให้มีการลดบทบาทของเส้นทางสัญจรทางน้ำลงไป แต่การสัญจรทางน้ำก็ยังคงมีอยู่สำหรับอาคาร
บ้านเรือน ที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยเส้นทางสัญจรทางน้ำ โดยอาศัยบ้านเรือนที่ถือครองกรรมสิทธิ์พ้ืนที่
ริมน้ำ นอกจากนี้ลักษณะอาคารสถาปัตยกรรมยังปรากฏหลักความเชื่อในการก่อสร้าง แต่มีการ
ลดทอนองค์ประกอบบางส่วน โดยใช้ การก่ออิฐฉาบปูนเข้ามาแทนการใช้ไม้ มีการใช้วัสดุในการ
ก่อสร้างให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ทั้งนี้พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพปานกลางส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณท่ีลึกเข้าไป จากริมแม่น้ำปิง และถนนเจริญราษฎร์ซึ่งเป็นถนนสายหลักของพื้นที่ชุมชน โดยจะ
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณริมถนนแก้วนวรัฐซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและถนนเจริญเมืองซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ
พ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม  
     6.6.1.3 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพน้อย 
     พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพน้อยในพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ที่สุญเสียองค์ประกอบ
ของลักษณะทางกายภาพ ชุมชนริมน้ำซึ่งเป็นรูปแบบชุมชนดั้งเดิมของพ้ืนที่ มีการตั้งถิ่นฐานตามแนว
โครงข่ายการสัญจรทางบก เป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีรูปแบบที่ไม่สามารถสะท้อนถึงการออกแบบที่แสดง
ถึงคติความเชื่อและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมชนใน
พ้ืนที่เป็นหลัก การใช้ประโยชน์ใช้สอยจากการสัญจรทางน้ำได้หายไป  ส่วนใหญ่เป็นอาคารราชการ 
สำนักงาน สถานีขนส่ง บริษัท ร้านค้า มีการใช้เส้นทางการสัญจรทางถนนเป็นหลัก โดยพ้ืนที่ชุมชนที่มี
คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพน้อยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมถนนบำรุงราษฎร์ หรือถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 11 สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการ
คมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็ นถนนที่อยู่
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ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ชุมชน เป็นถนนที่ตัดลงมาตามแนวยาวตัดกับถนนแก้วนวรัฐซึ่งอยู่ทาง
เหนือและถนนเจริญเมืองซึ่งอยู่ทางใต้ของพ้ืนที่ชุมชน 
     6.6.2 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
            6.6.2.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สูง 
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์สูงเป็นบริเวณที่มีการเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณ
พ้ืนที่ริมแม่น้ำปิงและสถานที่สำคัญในพื้นที่ สถานที่สำคัญทางศาสนา เช่น วัดเกตการาม คริสต์จักรที่1 
วัดซิกข์คุรุดูวารา มัสยิดอัตตักวา มีถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนที่มีการใช้งานหลักมาอย่างยาวนานกว่า 
500 ปี มีลักษณะอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน พ้ืนที่ชุมชนนี้มี
การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ อ่ืน  ๆ ได้สะดวกเพราะติดแม่น้ำสายหลัก ทำให้ พ้ืนที่มีคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์สูง  
            6.6.2.2 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ปานกลาง 
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ปานกลางเป็นบริเวณที่ถัดออกมาจาก
บริเวณริมแม่น้ำ และมีการกระจายตัวกันอยู่ภายในชุมชนไปทางด้านทิศตะวันออก ยังคงเหลือ
หลักฐานความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ปานกลางส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ของ
สถานที่ที่สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น โรงเรียน อาคารราชการ สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ มีการ
กระจายตัวตามบริเวณการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชน คือบริเวณรอบนอกของถนนเจริญราษฎร์  
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของพ้ืนที่ชุมชน   
            6.6.2.3 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์น้อย 
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์น้อย ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะเริ่มต้น ซึ่งพ้ืนที่ที่มีคุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์น้อยส่วนใหญ่จะไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในบริเวณพ้ืนที่
ชุมชนริมน้ำเดิม ได้แก่ พ้ืนที่ติดบริเวณถนนบำรุงราษฎร์  ซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้า ร้านค้า ร้านกาแฟ  
ห้างหุ้นส่วน บริษัท และอาคารสมัยใหม่ และบริเวณท่ีติดกับถนนเจริญเมืองบางส่วน  
     6.6.3 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
            6.6.3.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสูง  
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นบริเวณที่สามารถสะท้อน
รูปแบบของกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ที่แสดงถึงการใช้พ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ได้แก่ วัดเกตการามและ
ชุมชนวัดเกตการาม และ    ศาสนสถานอ่ืน ๆ เช่น วัดซิกข์คุรุดูวารา มัสยิดอัตตักวา คริสต์จักรที่1 
ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ร่วมกับชาวบ้าน รวมถึงมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และ
รองรับกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนโดยมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตของ



  152 

คนในพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของสภาพแวดล้อม โดยในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม  
มีวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความสำคัญกับพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) การล่อง
สะเปา สงกรานต์ รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สำคัญที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็น
พ้ืนที่ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและประเพณีที่สำคัญทางศาสนาที่มีความสัมพันธ์ต่อคติความเชื่อ 
เช่น การทำตุงทำโคม การฟ้อนรำ การรำตีกลองสะบัดชัย จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมสูง คือ บริเวณวัดเกตการาม ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานที่ได้รับผลกระทบ
จากแนวถนนที่ตัดเข้ามา แต่ยังคงเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาและวิถีชีวิต
และความเชื่อ  
            6.6.3.2 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมปานกลาง 
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมปานกลางเป็นบริเวณที่มีการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชนโดยมีการแสดงภูมิปัญญาหลงเหลืออยู่บ้าง ตามโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน 
แต่เริ่มมีการพ่ึงพาการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคน พ้ืนที่
ถูกใช้ทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ของกลุ่มคนในชุมชนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ที่ยังคง
รักษารูปแบบประเพณีและวิถีชีวิตทางความเชื่อที่สืบทอดกันมา อาจจะมีบางประเพณีบางอย่างที่สูญ
หายไปบ้าง พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณรอบนอกของ 
วัดเกตการามไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ซึ่งเป็นโรงเรียน และโรงแรมเป็นหลัก 
            6.6.3.3 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมน้อย 
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมน้อยเป็นบริเวณที่มีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ เป็นโรงแรม หอพัก ที่พักอาศัย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่
ชุมชน โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงทรัพยากรเดิมของพ้ืนที่ และหันไปพ่ึงพาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำ
ทรัพยากรจากนอกพ้ืนที่ชุมชนเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพแทน เช่น อาชีพค้าขาย ร้านอาหาร 
โรงแรม และการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว กระจายตัวอยู่ตามบ้านเรือน ที่พักอาศัย ร้านค้าของ
ชุมชนวัดเกตการาม โดยขยายตัวไปตามทิศตะวันออกของพ้ืนที่ชุมชน ติดกับถนนบำรุงราษฎร์ หรือ
ถนนทางหลวงหมายเลข 11  ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญอีกสายหนึ่งของชุมชน  
     6.6.4 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ  
            6.6.4.1 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจสูง  
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจสูงจะอยู่ตามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง หรือทาง
ฝั่งบริเวณด้านหลังวัดเกตการาม และบริเวณแนวถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนสายหลักของชุมชน  
มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และพิพิทธภัณฑ์ของชุมชนที่วัดเกตการามที่อยู่ภายใน  
วัดเกตการาม รายได้หลักของชุมชนจะส่วนใหญ่จะมาจากการค้าขายของคนในชุมชน เช่น ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ ร้านขายของที่ระลึกภายในชุมชนทำให้พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจสูง
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อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณด้านหลังวัดเกตการามและบริเวณด้านหน้าวัดเกตการามเป็นบริเวณท่ี
มีโรงแรม และร้านอาหารที่เก่าแก่และสวยงามภายในชุมชน เช่น โรงแรม 137 Pillar House และ
ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้าน Hinlay Kerry House เป็นร้านอาหารเก่าแก่ของ
ลูกสาวคุณตาแจ็ค เบน  
            6.6.4.2 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจปานกลาง 
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจปานกลางจะอยู่บริเวณถัดออกไปรอบนอกของ
วัดเกตการามซึ่งจะเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น การค้าขาย เป็นหลัก 
            6.6.4.3 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจน้อย  
            พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจน้อยจะเป็นย่านชุมชนที่อยู่ถัดออกไปบริเวณ
ถนนบำรุงราษฎร์ 
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6.7 การระบุคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม 
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ตารางที่ 6.2 แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน  การตั้งถิ่นฐานของพื้นที่บริเวณชุมชนดั้งเดิมนั้น มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ ำปิ ง เป็นแม่น้ ำสายหลักของพื้ นที่  มี
องค์ประกอบของชุมชนริมน้ำครบถ้วนในบริเวณเดียวกัน เช่น วัด ท่า
น้ำ ท่าเรือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมแม่น้ำปิงยังคงมีความสมัพันธ์
กับสภาพแวดล้อมริมน้ำ บางครัวเรือนบางบ้านมีการใช้ทรัพยากรทาง
น้ำอยู่บ้าง มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ขยายตัวออกไปตามแนวถนน
เจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน 

 กลุ่ ม การตั้ งถิ่ น ฐ านของชุมชนดั้ ง เดิ ม ไม่ มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ ซึ่งปรากฏองค์ประกอบของ
ชุมชนริมน้ำน้อยกว่า 3 องค์ประกอบ 

      โครงข่ายการสัญจร      พื้นที่ชุมชนปรากฏรูปแบบการตั้งถิ่นฐานโครงข่ายสัญจร โดยเป็น 
โครงข่ายดั้งเดิมของพื้นที่ คือการสัญจรทางน้ำ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ 
สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีชุมชนดั้งเดิม 

 พื้นที่ชุมชนยังปรากฏโครงข่ายดั้งเดิม คือ การสัญจรทางน้ำ แต่เริ่มมี 
โครงข่ายการสัญจรรูปแบบใหม่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน เป็นโครงข่ายการ  
ตัดถนนสายหลักและสายรองของพื้นที่ชุมชน 

 พ้นที่ที่ไม่ปรากฏโครงข่ายดั้งเดิม คือการสัญจรทางน้ำ บทบาทของ
การ สัญจรทางน้ำได้หายไปและมีโครงข่ายการใช้ถนนเข้ามาแทนที่ 
โดยมี การสัญจรทางถนนสายหลักและสายรองเพิ่มมากข้ึน  

 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

  
 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ตารางที่ 6.2 แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

พื้นที่เกษตรกรรมและ
โครงข่ายลำน้ำ 

 พื้นที่ชุมชนดั้งเดิมมีการใช้พื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ชุมชน
ดั้งเดิมมีการทำการเกษตร ทำนา บริเวณริมแม่น้ำ มีความสอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และเครือข่ายลำน้ำ เป็นพื้นที่ท่ี
มีการทำเกษตรกรรมของชุมชนริมน้ำซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาทาง
การเกษตร 

 พื้นที่ชุมชนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมอยู่บ้าง แต่
เริ่มมีความไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศดั้งเดิม เริ่มมีการปรากฏ
โครงข่ายถนนเข้ามายังพื้นที่เกษตรกรรม เครือข่ายล้ำน้ำต่าง ๆ ที่
เชื่อมต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมเริ่มหายไปบางส่วน เนื่องจากพื้นท่ีมีการ
ถมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น เช่น การสัญจร ทำถนน สร้างที่อยู่
อาศัยเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ีชุมชน 

 พื้นที่เกษตรกรรมได้หายไปไม่มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
ดั้งเดิมแล้ว ขาดความเช่ือมโยงกับเครือข่ายลำน้ำ คือแม่น้ำปิง ท่ียังคง
เหลืออยู่เป็นแม่น้ำสายหลักของพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมน้อยลง
ไปมาก บางบ้านยังคงทำเกษตรกรรมอยู่แต่เป็นการทำสวนหลังบ้าน
แบบเล็ก ๆ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ประดับ เท่านั้น  

สถาปัตยกรรมบา้นเรือน  กลุ่มของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่นั้นมีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีหลักความเชื่อในการก่อสร้างได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนท่ี
เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคแรก ๆ เป็นลักษณะของเรือนไม้ การก่ออิฐ
แบบจีนผสมเลือกใช้วัสดุและสีของตัวอาคารที่มีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีกรวางตัวของอาคารบ้านเรือนหันหน้าเข้าสู่รมิแม่น้ำปิง ซึ่ง
เป็นเส้นทางการสัญจรหลักของพื้นที่ชุมชน 

 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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น้อย 

สูง 
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ตารางที่ 6.2 แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

สถาปัตยกรรมบา้นเรือน  พื้นที่ชุมชนดั้งเดิมมีการก่อสร้างอาคารดั้งเดิมที่มีการสะท้อนการ
ออกแบบเฉพาะตัวที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ชุมชน 
ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนวัสดุและสี
ของอาคารให้ทันสมัยและทนทานมากขึ้น แต่ยังคงบริบทของ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของพื้นที่ชุมชนอยู ่

 กลุ่มอาคารบ้านเรือน ร้านค้าต่าง ๆ เป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีรูปแบบ
ลักษณะอาคารที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิม และไม่ได้
สะท้อนการออกแบบเฉพาะตัวดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชนได้ 

สถาปัตยกรรมทีเ่กิดจาก
ความเชื่อ 

 
 

 กลุ่มของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ ชุมชน มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมจองพื้นที่ชุมชน มีวัดเกตการามเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน วัดเกตการามยังคงมีสภาพที่
สมบูรณ์ และได้รับการดูแลบูรณะมาตลอด 

 สถาปัตยกรรมของพื้นที่ชุมชนยังให้ความเคารพกับพื้นที่ชุมชน บาง
อาคารสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนในอดีต แต่ก็ยังได้รับการดูแล 

 สถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างตามยุคสมัยมากข้ึน อาคารสถาปัตยกรรม
ที่เคยมีความสำคัญในอดีต แต่ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งรกร้าง เสื่อมโทรม 

สถาปัตยกรรมรูปแบบอื่น  สถาปัตยกรรมที่มีความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ มีการสะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น มีสภาพที่สมบูรณ์ 

 สถาปัตยกรรมที่ขาดการดูแล ขาดความกลมกลืน สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ แต่ยังคงแสดงถึงการใช้งานในปัจจุบัน 

 สถาปัตยกรรมถูกปล่อยทิ้งรกร้าง บางอาคารไม่ปรากฏให้เห็นแล้วใน
พื้นที่ชุมชน หรือถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปแล้ว 

 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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ตารางที่ 6.3 แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

เหตุการณ์ที่มีความสำคัญกับ
สถานท่ีชุมชน และบุคคลทาง

ประวัติศาสตร ์

 มีการปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของสถานที่ รวมถึง
บุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการ
จดบันทึกหลักฐานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเช่ือมโยงถึง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ท่ีมีความสำคัญภายในชุมชน 

 
 
 

ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญ ๆ 
สถานที่ บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เห็นและหลงเหลือเพียง
บางส่วน เช่น จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ชุมชน หรือจากการ
สัมภาษณ์ของคนในพ้ืนท่ีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน 

 ไม่มีการปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึง สถานที่สำคัญ และบุคคลสำคัญของพื้นที่
ชุมชนด้วย 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของพื้นที่ชุมชน 

 

 มีการค้นพบจุดกำเนิดเรื่องราว หรือวัตถุสิ่งของที่มีความสำคัญทาง
ประวัติ ศ าสตร์  รวม ไปถึ งพั ฒ นาการที่ ส ำคัญ ของพื้ นที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ภายในบริเวณชุมชนท่ีมีความสำคัญ 

 มีการจดบันทึกและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของคนในพื้นที่
ชุมชน เช่น ชาวบ้าน ผู้อาศัย  ลูกหลานของคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนมาอย่างยาวนาน 

 ไม่มีการพบจุดกำเนิด หรือหลักฐานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
และไม่มีการจดบันทึกเรื่องราว รวมถึงหลักฐานที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชุมชน 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 
 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 



  160 

 
 



  161 

ตารางที่ 6.4 แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 พื้นที่ทีมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต มีประเพณีวัฒนธรรมที่มี
ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ชุมชน 

 
 
 

พื้นที่ที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน โดย
เป็นประเพณีที่เกิดจากความเช่ือของคนในชุมชน มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา 

 พื้นที่ที่มีประเพณีวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนน้อยกว่า 3 ประเพณี
วัฒนธรรม โดยเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมและเริ่มมีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 

พื้นที่ท่ีแสดงออกถึง         
ภูมิปัญญาด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม  

 พื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงคติความเช่ือ แบบแผนทางภูมิปัญญาและ
การดำเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในชุมชนดั้งเดิม 
แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม การแสดง
ดนตรี การฟ้อนรำ  ศิลปะพื้นบ้าน และอาหาร 

 พื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงคติความเช่ือ แบบแผนทางภูมิปัญญาและ
การดำเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในชุมชนดั้งเดิม 
แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม การแสดง
ดนตรี ปรากฏ 3 รายการ 

 พื้นที่ที่มีการแสดงออกถึงคติความเช่ือ แบบแผนทางภูมิปัญญาและ
การดำเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนในชุมชนดั้งเดิม 
แสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น งานฝีมือ หัตถกรรม การแสดง
ดนตรี ปรากฏน้อยกว่า 3 รายการ 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 
 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ตารางที่ 6.4  แสดงผลการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามในตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบภูมิทัศน์

วัฒนธรรม 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

กิจกรรมและการใช้พื้นที่          
ของชุมชน 

 พื้นที่ทีมีความสัมพันธ์และมีรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละ
กลุ่มวัย มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ปรากฏการใช้พื้นที่ของคนทุก
กลุ่มวัย ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และคนชรา  

 
 
 

พื้นที่ทีมีความสัมพันธ์และมีรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละ
กลุ่มวัย มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ปรากฏการใช้พื้นที่ของคน
ร่วมกันเพียง 3 กลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ 

 พื้นที่ทีมีความสัมพันธ์และมีรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละ
กลุ่มวัย มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ปรากฏการใช้พื้นที่ของคน
ร่วมกันน้อยกว่า 3 กลุ่มวัย 

คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ 

 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 
 

องค์ประกอบภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

เศรษฐกิจชุมชน   พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจของชุมชนที่แสดงออกถึงการใช้ทรัพยากรภายใน
พื้นที่ แสดงเอกลักษณ์รวมถึงระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชน 
เช่นการค้าขายวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การทำเกษตรกรรม การทำธุรกิจ
ของคนในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเปิดพื้นท่ีเป็นร้านค้า พิพิธภัณฑ์ 

 
 
 

พื้นที่ที่มีเศรษฐกิจของชุมชนที่แสดงออกถึงการใช้ทรัพยากรภายใน
พื้นที่ แสดงเอกลักษณ์รวมถึงระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชน 
และเริ่มมีการทำเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน เช่น 
การค้าขายสินค้า ขายของทั่วไปในชุมชน 

 พื้นที่ที่ ไม่มีการแสดงออกถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน ไม่มีการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนเข้ามาเพื่อหารายได้ แต่เป็นการสร้างระบบ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้การพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ดั้งเดิมของพื้นที่ชุมชน 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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6.8 สรุปคุณค่าความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 จาการศึกษาองค์ประกอบและการประเมินคุณค่าความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยรวม
สูงจะอยู่ในบริเวณแนวริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก สายสำคัญของพ้ืนที่ชุมชน เป็นบริเวณที่ มี
การตั้ งถิ่นฐานในยุคแรกของพ้ืนที่ศึกษาที่ ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ สะท้อนออกมาในรูปแบบของ
การตั้งถิ่นฐานในบริบทของชุมชนริมน้ำ ซึ่งมีแม่น้ำเป็นเส้นทางการสัญจรที่มีความสำคัญมากในอดีต
ผสมผสานกับชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธ รวมถึงอีก 4 ศาสนาได้แก่ ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีความสำคัญกับคนในชุมชนเช่นกัน 
โดยชุมชนวัดเกตการามได้ชื่อว่า เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานและมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางกายภาพที่มีความเฉพาะตัว เช่นกลุ่ม
อาคารสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาคารเพ่ือการพาณิชยกรรม หรือ ห้องแถว มีการก่อสร้าง
อาคารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐ ฉาบปูน มีการใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการ
ก่อสร้างด้วย  อาคารเพ่ือการพักอาศัยแบบที่หนึ่ง หรือ เรือนไม้ มีลักษณะของตัวบ้านเรือน เป็น
ลักษณะแบบล้านนา โครงสร้างทำด้วยไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอ หรือแป้นเกล็ด อาคาร
พักอาศัยแบบที่สอง หรือเรือนผสมมีการสร้างขึ้นภายหลังโดยชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายในชุมชน 
ได้รับอิทธิพลแบบสถาปัตยกรรมยุโรปและบางหลังมีการผสมกับรูปแบบล้านนาและศิลปะพม่า ซึ่งเป็น
ที่นิยมของชนชั้นสูงในสมัยนั้น รวมไปถึงอาคารที่มีความสำคัญทางศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
แต่ละศาสนา ซึ่งกลุ่มของอาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น กระจายตัวอยู่ริมแม่น้ำ และถนนเจริญราษฎร์ ซึ่ง
เป็นถนนสายหลักของชุมชนมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณหลังบ้าน เช่น การ
ปลูกผักสวนครัว การทำนา ทำไร่ ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่ชุมชน รวมไปถึง
การมีประเพณีวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ที่สะท้อนความเชื่อและความศรัทธาที่มีในพระพุทธศาสนา 
เช่น การสร้างวัดเกตการาม ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 500 ปีทำให้บริเวณวัดเกตการาม
เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนที่ที่มีคุณค่าโดยรวมของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับสูง รวมถึงศาสน
สถานอ่ืน ๆ อีก 4 ศาสนา ที่มีความสำคัญกับพ้ืนที่ชุมชนมาตามลำดับ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและทำกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนทำให้
ชุมชนวัดเกตการามเป็นชุมชนที่มีความสำคัญกับจังหวัดเชียงใหม่และสามารถรักษารูปแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อไว้ได้ เป็นอย่างดีทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็น
องค์ประกอบทางกายภาพ  ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวโยงกันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันสะท้อนออกมาในรูปแบบของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการอยู่อาศัยริมน้ำที่ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์
ของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี(ตาราง 6.5) 
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ตารางที่ 6.5 สรุปการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม 

 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
6.9 สภาพปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 6.9.1 สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
    6.9.1.1 ปัญหาทางด้านกายภาพ          
    1) การสูญเสียคุณค่าทางอัตลักษณ์ของการตั้งถิ่นฐานชุมชนริมน้ำ  
    อัตลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจ คือ 
มีบริบทของชุมชนตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่พบได้ทางภาคเหนือรวมไปถึง
ภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทยที่มีบริบทของพ้ืนที่ชุมชนตั้งอยู่ริมน้ำมีการผสมกับคติความเชื่อทางศาสนา 
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีความสำคัญกับพ้ืนที่ชุมชนเกิดเป็นรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานที่เป็นรูปแบบเฉพาะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของชุมชนสามารถปรับตัวให้
อยู่กับพ้ืนที่ริมน้ำได้ ปัจจุบันการพัฒนาโครงข่ายทางคมนาคมทางบกได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชน การคมนาคมทางน้ำ  
มีการลดบทบาทลงทำให้มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปลี่ยนจากชุมชน
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ริมน้ำ มาเป็นชุมชนริมถนนที่มีการคมนาคมทางถนนเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นภายในพ้ืนที่แต่ก็
ยังคงมีการใช้การคมนาคมทางน้ำหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เริ่มมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมรูปแบบ
ใหม่เกิดขึ้นที่ไม่ได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิม เช่น การใช้วัสดุ สี หรือรูปแบบของตัว
อาคาร มีการสุญเสียองค์ประกอบที่สำคัญของชุมชนริมน้ำ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้มีการใช้งานแล้ว 
เช่น ท่าน้ำ ศาลาท่าน้ำ โรงจอดเรือ รวมถึงองค์ประกอบที่แสดงถึงความเชื่อต่าง ๆ ของคนในชุมชน 
เช่น การวางตัวอาคาร ทิศทาง การประกอบอาชีพ ที่มีการลดบทบาททางน้ำลงไปอย่างมาก เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้ทำให้ชุมชนเกิดความสูญเสียคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ และคนไทยในชุมชนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่ริมน้ำในอดีต   
                  

 
 

รูปที่ 6.36 อาคารสถาปัตยกรรมที่สูญเสียอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนริมน้ำ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

    รวมถึงในพ้ืนที่ชุมชนยังมีปัญหาในเรื่องของทางเดินเท้าริมถนนซึ่งมีเพียงระยะสั้น  ๆ 
และบางจุดไม่มีทางเท้าให้สำหรับคนเดินได้ ซึ่งต้องเดินริมถนน ซึ่งถนนเส้นนี้มีรถยนต์สัญจรไปมา
ตลอดทั้งวันและรวดเร็วมากทำให้อาจเกิดอันตรายกับผู้คนในชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนได้ บางจุดของพ้ืนที่มีการรุกล้ำบริเวณทางเท้าเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลและ
การระบายน้ำบริเวณถนนบางจุดยังมีปัญหาระบายน้ำได้ไม่ดี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่
บริเวณนั้น 
 

 
 

รูปที่ 6.37 แสดงภาพบรรยากาศพ้ืนที่ชุมชนที่ไม่มีทางเดินเท้า 
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รูปที่ 6.38 แสดงภาพบรรยากาศพ้ืนที่ชุมชนที่มีการรุกล้ำทางเท้า 
ที่มา : ผู้วิจัย,  2563 

 

    2)  สภาพแวดล้อมและลักษณะทางธรรมชาติของชุมชนเสื่อมโทรม 
    จากการลงพ้ืนที่สำรวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ชุมชน พบว่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก มีคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมลงเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมและมลพิษที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองเชียงใหม่ ตัวเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรเข้ามาอยู่อาศั ย
มากขึ้น เครื่องจักรและเทคโนโลยีมีมากขึ้นตามลำดับ รวมถึงบ้านเรือนมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ
เป็นผลให้แม่น้ำเน่าเสียระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงน้ำมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ลงในแหล่ง
น้ำ ทำให้คุณภาพน้ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ดังเช่นในอดีต นอกจากนี้พ้ืนที่
บริเวณริมน้ำของชุมชนก็มีสภาพที่เสื่อมโทรม พืชพรรณขาดการดูแลรักษาและมีจุดที่อับสายตา  
 

     
รูปที่ 6.39 ภาพบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนริมน้ำที่มีความเสื่อมโทรม 

 

รูปที่ 6.40 ภาพบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนริมน้ำที่เป็นจุดอับสายตา 
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รูปที่ 6.41 ภาพบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนที่ต้นไม้และพืชพรรณขาดการดูแลรักษา 
 

 
 

รูปที่ 6.42 ภาพบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนที่มีการระบายน้ำที่มีปัญหา 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 
    6.9.1.2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
    ในอดีตนั้นชุมชนวัดเกตการามเป็นชุมชนที่มีรายได้หลักของชุมชนมาจากการขนส่ง
สินค้าทางเรือ การค้าไม้  การทำการเกษตร ขายของสำริด เครื่องเงินต่าง ๆ ให้กับชาวต่างชาติ คนใน
พ้ืนที่และคนนอกพ้ืนที่ชุมชน แต่ในปัจจุบันนี้รายได้หลักของคนในชุมชนมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
ซ่ึงถ้าช่วงไหนที่เป็นช่วงเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเป็นจำนวนมาก 
เพราะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย มีประวัติศาสตร์เรื่องราวทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม
มาอย่างยาวนาน เป็นชุมชนที่มีความสำคัญกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
ในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้น ชื่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยวไปทั่วโลก ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกัน ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนวัดเกตการามได้ ซึ่งเหตุการณ์ณืนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร
สามารถคาดการณ์หรือวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ได้เลย ทำให้ชุมชนวัดเกตการามขาดรายได้จาก
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของพ้ืนที่ชุมชนไปเป็นจำนวนมาก เพราะในปัจจุบันพ้ืนที่ชุมชนได้มี 
ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน เมื่อชุมชน
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ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวภายนอกแล้ว ทางผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรจาก
เหตุการณ์ในครั้งนี้ แต่ชุมชนก็สามารถมีรายได้จากคนในชุมชนด้วยกันเอง โดยเป็นรายได้ที่มาจาก 
ร้านค้าภายในชุมชนที่มีการบริการให้กับคนภายในชุมชนด้วยกันเอง เช่น ร้านขายของชำภายในชุมชน 
ร้านซ่อมรถ ร้านปะยาง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขนม ที่ยังมีการดำเนินการประกอบอาชีพต่อไปเพ่ือ
ช่วยเหลือและบริการชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยชุมชนเอง 
 

 
 

รูปที่ 6.43 ภาพบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนประสบปัญหาขาดรายได้ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
 

       
       

รูปที่ 6.44 ภาพบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนประสบปัญหาขาดรายได้ 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 

ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 
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    6.9.1.3 ปัญหาทางด้านสังคม 
    1) การสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนด้านเกษตรกรรม 
    เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น การศึกษาของคนในพ้ืนที่ชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
บุตรหลานของคนในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่สูงในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ส่วนใหญ่เดินทางไปศึกษาภายนอกพ้ืนที่นอกจังหวัด หรือนอกประเทศ ทำให้คนรุ่นหลัง ๆ มาไม่ค่อย
ได้ให้ความสนใจกับการทำเกษตรกรรมเหมือนในอดีต เนื่องจากเป็นอาชีพที่เหนื่อยและมีรายได้น้อย
ทำให้คนรุ่นหลังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นซึ่งไม่เหมือบุตรหลานในสมัยก่อนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาหรือมีการศึกษาน้อยทำให้ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก จากการสอบถามคน
ในพ้ืนที่พบว่า มีทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ดีในอดีตแต่พอมาถึงปัจจุบันบุตร
หลานมีทางเลือกมากขึ้นในการประกอบอาชีพ ก็อยากจะสนับสนุนและส่งเสริมในด้านที่บุตรหลานมี
ความสนใจ ทำให้รูปแบบของภูมิปัญญาและวิถีชีวิตทางด้านการเกษตรของคนในชุมชนขาด  
การสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง 
    2) การสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชน 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามที่พบส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ เช่น การทำตุง ทำโคม งานหัตถกรรม งานฝีมือ งานสาน 
หรือประเพณีการละเล่นทางศิลปะของดนตรี เช่น การรำตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนรำ รวมถึงการแต่ง
กายด้วยชุดพ้ืนเมืองล้านนาของคนในชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนดั้งเดิม แต่จาก
กระแสของการพัฒนาเมืองที่เข้ามามีอิทธิพลกับพ้ืนที่ชุมชน ประกอบกับชุมชนวัดเกตการามเป็น
ชุมชนที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ 
ส่งผลทำให้วัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ที่มีความทันสมัยมากขึ้นขาดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ภูมิปัญญา การละเล่นที่เคยสร้างความ
บันเทิงและทำให้ผู้คนได้พบปะกันก็ถูกแทนที่ด้วยสังคมของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบัน ทำให้ผู้คนในชุมชนมีการพูดคุย พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกันน้อยลงส่งผลให้ในอนาคตอาจเกิด
การสูญเสียเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนที่ชุมชนไปอย่างน่าเสียดาย 
 6.9.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
     6.9.2.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ 
     1) รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงและมีการเปลี่ยนรูปแบบ 
     เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปอย่าง
รวดเร็วทำให้มีการพัฒนาและก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีอาคารสมัยใหม่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ชุมชน
โดยใช้วัสดุและโครงสร้างที่มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในอดีตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหลักจะเป็น
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วัสดุโครงสร้างที่ทำจากไม้ และในปัจจุบันยังขาดช่างท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างแบบเรือนไม้ในสมัยก่อน ส่งผลให้ในปัจจุบันการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสมัยใหม่ ที่ มี
การก่อสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การใช้งานของเจ้าของพ้ืนที่ ที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายภายใน
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์ในการตั้งถิ่นฐานของพ้ืนที่ชุมชนที่
มีความสำคัญกับพ้ืนที่ริมน้ำในอดีตและคติความเชื่อของคนในพ้ืนที่ชุมชน ส่งผลให้ พ้ืนที่ชุมชนมี
แนวโน้มที่รูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะลดลงไปตามเวลา 
 

 
 

รูปที่ 6.45 ภาพบรรยากาศอาคารสมัยใหม่ภายในพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มา ผู้วิจัย : (2563) 

 
     2 ) การคมนาคมทางบกในพื้นที่ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
     ปัจจุบันการคมนาคมในพ้ืนที่ชุมชนจะเป็นการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ในปัจจุบันมี
การใช้รถยนต์เข้ามาแทนที่การใช้เรือในการสัญจร เพ่ือขนส่งสินค้า เดินทางและเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนซึ่ งปัจจุบันการใช้เรือยังคงมีอยู่ แต่ใช้สำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพเป็นหลักเท่านั้น จากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษาพบว่า พื้นที่
การคมนาคมทางบกภายในชุมชนนั้น มีการใช้รถยนต์สัญจรผ่านเส้นนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนใน
พ้ืนที่ชุมชนเริ่มทรุดโทรมและมีปัญหาในเรื่องทางเดินริมถนน ซึ่งไม่มีทางเท้าสำหรับคนเดินและ
นักท่องเที่ยวภายในชุมชน รวมถึงมีการรุกล้ำพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล ทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
ทางเดินเท้าและการใช้ถนนของคนในพ้ืนที่ชุมชน สาเหตุอีกหนึ่งอย่างที่พบ คือ การสัญจรโดยรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือคนขับรถขับค่อนข้างเร็ว ภายในชุมชนมีถนนที่ไม่
ใหญ่มากนักอาจทำให้เกิดอันตรายกับคนในชุมชน หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่
ชุมชนได้  เวลาที่เกิดฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งการขยายตัวของการคมนาคม
ทางบกภายในพ้ืนที่ชุมชนนั้น ถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีทั้งถนนสายหลักและสายรองเกิดขึ้นภายใน
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พ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการขยายตัวการคมนาคมทางบกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการคมนาคมทาง
น้ำก็ถูกลดบทบาทลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน  
 

 
   

รูปที่ 6.46 ภาพบรรยากาศการคมนาคมทางบกภายในพื้นที่ชุมชน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 

 
 

รูปที่ 6.47 ภาพบรรยากาศการคมนาคมบริเวณแม่น้ำปิงในปัจจุบัน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 

     3 ) พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน 
     เนื่องจากการทำเกษตรกรรม การทำนา เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญของคนในพื้นที่
ชุมชนมาตั้งแต่อดีต แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการประกอบาชีพเกษตรกรรมไป
จากเดิม โดยปัจจุบันบ้านเรือนในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามได้ถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นร้านค้า 
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นหลัก ทำให้การใช้งานในพ้ืนที่ริมน้ำหรือพ้ืนที่ที่เคยทำ
การเกษตรดั้งเดิม ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากพ้ืนที่ที่เคยทำการเกษตรมาเป็นพ้ืนที่ริมน้ำที่พักผ่อนของ
นักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ในพ้ืนที่ชุมชนในส่วนของพื้นที่ริมน้ำ ที่ในอดีต
เคยเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตรนั้น ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่ร้านอาหาร บริเวณริมน้ำ หรือปลูกผัก
สวนครัวเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมไปถึงเป็นพ้ืนที่รองรับ นันทนาการ จัดกิจกรรมริมน้ำเพ่ือรองรับกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้  
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รูปที่ 6.48 ภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงบริเวณพ้ืนที่ริมแม่น้ำปิง 
มา : ผู้วิจัย, 2563 

 
     6.9.2.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
     ระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชุมชนในอดีตนั้นเป็นการทำเกษตรกรรมเป็นหลักรวมถึงการ
ส่งออกสินค้าในชุมชนและค้าขายไม้ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับคนในชุมชนมาตั้งแต่ในอดีต แต่
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพไปมากแล้วมีการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ของคนในพ้ืนที่ชุมชนต่อเนื่องเรื่อยมาตามลำดับ จากการสำรวจพ้ืนที่ชุมชนพบว่าลูกหลานของคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาที่สูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้นทำให้ไม่ได้สนใจการรับช่วงต่อใน
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การทำการเกษตรกรรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีต ประกอบกับมีทางเลือกที่เพ่ิมมากขึ้นในการประกอบอาชีพ 
มีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจแบบสมัยใหม่ เช่น การเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น โดยการนำ
เทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามาพัฒนาทางด้านการประกอบอาชีพมากขึ้นทำให้การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในรูปแบบเดิมๆไม่หลงเหลืออยู่แล้วในพ้ืนที่ชุมชนแห่งนี้ จะมีก็แต่สวนผักหลังบ้าน หรือ
การปลูกต้นไม้หลังบ้านเท่านั้น    
 

 
 

รูปที่ 6.49 ภาพบรรยากาศโรงแรม ภายในพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มา : ผู้วิจัย (2563) 

 

 
 

รูปที่ 6.50 ภาพบรรยากาศร้านขายของที่ระลึกภายในพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 

 

     6.9.2.3  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม   
     ในอดีตวัฒนธรรมท้องถิ่นของพ้ืนที่ชุมชนในด้านภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมมีความ
เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิม เช่น การทำตุงทำโคม การฟ้อนรำ การรำตี
กลองสะบัดชัย การเล่นดนตรีพื้นบ้านซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตและมี
ความสำคัญกับคนในพ้ืนที่ชุมชนมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงในด้านของทัศนคติความเชื่อหลักที่
เกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาพุทธ หรือมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีนที่
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แสดงออกทางประเพณีที่เก่ียวข้องกับคนในชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ การทำบุญ
เข้าวัด การล่องสะเปาและประเพณียี่เป็งหรือประเพณีการลอยกระทง เพ่ือเป็นการขอขมาแม่น้ำคงคา 
ตามคติความเชื่อที่มีการสืบทอดต่อกันมา ดังนั้นประเพณีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  
มีแนวโน้มที่จะได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคต หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณี  
เพราะเป็นประเพณีที่มีความสำคัญกับคนในพ้ืนที่ชุมชนมาอย่างยาวนาน โดยภูมิปัญญาทั้งหมด  
ที่กล่าวมานั้น มีการจัดทำกิจกรรมและจัดแสดงขึ้นภายในวัดเกตการาม ซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และ 
มีประวัติความเป็นมาที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่7 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกต
การาม ในตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์และการ
พัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน รวมไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
และการประเมินคุณค่าขององค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม เนื่องจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็น
องค์ประกอบที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนและมีความสำคัญต่ออการดำรงอยู่ของชุมชน
วัดเกตการามต่อไป 
 
7.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากคำถามการวิจัย 
 “องค์ประกอบ เอกลักษณ์ ที่สำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม คุณค่าความสำคัญที่ส่งเสริม 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของย่านชุมชนวัดเกตการามประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  
มีปัญหาทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนอย่างไรและมีแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมย่านชุมชนวัดเกตการามควรเป็นอย่างไร”      
 7.1.1 สรุปพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน         
 ช่วงท่ี 1 : ยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน (พ.ศ.2317- พ.ศ.2325)    
 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกิดขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ตั้งแต่ปลายสมัยการปกครองของพม่า 
เนื่ องจากมีการกล่ าวถึ งการใช้ท่ า เรือวัด เกตมาตั้ งแต่ช่ วงเวลาดั งกล่ าวต่อเนื่ องมาจนถึ ง  
สมัยรัตนโกสินทร์  เช่น เมื่อพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ.2317- 2325) เสด็จกลับจากการเดินทางไปเข้าเฝ้า
รัชกาลที่ 1 ที่กรุงเทพฯ  พระองค์เสด็จมาขึ้นที่ท่าวัดเกต ย่านนี้เริ่มมีความคึกคักมากตั้งแต่ช่วงปลาย
รัชกาลที่ 3 - ต้นรัชกาลที่ 4  เป็นต้นมา เมื่อการค้าทางเรือระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เติบโตมาก
ขึ้น ท่าวัดเกตได้กลายเป็นท่า เทียบเรือสำคัญของเรือสินค้าจากที่ต่าง  ๆ จนส่งผลให้ย่านวัดเกต
กลายเป็นแหล่งที่พักและอยู่อาศัยของ พ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวอังกฤษเข้ามาตั้งบริษัท
บอร์เนียวค้าไม้สัก ปัจจุบันคือโรงแรม 137  โรงแรม 137 พิลลาร์เฮาส์ เชียงใหม่ กลุ่ มหมอสอน
ศาสนาเข้ามาตั้งโรงพยาบาลแมคคอมิค โรงเรียนปริ้นส์ รอแยลวิทยาลัย  และโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
ชาวจีนเปิดร้านค้าขาย ซึ่งด้านหลังวัดเกตเคยเป็นที่นา ซึ่งคนสมัยนั้นเพิ่งจะมาเลิกทำในปี พ.ศ.504 ซึ่ง
สอดคล้องกับคำบอกเล่าของลุงแจ็ค ( จรินทร์ เบน )  และได้เกิดการขยายตัวพ้ืนที่ชุมชนไปตามแนว
ริมฝั่งแม่น้ำ ทำให้โครงข่ายลำน้ำถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานรวมไปถึง
รูปแบบของเกษตรกรรม มีอาคารที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน มีสถาปัตยกรรมที่มี
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ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ริมน้ำ และคติความเชื่อของคนในชุมชน ได้แก่ ชาวยุโรป อังกฤษ  และชาวจีน 
ที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนในตอนแรก และศาสนสถานได้แก่ วัด และสถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนาต่าง ๆ ที่มีรูปแบบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการกระทำของมนุษย์  
เรียกว่า “ภูมิทัศน์นำวัฒนธรรม” 
 ช่วงท่ี 2 : ยุคเปลี่ยนผ่านรูปแบบเกษตรกรรมการค้าทางน้ำ (พ.ศ.2326- พ.ศ.2437) 
 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงนี้ ยังคงเป็นกระบวนการที่เกิดจากการพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก แต่มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนธรรมชาติสะท้อนออกมาใน
ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเกษตรกรรมริมน้ำ และชุมชนการค้าทางน้ำแห่งแรกของจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเห็นได้จากระบบการค้าขายโดยใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก และการทำนาเกี่ยวข้าว 
รูปแบบสังคมยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก ในยุคนี้เมื่อระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนเริ่มมีความมั่นคง มีการขยายตัว ทำให้คนในชุมชนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สะท้อนออกมาในรูปแบบของการพยายามปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พัฒนาประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั้งประเพณีที่เกี่ยวกับ
ศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบ “ลักษณะเด่น
รวมกัน” 
 ช่วงท่ี 3 : ยุคเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางคมนาคม (พ.ศ.2438 - ปัจจุบัน) 
 เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ทั้งรูปแบบการตั้งถิ่นฐานริมน้ำเดิมมาเป็นชุมชนที่มีการขยายตัวตามแนวถนนที่ตัดเข้ามาสู่พ้ืนที่
ชุมชน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในช่วงนี้ อันเนื่องมาจากผลจากการตัดถนนเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่
ชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีการขยายตัวของชุมชนในรูปแบบ
ชุมชนสมัยใหม่ทำให้ พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติลดน้อยลง เป็นยุคที่มนุษย์มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบของธรรมชาติ ทำให้ความเชื่อ หรือ 
พิธีกรรมต่าง ๆ สูญหายไป องค์ประกอบของภูมิทัศน์เริ่มสูญหายไป ซึ่งเป็นรูปแบบของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมนำภูมิทัศน์” 
 ความเจริญรุ่งเรืองย่านวัดเกตยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นจนทุกวันนี้ จากอาคารที่เคยเป็นที่
อยู่อาศัยและบริษัทห้างร้านของชุมชนชาติต่าง ๆ ที่มีด้วยกันหลายศาสนา ทั้งชาวพุทธ ชาวคริสต์ 
อิสลาม และชาวซิกซ์ พบบ้านเรือนที่ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่อายุร่วม 100 ปี ทั้งบ้านเรือนที่
ทำด้วยไม้สักและอาคารก่ออิฐถือปูน บางแห่งถูกนำมาดัดแปลงเป็นร้านอาหาร เช่น เดอะ แกลเลอรี่ 
เป็นอาคารที่สร้างโดยชาวจีนโดยด้านหน้าเป็นแกลเลอรี่แสดงภาพเขียน และด้านหลังเป็นร้านอาหาร 
ด้วยความเป็นย่านเก่าและความสำนึกในการอนุรักษ์ชุมชนทำให้ชาวบ้านวัดเกตนำโดยลุ งแจ็ค 
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(ผู้จัดการบริษัทบอร์เนียว) ร่วมมือกันตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามในบริเวณวัดเกต ของที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ล้วนเป็นของในชุมชนที่ตกทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลาน เช่นเครื่องเงิน เครื่องแก้ว
เจียระไน เครื่องปั้นดินเผาจีนและของพ้ืนเมือง เป็นต้น ย่านชุมชนวัดเกตการามนอกจากจะเป็นย่าน
ประเพณีวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นความม่ังคั่งทางด้านภูมิปัญญาของชุมชนที่มีคุณค่ายิ่งอีกด้วย 
 7.1.2 สรุปองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน         
 จากการวิเคราะห์พัฒนาการทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละยุคของชุมชนวัดเกตการาม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรสำคัญ ได้แก่ รูปแบบของ
การตั้งถิ่นฐาน อาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  พ้ืนที่เกษตรกรรม โครงข่ายลำน้ำ โครงข่ายการ
คมนาคม ประเพณีวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางภูมิปัญญา ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรม
การใช้พ้ืนที่ แหล่งโบราณคดี และสถานที่สำคัญทางศาสนาและความเชื่อ  ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มี
ความเชื่อมโยงกันและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละช่วงสมัยที่เกิดข้ึน 
โดยเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม 
สอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญทาง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม   ของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่                    
 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพ ได้แก่ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะรูปแบบ
อาคารทางสถาปัตยกรรม โครงข่ายการสัญจรภายในพ้ืนที่  รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ การตั้งถิ่น
ฐานแบบริมน้ำใกล้พ้ืนที่เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำที่มีวัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาร่วมกับ
หน่วยงานราชการ  การตั้งถิ่นฐานแบบริมถนน ซึ่งการตั้งถิ่นฐานในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละยุคสมัยสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลาอย่างรวดเร็ว การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนถึงคติความเชื่อที่ผสมกันระหว่างเชื้อชาติ
ของคนในพ้ืนที่ชุมชน ประกอบไปด้วย ชาวยุโรป คนจีน คนไทย จำแนกออกเป็นเรือนพ้ืนถิ่น  
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ สถาปัตยกรรมประเภทพาณิชยกรรม สถาปัตยกรรมเพ่ือการพักอาศัย และ 
กลุ่มสถาปัตยกรรมทางศาสนา  5 ศาสนาได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ ประกอบด้วย 
วัดเกตการาม  คริสตจักรที่1 วัดซิกข์คุรุดูวารา มัสยิดอัตตักวา และศาลเจ้าที่ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ชุมชน  
นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมรูแปบบอ่ืนที่เป็นส่วนประกอบของชุมชนเป็นรูปแบบอาคารสมัยใหม่
สำหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมและโครงข่ายลำน้ำ ประกอบด้วย พ้ืนที่ทำนา ทำสวน ด้านโครงข่ายการ
สัญจรในพ้ืนที่ ประกอบด้วยโครงข่ายการสัญจรทางน้ำ ปัจจุบันมีเพียงเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงเท่านั้น 
ท่าเรือริมแม่น้ำ ทางเดินริมน้ำส่วนตัวของบริเวณบ้านของคนในพ้ืนที่ชุมชน โครงข่ายการสัญจรทางบก
ซึ่งมีการขยายตัวเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนอย่างรวดเร็ว 
 



 

 องค์ประกอบภู มิทัศน์ วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์  ได้แก่  เหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่สำคัญทางศาสนาและคติความเชื่อภายในพ้ืนที่ชุมชน เช่น วัดเกตการาม 
รวมถึงศาสนสถานที่สำคัญของศาสนาอ่ืน ๆ เช่น โบสถ์คริสตจักรที่ 1 วัดซิกข์คุรุดูวารา พิพิทธภัณฑ์
บ้านบอร์เนียว 137 เสา ที่เป็นที่ตั้งของบริษัทค้าไม้บอร์เนียวในอดีต ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2432 โดย
นายหลุยส์ ที เลโอโนแวนส์ผู้จัดการคนแรกของบริษัท  ต่อมา ผู้จัดการคนสุดท้าย คือนาย วิลเลี่ยม 
เบนส์ ได้ซื้อไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเมื่อปี พ.ศ.2482 และได้ยกให้กับลูกของท่านคือคุณตาแจ็ค เบนส์ 
ก่อนที่จะขายให้กับ บริษัท วงศ์พันเลิศ จำกัด เพื่อพัฒนาเป็นโรงแรม 137 Pillars House ในปัจจุบัน 
รวมถึงบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฎบันทึกในพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่ พระเจ้าสามฝั่ง
แกน พระราชบิดาของพญาติโลกราช โดยมีพระยาเมือง พระยาคำ และพระยาลือ มีบริวารทั้งหมด 
2,000 คนในการก่อสร้างวัดเกตุการาม ประวัติของวัดเกตนั้นได้แสดงไว้ใน(ศิลาจารึกซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ของวิหาร)  นายอีเชอร์ ซิงห์ ชาวซิกข์คนแรกที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ และมีนายรัตตัน 
ซิงห์ นายเกียน ซิงห์ นายวาเรียอาม ซิงห์ และนายอมารดาส ซิงห์ ได้พร้อมกันจัดตั้งศาสนสถานหรือ
วัด (Gurdwara)ซิกข์ขึ้นเพ่ือใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ดร.แดเนียล แม็กกิลวารีและภรรยา ผู้ก่อตั้ง
คริสตจักรที่ 1 และ นายแจ็ค เบนส์ บุคคลที่ริเริ่มก่อตั้งพิพิทธภัณฑ์วัดเกตการาม อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ซึ่งบุคคลที่กล่าวมานี้ถือว่ามีความสำคัญลำดับต้น ๆ กับชุมชนวัดเกต
การามอย่างยิ่ง   
 องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ชุมชน เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่เก่าแก่ท่ีมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็นประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา 
เช่น ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่มีมาอย่าง
ยาวนาน ประเพณีสงกรานต์หรือที่คนเมืองเหนือเรียกว่า ‘ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง’ ในเทศกาลสงกรานต์มี
ประเพณีสำคัญหลายประการที่ชาวเชียงใหม่ยึดถือปฏิบัติ แต่ละประเพณีล้วนมีความหมายและ
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวทั้งสิ้น ประเพณีต่าง ๆ เริ่ม
จากวันที่ 13 จนถึง 15 เมษายนของทุกปี ประเพณีการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งวัดเกตการามเป็น
วัดประจำปีจอ ซึ่งผู้ที่เกิดในปีจอจะนิยมมาไหว้สักการะบูชาพระเกฬแก้วจุฬามณีที่วัดเกตการามแห่งนี้  
ประเพณีการล่องสะเปา  
 จากการที่สอบถามคนในชุมชนพบว่า ประเพณีการล่องสะเปานี้ได้เหลือน้อยและไม่ค่อยพบ
ในเมืองเชียงใหม่แล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ทางภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของพ้ืนที่
ที่ทำการศึกษาเช่นกัน เช่น การระบำตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนรำ การทำตุงทำโคม การทำเครื่องเขิน 
การทำเครื่องปั้นดินเผา การเล่นดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้านในงานประเพณีต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะจัดขึ้น
ภายในวัดเกตการามทั้งหมด สำหรับกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ พื้นที่ภายในวัดเกตการามจะเป็นพ้ืนที่ที่มีคน
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ทุกกลุ่มทุกวัยมารวมตัวกันเพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะ
เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ 
 จากการลงสำรวจภาคสนามพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ
รองลงมา ด้านกายภาพ ได้แก่ ภูมิประเทศ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และแม่น้ำปิง 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ วัดเกตการาม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น การอยู่ร่วมกัน 5 ศาสนา และ
การไหว้พระธาตุประจำปีจอ ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดเกตการาม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และ  
การไหว้พระธาตุประจำปีจอ และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และตลาดวโรรส  
ทั้ง 4 องค์ประกอบที่กล่าวมานี้ เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญกับชุมชนวัดเกตการามทั้งสิ้น 
 7.1.3 สรุปเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน     
 ผลจากการวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการามทั้ง 2 วิธีข้างต้นนั้น พบว่าผลของ
ทั้ง 2 วิธีนั้นมีความแตกต่างกัน โดยผลจากการตอบแบบสอบถามโดยใช้คำถามปลายเปิดพบว่ามี
องค์ประกอบที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์สูงที่สุด ( 86 คะแนน ) รองลงมา คือ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ( 81 คะแนน ) ด้านกายภาพ ( 68 คะแนน )และด้านเศรษฐกิจ ( 21 คะแนน )และผลจาก
การตอบแบบสอบถามโดยการคัดเลือกภาพตัวแทนพบว่ามีองค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
สูงที่สุด ( 458 คะแนน ) รองลงมาคือด้านกายภาพ ( 440 คะแนน ) ด้านประวัติศาสตร์ 415 คะแนน
และด้านเศรษฐกิจ ( 384  คะแนน ) ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาหาเอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม
ได้ผลการศึกษาที่มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุดจึงจำเป็นต้องนำการหาเอกลักษณ์จากทั้ง 2 วิธีมาใช้
เพ่ือให้ครอบคลุมการวิจัยมากท่ีสุด ( ดังแผนภูมิที่ 7.1 ) 
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รูปที่ 7.1 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ผลการศึกษาเอกลักษณ์ของชุมชนวัดเกตการาม 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 

 จากการศึกษาสัดส่วนของเอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการามจากทั้ง 2 
แบบ พบว่าชุมชนวัดเกตการาม มีเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้าน
ประวัติศาสตร์ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ29% รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ร้อยละ 26% และ
ด้านเศรษฐกิจร้อยละ 16% สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบทางด้านประวัติศาสตร์และสังคม
วัฒนธรรมเป็นต้นกำเนิดขององค์ประกอบทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจึง
สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณค่าและวิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมต่อไป ( ดังแผนภูมิที่ 7.2 ) 
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รูปที่ 7.2 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการวิเคราะห์ผลการหาเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ 

วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
 เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการามเกิดจากการผสานกันระหว่างองค์ประกอบ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์มาเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านกายภาพและ
ด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยเอกลักษณ์หลัก ได้แก่ วัดเกตการาม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น การอยู่ร่วมกัน 5 ศาสนาและลักษณะภูมิประเทศและเอกลักษณ์รองได้แก่ 
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ไหว้พระธาตุประจำปีจอ ร้านอาหาร โรงแรม และตลาดวโรรส   
 7.1.4 สรุปการประเมินคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน       
 จากการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกต
การาม ได้มีการแบ่งพ้ืนที่ที่มีคุณค่าออกป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรียภาพ ด้านประวัติศาสตร์ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจโดยได้สรุปเนื้อหาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 พื้นที่ที่ มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ จะเรียงตัวกันอยู่ตามแนวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง  
มีลักษณะการ ตั้งถิ่นฐานในบริบทชุมชนริมน้ำและบริเวณพ้ืนที่ด้านในบริเวณซอยด้านหน้า  
วัดเกตการาม พ้ืนที่ที่มี คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพเป็นบริเวณที่มีความงาม รวมถึงแง่มุมของการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส วัด จากคุณภาพ เช่นรูปร่าง ขนาด สี พื้นผิวและวัสดุของตัวอาคาร (เช่นหลักฐาน
ทางกายภาพของภูมิ ทัศน์) ซึ่งในชุมชนวัดเกตการามนี้ มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมที่มี
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การเรียงตัวเป็นแนวยาวตามริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของพ้ืนที่ชุมชน โดยมีองค์ประกอบของ
ชุมชนริมน้ำ เช่น มี พื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณหลังบ้าน ท่าน้ำ ท่าเรือที่ยังมีการใช้งานของบางบ้าน 
รวมไปถึงแนวตลิ่ง ธรรมชาติ แสดงออกถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
มีรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมที่ออกแบบตามความเชื่อของคนในพ้ืนที่ชุมชนหลากหลายศาสนา เช่น 
การออกแบบอาคารหันหน้าเข้าสู่ริมแม่น้ำปิง มีการยกใต้ถุนสูง มีพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์
กับโครงข่ายลำน้ำ การทำนา ปลูกสวนในอดีตซ่ึงสะท้อนลักษณะของชุมชนริมน้ำได้อย่างสมบูรณ์ 
 พื้นที่ท่ีมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  จะอยู่ที่บริเวณวัดเกตการาม และสถานที่สำคัญทาง
ศาสนาได้แก่ คริสต์จักรที่1 วัดซิกข์คุรุดูวารา มัสยิดอัตตักวา ภายในชุมชน รวมไปถึงบ้านพิพิทธภัณฑ์
ค้าไม้ของบริษัทบอร์เนียว เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีความสำคัญในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรก 
และเป็นบริเวณที่มีเรื่องราวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยได้มีการบันทึกข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร มีหลักฐานที่ยืนยันและพิสูจน์ได้ เป็นพ้ืนที่ที่มีการเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณพ้ืนที่ริมแม่น้ำปิง มี
ถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนที่มีการใช้งานหลักมาอย่างยาวนานกว่า 500 ปี มีลักษณะอาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน พ้ืนที่ชุมชนนี้มีการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อ่ืน  ๆ ได้
สะดวกเพราะติดแม่น้ำสายหลัก ทำให้พ้ืนที่ชุมชนมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีประวัติความ
เป็นมาอย่างยาวนาน จนทำให้เกิดรูปแบบขององค์ประกอบอ่ืน  ๆ ตามมา เช่น การตั้งถิ่นฐาน 
ประเพณีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 
 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปรากฎอยู่ในบริเวณศาสนสถานสะท้อน
รูปแบบของกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ที่แสดงถึงการใช้พ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ได้แก่ วัดเกตการามและ
ชุมชนวัดเกตการามและศาสนสถานอื่น ๆ เช่น วัดซิกข์คุรุดูวารา มัสยิดอัตตักวา คริสต์จักรที่1 ล้วนแต่
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ร่วมกับชาวบ้าน รวมถึงมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน และรองรับ
กิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนโดยมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตของคนใน
พ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของสภาพแวดล้อม โดยในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม มีวัฒนธรรม
และประเพณีที่มีความสำคัญกับพ้ืนที่ชุมชน ได้แก่ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) การล่องสะเปา 
สงกรานต์ รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สำคัญที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นพ้ืนที่
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและประเพณีที่สำคัญทางศาสนาที่มีความสัมพันธ์ต่อคติความเชื่อ เช่น 
การทำตุงทำโคม การฟ้อนรำ การรำตีกลองสะบัด สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 พื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ  ปรากฎอยู่ในบริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ วัดเกตการามและ
บริเวณริม ฝั่งแม่น้ำปิง โดยมีแนวถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนสายหลักของชุมชน รายได้หลักของชุมชน
ส่วนใหญ่มา จากการค้าขาย เช่น เปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ ร้านขายของที่ระลึก ซึ่ง
แต่ละร้านถือเป็น ร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน บางร้านทำเป็นพิพิทธภัณฑ์เพ่ือบอกเล่า
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เรื่องราวของชุมชนวัดเกต การาม ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารบ้านพักอาศัยที่อยู่มายาวนานและเป็นคนใน
พ้ืนถิ่นดั้งเดิมมาเปิดกิจการ เพิ่มข้ึน ลูกหลานยังคงเก็บลักษณะทางกายภาพเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย และ
รายได้อีกทางหนึ่ง คือ รายได้ จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในชุมชนแห่งนี้อีกด้วย  
 จากการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมสามารถสรุปสัดส่วนในด้านต่าง ๆ ออกมาดังนี้ จาก
แผนภูมิจะเห็นได้ว่า คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่อยู่ในระดับสูงจะมีสัดส่วนที่เท่ากันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสุนทรียภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านประวัติศาสตร์ รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ 
คุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่อยู่ในระดับปานกลางมีสัดส่วนที่เท่ากันทุกด้าน และคุณค่าภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมีสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสุนทรียภาพ อาจกล่าวได้ว่าสัดส่วนของทั้ง 3 ด้าน ที่อยู่ 
ในระดับสูงและระดับปานกลาง อาจมีความสัมพันธ์กันกับชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้เป็นสำคัญ   
( แผนภูมิที่ 7.3 ) 
 

 
รูปที่ 7.3 แผนภูมิแสดงสัดส่วนสรุปการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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7.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์เอกลักษณ์หลักและเอกลักษณ์รอง 
 7.2.1 เอกลักษณ์หลักภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม 
 1) วัดเกตการาม เสนอให้มีการควบคุมรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างภายในวัด เช่น ขนาด วัสดุ สี 
 2) สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เสนอให้มีการกำหนดรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างให้มีรูปแบบเดียวกัน 
และควบคุม วัสดุ ขนาด สี และความ 
 3) การอยู่ร่วมกัน 5 ศาสนา กำหนดให้มีงานหรือกิจกรรมที่แต่ละศาสนาสามารถทำร่วมกัน
ในพ้ืนที่สาธารณะได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา เช่น กิจกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรืองาน
ประจำปี 
 4) ลักษณะภูมิประเทศ  เสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทัศนียภาพภายในพื้นที่
ชุมชน เช่น ทางเดินเท้า และ พ้ืนที่สาธารณะของชุมชน 
 7.2.2 เอกลักษณ์รองภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม 
 1) รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน เสนอให้มีการควบคุมรูปแบบของอาคาร ขนาด วัสดุ สี และความ
สูง และมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 2) ไหว้พระธาตุประจำปีจอ เสนอให้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึง
ความสำคัญของวัฒนธรรมโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  
 3) ร้านอาหารและโรงแรม เสนอให้มีการกำหนดรูปแบบของอาคาร ขนาด วัสดุ สี และความ
สูง ส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่ชุมชนมีรายได้ สามารถอยู่ ได้ด้วยตัวเอง และควบคุมปริมาณของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 4) ทัศนียภาพในชุมชน เสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง 
จัดทำพ้ืนที่ทางเดินเท้าให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย และจัดทำเพ่ิมทางระบายน้ำภายในบริเวณพ้ืนที่
ชุมชน 
 
7.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1 ) กำหนดรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนให้มีองค์ประกอบเดียวกัน 
 การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ขึ้นมาภายในชุมชนนั้นย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพ
โดยรวมของพ้ืนที่ชุมชนริมแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหลักของพ้ืนที่ชุมชน โดยกำหนดให้มี
การออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับความเป็นมาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มีมาอย่าง
ยาวนานเช่น การใช้วัสดุ การใช้สี ความสูง และองค์ประกอบของตัวอาคารตามที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพ่ือการอยู่อาศัย เช่น รูปแบบของอาคารที่พักอาศัยควรเป็นรูปแบบอาคารไม้ และอาคารก่ออิฐแบบ
จีน ซึ่งถือเป็นลักษณะดั้งเดิมของพ้ืนที่ชุมชน วัสดุของตัวอาคารควรเป็น วัสดุที่ทำมาจากไม้และปูน สี
ของตัวอาคาร ควรเป็นสีธรรมชาติของวัสดุจากไม้ หลังคา ควรเป็นทรงจั่วและปั้นหยา และโรงแรม 
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ร้านอาหาร ร้านค้าภายในชุมชนก็ควรจะยึดการออกแบบเหมือนกัน ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือจาก
คนในพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก เพราะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย ส่วนอาคารดั้งเดิมที่
มีอยู่แล้วก็ให้อนุรักษ์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบเดิมเอาไว้เพ่ือรักษารูปแบบของอาคารเก่าแก่
ภายในพ้ืนที่ชุมชนให้คงอยู่อย่างถาวรและยั่งยื่นตลอดไป รวมถึงการเพ่ิมทัศนียภาพที่สวยงามและใช้
งานได้จริงบริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งชุมชนวัดเกตการาม คือการทำทางเดินเท้าตลอดบริเวณแนวริมแม่น้ำ 
บ้านเรือนอาคารและร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำควรให้ความร่วมมือ และรักษาความสะอาดเพ่ือภูมิทัศน์
ที่ดีและสวยงามภายในชุมชน  
 

    
รูปที่ 7.4 แสดงทัศนียภาพบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งบริเวณชุมชนวัดเกตการาม 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2563 
 

 2) ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทัศนียภาพภายในพื้นที่ชุมชน 
 จากการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนวัดเกตการามนั้น พบว่าพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามยังขาดการดูแล
และปรับปรุงพ้ืนที่ชุมชนอีกหลายจุด ข้าพเจ้าจึงขอเสนอะแนะให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่
ชุมชนดังนี้ 
 2.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำ บริเวณหน้าคริสตจักรที่ 1 ให้ดูสะอาด
สวยงาม ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่อนข้างจะเป็นจุดอับสายตา อันตราย มิจฉาชีพ
ค่อนข้างเยอะ เพราะถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่นำสายตา และเป็นจุดที่มีความสำคัญของพ้ืนที่ชุมชนอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นที่รวมตัวของคนในพ้ืนที่ชุมชน และเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจของพ้ืนที่ชุมชน
แห่งนี้ โดยรูปแบบควรใช้วัสดุก่ออิฐฉาบปูน เป็นขั้นบันไดลงไปริมแม่น้ำปิง และมีที่นั่งที่ทำมาจากวัสดุ
จากไม้ หรือวัสดุจากธรรมชาติ มีการปลูกต้นไม้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลานเอนกประสงค์ริมน้ำ 
หรือเวทีสำหรับใช้จัดกิจกรรมที่สำคัญภายในชุมชน  ซึ่งถือเป็นจุดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ชัดเจน และเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่าองค์ประกอบ
ทางสังคมและวัฒนธรรม และองค์ประกอบทางด้านประวัติศาสตร์เป็นต้นกำเนิดให้เกิดองค์ประกอบ
ทางกายภาพและองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจตามมา 
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 2.2)  จัดทำพ้ืนที่ทางเดินเท้าให้สะอาดเรียบร้อย และปลอดภัย ซึ่งจากการลงสำรวจพ้ืนที่ 
ชุมชนนั้น พบว่าชุมชนแห่งนี้ยังขาดพ้ืนที่ทางเดินเท้า ซึ่งถือว่าจำเป็นมากสำหรับพ้ืนที่ชุมชน เพราะ
ชุมชนแห่งนี้มีทั้งนักท่องเที่ยว รวมไปถึงคนที่สนใจในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเข้า มาเยี่ยมชม
และให้ความสนใจกับพ้ืนที่ชุมชนเป็นอย่างมาก จึงขอเสนอให้มีการจัดทำทางเดิน เท้าเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวภายในชุมชนแห่งนี้  
 2.3)  จัดทำและเพ่ิมทางระบายน้ำบริเวณภายในชุมชน เนื่องจากพบว่า หน้าฝนมีน้ำท่วมขัง 
และน้ำระบายช้าอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำทิ้งจากบ้านเรือนภายในชุมชนลงสู่ แม่น้ำ เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพน้ำเสีย ควรมีการสร้างความรู้เรื่องการจัดทำบ่อหรือถัง  ดักไขมันก่อน
ระบายลงสู่แม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติของพ้ืนที่ชุมชน 
 3)  เสริมสร้างให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน 
 มีการจัดประชุมและอบรมเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนที่มี
การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ำ รวมไปถึงปลูกฝังการอนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน การประกอบอาชีพภายในพ้ืนที่ชุมชนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ถ้าเกิด
วิกฤตเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนได้ เช่น สถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2563ภายในประเทศไทยนั้น ก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและรวมถึงประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้ด้วย ถ้าชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันหารายได้จาก
ชุมชนด้วยกันเองก็จะสามารถอยู่ได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน และผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้
ด้วยดี ซึ่งจะเป็นวิธีการที่สามารถรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการ
สอบถามคนในพ้ืนที่พบว่า ชุมชนแห่งนี้มีกลุ่มหัวหน้าชุมชนเป็นแกนนำหลัก ในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งถ้าหากมีการส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่มแกนนำได้โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น 
 4) จัดทำแนวทางการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมเศรษฐกิจและอนุรักษ์ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม 
 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่นการทำตุงทำโคม การทำเครื่องเขิน เป็นงานหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชน โดย
สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้และพัฒนางานหัตถกรรมให้มีความร่วม
สมัยมากยิ่งขึ้น ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมในการสร้างตลาด หรือช่วยเป็นสื่อกลางในก าร
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปได้ สร้างเครือข่ายของตลาดให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น   
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 ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชน มีการนำเสนอและประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ชุมชนให้
เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ งานเทศกาลประจำปีซึ่ง
มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพ้ืนที่ได้  ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวและมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและดูแล
ชุมชน ควรมีการปลูกฝังวางรากฐานให้เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่งเสริมให้
เยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ในการแนะนำการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็น
คุณค่าและความสำคัญของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการามแห่งนี้ 
 มีการจัดทำมาตรการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนควบคู่ไปกับการ
บังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ โดยการสร้างแรงจูงใจของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในชุมชน โดยอาจจะเป็นการมอบรางวัลหรือยกย่องเชิดชูสำหรับผู้
ที่มีส่วนร่วมในการรักษาชุมชนในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านประเพณีและวัฒนธรรม และการรักษารูปแบบ
อาคารทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของพ้ืนที่ชุมชน  
 
7.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 จากการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
มีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไปดังนี้ 
 1) ควรศึกษาปัญหาเบื้องต้นของพ้ืนที่ชุมชน รวมไปถึงข้อมูลของพ้ืนที่ชุมชน สถานที่ที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ ก่อนลงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการลดปัญหาการลงพ้ืนที่ของชุมชน  
ที่อาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้ง ทำให้ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน  
 2) จัดทำและเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนอย่างเป็นระบบโดยให้เป็นพ้ืนที่ชุมชน
ตัวอย่างที่ดีและสมบูรณ์เพ่ือให้เป็นแบบอย่างของชุมชนอ่ืน ๆ ในการศึกษาข้อมูล และให้เกิดการ
เรียนรู้ในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนได้ 
 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรเข้ามาดูแลและให้ความรู้รวมไปถึงการลงพ้ืนที่ศึกษา
ข้อมูลอย่างจริงจัง รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ปัญหาและดูแลชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด มีการประเมินผลการดำเนินงาน
และเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพ้ืนที่ได้  
 4) จัดให้มีการประชุมหัวหน้าแกนนำของชุมชนและลงพ้ืนที่ภายในชุมชนเป็นประจำ เพ่ื อ
วิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป  
 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดคุณค่าต่อไป   
 6) ควรเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น สถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาและทำวิจัยในครั้งนี้เช่นกัน 
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 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ทางผู้วิจัยได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ เอกลักษณ์ของ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรของชุมชนวัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็น
การศึกษาในวิชาสุดท้ายของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ทางผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งทางผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และสามารถนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในอนาคตได้ต่อไป  
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แบบสอบถามชุดที่ 1 
แบบสอบถามเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย นางสาวณัฎฐ์สิณี  รุ่งเพ็ชรมณี  รหัส 60060204                                                     
แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา
องค์ประกอบชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่”ตามหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คำชี้แจง    แบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไปเพ่ือหาเอกลักษณ์ของชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้     
              ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว                                                                                          
              ส่วนที่ 2 : คำถามปลายปิด 
              ส่วนที่ 3 : ภาพตัวแทน 
แบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไป                  
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว        
1.1 เพศ           (1) ชาย         (2) หญิง                   
1.2 อายุ...........ปี          
1.3 ระดับการศึกษา 

(1) ต่ำกว่าประถมศึกษา          (2) ประถมศึกษา            (3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช. 

  (4) อนุปริญญา/ปวส.              (5) ปริญญาตรีขึ้นไป 
1.4 ศาสนา 
       (1) พุทธ          (2) คริสต์        (3) อิสลาม          (4) ฮินดู          (5) ซิกข์ 
1.5 อาชีพ 
       (1) นักเรียน/นักศึกษา             (2) ค้าขาย 
       (3) ราชการ/รัฐวิสาหกิจ           (4) ธุรกิจส่วนตัว ระบุ…………………………………………………….. 
       (5) รับจ้างทั่วไป                    (6) อื่น ๆ ระบ…ุ…………………………………………………………….. 
1.6 ท่านอาศัยอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดใช่หรือไม่ 
       (1) ใช่               (2) ไม่ใช่  ย้ายเข้ามาอยู่ที่ชุมชนนี้...........ปี ย้ายมาจาก...................................  
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ส่วนที่ 2 : ท่านคิดว่าคำใดดังต่อไปนี้ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของ “ชุมชนวัดเกตการาม”อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  

1. สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

2. วัดเกตการาม 

3. แม่น้ำปิง 

4. ไหว้พระธาตุปีจอ 

5. ตลาดวโรรส 

6. โรงแรม 

7. ร้านอาหารริมแม่น้ำ 

8. การอยู่ร่วมกัน 5 ศาสนา 

ส่วนที่ 3 : ท่านคิดว่าภาพใดต่อไปนี้ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของ“ชุมชนวัดเกตการาม”อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(ทั้งหมด 24 ภาพ โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ )ซึ่งแบ่งเป็น4
องค์ประกอบดังนี้  
3.1 ด้านกายภาพ (จำนวน 13 ภาพ) 

 

 

          

 
ภาพที่เลือก.................................................................................................................. .......................... 
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3.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (จำนวน 2 ภาพ) 

 
ภาพที่เลือก.......................................................................................................................................... ... 
3.3 ด้านประวัติศาสตร์ (จำนวน 3 ภาพ) 

   
ภาพที่เลือก.................................................................................................................. ........................... 
3.4 ด้านเศรษฐกิจ (จำนวน 6 ภาพ) 

  

 

 
 
ภาพที่เลือก.................................................................................................................. ........................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามชุดที่ 2 
แบบสอบถามเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย นางสาวณัฎฐ์สิณี  รุ่งเพ็ชรมณี  รหัส 60060204                                                     
แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา
องค์ประกอบชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่”ตามหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คำชี้แจง    แบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้     
              ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว                                                                                          
              ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบทางกายภาพ 
              ส่วนที่ 3 : องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม 
              ส่วนที่ 4 : ทัศนคติที่มีต่อชุมชน 
แบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไป           
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว   
1.1 เพศ           (1) ชาย         (2) หญิง                   
1.2 อายุ...........ปี                                                1.3 ระดับการศึกษา 

  (1) ต่ำกว่าประถมศึกษา          (2) ประถมศึกษา            (3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช. 

  (4) อนุปริญญา/ปวส.              (5) ปริญญาตรีขึ้นไป 
1.4 ศาสนา 
       (1) พุทธ          (2) คริสต์        (3) อิสลาม          (4) ฮินดู          (5) ซิกข์ 
1.5 อาชีพ 
       (1) นักเรียน/นักศึกษา             (2) ค้าขาย 
       (3) ราชการ/รัฐวิสาหกิจ           (4) ธุรกิจส่วนตัว ระบุ……………………………………………………..  
       (5) รับจ้างทั่วไป                    (6) อ่ืน ๆ ระบุ...........................................................................  
1.6 ท่านอาศัยอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดใช่หรือไม่ 
       (1) ใช่               (2) ไม่ใช่  ย้ายเข้ามาอยู่ที่ชุมชนนี้...........ปี ย้ายมาจาก...................................  
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ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบทางกายภาพ 
เฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ( ตอบข้อ 2.1 – 2.5 )    
2.1 ประเภทของธุรกิจปัจจุบัน 

(1) ร้านอาหาร                                      (2) ร้านเบเกอรี่/ ร้านกาแฟ                                  

(3) ร้านขายของที่ระลึก/ของฝาก                (4) ร้านอื่น ๆ ระบุ.................................................  

2.2 ในอดีตพ้ืนที่ประกอบอาชีพของท่านเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อน  
................................................................................................................................................................
เหตุผลที่เปลี่ยน................................................................................ .......เปล่ียนมา.............................ป ี
2.3 ที่ผ่านมาท่านประสบปัญหาในการประกอบอาชีพค้าขายอย่างไรบ้างและมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร  
      (1) มี                  (2) ไม่มี            
ถ้าม ีปัญหาคือ........................................................................................................................................  
วิธีแก้ไข.................................................................................................................... ...............................  
2.4 องค์ประกอบของอาคารบ้านเรือนของท่าน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
      (1) ตัวเรือนอยู่อาศัย               (2) ระเบียงบ้าน/ชาน            (3) เรือนครัว(แยกจากตัวเรือน)   
      (4) เสาบ้านลักษณะต่าง ๆ        (5) ศาลพระภูมิ                   (6) ห้องน้ำ(แยกจากตัวเรือน)   
      (7) ท่าน้ำ/ศาลาริมน้ำ             (8) ที่จอดรถ /ที่จอดเรือ         (9) อ่ืน ๆ ..................................        
2.5 ความรู้สึกของท่าน เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน    
       (1) ภูมิใจกับรูปแบบของบ้านที่อยู่อาศัย           (2) ตัวบ้านมีคุณค่าทางจิตใจ 
       (3) เฉย ๆ ไม่ได้รู้สึกอะไร                           (4) อ่ืน ๆ ระบุ...................................................  
ส่วนที่ 3 : องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.1 ท่านคิดว่า ประเพณีอะไรในชุมชนของท่านมีความสำคัญและเป็นที่รู้จัก (เรียงลำดับ) 
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3.2 ท่านคิดว่า ภูมิปัญญาอะไรในชุมชนของท่านมีความสำคัญและเป็นที่รู้จัก (เรียงลำดับ) 

 
3.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
       (1) สนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี                (2) พอมีส่วนร่วมบ้าง 
       (3) ไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร            (4) อื่น ๆ ระบุ.......................................... 
ส่วนที่ 4 : ทัศนคติที่มีต่อชุมชน 
4.1 ความผูกพันและความทรงจำที่มีต่อย่านชุมชนวัดเกตการาม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.2 สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ท่านภาคภูมิใจใน “ชุมชนวัดเกตการาม” แห่งนี้ ได้แก่อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน ( ในช่วง 5-10ปีท่ีผ่านมา ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
4.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน” 
................................................................................................................................................................  
4.5 ท่านคิดว่าปัญหา หรือ อุปสรรคในการอนุรักษ์รูปแบบอาคารบ้านเรือนดั้งเดิม(พ้ืนถิ่น) คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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4.6 ท่านคิดว่าปัจจุบัน ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ยังขาดองค์ประกอบ หรือกิจกรรมอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
4.7 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า“ชุมชนวัดเกต”เป็น “แหล่งวัฒนธรรม”  ที่มีความ
หลากหลายและเป็น “ย่านวัฒนธรรม”ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม ่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามชุดที่ 3 
แบบสัมภาษณ์เรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย นางสาวณัฎฐ์สิณี  รุ่งเพ็ชรมณี  รหัส 60060204                                                     
แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา
องค์ประกอบชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่”ตามหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คำชี้แจง    แบบสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลสำคัญฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้     
              ส่วนที่ 1 : ประเด็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป                                       
              ส่วนที่ 2 : ประเด็นการสัมภาษณ์เฉพาะบุคคล 
แบบสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลสำคัญ 
ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................. .........................................อายุ.......................ปี
ระยะเวลาในการอาศัยในพ้ืนที่.................................................................................................. .............. 
ส่วนที่ 1 : ประเด็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป มีดังนี้ 
1.1 ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชุมชน รูปแบบและลำดับการตั้งถิ่นฐานของพ้ืนที่ชุมชน         
1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในด้านต่าง ๆ     
1.3 เหตุการณ์สำคัญ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน          
1.4 กิจกรรมทั่วไปของคนในชุมชน / ความเป็นมาของกิจกรรมภายในชุมชน / การเปลี่ยนแปลง               
1.5 สภาพปัญหาที่พบภายในชุมชนและแนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1.6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร           
1.7 สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจในชุมชน / ทัศนคติในการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่ ๆ   
1.8 แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน 
 
ส่วนที่ 2 : ประเด็นการสัมภาษณ์เฉพาะบุคคล    
2.1 เจ้าอาวาสวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

- ประวัติของวัดเกตการาม และการตั้งถิ่นฐานของพ้ืนที่โดยรอบ    
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาที่จัดขึ้นภายในวัดเกตการาม / ประเพณีและวัฒนธรรม 
- ทัศนคติต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในชุมชนวัดเกตการาม 
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2.2 ผู้นำชุมชนวัดเกตการาม 
- ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนวัดเกตการาม      
- พัฒนาการและรูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนวัดเกตการาม       
- รูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรมในชุมชนวัดเกตการาม   
- ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง        
- เศรษฐกิจหลักและรองของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม 

2.3 ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม ตำบลวัดเกต อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
- บทบาทของสภาวัฒนธรรมตำบลวัดเกต     
- รูปแบบของกิจกรรม พ้ืนที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรม และความร่วมมือจากภาคประชาชน   
- ผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่      
- แนวโน้มของการสืบทอดผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2.4 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกต  
- แผนนโยบายหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในอนาคตที่จะเกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ / ผลกระทบ   
- แนวคดิในการสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพ้ืนที่ให้คนในชุมชน               

 
2.5 ข้าราชการครู  

- กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคติความเชื่อของพ้ืนที่ชุมชน               
- วัฒนธรรมและประเพณี / วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

2.6 คนในพื้นที่ดั้งเดิม (คุณ ประณีต ชิดจารีวัฒนานันท์) 
- ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนวัดเกตการาม    
- พัฒนาการและรูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนวัดเกตการาม        
- รูปแบบของอาคารและสถาปัตยกรรมในชุมชนวัดเกตการาม     
- ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง                              
- เศรษฐกิจหลักและรองของพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม                                                          

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ชื่อ-สกุล ณัฎฐ์สิณี  รุ่งเพ็ชรมณี 
วัน เดือน ปี เกิด 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558    สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  
พ.ศ. 2560    เข้าศึกษาปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	1.3 คำถามของการวิจัย
	1.4. ขอบเขตของการศึกษา
	1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการศึกษา
	1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2  แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	2.2. องค์ประกอบของชุมชนริมน้ำ
	2.3 เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	2.4 แนวความคิด การประเมินคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.7 สรุปแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3  ระเบียบวิธีการวิจัย
	3.1 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา
	3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3.3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพื้นที่ชุมชน
	4.1 ความเป็นมาของย่านวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
	4.2 สภาพทั่วไปของชุมชนย่านวัดเกตการาม
	4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
	4.4 โครงข่ายการคมนาคม
	4.5 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	4.6 ระบบสาธารณูปโภค
	4.7 ระบบสาธารณูปการ
	4.8 ลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้นที่
	4.9 ลักษณะทางสังคมของพื้นที่

	บทที่ 5  พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
	5.1 ยุคเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชน (พ.ศ.2317- พ.ศ.2325)
	5.2 ยุคเปลี่ยนผ่านรูปแบบเกษตรกรรมการค้าทางน้ำ (พ.ศ.2326- พ.ศ.2437)
	5.3 ยุคเปลี่ยนแปลงจากเส้นทางคมนาคม ( พ.ศ.2438 - ปัจจุบัน )
	5.4 การเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2450 พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2563

	บทที่ 6  การวิเคราะห์องค์ประกอบ เอกลักษณ์  และการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตการาม  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
	6.1 องค์ประกอบด้านกายภาพ
	6.2 องค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม
	6.3 องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ
	6.4 องค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์
	6.5 เอกลักษณ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	6.6 การประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่าความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	6.7 การระบุคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนวัดเกตการาม
	6.8 สรุปคุณค่าความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม
	6.9 สภาพปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรม

	บทที่ 7  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	7.1 สรุปผลการศึกษา
	7.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์เอกลักษณ์หลักและเอกลักษณ์รอง
	7.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	7.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปในอนาคต

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก

	ประวัติผู้เขียน

