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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โครงการนํารองการบริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่รองรับ

น้ํานอง  เพื่อบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญของพื้นที่ ลุมน้ําเจาพระยาตามแนว

พระราชดําริแกมลิง อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนโครงการนํารองตามแนว

พระราชดําริเพื่อใหพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่รองรับน้ํากอนที่น้ําจะเขาสูเขตกรุงเทพมหานคร แลวทาํการ

ผันน้ําออกไปทางทุงตะวันตกเพื่อออกสูทะเล แทนที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ริมสองฝง

แมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครในฤดูน้ําหลากของทุกป 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการฯ คือมีแมน้ําและคลองลอมรอบพื้นที่จนทํา

ใหมีลักษณะเหมือนเปนเกาะขนาดใหญ ภายในพื้นที่เปนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง และใชพื้นที่สวนใหญ

ในการทํานา ถัดจากแนวแมน้ําและคลองเขามาในตัวพื้นที่โครงการฯ เปนแนวถนนหลัก โดยแนว

ถนนนี้มีเสนทางลอขนานไปกับแนวแมน้ําและคลอง ซึ่งตามโครงการฯ ไดใชแนวถนนนี้ทําหนาที่

เปนขอบสําหรับกักน้ําไวในแกมลิง คือในพื้นที่เกษตรที่ถัดเขามาจากแนวถนน จากขอมูลโครงการฯ 

ระยะเวลาในการเก็บกักน้ําไวในพื้นที่คือ ประมาณ 3 เดือน และระดับสูงสุดของน้ําคือ 3 เมตร 

ดังนั้นผลกระทบของโครงการฯ คือ ทําใหประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่อาจถึงกับตองเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิต และยอมรับระดับน้ําที่จะทวมในพื้นที่ของตนเอง 

จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่โครงการฯ จึง

เปนสิ่งสําคัญเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยอาศัยการศึกษา เปรียบเทียบ และ

วิเคราะห ภูมิทัศนวัฒนธรรมจากในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งเมื่อเกิดเปนแกมลิงขึ้น ซึ่งกรอบใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในครั้งนี้ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหไดกรอบใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมใน 5 เร่ืองไดแก 1) การตั้งถิ่นฐาน 2) สถาปตยกรรม 3) การคมนาคม 

4) เกษตรกรรม และ5) วัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

โครงการฯ และนอกจากนี้เนื่องจากโครงการฯ นี้เปนโครงการนํารอง จึงอาจนําแนวทางการ

ปรับเปลี่ยนที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชกับโครงการแกมลิงอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกดวย 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยทั่วไปของภาค

กลาง (โดยเนนไปที่การศึกษาพื้นที่ที่มีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง) และโดยเฉพาะลักษณะภูมิ

ทัศนวัฒนธรรมของอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) ศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมบริเวณโครงการแกมลิงฯ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน

การปรับเปลี่ยน โดยยังคงไวซึ่งลักษณะของภูมิทัศนวัฒนธรรมของบริเวณพื้นที่โครงการฯ 

3) นําแนวทางในการปรับเปล่ียนภูมทิัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสมสําหรับการใชพืน้ที่

ลุมเพื่อการเกษตรเปนพืน้ทีร่องรับน้ํานองตอไป 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 

1) ขอบเขตทางดานพื้นที่ เปนการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการฯ 

อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
ภาพที ่1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ ฯ : ทีม่า Google map 

พื้นที่ศกึษา 

เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
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2) ขอบเขตทางดานเนื้อหา เปนการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมอําเภอบางบาล โดย

พิจารณาใน 5 เร่ือง ไดแก รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน สถาปตยกรรม การคมนาคม เกษตรกรรม และ

วัฒนธรรม 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) เพื่อใหไดลักษณะของภูมิทัศนวัฒนธรรมอําเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  

2)  เพื่อเปนแนวทางในการปรับตัวสําหรับการใชพื้นที่ลุมการเกษตรเปนพื้นที่

รองรับน้ํานองในพื้นที่อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3)  จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําแนวทางที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับตัว

สําหรับการใชพื้นที่ลุมการเกษตรเปนพื้นที่รองรับน้ํานองตอไป 

1.5 วิธีดําเนนิการวิจัย 

รายละเอียดในการดําเนนิการศึกษามีขัน้ตอนทัง้หมด 4 ข้ันดังนี ้

1) การรวบรวมเอกสารที่เกีย่วของเพื่อศึกษาภูมิทัศนวฒันธรรม ในโครงการฯ  

ในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของนี้เปาหมายเพื่อตอบจุดประสงคหลัก

ของการวิจัย คือแนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการฯ โดยแบงรายละเอยีดของ

กรอบในการศึกษาไดดังนี้ 

1.1) รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ไดแก ลักษณะการกระจายตัวและความ

หนาแนน, แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน, ความสมัพนัธของแหลงตัง้ถิน่ฐานกับไรนา 

1.2) สถาปตยกรรม ไดแก รูปทรงของสถาปตยกรรม, วัสดุที่ใชในการ

กอสราง, การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย, ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 

1.3) การคมนาคม ไดแก ประเภทของการคมนาคม ลักษณะเสนทาง 

และพาหนะ 

1.4) เกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก, การเลี้ยงสัตว 

1.5) วัฒนธรรม ไดแก ประเพณ ีและวัฒนธรรมที่เกิดขึน้ในรอบหนึง่ป 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเพณีที่เกีย่วของกับขาว สายน้ํา และฤดูน้าํหลาก 
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2) วิธีการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในโครงการแกมลิง อ.บางบาลนี้ จาก

การศึกษาความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมทําใหไดวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชกรอบใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมเปนหลัก ซึ่งจะแบงการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการแกม

ลิง อ.บางบาลนี้ออกเปนสองชวงเวลา ไดแก ภูมิทัศนวัฒนธรรมในอดีต และภูมิทัศนวัฒนธรรมใน

ปจจุบัน เพื่อการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.

บางบาล ที่จะนําไปสูการวิเคราะหหาความเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน

วัฒนธรรมตามโครงการแกมลิงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาลในอนาคต ดังนัน้การ

เก็บขอมูลจึงถูกแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ ภูมิทัศนวัฒนธรรมในอดีต และภูมิทัศนวัฒนธรรมใน

ปจจุบัน โดยใชกรอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมใน 5 ประเด็นหลักเชนกัน ดังจะมีรายละเอียด

ในการเก็บขอมูลดังนี้ 

2.1) รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน สามารถเก็บขอมูลดวยวิธีการศึกษา

ภาพถายทางอากาศจากกรมแผนที่ ทหาร  และภาพถายดาว เทียมจากเวปไซต ของ 

www.googlemap.com รวมถึงรายงานของโครงการฯ เอกสารและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อนํามาศึกษาลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนน ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับ

ไรนา และแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน  

2.2) สถาปตยกรรม สามารถเก็บขอมูลไดจากรายงานของโครงการฯ 

เอกสารและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สํารวจแลวบันทึกขอมูลลงในแบบสํารวจและถายภาพ 

รวมถึงการสัมภาษณในเชิงลึก (In depth interview) ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาโดยเนนไปที่

ผูสูงอายุ หรือผูที่อยูในพื้นที่เปนระยะเวลานาน และบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ ซึ่งขอมูลจะ

ประกอบดวย รูปทรงของสถาปตยกรรม วัสดุที่ใชในการกอสราง การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณ

บานพักอาศัย และภูมิทัศนรอบบริเวณบาน  

2.3) การคมนาคม สามารถเก็บขอมูลไดจากรายงานของโครงการฯ 

เอกสารและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สํารวจแลวบันทึกขอมูลลงในแบบสํารวจและถายภาพ 

รวมถึงการสัมภาษณในเชิงลึก (In depth interview) ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาโดยเนนไปที่

ผูสูงอายุ หรือผูที่อยูในพื้นที่เปนระยะเวลานาน และบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ ซึ่งขอมูลจะ

ประกอบดวย ประเภทของการคมนาคม ลักษณะเสนทาง และพาหนะ 

2.4) เกษตรกรรม ขอมูลในอดีต สามารถเก็บขอมูลไดจากรายงานของ

โครงการฯ รวมถึงเอกสารและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สํารวจแลวบันทึกขอมูลลงในแบบ
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สํารวจและถายภาพ และจากการสัมภาษณในเชิงลึก (In depth interview) ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่

ศึกษาโดยเนนไปที่ผูสูงอายุ หรือผูที่อยูในพื้นที่เปนระยะเวลานาน และบันทึกขอมูลลงในแบบ

สัมภาษณ ซึ่งขอมูลจะประกอบดวย การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว 

2.5) วัฒนธรรม สามารถเก็บขอมูลไดจากเอกสารและวรรณกรรม

ตางๆ ที่เกี่ยวของ และจากการสํารวจ และสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา และบันทึกขอมูลลง

ในแบบสํารวจและสัมภาษณ รวมถึงจากการสัมภาษณในเชิงลึก (In depth interview) ผูที่อาศัยอยู

ในพื้นที่ศึกษาโดยเนนไปที่ผูสูงอายุ หรือผูที่อยูในพื้นที่เปนระยะเวลานาน และบันทึกขอมูลลงใน

แบบสัมภาษณ ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย ประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งป และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเพณีที่เกี่ยวของกับขาว สายน้ํา และฤดูน้ําหลาก  

เนื่องจากโครงการแกมลิงฯ เปนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน

วัฒนธรรมโดยตัวการหลักคือน้ํา ทําใหในการศึกษาและเก็บขอมูลภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการ

แกมลิง อ.บางบาลนี้ใหความสนใจไปที่การจัดการกับภูมิทัศนวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากน้ําเปน

หลัก ซึ่งในพื้นที่โครงการฯ จะเปนการเปลี่ยนแปลงของน้ําตามฤดูกาล ไดแก ฤดูน้ําหลาก และฤดู

แลง โดยจะนําขอมูลที่เก็บไดนี้ไปทําการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ

ปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาลตอไป 

3) การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อดําเนินการเก็บขอมูลภูมิทัศนวัฒนธรรมในโครงการฯ ทั้งในอดีตและ

ปจจุบันแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในแตละเร่ือง 

ทั้ง 5 เร่ืองใหญในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม จากนั้นจึงคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ

ภูมิทัศนวัฒนธรรมใน 5 เร่ืองประเด็นหลักนี้เมื่อมีการใชพื้นที่เปนโครงการแกมลิงฯ โดยอาศัยขอมูล

จากการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในโครงการฯ ในอดีตและปจจุบัน ผลการวิเคราะหปจจัยที่ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบัน และขอมูลจากรายงานของโครงการฯ เพื่อใหได

ลักษณะของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ในโครงการแกมลิง อ.บางบาล  

4) การเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนภูมทิศันวัฒนธรรมตามโครงการฯ 

จากผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนวัฒนธรรม

ตามโครงการฯ นํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน

วัฒนธรรมตามโครงการฯ โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในอดีตและปจจุบัน ผล

การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบัน ผลการคาดการณของ
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ลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปนโครงการแกมลิง และขอมูลจากรายงานของ

โครงการฯ ซึ่งจะเสนอเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บาง

บาลในแตละเรื่อง ทั้ง 5 ประเด็นในหัวขอการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมซึ่งไดแก รูปแบบการตั้งถิ่น

ฐาน สถาปตยกรรม การคมนาคม เกษตรกรรม และวัฒนธรรม 

1.6 นิยามศพัท 
ภูมิทัศนวัฒนธรรม หมายถึง ผลจากการกระทําระหวางมนุษยตอพื้นที่ ตลอดจน

สิ่งแวดลอมที่อาศัยผานกาลเวลา โดยจากกิจกรรมตามวิถีชีวิต

ของชุมชน แสดงออกในลักษณะรูปธรรม และนามธรรมอันได

เรียนรูและถายทอดสั่งสมกันมาแตอดีต ซึ่งเปนผลมาจาก

ขอจํากัดทางดานกายภาพ และแรงผลักดันทางดานสังคม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

น้ําหลาก หมายถึง น้ําที่ไหลมากผิดปกติโดยกระทันหัน เชน การที่น้ําจาก

ภาคเหนือไหลบามาตามแมน้ํา ทําใหปริมาณน้ําเออทนจาก

แมน้ําเขาทวมที่ราบลุมในภาคกลาง 

นาป หมายถึง นาที่ทําในฤดูฝนซึ่งเปนฤดูทํานา เปนการทํานาใน

ฤดูกาลปกติตามธรรมชาติ โดยจะทํากันปละ 1 คร้ัง 

นาปรัง หมายถึง นาที่ทําในฤดูแลงนอกฤดูทํานา เปนการทํานานอก

ฤดูกาล โดยอาศัยน้ําจากการชลประทาน 
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ภาพที ่1.2 แผนภูมิสรุปข้ันตอนการดําเนนิการศึกษา 
 

ความหมายของ 

ภูมิทัศนวัฒนธรรม 

กรอบในการศึกษา 

ภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ขอมูลโครงการ 

แกมลิง อ.บางบาล 

เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

กรอบในการศึกษา 

ภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ขอมูลพื้นฐานในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

โครงการแกมลิง อ.บางบาล 

ภูมิทัศนวัฒนธรรมโครงการ 

แกมลิง อ.บางบาล ในอดีต 

- รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

- สถาปตยกรรม 

- การคมนาคม 

- เกษตรกรรม 

- วัฒนธรรม 

ภูมิทัศนวัฒนธรรมโครงการ 

แกมลิง อ.บางบาล ปจจุบัน 

- รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

- สถาปตยกรรม 

- การคมนาคม 

- เกษตรกรรม 

- วัฒนธรรม 

เก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ตามโครงแกมลิง อ.บางบาล 

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนวัฒนธรรมโครงการแกมลิง  

อ.บางบาล ในอดีต - ปจจุบัน 

วิเคราะหภูมิทัศนวัฒนธรรมโครงการฯ เมื่อใชเปนแกมลิง 

สรุปแนวทางการปรับเปล่ียนภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการฯ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1   ความหมายของภูมทิัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) 

Carl Sauer (Carl Sauer, 1964: 315 – 350 อางถงึใน Paul L. Knox, 2001: 

124) ไดใหแนวความคิดของภูมิทัศนวฒันธรรมวา “คือลักษณะเดน และเปนรูปธรรม ซึ่งเปนผลของ

การปฏิสัมพนัธที่เปนการประกอบกนัระหวางกลุมของมนุษย กับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ”  

ฉัตรชัย พงศประยูร (ฉัตรชัย พงศประยูร, 2527: 108 - 109) ไดกลาวถึงการศึกษา

ภูมิศาสตรของ Carl Sauer ไววา “ซาวเออรใหคําจํากัดความภูมิศาสตรวา คือการศึกษาถึง

ปรากฎการณตาง ๆ ในพื้นที่ซึ่งทําใหบริเวณนั้นแตกตางไปจากที่อ่ืน ไมวาจะทางดานกายภาพหรือ

ทางดานวัฒนธรรม ซาวเออรเชื่อวามนุษยเราไดยึดเอาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตาง ๆ เปน

หลักในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ ครั้นนานไป          

ภูมิประเทศซึ่งคนเราคอย ๆ ดัดแปลง ปรับปรุงจะกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมไป (Cultural 

landscape) ดังนั้นซาวเออรจึงไดเสนอวิธีการเพื่อใชศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตามไดอาแกรม

ตอไปนี้ 
 

ปจจัยตาง ๆ ส่ือกลาง รูปแบบตาง ๆ  

ดิน  ลักษณะอากาศ  

อากาศ เวลา ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ 

พืชพรรณ  การระบายน้ํา  

ฯลฯ  ทรัพยากรธรรมชาติ  

วัฒนธรรม เวลา รูปแบบตาง ๆ   

ประเพณี ภูมิประเทศ ความแนน ประชากร  

ความเชื่อ  การยายถิ่น  

วิทยาการ  ลักษณะบานเรือน ภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ฯลฯ  การผลิต  

  การคมนาคม  

  ฯลฯ  

ภาพที่ 2.1 ภาพการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมของ Carl Sauer 

ที่มา: ฉัตรชัย พงศประยูร, 2527: 108 
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ซาวเออรยึดเอาปจจัยตาง ๆ เปนหลัก ใชเวลาเปนสื่อกลางในการเปลี่ยนรูปแบบของ

ภูมิประเทศใหกลายเปนภูมิทัศนวัฒนธรรม เวลา และสถานที่กลายเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งใน

การวิเคราะหดังกลาว นี่คือวิธีการศึกษาภูมิศาสตรในทรรศนะของซาวเออร ซึ่งหมายถึงการศึกษา

พื้นที่ มิใชการบรรยายพื้นที่ในแงพิเศษหรือยกเวน แตการวิเคราะหศึกษาบริเวณทั่วไปหรือการปกติ

ของแตละแหงอันจะชวยใหไดมาซึ่งกฎเกณฑตาง ๆ หรือใหเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นได

แจมแจง ณ ที่หนึ่ง จึงจําเปนที่จะตองยอนไปศึกษาอดีตใหไกลพอที่จะเห็นกระบวนการความ

เปลี่ยนแปลงได”  

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  และคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (De Blij, Harm, 1997: 142 – 143 อางถึงใน 

กระทรวงวัฒนธรรม, สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร, 2549: 16) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา ความหมายของภูมิทัศน

วัฒนธรรมนั้นนักภูมิศาสตรไดใหความหมายไววา “เปนรองรอยและหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผืน

แผนดิน พื้นที่ภูมิประเทศ และสภาพแวดลอมโดยมนุษย จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือ

ชาติพันธุนั้น ซึ่งแสดงออกในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมอันไดเรียนรูและถายทอดสั่งสมกันมา

ยาวนาน เปนพัฒนาการตั้งแตบรรพบุรุษสู รุนลูกหลาน อาทิการสรางบานเรือนที่พักอาศัย 

สิ่งกอสราง สถาปตยกรรมตาง ๆ ถนนหนทาง พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน อันเปนสิ่งที่จับตองได 

และรวมถึงสิ่งที่จับตองไมได คือบรรยากาศที่รับรูไดเปนจินตภาพจากชุมชนเฉพาะแหงนั้น โดยอาจ

เรียกวาเปนบุคลิกของพื้นที่นั้น (เอกลักษณ) อันรับรูไดจากภาพที่เห็น เสียงที่ไดยิน กลิ่นที่ไดรับ 

และวิถีชีวิตของผูคนที่อยูแหงนั้น”  

จาก Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention 2005 ขององคการยูเนสโก (UNESCO) (องคการยูเนสโก อางถึงใน หัทยา สิริพัฒนา

กุล, 2550: 2) “ภูมิทัศนวัฒนธรรม คือ ทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงการผสมผสานเชื่อมโยง

ระหวางมนุษยและธรรมชาติ เปนพัฒนาการของสังคมมนุษยและการตั้งถิ่นฐานผานกาลเวลา

ภายใตอิทธิพลของขอจํากัดทางกายภาพ และ/หรือ เปนสิ่งที่เห็นไดจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

และแรงขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่สืบเนื่องกันมา”  

คณะกรรมการมรดกโลก  องคการสหประชาชาติ  (องคการสหประชาชาติ , 

คณะกรรมการมรดกโลก อางถึงใน นวณัฐ โอศิริ, 2551: 1) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “ภูมิ

ทัศนวัฒนธรรม หมายถึง การผสมผสานผลงานของธรรมชาติกับมนุษยโดยแสดงใหเห็นถึง
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วิวัฒนาการของสังคมและการตั้งถิ่นฐานภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมธรรมชาติ ตลอดจน

แรงผลักดันในดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่”  

นวณัฐ โอศิริ (นวณัฐ โอศิริ, 2551: 12) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “ภูมิทัศน

วัฒนธรรม เกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ โดยผานกาลเวลาจาก

อดีตสูปจจุบัน ภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงไมใชภาพนิ่งที่สวยงามหากแตมีพัฒนาการ, และการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนเดียวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมทําให

เราสามารถเขาใจประวัติศาสตร และระบบความเชื่อของมนุษยในแตละวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการ

ปรับตัวของมนุษยตอสภาพแวดลอมธรรมชาติในแตละทองถิ่น”  

เกรียงไกร เกิดศิริ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2548: 83 - 84) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไว

วา “สภาพแวดลอมสรรคสรางที่เกิดจากการจัดการของมนุษยเพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตอยูโดยปกติ

สุขในสภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้น แตทวามนุษยก็มขีอจํากัดในดานตางๆ ทั้งในแงเทคโนโลยีที่

เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ทําใหการจัดการตอพื้นที่เปนไปไดระดับหนึ่งเทานั้น 

รวมไปถึงขีดจํากัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติก็เปนปจจัยหนึ่งให

มนุษยกระทําตอธรรมชาติไดอยางจํากัด ผลลัพธของการดําเนินไปของวัฒนธรรมมนุษยบน

ธรรมชาติแวดลอมนี้เองที่เปนความหมายของคําวา ภูมิทัศนวัฒนธรรม”  

ศุทธินี ทองสอาด (ศุทธินี ทองสอาด, 2524: 54) ไดกลาวถึงภูมิทัศนวัฒนธรรมไว

วา “ทิวทัศนวัฒนธรรม (Cultural Landscape) มนุษยกลุมที่ครอบครองพื้นที่ตาง ๆ บนพ้ืนโลกสวน

ใหญแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการสรางอาคารบานเรือน ถนน ขุดคลอง พื้นดินมีการไถ

พรวนเพื่อทําการปลูกพืช สรางระบบชลประทาน เปนตน มีคนเพียงไมกี่กลุมที่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาพธรรมชาตินอยมาก เชน กลุมคนที่แรรอนอยูตามเขตแหงแลง หรือกลุมคนที่ลาหลังที่อาศัยอยู

ในปามีระดับวัฒนธรรมต่ํา ความสามารถในการดัดแปลงสภาพแวดลอมตลอดจนเครื่องมือที่ใชยัง

ไมมีประสิทธิภาพ พื้นผิวโลกที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี้จะมีกลุมสังคมแตละกลุมเปนตัวการสําคัญ 

(Agent) และมีสภาพกายภาพเปนตัวกลาง (Medium) ผลที่ปรากฏออกมาคือทิวทัศนวัฒนธรรม 

(Cultural Landscape)”  
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โดยสรุปความหมายของภูมทิัศนวฒันธรรมไดวา ภูมิทศันวัฒนธรรม คือ ผลจาก

การกระทําระหวางมนุษยตอพื้นที ่ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่อาศัยผานกาลเวลา โดยจากกิจกรรมตาม

วิถีชีวิตของชุมชน แสดงออกในลักษณะรูปธรรม และนามธรรมอันไดเรียนรูและถายทอดสัง่สมกัน

มาแตอดีต ซึ่งเปนผลมาจากขอจํากัดทางดานกายภาพ และแรงผลักดันทางดานสงัคม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงสรุปความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรม 
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ผลของการกระทําของมนุษยตอสิ่งแวดลอม / / / / / / / / 

เปนวิถีชีวิตของผูที่อาศัยอยู / / x x x / x / 

เกิดขึ้นภายใตขอจํากัดทางกายภาพ / x / / x / x / 
เกิดขึ้นจากแรงผลักดันทางสังคม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ 
/ x / / x x x / 

ผานกาลเวลา / / / x / x x / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 
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2.2   กรอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

Paul L. Knox ไดอางถึงองคประกอบของภูมิทัศนวัฒนธรรมโดย Carl Sauer ไว

ทั้งหมด 8 เร่ืองไดแก (Carl Sauer, 1964: 315 – 350 อางถงึใน Paul L. Knox, 2001: 124) 

1) ประชากร (Population) 

2) ความหนาแนน (Density) 

3) การเปลี่ยนแปลง (Mobility)  

4) ที่อยูอาศัย (Housing) 

5) การวางผงั (Plan)  

6) ส่ิงกอสราง (Structure)  

7) ผลิตผล (Production) 

8) การติดตอส่ือสาร (Communication) 

ฉัตรชัย พงศประยูร ไดอางถึงการศึกษาภูมิทัศนวฒันธรรมของ Carl Sauer ไว

ทั้งหมด 6 เร่ืองไดแก (ฉัตรชัย พงศประยูร, 2527: 108) 

1) ความแนน ประชากร 

2) การยายถิ่น 

3) ลักษณะบานเรือน 

4) การผลิต 

5) การคมนาคม 

6) อ่ืน ๆ 

และนอกจากนี้ ฉัตรชัย พงศประยูร ยังไดกลาวถึงองคประกอบการตั้งถิ่นฐานแบบ

ชนบทไววา “โดยทั่วไปองคประกอบหรือตัวแปรสําคัญที่ใชในการศึกษาการตั้งถิ่นฐานชนบท

ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ (ฉัตรชัย พงศประยูร, 2536: 37 – 38) 

1) ประวัติความเปนมาของการตั้งถิ่นฐาน จัดเปนตัวแปรดั้งเดิมที่ใชกันตั้งแตเร่ิมมี

การศึกษาการตั้งถิ่นฐานชนบท โดยทั่วไปมักกลาวถึงประวัติความเปนมาของแหลงตั้งถิ่นฐานวาได

เร่ิมกอต้ังมาอยางไร เคลื่อนยายไปทางใดบาง เปนแหลงตั้งถิ่นฐานชั่วคราวหรือถาวร ตัวอาคาร

แบบถาวรหรือใชเฉพาะฤดูกาล เปนที่เชื่อกันวาสังคมมนุษยไดมีวิวัฒนาการในเรื่องความเปนอยูมา
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ตามลําดับ โดยอาศัยเวลาหรือสมัยตาง ๆ เปนเกณฑพิจารณา ตลอดจนความกาวหนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมเปนมาตรฐาน  

2) ลักษณะการกระจายของแหลงตั้งถิ่นฐาน ตัวแปรที่ไดรับการวิเคราะห

ประกอบดวยลักษณะการกระจายของตัวอาคารวาเรียงตัวกันอยูในลักษณะใด เชน เปนหมูบาน

เล็ก ๆ หรือเปนหมูบานแบบมีศูนยกลาง หรือเปนหมูบานแบบเกาะกลุมกันแนน หรือเปนบานหลัง

โดด ๆ เหลานี้เปนตน ประการที่สองพิจารณาความหนาแนน หมายถึง  จํานวนของแหลงตั้งถิ่นฐาน

ตอหนวยพื้นที่ เชน จํานวนบานตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือจํานวนหมูบานตอหนวยพื้นที่ 

ประการสุดทายคือรูปแบบอันหมายถึงการวางตัวของแหลงตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ซึ่งอาจมีสวนสัมพันธ

กับลักษณะทางดานกายภาพตาง ๆ เชน แมน้ํา สันเขา แนวน้ําพุ แนวชายฝงทะเล หรือเชิงเขาดาน

ที่ไดรับแสงอาทิตย เปนตน นอกจากน้ีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานอาจสัมพันธกับลักษณะทางดาน

วัฒนธรรมตาง ๆ เชน ถนน คลอง เขื่อน หรือวิธีการสํารวจที่ดินแบบตาง ๆ 

3) ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานตอระบบไรนา นั่นคือความสัมพันธระหวาง

ตัวบานที่อยูอาศัยกับแหลงเพาะปลูกวากระจายกันอยูในลักษณะใด เชน ตัวบานตั้งอยูทามกลางที่

เพาะปลูก หรือบานและที่เพาะปลูกแยกกันอยูตางหาก หรือที่เพาะปลูกอยูไกลที่อาศัยออกไปมาก 

4) แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน เปนการพิจารณาแหลงตั้งถิ่นฐานในระยะใกล คือ

จะมองเห็นรูปแบบของถนนหนทางภายในแหลงตั้งถิ่นฐาน และการกระจายตัวของบาน วาจะเปน

ลักษณะใด ทั้งที่มาตามธรรมชาติและที่เกิดจากการวางแผน เชน แหลงตั้งถิ่นฐานจะเปนแบบรูป

ดาว ตาหมากรุก สี่เหลี่ยม หรือเปนแบบระเกะระกะ เปนตน 

5) โครงสรางของตัวบาน จัดเปนการมองแหลงตั้งถิ่นฐานอยางใกลชิด เพราะอาจ

พิจารณาศึกษาตัวบานเปนหลัง ๆ ไป โดยดูตั้งแตแบบแปลนของตัวอาคารวาสําหรับอยูอาศัยหลาย

ครอบครัวหรือครอบครัวเดียว ถัดมาศึกษาวัสดุกอสราง วาใชอะไร ลักษณะการกอสรางคือสรางบน

เนินดิน บนเสาสูง หรือมีแบบสถาปตยกรรมตาง ๆ ลักษณะหองตาง ๆ การตกแตง ประดับประดา 

ไปจนถึงดูรอบบริเวณบานวามีร้ัว เสา กําแพง คู กั้นหรือไม เปนตน 

ระบบการตั้งถิ่นฐานมนุษยจึงมีความแตกตางกันไปอยางมีนัยสําคัญตามความ

ซับซอนอันเกิดจากปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ตั้งแตประวัติความเปนมา ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

สังคม และการเมือง สภาพภูมิประเทศและประชากรในที่หนึ่ง ๆ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ปฏิกริิยา

รวมของตัวแปรเหลานี้จะชวยในการวิเคราะหระบบการตั้งถิ่นฐานไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น” 
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ศุทธินี ทองสอาด ไดกลาวถึงองคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมไว ซึ่งเกี่ยวกับการตั้ง

ถิ่นฐาน ลักษณะบานหรืออาคาร การเกษตรกรรม และการคมนาคมขนสงเพื่อเปนตัวอยาง

โดยสังเขปดังนี้ (ศุทธินี ทองสอาด, 2524: 56 - 65) 

1) “การตั้งถิ่นฐาน (Settlement) โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะคือ การตั้งถิ่นฐานแบบ

เมืองซึ่งมีคนเขามาอยูรวมกันจํานวนมาก และการตั้งถิ่นฐานแบบชนบทซึ่งจะเปนหมูบานที่มี

รูปแบบแตกตางกันออกไป แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของกลุมสังคม ซึ่งเปนผลมาจากปจจัย

ทางดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุมชนบางกลุมมีการ

ตั้งถิ่นฐานที่ไมถาวรคือ ยายที่อยูไปเร่ือย ๆ เปนลักษณะเรรอนหรือกึ่งเรรอน เปนวิธีการดําเนินชีวิต

อีกรูปแบบหนึ่ง 

2) รูปทรงของบาน จะสะทอนใหเห็นถึงสภาพธรรมชาติของแตละภูมิภาคลักษณะ

ของบานจะมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาจนกลายเปน

ประเพณีสรางบาน รูปทรงของบานจะพิจารณาไดจากจํานวนชั้นของบาน รูปทรงของตัวบาน 

หลังคา บานในเขตอากาศรอนที่มีฝนตกชุกบานจะยกพื้นสูง มีเสาบานเพื่อปองกันน้ําทวม พื้นปู

ดวยไมกระดาน หลังคารูปสามเหลี่ยมหนาจั่วมีความลาดชันมากเพื่อใหน้ําฝนไหลลงไดสะดวก 

หลังคามุงดวยหญาแหง ใบจากหรือแฝก ซึ่งวัสดุที่ใชในการกอสราง บาน และอาคารนอกจากจะ

แตกตางกันในดานรูปทรงแลว ยังแตกตางกันทางดานวัสดุกอสรางซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ

ทรัพยากรที่หาไดในแตละภูมิภาค เชน หญา ไม หิน ดินโคลน บางแหงอาจจะใชวัสดุหลายชนิดปน

กัน 

3) การเกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึงการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และ

การปลูกปา ซึ่งปรากฏเปนทิวทัศนวัฒนธรรมอีกลักษณะหนึ่ง ความแตกตางทางดานการเกษตร

กรรมมิไดมีเฉพาะประเภทของพืชที่ปลูกเทานั้น แตจะรวมทั้งวิธีการปลูก รูปแบบของไรนา และ

ระบบชลประทาน กลุมสังคมที่ทําการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอย ทิวทัศนวัฒนธรรมที่ปรากฏจะ

คลายกัน คือพื้นที่เพาะปลูกซึ่งสวนใหญจะเปนรูปวงกลมและรูปส่ีเหลี่ยมกระจายอยูรอบ ๆหมูบาน

อยางไมเปนระเบียบ บางแปลงเปนพื้นที่เพาะปลูกแตถูกทิ้งใหวางเปลา เพราะดินเสื่อมความอุดม

สมบูรณหมดแลว 

4) การคมนาคมขนสง ความเจริญทางดานเทคโนโลยีของกลุมสังคมมีผลให

ทิวทัศนวัฒนธรรมดานการคมนาคมแตกตางกัน การคมนาคมขนสงมีหลายประเภท เชนการขนสง

ทางบกโดยทางถนน ทางรถไฟ การขนสงโดยทางทอ ปรากฏอยูในสังคมที่มีการพัฒนามาก ๆ 
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ลักษณะเหลานี้ไมไดปรากฏเหมือนกันทุกสังคม ในกลุมสังคมที่ลาหลังทิวทัศนวัฒนธรรมที่ปรากฏ

จะเปนเพียงเสนทางดินเล็ก ๆ ที่เชื่อมตอระหวางหมูบาน และเขตเพาะปลูกเพียงไมกี่เสนทาง บาง

สังคมมีถนนทั้งที่เปนถนนดินและถนนอยางดี บางสังคมก็มีทั้งถนน ทางรถไฟ เมืองทา สนามบิน

ครบถวน บางแหงการคมนาคมทางแมน้ําลําคลองมีมากกวาถนน เปนตน นอกจากลักษณะของ

การคมนาคมแลวความหนาแนนของเสนทางและคุณภาพของเสนทางเปนสิ่งที่ตองพิจารณา

ประกอบดวย เพราะมีผลตอทิวทัศนวัฒนธรรมเชนเดียวกัน และสิ่งที่เกี่ยวของกับการคมนาคม

ขนสงอีกประการหนึ่งก็คือ พาหนะที่ใช การประดิษฐพาหนะของแตละกลุมสังคมจะแตกตางกันเชน 

เรือ เกวียน รถเข็น รถบรรทุก พาหนะที่ใชจะแตกตางไปตามกลุมสังคมดวย  

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวทิวทัศนวัฒนธรรมยังปรากฏในลักษณะอื่น ๆ อีก

หลายดาน เชน ทางดานศาสนา การพัฒนาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ การศึกษาทิวทัศนวัฒนธรรมจึงเปน

ส่ิงจําเปนในวิชาภูมิศาสตรวัฒนธรรม เพราะทําใหเขาใจสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไดอยางดี” 

พรรณงาม ชพานนท (พรรณงาม ชพานนท, 2526: 41 - 44) ไดกลาวถึง

องคประกอบภูมิทัศนวัฒนธรรมไววา “ในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาพวัฒนธรรม (Cultural 

Landscape) แมวาสวนประกอบของภูมิภาพมีอยูมากมายก็ตาม แตนักภูมิศาสตรสวนใหญไดเนน

ความสนใจ มุงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏบนภูมิภาพเพียง 3 ส่ิงเทานั้น ไดแก รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

(Settlement patterns) รูปแบบการจัดแบงที่ดิน (Land – division patterns) และสถาปตยกรรม

สิ่งกอสราง (Architecture) รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ปรากฏในพื้นที่หนึ่ง ๆ ทําใหทราบถึงการจัด

ระเบียบ แบบแผนตาง ๆ ในเร่ืองอาคารสิ่งกอสราง ที่อยูอาศัย ถนนหนทาง ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่

มนุษยสรางขึ้นในขณะที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ วามีความแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไรบาง

ระหวางพื้นที่แตละแหง และรูปแบบการจัดแบงที่ดิน ก็จะสะทอนใหทราบวามนุษยไดจัดแบงการใช

ประโยชนจากที่ดินเพื่อกิจกรรมในดานในบาง ซึ่งแตกตางกันมากในพื้นที่ตาง ๆ เปนตนวาการแบง

พื้นที่ออกเปนเขตที่อยูอาศัย เขตอุตสาหกรรม เขตการคา เขตเกษตรกรรม และในแตละเขตก็มี

ความแตกตางกันในเรื่องรูปแบบการใชประโยชน เชนการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรที่แตกตางกันไป

ตั้งแตการเกษตรกรรมทําเปนการคาในพื้นที่ขนาดใหญ ใชเครื่องจักรดําเนินการ ไปจนถึงกิจกรรม

การเกษตรที่ทําในพื้นที่ขนาดเล็ก ใชแรงงานภายในครอบครัว หรือรูปแบบของแปลงที่นาที่มีทั้งรูป

ส่ีเหลี่ยม ที่นารูปยาวแคบ หรือไมมีรูปลักษณะใด ๆ ที่เดนชัด สวนลักษณะของสถาปตยกรรม

ส่ิงกอสรางเปนหัวขอที่นักภูมิศาสตรใหความสนใจอยางมาก เพราะสภาพที่ปรากฏสะทอนถึง
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วัฒนธรรมของกลุมชนที่สรางสิ่งนั้น หรืออาศัยในบริเวณนั้นไดชัดเจน สามารถมองเห็นถึงความ

แตกตางที่เกิดขึ้นไดจากระดับพื้นดิน ในขณะที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการจัดแบงที่ดิน

ตองมองจากระดับสูง เชน จากเครื่องบิน จึงจะเห็นสภาพความแตกตางหรือความคลายคลึงกันที่

ปรากฏอยูในพื้นที่แตละแหงไดชัด” 

นวณัฐ โอศิริ ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดภูมิทัศนวัฒนธรรมไว 2 เร่ืองไดแก 

การจัดพื้นที่วาง และกิจกรรมของมนุษยที่ เปลี่ยนแปลงผืนแผนดินเพื่อการดํารงชีวิต ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ (นวณัฐ โอศิริ, 2551:7 - 11) 

1) “การจัดพืน้ทีว่าง (Organization of space) หมายถึงการจัดวางองคประกอบ

ตาง ๆ เชน อาคาร พืชพรรณ ทางสัญจร ฯลฯ ลงบนพืน้ทีว่างเพื่อตอบสนองความตองการพืน้ฐาน

ดานการอยูอาศัยและวัฒนธรรมประเพณีการจัดพื้นที่วางมีปจจัยกาํหนดหลายประการไมวาจะเปน

ความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ความตองการดานใชสอย แบบแผนอันเกิดจากคติความเชื่อ 

หรือความพึงพอใจตามรสนิยม การจดัพื้นที่วางของมนุษยแสดงใหเหน็ชัดเจนในการวางผังเมอืง 

หมูบาน วัด วงั และสวนสาธารณะ 

2) กิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงผืนแผนดินเพื่อการดํารงชีวิต 

2.1) เกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตอยางมีระบบดวยการ

เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว มีปจจัยหลายประการที่เปนตัวกําหนดรูปแบบการเกษตรในแตละพืน้ที ่เชน 

สภาพภูมิศาสตร ความชํานาญเฉพาะกลุม ทิศทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

2.2) การประมง เกิดควบคูไปกับการตั้งถิ่นฐานชายฝงทะเล และแมน้ําลาํ

คลอง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (aquaculture) 

และการจับสัตวน้ําเชิงพาณิชยสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และทรัพยากรชายฝงมากกวา

รูปแบบการประมงพื้นบาน” 

บุญเลิศ สดสุชาติ ไดอางถึงขอสรุปควรศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐานในชนบทของ 

Brock and John W. Webb วา “การศึกษาการตั้งถิ่นฐานในชนบทควรสังเกตตามหัวขอตอไปนี้ 

(Brock and John W. Webb, 1968: 342 อางถึงใน บุญเลิศ สดสุชาติ, 2524: 161 – 162) 

1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน เปนแบบชั่วคราวหรือถาวร มีการเคลื่อนยายหรือไม 
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2) การแจกกระจายของการตั้งถิ่นฐาน เปนหมูบานแบบไหน ตั้งอยูโดดเดี่ยว 

กระจาย หรือรวมกลุม, ความหนาแนน ประชากรตอเนื้อที่ จํานวนหลังคาเรือน และหมูบาน, แบบ

รูปของการตั้งหมูบานสัมพันธกับลักษณะธรรมชาติใดบาง เชน แมน้ํา ภูเขา ชายหาด เปนตน 

ลักษณะทางวัฒนธรรม เชน ถนน คลอง พนังกั้นน้ํา ฯลฯ 

3) ความสัมพันธของชุมชนกับระบบการทําการเกษตร เปนแบบมีบานและโรงนา

อยูในผืนนาดวยกัน หรือแยกบานพักตางหากจากผืนนา 

4) แผนผังของหมูบาน ศึกษาแผนผังของการตั้งบานเรือนในหมูบานโดยละเอียด

วา หมูบานนั้นมีรูปรางเปนเชนไร เชน เปนแบบตารางกริด รูปกลม รูปยาว ฯลฯ 

5) โครงสรางของบานเรือน ศึกษารายละเอียดของบานที่พักอาศัยมีทุกอยางอยูใน

ชายคาเดียวกันหรือแยกเปนสวน ๆ การใชวัสดุกอสราง เปนบานแบบติดดินหรือยกพื้นสูง พื้นและ

รูปทรงของหลังคา การออกแบบรูปทรงของบาน การตกแตงบาน การแบงหองใชสอย การใชบริเวณ

บาน ร้ัวบานชนิดใด เชน ลวดหนาม ไม กําแพงคอนกรีต หิน ตนไม ฯลฯ” 

นอกจากนีบุ้ญเลิศ สดสุชาติ ไดกลาวถงึ ”การศึกษาเรื่องบานที่อยูอาศัยวาจะตอง

คํานึงถึงลกัษณะที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี ้(บุญเลิศ สดสุชาติ, 2524: 146 - 147) 

1) รูปทรง (Form) ของตัวบาน ประกอบดวยจํานวนชั้นของบาน เชน ชั้นเดียว ชั้น

คร่ึง สองช้ัน เปนตน รูปทรงของหลังคา เชน ทรงไทย ทรวจั่วเตี้ย จั่วสูง โคง เหลี่ยม แบบแบนราบ 

ทรงฝาชี ฯลฯ ลักษณะของพื้นบาน เชน พื้นติดดิน ใตถุนสูง เปนตน 

2) หนาที่ (Function) หรือประโยชนใชสอย โดยปกติการสรางบานก็เพื่อเปนที่พัก

อาศัยของคน ชวยใหพนจากความหนาวรอนของอากาศ ชวยใหปลอดภัยจากสัตว แตในบางแหง

ของโลก เขานิยมใชตัวบานเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงรวมชายคาเดียวกัน เปนที่พักผอนหยอนใจ 

เปนหองเก็บของรวมทั้งใชเปนที่ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวไดอีกดวย ปกติแลวการสราง

บานเขามักแบงหองเพื่อใชตามจุดประสงคตาง ๆ เชน หองครัว, หองน้ําหองสวม, หองรับประทาน

อาหาร, หองรับแขก, และหองนอน 

3) วัสดุที่ใชในการสรางบาน (Materials) วัสดุที่นํามาใชกอสรางบานเรือนจะ

สะทอนใหเห็นถึงสภาพธรรมชาติและจุดประสงคของการกอสราง ปกติจะใชวัสดุที่หาไดใกลตัว

ที่สุด เชน แถบอากาศหนาวและแถบปาไมในยุโรป สรางบานดวยทอนซุงเพราะหางายมีเหลือเฟอ 
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จุดประสงคก็เพื่อปองกันความหนาวเย็น เพราะฝาผนังจะหนาเปนพิเศษ สวนในเขตอากาศรอนซึ่ง

ไมมีปญหาเรื่องความหนาวเย็น จะเห็นวาใชเพียงกิ่งไม ใบไมเทานั้นก็สามารถสรางบานพักอาศัย

ไดอยางสะดวกสบาย เขตที่มีพายุแผนดินไหว ตัวอยางเชน ญี่ปุน เขาจะสรางบานดวยวัสดุที่บาง

เบา ประเภทไมไผกระดาษ ปจจุบันวิทยาการเจริญขึ้นเขาสามารถสรางตึกคอนกรีตเสริมเหล็กอยาง

มั่นคงแข็งแรง สามารถทนตอการสั่นสะเทือนได วัสดุที่นิยมนํามาใชสรางบานในเขตแหงแลงคือดิน

เหนียวและโคลน โดยสรุปวัสดุที่ใชสรางบาน ไดแก ไม ใบไม ใบหญา หิน ดิน อิฐ กระเบื้อง เหล็ก 

อลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก และกระจก 

4) การจับกลุมของบาน (Grouping) หรือรูปแบบของบาน (Pattern of houses) 

บางทีเรียกวาการจัดพื้นที่ของบาน (Spacing) หมายถึงการตั้งบานเรือนอยูกันเปนกลุมกอน เปน

ชุมชน บางแหงบานเรือนตั้งอยูกระจัดกระจายตามไรนา บางแหงจับกลุมกันอยูเปนกระจุกเล็ก ๆ 

จนถึงเปนกลุมใหญ การจัดรูปของบานเรือนดังกลาวแตละสวนของโลกจะไมเหมือนกัน ทั้งนี้แลวแต

ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของบานเรือนกับความเขมขนของการเก็บเกี่ยวพืชผล 

ตัวอยางในเขตเวสตของสหรัฐอเมริกา บานชาวนาตั้งอยูในที่นาของตนซึ่งกวางใหญมาก แตละ

บานอยูหางไกลกันมาก เพราะเขาใชรถไถนามากกวาที่จะทํางานดวยมือ แบบนี้เรียกวาตั้งถิ่นฐาน

บานเรือนแบบกระจัดกระจาย (Dispersed  Settlement) ในขณะเดียวกับที่เกาะชวา ในอินโดนิเซีย 

หากไปเดินสํารวจตามหมูบาน ทุกระยะครึ่งถึงหนึ่งไมลตามแนวถนน จะเห็นวาบานเรือนจับกลุม

กันเปนแบบกระจุกหนาแนน (Nucleated) การใชที่ดินในชวาใชแบบเขมขน คือเพาะปลูก

ตลอดเวลาไมปลอยใหวางเลย แตการทํางานใชแรงงานคนและสัตว เปนการทํางานดวยมือโดย

ตลอด การเก็บเกี่ยวเขมขนตลอดป ความหนาแนนของบานเรือนและประชากรมีมาก ความสัมพันธ

ลักษณะนี้จึงจัดใหเปนการตั้งถิ่นฐานแบบจับกลุม” 

วิชัย เทียนนอย ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของบานไว 4 เร่ือง ไดแก (วิชัย เทียนนอย, 

2520: 432 – 433) 

1) “รูปทรง (Form) ประกอบดวยลักษณะที่ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน เชน 

จํานวนชั้นของบาน (บานนั้นมีกี่ชั้น ชั้นเดียว สองชั้น หรือมากกวานั้น) รูปทรงของหลังคา (เชน 

หลังคาทรงไทย ทรงปนหยา เปนตน) และลักษณะของพื้นบาน (เปนบานใตถุนสูงหรือพื้นบานอยู

ติดกับพื้นดิน พื้นของระเบียงกับตัวบานเสมอกันเหลานี้เปนตน) 

2) หนาที่ (Function) ตามปกติแลวหนาที่ที่สําคัญของบานก็คือใชเปนที่อยูอาศัย

พักผอนหลับนอนของมนุษยเปนสําคัญ แตในบางสวนของโลก บานที่ปลูกสรางขึน้มาจะใชบางสวน
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เปนคอกสัตว หรือที่พักอาศัยของสัตว บางแหงใชพื้นที่ของบานบางสวนเปนยุงสําหรับเก็บพืชผลที่

ผลิตได (ลักษณะบานดังกลาวจะปรากฎอยูทั่วไปในประเทศไทย และกลุมประเทศยุโรปตะวันตก 

แตในปจจุบันการเลี้ยงสัตวของยุโรปตะวันตกไดมีโรงสําหรับเลี้ยงสัตวแยกตางหากจากบาน) ใน

บางแหงก็จะใชบานเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนหองเก็บสินคาและโรงครัวรวมอยูในบานดวย 

ในบานบางหลังก็จะใชเปนโรงงานผลิตอุตสาหกรรมบางอยาง (Light industrial) อีกดวย ดังนั้นจึง

อาจสรุปไดวาหนาที่ของบานมีมากมายหลายอยางดังกลาวมาแลว 

3) วัสดุที่ใชในการกอสราง (Materials used) วัสดุที่นํามาใชสรางบานจะตองหา

งายราคาไมแพงนัก โครงสรางของบานสมัยใหมในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปตะวันตกจะใชวัสดุ

หลายชนิดประกอบกัน โครงสรางที่สําคัญของบานไดแก คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กกลา ไม หิน 

หรืออิฐ แตจะใชเพียงสวนใดสวนหนึ่งมิใชหมดทั้งหลัง (บางทีโครงสรางของบานและฝาจะใชไมแต

จะมีอิฐหรือหินมาใชประกอบเปนบางสวน) นอกจากนี้ก็ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ของบานใชโลหะ 

เชน บานพับ กลอน กุญแจ ทอที่ใชระบายน้ําภายในบาน เปนตน เพื่อประหยัดแรงงานไดเปน

จํานวนมากการสรางบานจึงนิยมใชโครงสรางของบานที่ทําดวยโลหะ วัสดุที่นํามาใชในการสราง

บานในสมัยใหมที่ใชกันมากอีกอยางหนึ่งก็คือกระจก นอกจากนี้วัสดุที่ใชในการสรางบานทั่วไปใน

โลก ไดแก ไม หิน และโคลน 

4) รูปแบบของบาน (The pattern of house) รูปแบบในการตั้งบานในสวนตาง ๆ 

ของโลกจะแตกตางกันออกไป บางแหงบานจะตั้งอยูกระจัดกระจายตามทองที่ที่เปนที่ดินของ

ตนเอง ตัวอยางเชน บริเวณตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา เปนตน บางแหงบานที่สรางขึ้นจะ

รวมกันอยูเปนกระจุกในพื้นที่เล็ก ๆ เชน หมูบานในชนบทของประเทศไทย เปนตน บานที่รวมกันอยู

ไมมากหลังนักจะเรียกวา หมูบานเล็ก ๆ (hamlet) ถามีบานรวมกันมากขึ้นก็จะเรียกวา หมูบาน

ขนาดใหญ (village) และถาหมูบานขนาดใหญขึ้นก็จะกลายเปนเมืองตอไป สําหรับความเจริญของ

หมูบานบางแหงจะขยายออกไปตามฝงของแมน้ํา หรือถนนที่ใชในการคมนาคมขนสง เชน หมูบาน

ชาวนาของฝรั่งเศสทางตะวันตก เปนตน” 
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จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม ทําใหสรุป

กรอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.2 แสดงการสรุปกรอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

กรอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 
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สรุ
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1. รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน         

1.1 ลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนน / / x / x / / / 

1.2 แผนผังของแหลงต้ังถิ่นฐาน / / x / / / x / 

1.3 ความสัมพันธของแหลงต้ังถิ่นฐานกับไรนา x / x x x / x / 

2. สถาปตยกรรม         

2.1 รูปทรงของสถาปตยกรรม x x / x x / / / 

2.2 วัสดุที่ใชในการกอสราง x / / x x / / / 

2.3 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย x x x x x / / / 

2.4 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน x / x x x / x / 

3. การคมนาคม x x / x / x x / 

4. เกษตรกรรม         

4.1 การเพาะปลูก x x / x / x x / 

4.2 การเลี้ยงสัตว x x / x / x x / 

5.     วัฒนธรรม x x / x / x x / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มีการ

กลาวถึงจากวรรณกรรม จึงนําทุกประเด็นที่ไดกลาวถึงมาเปนกรอบในการศึกษา ซึ่งสามารถ

แบงเปนประเด็นในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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1) รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

1.1)  ลักษณะการกระจายตวัและความหนาแนน  

ลักณะการกระจายของแหลงตั้งถิ่นฐาน ตัวแปรที่ได รับการ

วิเคราะหประกอบดวย ก) ลักษณะการกระจายหรือการเรียงตัวของตัวอาคาร เชน เปนหมูบานเลก็ๆ 

หรือเปนหมูบานแบบมีศูนยกลาง หรือเปนหมูบานแบบเกาะกลุมกันแนน หรือเปนบานหลังโดด ๆ 

ข) พิจารณาความหนาแนน หมายถึง  จํานวนของแหลงตั้งถิ่นฐานตอหนวยพื้นที่ เชน จํานวนบาน

ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือจํานวนหมูบานตอหนวยพื้นที่ ค) รูปแบบอันหมายถงึการวางตวัของ

แหลงตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ซึ่งอาจมีสวนสัมพันธกับลักษณะทางดานกายภาพตาง ๆ เชน แมน้าํ สนัเขา 

แนวน้ําพุ แนวชายฝงทะเล หรือเชิงเขาดานที่ไดรับแสงอาทิตย เปนตน นอกจากนี้รูปแบบการตั้งถิ่น

ฐานอาจสัมพันธกับลักษณะทางดานวัฒนธรรมตาง ๆ เชน ถนน คลอง เข่ือน หรือวิธีการสํารวจ

ที่ดินแบบตาง ๆ 

1.2)  แผนผังของแหลงตัง้ถิน่ฐาน  

แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน เปนการพิจารณาแหลงตั้งถิ่นฐานใน

ระยะใกล คือจะมองเห็นรูปแบบของถนนหนทางภายในแหลงตั้งถิ่นฐาน และการกระจายตัวของ

บาน เปนลักษณะ ทั้งที่มาตามธรรมชาติและที่เกิดจากการวางแผน ก) แหลงตั้งถิ่นฐานเปนรูปแบบ 

เชน รูปดาว ตาหมากรุก สี่เหลี่ยม เปนตน ข) เปนแบบระเกะระกะ เปนตน 

1.3)  ความสมัพันธของแหลงตั้งถิน่ฐานกบัไรนา 

ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานตอระบบไรนา พิจารณาจาก

ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวบานที่อยูอาศัยกับแหลงเพาะปลูก ก) ตัวบานตั้งอยูทามกลางที่

เพาะปลูก ข) บานและที่เพาะปลูกแยกกันอยูตางหาก ค) ที่เพาะปลูกอยูไกลที่อาศัยออกไปมาก 

2) สถาปตยกรรม 

2.1)  รูปทรงของสถาปตยกรรม  

รูปทรงของตัวบาน ประกอบดวยจํานวนชั้นของบาน เชน ชั้น

เดียว ชั้นครึ่ง สองช้ัน เปนตน รูปทรงของหลังคา เชน ทรงไทย ทรวจั่วเตี้ย จั่วสูง โคง เหลี่ยม แบบ

แบนราบ ทรงฝาชี ฯลฯ ลักษณะของพื้นบาน เชน พื้นติดดิน ใตถุนสูง เปนตน 

2.2)  วสัดุที่ใชในการกอสราง (Material)  

วัสดุที่ใชในการสรางบาน (Materials) วัสดุที่นํามาใชกอสราง

บานเรือนจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพธรรมชาติและจุดประสงคของการกอสราง ปกติจะใชวัสดุที่หา

ไดใกลตัวที่สุด เชน แถบอากาศหนาวและแถบปาไมในยุโรป สรางบานดวยทอนซุงเพราะหางายมี
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เหลือเฟอ จุดประสงคก็เพื่อปองกันความหนาวเย็น เพราะฝาผนังจะหนาเปนพิเศษ สวนในเขต

อากาศรอนซึ่งไมมีปญหาเรื่องความหนาวเย็น จะเห็นวาใชเพียงกิ่งไม ใบไมเทานั้นก็สามารถสราง

บานพักอาศัยไดอยางสะดวกสบาย เขตที่มีพายุแผนดินไหว ตัวอยางเชน ญี่ปุน เชาจะสรางบาน

ดวยวัสดุที่บางเบา ประเภทไมไผกระดาษ ปจจุบันวิทยาการเจริญขึ้นเขาสามารถสรางตึกคอนกรีต

เสริมเหล็กอยางมั่นคงแข็งแรง สามารถทนตอการสั่นสะเทือนได วัสดุที่นิยมนํามาใชสรางบานใน

เขตแหงแลงคือดินเหนียวและโคลน โดยสรุปวัสดุที่ใชสรางบาน ไดแก ไม ใบไม ใบหญา หิน ดิน อิฐ 

กระเบื้อง เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก และกระจก 

2.3)  การใชพืน้ที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศยั  

หนาที่ หรือประโยชนใชสอย โดยปกติการสรางบานก็เพื่อเปนที่

พักอาศัยของคน ชวยใหพนจากความหนาวรอนของอากาศ ชวยใหปลอดภัยจากสัตว แตในบาง

แหงของโลก เขานิยมใชตัวบานเปนที่อยูอาศัยของสัตวเลี้ยงรวมชายคาเดียวกัน เปนที่พักผอน

หยอนใจ เปนหองเก็บของรวมทั้งใชเปนที่ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวไดอีกดวย ปกติ

แลวการสรางบานมักแบงหองเพื่อใชตามจุดประสงคตาง ๆ เชน หองครัว หองน้ําหองสวม หอง

รับประทานอาหาร หองรับแขก และหองนอน 

2.4)  ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 

การจัดวางองคประกอบตาง ๆ เชน อาคาร พืชพรรณ ทางสัญจร 

ฯลฯ ลงบนพื้นที่วางเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานดานการอยูอาศัยและวัฒนธรรมประเพณี

การจัดพื้นที่วางมีปจจัยกําหนดหลายประการไมวาจะเปนความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 

ความตองการดานใชสอย แบบแผนอันเกิดจากคติความเชื่อ หรือความพึงพอใจตามรสนิยม 

3) การคมนาคม 

การคมนาคมขนสง ความเจริญทางดานเทคโนโลยีของกลุมสังคมมีผลให

ภูมิทัศนวัฒนธรรมดานการคมนาคมแตกตางกัน การคมนาคมขนสงมีหลายประเภท เชนการขนสง

ทางบกโดยทางถนน ทางรถไฟ การขนสงโดยทางทอ ปรากฏอยูในสังคมที่มีการพัฒนามาก ๆ 

ลักษณะเหลานี้ไมไดปรากฏเหมือนกันทุกสังคม ในกลุมสังคมที่ลาหลังภูมิทัศนวัฒนธรรมที่ปรากฏ

จะเปนเพียงเสนทางดินเล็ก ๆ ที่เชื่อมตอระหวางหมูบาน และเขตเพาะปลูกเพียงไมกี่เสนทาง บาง

สังคมมีถนนทั้งที่เปนถนนดินและถนนอยางดี บางสังคมก็มีทั้งถนน ทางรถไฟ เมืองทา สนามบิน

ครบถวน บางแหงการคมนาคมทางแมน้ําลําคลองมีมากกวาถนน เปนตน นอกจากลักษณะของ

การคมนาคมแลวความหนาแนนของเสนทางและคุณภาพของเสนทางเปนสิ่งที่ตองพิจารณา

ประกอบดวย เพราะมีผลตอภูมิทัศนวัฒนธรรมเชนเดียวกัน และสิ่งที่เกี่ยวของกับการคมนาคม
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ขนสงอีกประการหนึ่งก็คือ พาหนะที่ใช การประดิษฐพาหนะของแตละกลุมสังคมจะแตกตางกันเชน 

เรือ เกวียน รถเข็น รถบรรทุก พาหนะที่ใชจะแตกตางไปตามกลุมสังคมดวย 

4) เกษตรกรรม 

การเกษตรกรรม หมายถึงการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และการปลูก

ปา ซึ่งปรากฏเปนภูมิทัศนวัฒนธรรมอีกลักษณะหนึ่ง ความแตกตางทางดานการเกษตรกรรมมิไดมี

เฉพาะประเภทของพืชที่ปลูกเทานั้น แตจะรวมทั้งวิธีการปลูก รูปแบบของไรนา และระบบ

ชลประทาน กลุมสังคมที่ทําการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอย ภูมิทัศนวัฒนธรรมที่ปรากฏจะคลายกัน 

คือพื้นที่เพาะปลูกซึ่งสวนใหญจะเปนรูปวงกลมและรูปส่ีเหลี่ยมกระจายอยูรอบ ๆหมูบานอยางไม

เปนระเบียบ บางแปลงเปนพื้นที่เพาะปลูกแตถูกทิ้งใหวางเปลา เพราะดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ

หมดแลว ซึ่งในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิงฯ ในครั้งนี้สามารถแบงออกเปน 2 

เร่ือง ไดแก 

4.1)  การเพาะปลูก 

4.2)  การเลีย้งสัตว 

5) วัฒนธรรม 

เปนการศึกษาประเพณี วัฒนธรรมโดยเนนไปที่ประเพณี วัฒนธรรมที่

เกิดขึ้นในรอบหนึ่งป และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเพณีที่เกี่ยวของกับขาว สายน้ํา และฤดูน้ําหลาก 

2.3   เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

นอกเหนือจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับภูมิทัศนวัฒนธรรม และกรอบใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมแลวนั้น ยังมีวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะการอยูอาศัยรวมกับธรรมชาติ ดวยการรูเทาทันธรรมชาติโดยการ

ปรับตัวอยางออนนอม ซึ่งจากสองตัวอยางที่ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ไดกลาวไวนี้เปนสิ่งที่แสดงให

เห็นเปนอยางดีเยี่ยมถึงการเรียนรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษและการใชวิทยาการสมัยใหม เพื่อการ

อยูรวมกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับ ชุมชนที่อยูบริเวณพักน้ําหลาก (แกม

ลิง) ไววา (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539: 178, 200) 

“ควรเนนถึงความสําคัญของบทเรียนที่ไดมาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษซึ่ง

สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนไดโดยผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม บทเรียนที่ไดมาจาก

สังคมไทยในอดีตคือ การอยูรวมกับน้ํา และนั่นก็หมายถึงปรัชญาสําหรับใหมนุษยอยูรวมกับ
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ธรรมชาติ โดยไมตอตานธรรมชาติแตอยางใด” ซึ่ง ดร.สุเมธ ไดกลาวถึงชุมชนในบริเวณพักน้าํหลาก

นี้ไววาจะตองมีลักษณะสะเทินน้ําสะเทินบก ยกตัวอยางเชน (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539: 178, 

200 – 202) 

“ชุมชนบางลี่ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนี้ตั้งอยูในที่ลุมเปนอาง

กระทะ อาคารบานเรือนในเมืองสวนใหญสรางเปนเรือนไมสองช้ัน ชั้นบนทําเปนระเบียงใหคนเดิน

ติดตอกันไดทั่วทั้งชุมชน ในฤดูแลงรถยนตวิ่งไปมาบนถนนระดับพื้นดินอยางปกติเหมือนกับเมือง

อ่ืน ๆ ในละแวกนั้น แตเมื่อถึงฤดูน้ําหลากชาวบานจะเตรียมเก็บขาวของลวงหนาไว และกอนที่น้ํา

จะมาเพียงวันหรือสองวันก็จะยายขาวของและสินคาขึ้นไปชั้นบน พรอมกันทั้งชุมชน สัญชาตญาณ

นี้ไมเคยพลาด เมื่อยายของเสร็จน้ําก็จะหลากมาถึงพอดี ในเวลาเดียวกันรถยนตจะหายไปจากทอง

ถนน ซึ่งน้ําไดทวมกลายเปนที่สัญจรอันจอแจของเรือนานา ชนิดที่จู ๆ ก็มารวมกันอยูเต็มไปทั้ง

เมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพจากบกเปนน้ําของเมืองไมปรากฏวาทําใหธุรกิจตองชะงักแตประการ

ใด ตรงกันขามพอรถยนตหายไปและเรือเขามาแทนที่ กิจการที่เคยอยูบนพื้นดินก็โผลขึ้นไปอยูบน

ระดับช้ันสองเชน ตลาดกลางใจเมือง รานตัดผม รานขายยา และรานอาหาร เปนตน แมแต

ปมน้ํามัน ซึ่งเคยบริการรถยนตอยูเปนปกติ พอรุงขึ้นกลับยายขึ้นไปอยูชั้นสอง มีเรือยนตเขามา

เทียบเรียงกันเปนแถวเขาซื้อน้ํามันแทนทันที เพียงแตนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใช เชนในเรื่อง

ของการบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

ทาขนอนหรืออําเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี ทาขนอนเปนอีกชุมชนหนึ่งที่ไดมี

การกลาวถึง โดยตั้งอยูในที่ลุมใกลแมน้ําในหุบเขา ในฤดูฝนของภาคใต น้ําจะทวมอยางกะทันหัน 

และทวมทีละหลายเมตร ถึง 10 เมตรก็เคยปรากฏ ดังนั้นราษฎรจะสรางบานเรือนทับอยูบนแพไม

ไผ กลาวคือมีลําไมไผกองไวใตถุน มัดเปนแพเขาดวยกันกับเสาใตถุนบาน สวนเสาใตถุนก็ไมปกยึด

ลงไปในดิน บานจึงตั้งอยูบนดินงาย  ๆ ในฤดูแลงมีรถยนตวิ่งไปมาตามถนน  แตราษฎรมี

สัญชาตญาณรูวาน้ําจะทวมเมื่อใดเมื่อถึงฤดูฝน เพราะกอนน้ําทวมก็จะเอารถไปจอดไวบนที่ดอน 

เมื่อน้ําทวมชุมชนก็จะลอยขึ้นมาพรอมกันทั้งหมด ทั้งบาน รานคา และคอกสัตว ฯลฯ ทั้งนี้ จะไม

ลอยเคลื่อนที่ไปไหน เพราะทุกบานมีเสากระโดงปกอยูสี่มุม มีโซลามบานไวไมใหลอยไปกับ

กระแสน้ํา และเมื่อแปรสภาพเปนชุมชนลอยน้ําแลว จะมีเรือสัญจรไปมาแทนรถยนต ไมมีผูใด

เดือดรอนทั้งสิ้น”  
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เอกวิทย ณ ถลาง ไดกลาวถึง ลักษณะการอยูอาศัยกับธรรมชาติ ดวยการรูเทาทัน

ธรรมชาติโดยการปรับตัวอยางออนนอม และนอกจากนี้ยังยกตัวอยางภูมิปญญาของคนในอดีตกับ

สภาพน้ําทวมโดย เปร่ือง เปลี่ยนสายสืบ ซึ่งจากที่ เอกวิทย ณ ถลาง กลาวไวนี้ และจากการ

ยกตัวอยางของ เปร่ือง เปลี่ยนสายสืบ ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของภูมิปญญาที่ส่ังสมกันมา

ตั้งแตอดีต ซึ่งเปนการปรับตัวตามธรรมชาติ ดวยความเขาใจ และสงผลใหการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยูเปนอยางดี ซ่ึงมีเนื้อหาดังตอไปนี้ (เอก

วิทย ณ ถลาง, 2540: 303) 

“ในฤดูฝนป 2538 ลุมน้ําภาคกลางทั่วปริมณฑลอันกวางใหญจากพิษณุโลกลง

มาถึงกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เกิดน้ําทวมครั้งใหญ ชุมชนหลายรอยหลายพันแหงทั่วภาคกลาง

ที่ไดแปรสภาพจากเมืองน้ําเปนเมืองบกก็ถูกน้ําทวมหนัก กลายเปนเมืองน้ํา (ทวม) สรางความ

ยากลําบากแกผูคนทั่วหนากัน เปนบทเรียนราคาแพงของคนรุนปจจุบัน ที่ละเลยภูมิปญญาในการ

ตั้งถิ่นฐานบานเรือนของบรรพชนในอดีตที่รูเทาทันธรรมชาติ และสามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิต โดย

รับความจริงแหงธรรมชาติไดอยางถูกตอง” 

ดวยเหตุนี้ เปร่ือง เปลี่ยนสายสืบ จึงไดเปรียบเทียบใหเห็นเปนรูปแบบ ระหวาง

บานเรือนที่ปลูกสรางตามความรู ภูมิปญญาของคนในอดีตกับสภาพน้ําทวมในปจจุบัน ชี้ใหเห็นภูมิ

ปญญาของคนในอดีตที่รูเทาทันอิทธิพลของฤดูกาลตาง ๆ ดังจะขอเสนอไวดังนี้ (เปร่ือง เปลี่ยน

สายสืบ, 2538: 5 อางถึงใน เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 303 - 304) 

“แลวเมื่อบานเมืองเต็มไปดวย ความเจริญ ถนนหนทางก็เขาแทนที่การสัญจรทาง

น้ํา แมน้ําลําคลองถูกปลอยใหตื้นเขิน เรือนไมใตถุนสูงถูกร้ือลงหลังแลวหลังเลา เรือนตึกผุดขึ้น

แทนที่ทุกหยอมหญา ภูมิปญญาบรรพบุรุษที่คิดคนหนทางอยูยังชีวิต และชุมชนทามกลางที่ราบลุม 

ซึ่งหมคลุมอยูดวยฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวก็พลันถูกมองขาม 

ฤดูรอน เปนชวงแหงแลง แดดแรง รอนเหนอะเหนียวตัว ผูคนทั้งหลายจึงตอง

พึ่งพารมไมชายคา กระแสลมบานเรือนจึงใชวัสดุที่ปองกันความรอนไดดี จําพวกใบพืช กระเบื้อง

ดินเผา ยกใตถุนสูงใหโปรงรับลมลอดผาน ทั้งยังเวนลานกวางเปนที่วางไว เปดทางใหลมโกรกเขาสู

เรือน รวมทั้งใชเปนพื้นที่อเนกประสงคในวิถีชีวิต วิถีการผลิต ไมวานวดขาว ฟาดเมล็ดพืช ตากพืช

ไร ตากฟน ตากอาหาร กระทั่งจัดงานบุญงานฉลอง งานบวช งานแตง จนถึงพิธีรับขวัญขาวในหมู

เครือญาติและเพื่อนบาน ลานกวางอยางนี้ยังเชื่อมแนวสายตาผานลอดความโลงใตถุนเรือน ชาน
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เรือนออกไปตอเนื่องกับความโปรงของทองทุงนา เวิ้งฟา ใหรวมกันเปนหนึ่ง ผานมานตาและ

อารมณของผูคน ขณะแสงแดดกําลังแรงรอนดวย 

ฤดูฝน มาพรอมกับน้ําฟาที่ชวยไลความรอนแลงออกไปจากชีวิตผูคน ตนไมใบ

หญาหวนคืนสูความชุมสด ฝูงปลารื่นระเริงรับน้ําใหม กบเขียดผสานเสียงยินดีกับความชุมเย็นของ

แผนดิน ชาวนาชาวไรจับเครื่องไมเครื่องมือทํากินขึ้นมาอีกครั้ง ทองทุงมีน้ําใหหวานดํา โองนอยโอง

ใหญตุนน้ําไวกินในแลงหนา ยามใดฝนมาก น้ําก็จะหลากทวมหมูบาน ชุมชน พาอาหารของสตัวน้าํ 

พาปุยมาแจกจายอยางไมเลือกวาเปนนาของใคร ปไหนน้ํามากจริง ๆ น้ําก็จะทวมไรนามากนอย

ตามกระแสธรรมชาติ เรือนหลังใดยกใตถุนสูงก็ปลอดภัยจากสัตวมีพิษที่มากับสายน้ําของฤดูกาล 

ฤดูหนาวนั้นเลาก็เร่ิมโชยชายกระแสลมเย็นเขาหมคลุมถิ่นฐานบานชองตั้งแตกอน

น้ําลดแลว ยามนี้ทอฟาแลเขม ลึกใส มวลเมฆสะอาดสวย ระหวางรอเก็บเกี่ยว งานประเพณีตาง ๆ 

ก็จะเริ่มข้ึน ซึ่งที่มักขาดไมไดก็คือประเพณีแขงเรือพาย และประกวดประขันการตกแตงเรือ 

ฤดูกาลอันผันแปรหมุนเวียนไปเชนนี้ เปนที่คุนเคยรับรูกันมาแตคร้ังกาลกอน และ

เปนบอเกิดแหงมรดกทางปญญาอันสอดคลองภูมิประเทศ ภูมิอากาศของคนไทย วิถีชีวิตอันเพาะ

บมข้ึนจากการสังเกตสงักาธรรมชาติรอบตัวที่วานั้นมิใชจะหยุดนิ่งตายตัว หากมีการพลกิผนัใหสอด

รับกับความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่มาถึงทองถิ่นดวย  

อยางชุมชนที่ บางลี่ จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ผูกอต้ังชุมชนเขาใจดีในธรรมชาติของ

ทองถิ่น จึงสรางรานคาที่ตลาดชายน้ําเปนเรือนแถวสองชั้น มีชายโปรงชั่นบน ชั้นลางใชคาขาย 

เทียบเรือลูกคาในหนาแลงซึ่งน้ํานอย ขายทั้งลูกคาที่มาทางน้ําและลูกคาทางบก แลวพอถึงหนาน้ํา

ก็ใชชั้นบนเปนที่คาขาย ซึ่งระดับน้ําจะพอดีกับชานระเบียงชั้นบน ดวยการปรับตัวอยางนี้ การคาไม

วาในหนาไหนก็ดําเนินไปไดดวยดี  

สวนที่นครสวรรคนั้นเปนชุมชนริมน้ําที่กาวสูความเปลี่ยนแปลงสมัยใหมอยางไม

สอดคลองกับธรรมชาติ ตลาดอันเปนชุมทางดานคาขายแลกเปลี่ยนสินคานั้น เดิมอยูตามริมน้ําอัน

เปนทางสัญจรหลักของผูคนทั้งพอคาและชาวบานชาวเมือง รานรวงลวนปลูกเปนเรือนใตถุนสูง แต

เมื่อแมน้ําหมดบทบาท รถยนตเขามาแทนที่เรือ บานเรือนก็พากันปลูกเปนตึกอยางที่เห็น เมื่อเกิด

น้ําปามามาก การใชพื้นที่ไมสัมพันธกับธรรมชาติ ไมจัดวางผังเมือง รูปแบบอาคารใหเหมาะสมกับ

พื้นที่ ปญหาจึงเกิดขึ้นอยางในเวลานี้” 
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อรศิริ ปาณินท ไดกลาวถึงวิธีการปรับตัวเมื่อตองใชชีวิตอยูกับสภาพน้ําทวมในทุก

ป และแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางคนนอกทุงกับคนในทุง ซึ่งจากคํากลาวนี้ไดชี้ใหเห็นวา 

วิธีการที่คนไทยในพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึงคือการปรับตัวโดยอาศยัภูมิปญญาที่สืบตอกันมาเพื่อการ

ปรับตัวใหสามารถอยูกับสภาพน้ําทวมทุกปไดอยางผาสุก ซึ่งไดกลาวไวในรายละเอียดดังนี้วา  

(อรศิริ ปาณินท, 2550: 15) 

“เมื่อกลาวถึง น้ําทวมทุง ความรูสึกของคนนอกทุงกับคนในทุงคงจะไมเหมือนกัน

แน คนนอกทุงที่ไปเยี่ยมเยือนในชวงเวลาที่มีน้ําเต็มทุงซึ่งมักอยูในชวงเวลาเดือนสิบถึงเดือนสิบสอง

แบบไทย ๆ คือประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน หรืออาจเลยไปถึงเดือนธันวาคมก็ได จะ

พบวาน้ํากวางใหญสุดลูกหูลูกตาอยูในทุงนา จะรูสึกวาเปนบรรยากาศที่นาร่ืนรมยมาก เราพายเรือ

เขาไปในทองทุงเพื่อเก็บผักบุง ผักกะเฉดมาทานกับน้ําพริกพรอมขาวรอน ๆ ไดอยางสนุกสนาน แต

ในใจของคนที่เปนเจาของทุง บางครั้งรูสึกปกติธรรมดามากเพราะเจอแบบนี้มาทุกปตั้งเล็กจนเติบ

ใหญ บางครั้งอาจรูสึกเจ็บลึกในใจ เพราะมันหมายถึงความสูญสิ้นของพืชผักและทรัพยสินซ้ําแลว

ซ้ําเลาหากน้ําในทุงอยูนานเกินกวาที่ควรอยู ในชวงเวลาที่สายน้ําเขามาแทนที่ทองทุง ทําอยางไรจึง

จะปรับตัวใหอยูดวยกันไดอยางผาสุก นี่คือชีวิตของคนไทยในพื้นที่ราบลุมน้ําทุกแหงที่สรางสรรค

ภูมิปญญาในการปรับตัวในการอยูกับน้ํามาตั้งแตสมัยปู ยา ตา ยาย ยิ้มรับทุกสภาพดวยความเอื้อ

อาทรระหวางกัน” 

จากเอกสารที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูอาศัย

อยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางกับระดับน้ําที่มีการผันเปลี่ยนขึ้นลงตามฤดูกาล โดยมนุษยเปนผู

ปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับธรรมชาติ อาศัยการเรียนรู สั่งสมประสบการณจาก

บรรพบุรุษ ปฏิบัติสืบทอดกันมาทั้งรูปแบบสถาปตยกรรม เชน การยกใตถุนสูง เปนตน การ

คมนาคมที่เนนการสัญจรทางน้ําเปนหลัก และการใชชีวิตประจําวันที่แสดงออกในรูปแบบของ

วัฒนธรรมและประเพณีของผูอาศัยอยูในพื้นที่บริเวณนี้ ดวยภูมิปญญานี้เองทําใหผูคนสามารถอยู

รวมกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการอาศัยอยูกับสภาพน้ําทวมที่ยังคงสามารดําเนินตอไปได

เปนอยางดี 



บทที่  3 
ขอมูลการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมโครงการแกมลิงฯ 

3.1   ขอมูลโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภูมิทัศนวฒันธรรมเพื่อหาแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนภมูิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล ดังนั้นจงึมีความจําเปนอยางยิง่ที่

จะตองทาํการศึกษารายละเอียดของขอมูลในสวนตาง ๆ ของโครงการแกมลิง อ.บางบาล โดย

ขอมูลในสวนนี้ไดอางองิจากขอมูลในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการแกมลิง อ.บางบาล ซึง่มี

รายละเอียดดงัตอไปนี ้

3.1.1 ความเปนมาโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

โครงการนํารองการบริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่

รองรับน้ํานอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญของพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตามแนว

พระราชดําริแกมลิงบางบาล เปนโครงการนํารองตามแนวพระราชดําริเพื่อใชพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่

รองรับน้ํากอนที่น้ําจะเขาสูเขตกรุงเทพมหานคร  

การผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อที่จะเก็บกัก

ปริมาณน้ําไวนั้นจะมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเปนระยะเวลาที่เทากันกับระยะเวลาที่น้ําทวม

ทุงในพื้นที่ลุมในฤดูน้ําหลากตามปกติของทุก ๆ ป แตสวนที่ตางกันกับน้ําที่ทวมตามธรรมชาติคือ 

ระดับน้ําที่จะสูงกวาระดับน้ําที่ทวมอยูปกติ คือประมาณ 1.5-3 เมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ของโครงการฯ โดยทั่วไปมีลักษณะเปนพื้นที่

ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา และมีลักษณะลาดเทจากทิศเหนือลงสูทิศใต ทําใหการเก็บกักน้ํา

ภายในพื้นที่โครงการถูกแบงออกเปนสามบริเวณ โดยใชถนนเปนคันกั้นน้ําในแตละบริเวณ และ

เนื่องจากพื้นที่มีความลาดเท ทําใหระดับน้ําในแตละบริเวณมีระดับที่แตกตางกัน โดยบริเวณที่ 3 

จะมีระดับน้ําที่สูงที่สุดในทั้งหมดสามบริเวณนี้เนื่องจากเปนบริเวณที่อยูทิศใตของพื้นที่โครงการที่

เปนพื้นที่ต่ําที่สุดนั่นเอง 

จากลักษณะของโครงการฯ ทําใหปญหาที่จะเกิดขึ้นกับผูที่อาศัยอยูใน

พื้นที่โครงการคือ ปริมาณน้ําที่จะทวมสูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งจุดมุงหมายของการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้คือ

การหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อที่จะชวยใหการอยูกับปริมาณน้ําที่สูงขึ้น

เปนไปไดอยางประนีประนอม ซึ่งจะไดทําการศึกษาในรายละเอียดตอไป 
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3.1.2 บริเวณที่ตั้งโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

พื้นที่โครงการฯ ตัง้อยูบริเวณพื้นที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยาของลุมน้ํา

เจาพระยาตอนลาง อยูในเขตพื้นที่ปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา และจงัหวัดอางทอง มี

ระยะทางตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 และหมายเลข 3412 เปนระยะทางประมาณ 7.65 

กิโลเมตร มีพืน้ที่ประมาณ 55.507 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,691.94 ไร โดยพืน้ทีข่องโครงการฯ มี

ลักษณะเปนพืน้ที่ปดที่ถูกลอมรอบไปดวยแมน้ํา และคลองที่เชื่อมโยงถงึกันไดโดยรอบ โดยมีอาณา

เขตของพื้นที่โครงการดังนี ้(ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 2-26) 

- ทิศเหนือ ติดกับ แมน้ํา เจาพระยา  และคลองโผงเผง 

(คลองบางหลวง) 

- ทิศใต ติดกับ คลองโผงเผง (คลองบางหลวง) และ

คลองมโนราห 

- ทิศตะวันออก ติดกับ คลองบางบาล 

- ทิศตะวันตก ติดกับ คลองบางบาล และแมน้ํานอย 
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ภาพที ่3.1 ขอบเขตพื้นที่โครงการแกมลิงบางบาล 

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 2 
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3.1.3 ประชากรในโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

พื้นที่แกมลิงบางบาล สวนใหญจะอยูในบริเวณเขตปกครองของอําเภอ

บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพื้นที่บางสวนอยูในเขตปกครองของอําเภอเสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา และ ต.โผงเผง อ.ปาโมก จ.อางทอง ดังแสดงในภาพที่ 3.2  โดยสามารถแบงเขต

การปกครองไดเปน 14 ตําบล 54 หมูบาน 2 เทศบาล 5 องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจากการ

รวบรวมขอมูลพบวาจํานวนประชากรในพื้นที่แกมลิงบางบาล มีทั้งหมดประมาณ 14,286 คน เปน

ชาย 6,891 คน เปนหญิง 7,397 คน มีจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 3,872 ครัวเรือน ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.1 (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-1) 
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ภาพที ่3.2 แสดงเขตการปกครองในพืน้ที่โครงการแกมลิงบางบาล 

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-1 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรในพื้นที่แกมลิงบางบาล 

เขตการปกครอง ตําบล หมูที่ 
จํานวน 
(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 107 170 181 351 

4 43 86 91 177 

5 58 90 120 210 

6 35 52 57 109 

7 71 136 141 277 

8 71 90 119 209 

1. องคการบริหารตําบลกบเจา1 กบเจา 

9 100 164 201 365 

3 63 108 146 254 

4 69 130 124 254 

5 104 211 228 439 

6 61 94 111 205 

2. องคการบริหารตําบลบานคลัง1 บานคลัง 

7 85 135 147 280 

1 103 178 172 350 

6 52 103 100 203 
3. องคการบริหารสวนตําบลน้ําเตา1 น้ําเตา 

8 142 247 262 509 

1 35 46 40 86 

2 42 40 60 100 

3 65 106 100 206 

4 72 144 158 302 

 ทางชาง 

5 90 153 154 307 

2 78 145 159 304 

3 63 110 116 226 

5 24 42 40 82 

6 43 51 72 123 

 วัดตะก ู

8 22 31 30 61 

3 55 102 116 218   บางหลวง 

5 61 89 89 178 

1 95 139 160 299 

2 150 220 233 453 

4. เทศบาลตําบลมหาพราหมณ1 วัดยม 

3 107 202 196 398 

4 106 189 206 395   สะพานไทย 

5 66 100 111 211 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรในพื้นที่แกมลิงบางบาล (ตอ) 

เขตการปกครอง ตําบล หมูที่ 
จํานวน 
(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 107 194 209 403 

2 52 87 102 189 

3 56 88 103 191 

4 37 55 75 130 

5. เทศบาลตําบลบางบาล1 บางบาล 

5 78 100 95 195 

2 46 79 76 155 

3 75 114 121 235 

  บางหลวงโดด 

4 31 53 67 120 

1 60 149 147 296 

2 65 134 127 261 

3 143 278 312 590 

 บางชะนี 

4 125 264 290 554 

1 44 69 85 154 

3 28 47 49 96 

6 25 46 61 107 

 บางหัก 

7 73 150 152 302 

1 108 257 259 516 6.องคการบริหารสวนตําบลหวัเวียง2 หัวเวียง 

2 98 215 206 421 

1 41 89 97 186 

2 55 131 119 250 

3 109 217 233 450 

7.องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง3 โผงเผง 

4 78 172 172 344 

รวม 14 54 3,872 6,891 7,397 14,286 

ที่มา: 1. สํานักงานอําเภอบางบาล, 2550 

         2. อบต.หัวเวียง, 2550 

         3. อบต.โผงเผง, 2550 
 

จากขอมูลของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย พบวาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในป พ.ศ. 2549 เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 รอย

ละ 1.03 และมีความหนาแนนของประชากร 295 คนตอตารางกิโลเมตร สวนจังหวัดอางทองนั้นมี

อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในป พ.ศ. 2549 เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2548 รอยละ 0.06 และมี

ความหนาแนนของประชากรประมาณ 294 คนตอตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 3.2) ซึ่งในพื้นที่

โครงการมีอําเภอที่เกี่ยวของ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอบางบาล อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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และอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง พบวาทั้ง 3 อําเภอมีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในป 2549 

เพิ่มข้ึนจากป 2548 รอยละ 0.25, 0.08 และ0.16 ตามลําดับ อีกทั้งยังมีความหนาแนนของ

ประชากรเปน 253, 317 และ370 คนตอตารางกิโลเมตรตามลําดับ (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 

5-1) 

 

ตารางที่ 3.2 จาํนวนประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแนนของ

ประชากร จาํแนกเปนรายอาํเภอ พ.ศ.2545 – 2549 
จํานวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

Number of population Percent  change 

ความ
หนาแนน 
ของ

ประชากร 
จังหวัด  อําเภอ 

2545 2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 
(คน ตอ ตร.

กม.) 

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 140,331 140,659 135,850 135,385 136,467 0.23 -3.42 -0.34 0.80 1,045 

  ทาเรือ 48,928 48,965 47,565 47,830 48,084 0.08 -2.86 0.56 0.53 452 

  นครหลวง 34,075 34,141 33,638 33,873 34,152 0.19 -1.47 0.70 0.82 172 

  บางซาย 20,224 20,044 19,529 19,556 19,528 -0.89 -2.57 0.14 -0.14 130 

  บางไทร 45,651 45,706 45,384 45,783 46,008 0.12 -0.70 0.88 0.49 209 

  บางบาล* 34,439 34,328 33,980 34,205 34,292 -0.32 -1.01 0.66 0.25 253 

  บางปะหัน 40,154 40,228 40,239 40,523 40,754 0.18 0.03 0.71 0.57 334 

  บางปะอิน 73,877 75,245 76,646 78,699 81,069 1.85 1.86 2.68 3.01 354 

  บานแพรก 9,490 9,353 9,278 9,250 9,197 -1.44 -0.80 -0.30 -0.57 235 

  ผักไห 44,239 43,862 42,956 42,870 42,644 -0.85 -2.07 -0.20 -0.53 226 

  ภาชี 31,661 31,714 30,189 30,330 30,405 0.17 -4.81 0.47 0.25 291 

  มหาราช 23,794 23,672 23,528 23,492 23,533 -0.51 -0.61 -0.15 0.17 196 

  ลาดบัวหลวง 37,170 37,171 35,800 36,504 36,911 0.00 -3.69 1.97 1.11 185 

  วังนอย 56,226 57,677 58,976 60,841 62,776 2.58 2.25 3.16 3.18 286 

  เสนา* 66,807 67,164 65,056 65,201 65,253 0.53 -3.14 0.22 0.08 317 

  อุทัย 41,177 41,330 41,783 42,577 43,522 0.37 1.10 1.90 2.22 233 

ยอดรวม 748,243 751,259 740,397 746,919 754,595 0.40 -1.45 0.88 1.03 295 

 อางทอง2 เมืองอางทอง 54,546 55,209 54,591 55,033 55,255 1.22 -1.12 0.80 0.40 537.29 

  ไชโย 23,656 23,831 22,872 22,882 22,900 0.74 -4.02 0.04 0.08 316.65 

  ปาโมก* 29,725 29,777 29,316 29,810 29,859 0.17 -1.55 1.68 0.16 369.31 

  โพธิ์ทอง 57,199 56,977 55,189 55,328 55,260 -0.39 -3.14 0.25 -0.12 251.86 

  แสวงหา 36,122 35,817 34,389 34,340 34,315 -0.84 -3.99 -0.14 -0.07 189.23 

  วิเศษชัยชาญ 69,886 69,871 67,769 67,554 67,345 -0.02 -3.01 -0.31 -0.31 299.71 

  สามโก 19,289 19,343 18,841 18,831 19,009 0.28 -2.60 -0.05 0.94 218.80 

ยอดรวม 290,423 290,825 282,967 283,778 283,943 0.14 -2.70 0.28 0.06 293.23 

หมายเหตุ * อําเภอที่อยูในพื้นที่โครงการบางบาล 

ที่มา:   1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2550 

           2. ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง, 2550 
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โดยจะพบวาจํานวนประชากรในพื้นที่ที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากการยาย

ถิ่นฐานเขามา ซึ่งเปนคนนอกพื้นที่ที่เขามาทํางานในพื้นที่ หรืออาจจะเปนการแตงงานกับคนใน

พื้นที่แลวยายเขามา ดังแสดงในตารางที่ 3.3 (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-5) 

ตารางที่ 3.3 จํานวนการเกิด การตาย การลงทะเบียนยายเขา และการลงทะเบียนยายออกจําแนก

ตามเพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2549 ในพื้นที่โครงการแกมลิงบางบาล 

การเกิด การตาย การลงทะเบียนยายเขา การลงทะเบียนยายออก 
 

รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ 

พระนครศรีอยุธยา1             

 ยอดรวม 9,851 5,002 4,849 6,204 3,454 2,750 45,778 22,910 22,868 38,989 19,744 19,245 

 ในเขตเทศบาล 8,142 4,141 4,001 2,142 1,180 962 16,049 7,982 8,067 18,252 9,250 9,002 

 นอกเขตเทศบาล 1,709 861 848 4,062 2,274 1,788 29,729 14,928 14,801 20,737 10,494 10,243 

 บางบาล 74 44 30 327 181 146 1,929 1,044 885 1,619 909 710 

 เทศบาลตําบลบางบาล 1 0 1 138 76 62 644 361 283 542 314 228 

 

  เทศบาลตําบลมหา

พราหมณ 
73 44 29 66 34 32 579 310 269 529 306 223 

 นอกเขตเทศบาล 0 0 0 123 71 52 706 373 333 548 289 259 

 เสนา* 1,668 878 790 563 317 246 3,272 1,678 1,594 4,151 2,128 2,023 

 เทศบาลเมืองเสนา 0 0 0 36 19 17 312 164 148 398 198 200 

 เทศบาลตําบลเจาเจด็ 1,316 696 620 84 50 34 408 207 201 1,507 796 711 

 เทศบาลตําบลหัวเวียง 1 1 0 71 44 27 228 120 108 190 101 89 

 นอกเขตเทศบาล 351 181 170 372 204 168 2,324 1,187 1,137 2,056 1,033 1,023 

อางทอง2             

 ยอดรวม 2,878 1,475 1,403 2,493 1,324 1,169 14,831 7,541 7,290 14,836 7,615 7,221 

 ในเขตเทศบาล 2,273 1,165 1,108 693 375 318 4,602 2,328 2,274 6,082 3,107 2,975 

 นอกเขตเทศบาล 605 310 295 1,800 949 851 10,229 5,213 5,016 8,754 4,508 4,246 

 ปาโมก 138 66 72 282 152 130 1,605 800 805 1,429 697 732 

 เทศบาลตําบลปาโมก 137 65 72 90 41 49 518 279 239 631 304 327 

 นอกเขตเทศบาล 1 1 - 192 111 81 1,087 521 566 798 393 405 

หมายเหตุ * เฉพาะเทศบาลตําบลหัวเวียงที่อยูในพื้นที่โครงการบางบาล 1 

ที่มา :  1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2550 

           2. ที่ทําการปกครองจังหวัดอางทอง, 2550 
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3.1.4 การใชประโยชนที่ดินในโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

จากการสํารวจจากภาพถายทางอากาศพบวาพื้นที่โครงการแกมลิงบาง

บาล มีพื้นที่ประมาณ 55.5 ตร.กม. หรือประมาณ 34, 690 ไร ซึ่งมีพื้นที่ที่จะนํามาจัดทําเปนพื้นที่

แกมลิงประมาณ 44 ตร.กม. หรือประมาณ 27,450 ไร คิดเปน 79.39% ของพื้นที่โครงการฯ การใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่ (ภาพที่ 3.3) ซึ่งจะนํามาใชจัดทําเปนพื้นที่แกมลิงนั้น มีหลายประเภท โดย

สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ  92.4% รองลงมาเปนพื้นที่ชุมชนและโรงอิฐ คิดเปน  

4.6% และพื้นที่บอทราย 3%ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.3 นอกจากนี้ในพื้นที่โครงการยังมี

โรงงานแปรรูปไม และกิจการปมน้ํามันอยูในพื้นที่ดวย แตมีเพียงอยางละ 1 แหงเทานั้น โดยตั้งอยู

บริเวณริมถนนสายบางบาล-ผักไห (หมายเลขทางหลวง 3412) พื้นที่ชุมชนสวนใหญจะพบมากใน

พื้นที่ตอนบนและตอนกลาง ซึ่งกระจายอยูตามขอบของพื้นที่โครงการซึ่งเปนถนนหรอืคันกัน้น้าํ โดย

ในชุมชนเหลานี้จะมีโรงอิฐต้ังรวมอยูดวย สวนชุมชนที่อยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่นั้น ก็จะตั้งอยู

บริเวณริมถนน ซึ่งใชเปนเสนทางคมนาคมหลักดวยเชนเดียวกัน ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่

โครงการสวนใหญจะเปนพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งมีทั้งนาขาว และสวน ทั้งสวนมะระ ไมผล ไมยืนตน 

ทั้งนี้โดยสวนใหญชาวบานจะทําสวนบริเวณหลังบาน หรือในบริเวณใกลเคียงกับที่อยูอาศัยของ

ตนเอง (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-5) 

การทาํการเกษตรในพืน้ที่โครงการจะมหีลายประเภท เชน การทาํนา การ

ทําสวน ทั้งสวนพืชผกั และไมผล และการเกษตรอื่นๆ การทําการเกษตรสวนใหญในพืน้ทีโ่ครงการ

นั้น จะเปนการทํานาโดยเปนการทํานาปคิดเปนประมาณ 97% ของพื้นทีน่าขาว (ตารางที ่ 3.5) 

และจากรายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตขาวนาป และนาปรัง ปการผลติ 2549 โดยใช

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ของกรมพัฒนาที่ดิน (2549) พบวา

ในขณะทีพ่ื้นทีท่ี่ใชปลูกขาวนาปจะมีมากกวาพื้นทีน่าปรัง (พื้นที่ปลูกขาวนาปรังประมาณ 48% 

ของพื้นที่ปลูกขาวนาป) แตผลผลิตขาวที่ไดนั้น ขาวนาปรังกลับใหผลผลิตมากกวาขาวนาปถงึเกือบ

เทาตัว (ตารางที ่2.7) (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-9) 
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90 24,750 ที่นา 

3 825 พืชสวน 

2 690 บอทรายและอื่นๆ 

100 27,540 รวม 

5 1,280 ชมชนและโรงอิฐ 

รอยละ ไร การใชประโยชน

สัญลักษณ 

ภาพที ่3.3 การใชประโยชนที่ดินในพืน้ที่โครงการแกมลิงบางบาล 

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-10 



 

 

39 

ตารางที่ 3.4 พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของอําเภอบางบาล พ.ศ. 2550 
พื้นที่เพาะปลูก 

ลําดับที่ ตําบล ขาวนาป 
(ไร) 

ขาวนาปรัง 
(ไร) 

พื้นที่นารวม 
(ไร) 

พื้นที่ปลูก
ไมผล 
(ไร) 

พื้นที่ปลูก
พืชผัก 
(ไร) 

พืชสวน
รวม 
(ไร) 

การเกษตร
อื่นๆ 
(ไร) 

พื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งหมด 

(ไร) 

พื้นที่อื่นๆ 
(ไร) 

พื้นที่
ทั้งหมด 

(ไร) 

1 กบเจา 6,061 1,438 6,581 288 67 295 234 7,110 1,256 8,366 

2 ทางชาง 1,005 220 1,187 37 25 62 527 1,776 1,461 3,237 

3 น้ําเตา 4,614 4,614 4,614 30 90 120 160 4,894 1,535 6,429 

4 วัดยม 4,527 0 4,527 45 5 50 16 4,593 767 5,360 

5 บางบาล 3,099 0 3,099 32 11 43 0 3,142 436 3,578 

6 บางชะนี 1,502 169 1,671 39 5 44 7 1,715 1,872 3,587 

7 บางหัก 5,799 23 5,799 269 239 508 45 6,352 500 6,852 

8 บางหลวงโดด 3,630 666 3,223 250 12 262 34 3,519 260 3,779 

9 วัดตะกู 3,630 1,091 3,630 324 49 373 54 4,057 92 4,149 

10 บานคลัง 2,532 330 2,862 35 0 35 5 2,902 818 3,720 

11 สะพานไทย 1,500 175 1,534 11 0 11 200 1,745 3,556 5,301 

12 บางหลวง 2,127 337 2,556 250 122 372 32 2,928 1,081 4,009 

รวม 40,026 9,063 41,283 1,610 625 2,175 1,314 44,733 13,634 58,367 

ที่มา : สํานักงานอําเภอบางบาล, 2550 
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ตารางที่ 3.5 เนื้อที่และผลผลิตของขาวนาป และนาปรัง ปการผลิต 2549 
การทํานาป1 การทํานาปรัง2 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
เน้ือท่ี 

 
(ไร) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ผลผลิต
รวม 
(ตัน) 

เน้ือท่ี 
 

(ไร) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ผลผลิต
รวม 
(ตัน) 

พระนครศรีอยุธยา  บางบาล  29,470  408 12,055  9,488  885  8,425  

     กบเจา   4,785  321  1,535.99  934.00 861.00 804.00 

     ทางชาง   2,455  421  1,033.56  299.00 876.00 262.00 

     นํ้าเตา   788  339  267.13  4,335.00 876.00 3,797.00 

     บางชะนี   2,191  484  1,060.44  0    0 0 

    บางบาล 2,131  484  1,031.40  0 0 0 

     บางหลวง   1,708  615  1,050.42  992.00 945.00 937.00 

     บางหลวงโดด   1,119  339  379.34  1,012.00 945.00 956.00 

     บางหัก   2,750  387  1,064.25  234.00 945.00 221.00 

     บานคลัง   2,243  339  760.38  916.00 876.00 802.00 

     วัดตะกู   1,509  351  529.66  678.00 850.00 576.00 

     วัดยม   4,827  491  2,370.06  0 0 0 

     สะพานไทย   2,964  328  972.19  88.00 793.00 70.00 

   เสนา               

    หัวเวียง   268  683  48,186.06 3,877.00 800.00 3,102.00 

อางทอง  ปาโมก                 

     โผงเผง   2,046  375  767.25 1,755.00 600.00 1,053.00 

รวม 31,784 426 61,008 15,120 852 12,580 

ที่มา :  1. รายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตขาวนาป ปการผลิต 2549 โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจ

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กรมพัฒนาที่ดิน (2549) 

         2. รายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตขาวนาปรัง ปการผลิต 2549 โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจ

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กรมพัฒนาที่ดิน (2549) 

 

3.1.5 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมปจจุบันในโครงการแกมลิง อ.บาง

บาล 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการแกมลิงบางบาล 

สามารถสรุปไดดังนี้ (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-11) 

การคมนาคม สามารถเดินทางได 2 เสนทางคือ ทางบก ใชทางหลวง

สายอยุธยา-อางทอง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3412 สายอยุธยา-บางบาล-เสนา และถนนคัน

คลองชลประทาน เสนทางที่ 2 เปนการคมนาคมทางน้ํา ไดแกแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย คลอง
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บางหลวง (คลองโผงเผง) คลองบางปลาหมอ และคลองบางบาล เสนทางนี้สามารถใชไดตลอดทั้ง

ป ติดตอไดทุกตําบลและหมูบาน 

แหลงน้ํา มีทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติ ไดแกแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย 

คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) คลองบางบาล คลองบางปลาหมอ คลองมหาพราหมณ และน้ําใต

ดิน พื้นที่ในอําเภอบางบาล มีสภาพน้ําใตดินที่ใหปริมาณน้ํามาก (50-200 ลบ.เมตรตอชั่วโมง) 

โดยทั่วไปน้ํามีคุณภาพดีแตบางพื้นที่เปนน้ํากรอย  และมีตะกอน แหลงน้ําชลประทาน อําเภอบาง

บาลมีแหลงน้ําโครงการชลประทานครอบคลุมพื้นที่รอยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ไดแก โครงการ

ชลประทานมหาพราหมณ โครงการชลประทานผักไห โครงการชลประทานเจาเจ็ดบางยี่หน 

การศึกษา ในอําเภอบางบาลมีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบงเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 รวมทั้งสิน 25 โรงเรียน กระจายอยูในเขตพื้นที่ตางๆ และศูนยบริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบาล สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 1 

แหง 

ศาสนา  ประชาชนของอําเภอบางบาลสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ถึง

ประมาณรอยละ 98 และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัด และศาสนสถาน  ดังนี้ 

– วัดพุทธ มีจํานวน 35 วัดกระจายอยูทั่วไปในทุกตําบล 

– มัสยิดอิสลาม มี 3 แหง อยูที่ตําบลมหาพราหมณ 1 แหง และตําบล

บานคลัง 2 แหง 

– ศาลเจา มี 3 แหง อยูที่ตําบลบานกุม ตําบลไทรนอย และตําบลบาน

คลัง 

ระบบสาธารณูปโภค  ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยางในพื้นที่

โครงการฯ พบวา น้ําดื่มสวนใหญไดจากน้ําฝนรอยละ 47.27 รองลงมาคือน้ําบรรจุขวดรอยละ 

35.27 ที่เหลือนํามาจากระบบประปาหมูบาน แมน้ําลําคลอง และแหลงอื่นๆ น้ําใชสวนใหญใช

น้ําประปาหมูบานรอยละ 75.19 รองลงมาเปนน้ําบาดาลรอยละ 14.12  ที่เหลือมาจากแมน้ําลํา

คลอง และน้ําฝน กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีปญหาในเรื่องของน้ําดื่ม แตจะมีปญหาเกี่ยวกับน้ําใช

คิดเปนรอยละ 60.92 เน่ืองจากน้ําขุน ไมไหล ไหลเบา   

ไฟฟา สวนใหญแลวกลุมตัวอยางมีหมอไฟเปนของตัวเองรอยละ 91.57 

และที่ตองตอไฟจากที่อ่ืนรอยละ 3.83 ในเรื่องของการใชโทรศัพทรอยละ 77.39 ไมมีปญหา

เนื่องจากใชโทรศัพทเคลื่อนที่ และไมมีโทรศัพทคิดเปนรอยละ 13.41 
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สาธารณสุข ในเขตอําเภอบางบาลมีสถานีบริการดานสาธารณสุขอยู

มากแบงออกเปน โรงพยาบาลประจําอําเภอ 1 แหง ตั้งอยูที่หมูที่ 1 ตําบลสะพานไทย สํานักงาน

สาธารณสุข 1 แหงสถานีอนามัยประจําตําบล 15 แหง และคลินิก 2 แหง 

3.1.6 สภาพพื้นที่ปจจุบัน และการประกอบอาชีพในโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

คณะผูวิจัยโครงการแกมลิงฯ ไดใชคันคลองชลประทานเปนตัวกําหนด

ขอบเขตพื้นที่โครงการแกมลิงบางบาล และทําการแบงพื้นที่โครงการฯ ออกเปน 3 โซน โดยใชถนน

หลวงเปนเสนแบงระหวางโซน (ภาพที่ 3.4) จากการสํารวจภาคสนามพบวา ในบริเวณโซนที่ 1 และ 

2 บริเวณแนวคันคลองชลประทานจะมีแหลงชุมชน สถานประกอบการซึ่งสวนใหญเปนโรงอิฐ

กระจายอยูทั่วไป บนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3412 ซ่ึงเปนเสนแบงระหวางโซนที่ 1 และ 2 มี

สถานประกอบการที่เปนปมน้ํามัน บอทราย และโรงงานขนาดใหญตั้งอยู  บริเวณสวนกลาง ๆ ของ

พื้นที่โครงการฯ ในสวนของโซนที่ 2 มีชุมชนขนาดใหญตั้งอยู คือ หมูที่ 1 ตําบลกบเจา และหมูที่ 4 

ตําบลสะพานไทย และมีสถานประกอบการที่เปนบอทรายกระจายอยูทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่โซนที่ 1 

และ 2 สวนพื้นบริเวณโซนที่ 3 สวนใหญแลวเปนพื้นที่ที่ใชทําการเกษตร และที่วาง นอกจากนี้ยัง

พบวาในบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีวัดตั้งอยู 2 แหง ซึ่งไดแก วัดบานขวาง ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลกบเจา 

และวัดยม ตั้งอยูที่หมูที่ 2 ตําบลวัดยม (ชูเกียรต ิทรัพยไพศาล, 2551: 5-12) 

การแบงพื้นที่ออกเปน 3 โซนนี้สงผลตอระดับความลึกของน้ํา ซึ่งแปรไป

ตามระดับความสูงของภูมิประเทศ โดยในสวนใหญความแตกตางของการแบงโซนมีความสําคัญ

ตอการศึกษาทางดานวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ําภายในแกมลิง แตสําหรับประเด็นใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม ซึ่งมีระดับผิวบนของน้ําทวมใกลเคียงกัน จึงมีความแตกตางในการ

แบงโซนเปน 3 โซนนอย ดังนั้นจึงทําการศึกษาเปนภาพรวมคือ พื้นที่โครงการแกมลิง อําเภอบาง

บาล  
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Zone 3 

Zone 1 

Zone 2 

ภาพที ่3.4 การแบงโซนเพื่อการบริหารจัดการน้าํพืน้ทีโ่ครงการแกมลิงบางบาล 

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: ง-7 
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การประกอบอาชีพ   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ไดแก การทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว และอาชีพอื่นมีทั้ง ทําบอทราย ทําโรงอิฐ และทํากานธูป ซึ่งจะ

เปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ผลที่ไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางในพื้นที่โครงการแกมลิง

บางบาล คณะผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 41.73 ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร

โดยทํานาเปนอาชีพหลักซึ่งสวนใหญจะเปนการทํานาปคิดเปนรอยละ 87.60 สวนที่เหลือเปนการ

ทํานาปรังรอยละ 12.40 เกษตรกรจะทํานาแบบหวาน พันธุขาวที่ปลูกเปนขาวเมล็ดสั้นที่พบไดแก 

พันธุปนแกว ขาวพิจิตร เปนตน ระบบการเกษตรจะเปนแบบทําเองในครอบครัวรวมกับการจาง มี

ตนทุนในการผลิตประมาณ 808-2,648 บาทตอไร การเกษตรที่ทํารองลงมาคือการทําสวนและเลีย้ง

สัตว พืชที่ปลูกเชน กลวย มะมวง สัตวที่เลี้ยงไดแก ปลา วัว ไกชน (ตารางที่ 3.6) (ชูเกียรติ ทรัพย

ไพศาล, 2551: 5-12) 
 

ตารางที่ 3.6 ตนทนุการผลติของการเกษตร (การเลี้ยงสัตว และการทําสวน) 

เลี้ยงสัตว  ทําสวน 

(บาท/ป) ปลา (บาท/ป) วัว (บาท/ป) ไกชน (บาท/ป) 

ตนทนุการ

ผลิต 
820-129,627 2,700-101,200 1,000-51,380 34,800-126,455 

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-12 

 

อาชีพที่ทํารองลงมาไดแกอาชีพรับจางทั่วไป อาชีพทําอิฐ และอาชีพอ่ืน ๆ 

15.41 ซึ่งพบมากในบริเวณพื้นที่โซนที่ 1 ของโครงการฯ สวนใหญรอยละ 51.47 จะเปนการทําอิฐรู 

มีตนทุนการผลิตประมาณ  26,829.44 – 35,256.25  บาทตออิฐหนึ่งแสนกอน และเปนการทําอิฐ

มอญรอยละ  48.53  มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยประมาณ 26,449.36 – 32,231.58 บาทตออิฐหนึ่งแสน

กอน อิฐรูมีราคาขายอยูที่ประมาณ 0.23-0.60 บาทตอกอน อิฐมอญมีราคาขายอยูที่ประมาณ 

0.27-0.40 บาทตอกอน สวนที่เหลือพบวา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 

35.44 รองลงมาประกอบอาชีพอื่น ๆ รอยละ 18.99 เกษตรกรรมรอยละ 13.92 และคาขายรอยละ 

12.66 ที่เหลือเปนคนงานโรงงาน พนักงานเอกชน และเจาของกิจการ (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 

2551: 5-12) 
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3.1.7 การบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูน้ําหลากและในชวงฤดูน้ําแลงในลุมน้ํา

เจาพระยาและพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล 

การบริหารจัดการน้าํในชวงฤดูน้ําหลาก 

น้ําจากแมน้ําเจาพระยาไหลผานจังหวัดนครสวรรคเขาสูที่ราบลุมภาค

กลาง  โดยผานจังหวัดชัยนาท  สิงหบุ รี  อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุ รี 

กรุงเทพมหานคร และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีแมน้ําปาสักมาบรรจบกับแมน้ํา

เจาพระยาที่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา และแมน้ํานอยซึ่งไหลออกจากแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัด

ชัยนาทกลับมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาอีกครั้งที่ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

โครงขายของแมน้ําเจาพระยาตอนลางและความจุของแมน้ําเจาพระยาและลําน้ําสาขาในแตละ

ชวงมีคาไมเทากัน ดวยเหตุนี้เองในฤดูน้ําหลากจึงทําใหเกิดน้ําลนตลิ่งในบางพื้นที่ (ชูเกียรติ ทรัพย

ไพศาล, 2551: 2-97) 

ในอดีตพบวาในฤดูนํ้าหลากเมื่อน้ําไหลผานจังหวัดชัยนาทแลว น้ําจะเริ่ม

ลนตลิ่งตั้งแตพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทเอง และตอเนื่องถึงจังหวัดสิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา 

เกิดเปนทุงน้ําทวมเปนบริเวณกวาง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยา จะ

เกิดน้ําลนตลิ่งเปนประจําและมีความลึกมาก เนื่องจากความจุของแมน้ํามีคานอย ประกอบกับ

บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแมน้ําปาสักไหลมาบรรจบ จึงทําใหน้ําเออลนไหลไมสะดวก จึง

มักทําใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ําทวมสูงเปนประจํา แตอยางไรก็ตามประชาชนในพื้นที่

เหลานี้จะไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากบานเรือนอยูในลักษณะใตถุนสูง จึงสามารถใหน้ํา

ทวมพื้นที่ชั้นลางและอยูชั้นบนได สวนการเดินทางจะใชเ รือสัญจรเปนหลัก สําหรับพื้นที่

เกษตรกรรมนั้น เกษตรกรจะปลูกขาวพันธุพื้นเมือง ไดแก ขาวพันธุ ข้ึนน้ําหรือขาวฟางลอย 

(Floating Rice, FR) ซึ่งสามารถอยูน้ําลึกระหวาง 100 – 350 เซนติเมตร หรือขาวทนน้ําลึก (Deep 

Water Rice, DWR) ซึ่งตนขาวสามารถอยูในน้ําลึกระหวาง 50 – 100 เซนติเมตร ซึ่งเปนขาวที่ยืด

ปลองไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถเจริญเติบโตพนน้ําได แตอยางไรก็ตามขาวประเภทนี้จะมีขอเสียที่

ผลผลิตต่ํา ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการพัฒนาพันธุขาวที่ใหผลผลิตที่สูงขึ้น คือ พันธุ

ขาวลูกผสม (High Yield Varieties, HYV) ซึ่งจะมีความสูงของตนขาว 30 – 60 เซนติเมตร จึงทําให

ขาวพันธุผสมไมสามารถอยูในน้ําลึกได ทําใหนาขาวไดรับความเสียหายในฤดูน้ําหลากเปนประจํา 

ซึ่งการกระจายตัวของการปลูกขาวพันธุตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.5 (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 

2-97 ถึง 2-99) 
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กรมชลประทานจึงไดพัฒนาระบบชลประทานและสรางคันกันน้ํา เพื่อให

พื้นที่เกษตรกรรมสามารถปลูกขาวพันธุผสมในฤดูน้ําหลากได แตการสรางคันนี้กลับทําใหระดับน้ํา

ในแมน้ําเจาพระยาสูงขึ้นกวาในอดีต เนื่องจากน้ําไมสามารถไหลเขาสูทุงน้ําทวมไดนั่นเอง ดังนั้น

พื้นที่ที่มีระดับคันต่ําจึงเกิดน้ําทวมเนื่องจากน้ําลนคันกั้นน้ํา และบางพื้นที่ เชน พื้นที่ริมแมน้ําที่อยู

นอกคันกันน้ําจะเกิดน้ําทวมบอยครั้งและมีความลึกน้ําทวมมากกวาในอดีต (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล

, 2551: 2-99) 

สําหรับการบริหารน้ําในชวงน้ําหลากของลุมน้ําเจาพระยาตอนลางใน

ปจจุบันนั้น กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณน้ําที่ผานเขื่อน เขื่อนทดน้ําและประตูระบายน้ําตางๆ 

ดังนี้ 1) เขื่อนเจาพระยา ซึ่งกั้นแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท ทําหนาที่ในการควบคุมปริมาณน้ํา

ไหลสูแมน้ําเจาพระยาตอนลาง 2) เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ทําหนาที่เก็บกักน้ําตอนบนของแมน้ําปาสัก 

และเขื่อนพระรามหก ซึ่งกั้นแมน้ําปาสักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทําหนาที่ควบคุมปริมาณ

น้ําที่ไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา และทดน้ําเขาสูระบบชลประทาน 3) ปตร.ผักไห ทําหนาที่ควบคุม

การระบายน้ําของแมน้ํานอย กอนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา ซึ่งในชวงน้ําหลากกรมชลประทานจะ

พิจารณาปริมาณน้ําผานจังหวัดนครสวรรค หรือสถานี C.2 เปนอันดับแรก ซึ่งในปที่น้ํามาก คือ น้ํา

ผานสถานี C.2  มากกวา  2,500  ลบ.ม./วินาที  โดยจะควบคุมปริมาณน้ําที่ผานเขื่อน เขื่อน

เจาพระยา เขื่อนพระรามหกและ ปตร.ผักไห ใหมีการระบายน้ําในปริมาณที่สงผลกระทบตอชุมชน

ริมแมน้ําเจาพระยานอยที่สุด และจะพยายามควบคุมปริมาณน้ําที่ผานอําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไมใหเกิน  3,000 ลบ.ม/วินาที เพื่อปองกันสภาวะน้ําลนคันปองกันน้ําทวมของ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการควบคุมปริมาณน้ําที่เขื่อนเจาพระยาเขื่อนพระรามหกและ

ปตร.ผักไหนี้ ทําไดโดยกดบานประตูใหต่ําเพื่อปริมาณน้ําไหลผานประตูไดลดลง ซึ่งสงผลใหระดับ

น้ําเหนือเขื่อนสูงขึ้น กรมชลประทานจะผันน้ําดังกลาวเขาสูแมน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ําทาจีน หรือ

คลองชลประทาน เชน คลองชัยนาท-ปาสัก เปนตน แตอยางไรก็ตามถามีปริมาณน้ํามาก กรม

ชลประทานจะผันน้ําไปเก็บยังพื้นที่ชลประทานสองฝงแมน้ําเจาพระยา เพื่อควบคุมใหปริมาณน้ํา

ผานอําเภอบางไทรอยูในระดับที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถปองกันได (ชูเกียรติ ทรัพย

ไพศาล, 2551: 2-99) 
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สวนการบริหารน้ําหลากของพื้นที่แกมลิงบางบาล (1) นั้น จะอยูภายใต

การดูแลของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาล โดยปกติถาระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาอยูต่ํา

กวาระดับคันกั้นน้ํา ทางโครงการฯ จะรวมมือกับเกษตรกรเพื่อทําขอตกลงในการบริหารน้ํา โดยจะ

กําหนดใหน้ําเขาสู พ้ืนที่ในปริมาณที่นาขาวไมไดรับความเสียหาย แตถาระดับน้ําในแมน้ํา

เจาพระยาอยูสูงกวาระดับคันกั้นน้ําของโครงการ ดังเชนในป 2550 เมื่อระดับน้ําสูงกวาคัน 

เกษตรกรจะรวมมือกันเองโดยทําการเสริมถนนในลักษณะคันดินชั่วคราว เพื่อไมใหน้ําไหลเขาสู

พื้นที่เกษตรกรรมและสามารถใชถนนสัญจรไปมาได สวนการปลอยน้ําเขาพื้นที่นั้นเจาหนาที่

โครงการฯ และเกษตรกรไดตกลงกันและทําการกําหนดเปดประตูระบายน้ํารอบโครงการดวยกัน ซึ่ง

กําหนดไววาในหนึ่งสัปดาหจะใหน้ําไหลเขาพื้นที่ไดไมเกิน 20 เซนติเมตร เพื่อใหขาวเจริญเติบโต

พนน้ําไดทัน แตอยางไรก็ดีในพื้นที่ที่คันกั้นน้ําต่ํามากที่ไมอาจเสริมคันได หรือในปที่ปริมาณน้ํา

มากๆ พื้นที่ดังกลาวก็จะไดรับผลกระทบจากน้ําทวม (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 2-99 ถึง 2-

102) 
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ภาพที ่3.5 การกระจายตัวของการปลูกขาวพนัธุตางๆ ในพืน้ที่ลุมน้าํเจาพระยาตอนลาง 

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 2-100 
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การบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง 

สําหรับในฤดูแลงนั้นกรมชลประทานจัดการบริหารน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา

เจาพระยาตอนลางโดยพิจารณาปริมาณน้ําของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เปนสําคัญ จากนั้นจึงมี

การกําหนดปริมาณน้ําในแตละกิจกรรมของประชาชนริมฝงแมน้ําเจาพระยา เชน อุปโภคบริโภค 

การเกษตร และผลักดันน้ําเค็ม เปนตน โดยมีเขื่อนเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาททําหนาที่ในการ

ควบคุมปริมาณน้ําของแมน้ําเจาพระยาและลําน้ําสาขา โดยกิจกรรมที่ใชน้ําหลักคือ การประปา

ของกรุงเทพมหานคร จากนั้นน้ําตองเพียงพอในการผลักดันน้ําเค็มไมใหน้ําเค็มเขาสู ปากคลอง

ประปาและทําความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรม สวนปริมาณน้ําที่เหลือจะใชสําหรับการเกษตร 

โดยกรมชลประทานจะคํานวณปริมาณพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถเพาะปลูกในชวงฤดูแลงได และ

ประกาศใหเกษตรกรทราบกอนฤดูทํานาปรัง ในดานการควบคุมน้ํากรมชลประทานจะใหเขื่อน

เจาพระยาจะทําการยกระดับน้ําเหนือเขื่อนเจาพระยาใหสูงขึ้นจนน้ําสามารถไหลเขาสูแมน้ําทาจีน

และคลองชัยนาท-ปาสักได จากนั้นแมน้ําทาจีนและคลองชัยนาท-ปาสักนี้จะทําการสงน้ําใหพื้นที่

ชลประทานฝงซายและฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาตอไป สวนพื้นที่ชลประทานที่อยูติดกับแมน้ํา

เจาพระยาก็จะเปดประตูระบายน้ํารับน้ําโดยตรงจากแมน้ําเจาพระยา (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 

2551: 2-102) 

สําหรับพื้นที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางบาลนั้น พบวาในฤดูแลง

ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาจะอยูต่ํากวาระดับปากคลอง ทางโครงการฯ จึงไดกอสรางสถานีสูบน้ํา

จํานวน 3 แหง เพื่อทําการสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยา คลองบางหลวง และแมน้ํานอย ดังแสดงใน

รูปที่ 2-31  โดยโครงการฯ จะทําการสูบน้ําเขาคลองสงน้ําตามรอบเวรที่กําหนด จากนั้นเกษตรกร

จะดึงน้ําไปใชเอง แตอยางไรก็ตามยังพบวาการไดรับน้ํายังไมทั่วถึงนักเนื่องจากกลุมเกษตรกรหรอืก

ลมผูใชน้ํายังมีการดูแลกันเองไมดีนัก ยกเวนในพื้นท่ีตอนลางของโครงการฯ ที่มีกลุมผูใชน้ําที่

เขมแข็ง ซึ่งพื้นที่ในตอนลางที่มีระดับคันกั้นน้ําคอนขางต่ําจึงเกิดน้ําทวมเปนประจํา ทําใหเกษตรกร

บริเวณนี้ไมทํานาในฤดูน้ําหลากเพราะจะไดรับความเสียหาย แตเมื่อหมดฤดูน้ําหลากและระดับน้ํา

ลดลง เกษตรกรก็จะเริ่มทํานาทันที โดยจะมีการตกลงกนัระหวางกลุมเกษตรกรในการเริ่มปลูกขาว

พรอมๆ กัน ดังนั้นกอนถึงฤดูน้ําหลากถัดไปจึงสามารถทํานาปรัง 2 คร้ัง โดยขอดีของการปลูกขาว

นาปรัง คือ เปนขาวพันธุผสมซึ่งจะใหผลผลิตสูงจึงใหคาตอบแทนที่ดีกวา (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 

2551: 2-102) 
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3.1.8 ลักษณะน้ําหลากตามฤดูกาล และเมื่อเกิดโครงการแกมลิงฯ ขึ้นโครงการ

แกมลิง อ.บางบาล 

เดิมลักษณะน้ําหลากในพื้นที่โครงการแกมลิงฯ นั้นสงผลใหพื้นที่สวนที่อยู

ติดริมแมน้ําลําคลองเปนสวนที่โดนน้ําทวมมากที่สุดในฤดูน้ําหลาก น้ําจะเออลนจากแนวแมน้ําลํา

คลองที่อยูลอมรอบพื้นที่เขาสูพื้นที่ลุมซ่ึงใชทําการเกษตรทั้งสองฝงของแมน้ําและคลอง โดยมีแนว

ถนนที่ลอขนานไปกับแนวลําคลองในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เปนเสมือนคันกั้นน้ําทําใหพื้นที่เกษตร

ที่อยูอีกดานหนึ่งของถนนไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในแตละปเพียงเล็กนอย แตเมื่อเกิดโครงการ

แกมลิงฯ ขึ้นในพื้นที่ทําใหลักษณะผลที่เกิดขึ้นตอพื้นที่เปนไปในทางกลับกัน คือพื้นที่เกษตรที่อยู

ดานในของพื้นที่โครงการฯ จะเปนบริเวณที่รองรับปริมาณน้ําหลากที่จะถูกผันเขามาในพื้นที่ โดยใช

แนวถนนที่ขนานอยูกับแนวแมน้ําและคลองนี้เปนเหมือนขอบของแกมลิง เพื่อทําหนาที่เก็บกักน้ําไว

ภายในพื้นที่ ซึ่งระดับน้ําที่จะทําการผันเขาไปเก็บกักไวในแกมลิงของโครงการฯ นี้สูงประมาณ 3 

เมตร และระยะเวลาในการเก็บกักน้ําไวนั้นคือ ประมาณ 3 เดือน จากนั้นเมื่อถึงชวงที่น้ําลดลง

จนกระทั่งไมทําใหเกิดความเสียหายกับพื้นที่อ่ืน ๆ แลวจึงคอยทําการผันน้ําออกจากพื้นที่แกมลิง 

(ภาพที่ 3.6) 

 

ภาพที ่3.6 ลักษณะน้าํหลากตามฤดูกาล (ภาพซาย) และลักษณะการเก็บกักน้ําเมื่อเกิดเปน

โครงการแกมลิง (ภาพขวา) 

จากขอมูลโครงการฯ ที่ไดกลาวไปแลวในขางตนจะนาํไปใชเปนขอมูลในการศึกษา

ภูมิทัศนวฒันธรรม นาํไปสูแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมตอไป 
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3.2   การศกึษาภูมิทศันวฒันธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

จากการศึกษาความหมายของภูมิทัศนวัฒนธรรมทําใหไดวิธีการวิเคราะหขอมลูใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในโครงการแกมลิง อ.บางบาล โดยใชกรอบในการศึกษาภูมิทัศน

วัฒนธรรมเปนหลัก ซึ่งแบงการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล

ออกเปนสองชวงเวลา ไดแก ภูมิทัศนวัฒนธรรมในอดีต และภูมิทัศนวัฒนธรรมในปจจุบัน เพื่อ

เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล ซึ่ง

นําไปสูการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมที่จะ

เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาลในอนาคต ดังจะมีรายละเอียดในแตละประเด็น

ดังตอไปนี้ 

3.2.1 รูปแบบการตั้งถิน่ฐาน 

3.2.1.1 ลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนน 

1) ลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนนของการตัง้ถิ่นฐานในอดตี 

สุดารา สุจฉายา พบวา ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชาว

อยุธยาในอดีต ซึ่งมีลักษณะเปนรูปแบบการกระจุกตัวตามลําน้ํา เนื่องจากผูคนที่อาศัยอยูใน

บริเวณนี้ลวนแตมีความผูกพันกับสายน้ํา โดยใชลําน้ํานั้นเพื่อการคมนาคม และใชเปนแหลงน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และนอกจากสายน้ํา ผูคนแถบอยุธยานี้ยังใหความสําคัญกับทองทุงอันกวาง

ใหญอีกดวย เพราะผูคนใชทองทุงโลงกวางในการทํานา และใชน้ําในการทํานาจากแมน้ําลําคลองที่

ใชเปนบริเวณตั้งถิ่นฐาน จนกระทั่งความเจริญเขามา สุดาราไดกลาวไวในที่นี้คือ การสรางถนน 

ในชวงประมาณหลัง พ.ศ. 2475 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามรูปแบบเดิมคือการกระจุกตัวตามลาํน้าํ

ก็เปลี่ยนไปเปนการกระจุกตัวตามแนวถนนแทน และความหนาแนนแตเดิมที่มักกระจุกตัวอยูตาม

ลําน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณที่ลําน้ํามาสบกันก็เปลี่ยนเปนกระจายตัวอยูทั่วไป โดยเฉพาะ

บริเวณแยกตามที่แนวถนนตัดผานแทน (สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, 2538: 160 – 164) และ

จากการศึกษาภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2495 และป พ.ศ. 2542 (ภาพที่ 3.8, 3.9 ตามลําดับ) 

ที่แสดงใหเห็นวายังคงมีการกระจกุตัว และความหนาแนนบริเวณแนวลําน้ําในพื้นที่โครงการฯ โดย

มิไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการกระจุกตัวตามแนวถนนดังที่วรรณกรรมไดกลาวไว 

 

 



 

 

52 

2) ลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐานใน

ปจจุบัน 

อรศิริ ปาณินท พบวา ลักษณะทางภูมิศาสตรในแถบพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อางทอง และสุพรรณบุรี มีลักษณะรวมที่คลายคลึงกันคือ เปนที่ราบลุม ริม

แมน้ํา และพื้นที่ที่อยูหางไกลออกไปจากแมน้ํา มีบางสวนเปนที่ดอนแตก็มีลักษณะพื้นที่เหมือนเนิน 

สูงพนจากชวงฤดูน้ําหลากเทานั้น ซึ่งจากวรรณกรรมนี้ อรศิริ ปาณินทไดแบงกลุมลักษณะการตั้ง

ถิ่นฐานของพื้นที่ไว 3 ลักษณะ โดยทั้งสามกลุมนี้เปนการแบงตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่คํานึงถึง

ความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปนหลัก ไดแก ก) หมูบานที่มีสัณฐานเลียบยาว

ตามลําน้ํา ข) หมูบานที่รวมกันเปนกลุมบนที่ดอน ค) หมูบานที่ตั้งอยูบนที่ดอนแตไมรวมกันเปน

กลุม (อรศิริ ปาณินท, 2539: 109) 

คํากลาวของอรศิริ ปาณินท พบวามีความสอดคลองกับลักษณะ

ทางภูมิศาสตรของพื้นที่โครงการฯ ที่เปนที่ราบลุมริมแมน้ํา และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่

โครงการฯ เหมือนกับลักษณะการตั้งถิ่นฐานในกลุมที่หนึ่ง คือ เปนหมูบานที่มีสัณฐานเลียบยาว

ตามลําน้ํา ซึ่งตรงกันกับการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากแผนทีจ่าก

กรมแผนที่ทหาร (ภาพที่ 3.7) และภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 3.9) 

การศึกษาแผนที่ (ภาพที่ 3.7) ลักษณะการกระจายตัวของ

รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่โครงการแกมลิง อําเภอบางบาลมีลักษณะกระจุกตัวกันอยูเปน

หมูบาน ที่ตั้งถิ่นฐานมีการวางตัวไปตามแนวแมน้ํา ลําคลองอยางหนาแนน ซึ่งเปนลักษณะทาง

กายภาพที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย คลองบางบาล คลองโผงเผง (คลอง

บางหลวง) และคลองมโนราห  

ขอมูลในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

พบวาปจจุบันมีจํานวนประชากรในพื้นที่โครงการฯ 14,286 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,872 

หลังคาเรือน และจากการสํารวจจากภาพถายทางอากาศพบวาพื้นที่โครงการแกมลิงบางบาล มี

พื้นที่ประมาณ 55.5 ตารางกิโลเมตร (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-5) ดังนั้นภายในพื้นที่

โครงการมีประชากรเฉลี่ยประมาณ 257 คนตอตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนเฉลี่ย

ประมาณ 70 หลังคาเรือนตอตารางกิโลเมตร ขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2545-2549 จากกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย (ตารางที่ 3.7) แสดงใหเห็นวาจํานวนประชากรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู

ในชวงไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในอําเภอบางบาล 
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ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงจํานวนประชากรตั้งแตป พ.ศ. 2545-2549 ของพื้นที่อําเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวนประชากร (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
Number of population Percent  change 

ความหนาแนน 
ของประชากร อําเภอ 

2545 2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 (คน ตอ ตร.กม.) 

บางบาล 34,439 34,328 33,980 34,205 34,292 -0.32 -1.01 0.66 0.25 253 
 

ที่มา:   1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2550 

 

การศึกษาภาพถายทางอากาศของพื้นที่โครงการฯ ในปพ.ศ.

2495 และป พ.ศ. 2542 (ภาพที่ 3.8, 3.9 ตามลําดับ) และภาพถายดาวเทียมในป พ.ศ. 2552 (ภาพ

ที่ 3.10) พบวา พื้นที่โครงการมีลักษณะเปนเกาะจากการที่มีแมน้ํา และแนวลําคลองลอมรอบ ถัด

เขามาภายในแผนดินเปนแหลงตั้งถิ่นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมตามลําดับ ดังนั้นลักษณะการตัง้ถิน่

ฐานของพื้นที่โครงการเปนการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวไปตามแนวลําน้ํา 

การเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศทั้ง 3 ภาพจากอดีตจนถึง

ปจจุบัน พบวา มีความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐานเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนจากบริเวณที่เปนชุมชนอยู

อาศัยเดิม และยังคงลักษณะของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่มีการกระจุกตัวตามแนวลําน้ําอยู

เชนเดียวกับในอดีต ซึ่งสอดคลองกับขอมูลประชากรจากรายงานของโครงการฯ คือ มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มข้ึน 
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ภาพที ่3.7 ลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนนของการตั้งถิน่ฐาน: ลักษณะการตั้งถิน่ฐาน

บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งเปนรูปแบบหมูบานที่มีการกระจุกตัวไปตามแนวลําน้ํา 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร 

แหลงตั้งถิ่นฐาน                          แหลงน้ํา                                     ถนน 



 

 

55 

 

 
ภาพที ่3.8 ลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนนของการตั้งถิน่ฐาน:  

ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2495 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร 
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ภาพที ่3.9 ลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนนของการตั้งถิน่ฐาน:  

ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2542 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร 
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ภาพที ่3.10 ลักษณะการกระจายตวั และความหนาแนนของการตั้งถิน่ฐาน:  

ภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552 

ที่มา : เวปไซต www.googlemap.com 
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3) สรุปการศึกษาลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนนของการตั้ง

ถิ่นฐาน 

สามารถสรุปการศึกษาลักษณะการกระจายตัวและความ

หนาแนนของการตั้งถิ่นฐานเปนตารางไดดังนี้ 

 

3.8 ตารางแสดงสรุปการศึกษาลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐาน 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
รายงาน 

โครงการฯ 

กรม

แผนที่

ทหาร 

ภาพถายทางอากาศ 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

สุด
าร
า 
สุจ
ฉา
ยา

 (2
53

8)
 

อร
ศิริ

 ป
าณ

ินท
 (2

53
9)

 

ชูเ
กีย
รต
ิ ท
รัพ
ยไ
พศ

าล
 

(2
55

1)
 

แผ
นท
ี่ทา
งภ
ูมิศ
าส
ตร
 

ภา
พถ

าย
ทา
งอ
าก
าศ

  

พ.
ศ.

 2
47

5 
ภา
พถ

าย
ทา
งอ
าก
าศ

  

พ.
ศ.

 2
54

2 
ภา
พถ

าย
ดา
วเ
ทีย
ม 
ป 

พ.
ศ.

 2
55

2 

สรุป 

 อดีต / x x x / / x / ก)รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเปนแบบกระจกุตัวและมี

ความหนาแนนบริเวณแนวลําน้ํา  ปจจุบัน x / x / x x / / 

 อดีต / x x x / / x / 
ข)มีความหนาแนนของการตั้งถิน่ฐานเพิ่มขึ้น 

 ปจจุบัน x x / x x x / / 

 อดีต x x x x x x x / ค)มีประชากรชวงป พ.ศ. 2545-2549 ซึ่ง

โดยประมาณเฉลี่ยแลวคงที ่  ปจจุบัน x x x x x x x / 

 อดีต / x x x / / x / ง)มีการวางตัวของแหลงตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกบั

ลักษณะทางดานกายภาพในพื้นทีค่ือ แหลงน้ํา  ปจจุบัน x / x / x x / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษาลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนน

ของการตั้งถิ่นฐาน พบวา มีวรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 2 วรรณกรรม นอกจากนี้

เปนขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ แผนที่ทางภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศ และ

ภาพถายดาวเทียม  

ก) กลาวถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวและมีความ

หนาแนนบริเวณแนวลําน้ําอยู 2 วรรณกรรม และเปนการศึกษาจากทั้งแผนที่ทางภูมิศาสตร 

ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2495, 2542 รวมถึงภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552  

ข) กลาวถึงความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐานที่เพิ่มข้ึนจากใน

อดีตอยู 1 วรรณกรรม และเปนการศึกษาจากขอมูลรายงานของโครงการแกมลิงฯ จากภาพถาย

ทางอากาศและภาพถายดาวเทียม  
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ค) กลาวถึงจํานวนประชากรในชวงป พ.ศ. 2545-2549 ซึ่ง

โดยประมาณเฉลี่ยแลวคงที่จากการศึกษาขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ  

ง) กลาวถึงการวางตัวของแหลงตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับลักษณะ

ทางดานกายภาพในพื้นที่คือ แหลงน้ําตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยู 2 วรรณกรรม และเปนการศึกษา

จากทั้งแผนที่ทางภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2495, 2542 รวมถึงภาพถายดาวเทียมป 

พ.ศ. 2552 

การรวบรวมขอมูลทั้งหมดไดนําไปสูผลการศึกษาลักษณะการ

กระจายตัว และความหนาแนนของการตั้งถิ่นฐานพบวา รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเปนแบบกระจุกตัว

และมีความหนาแนนบริเวณแนวลําน้ํา ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันมีความหนาแนนเพิม่ข้ึน แตยงัคง

รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะเดิม และมีประชากรชวงป พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งโดยประมาณ

เฉล่ียแลวคงที่ โดยปจจุบันมีประชากรเฉลี่ยประมาณ 257 คนตอตารางกิโลเมตร มีการวางตัวของ

แหลงตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับลักษณะทางดานกายภาพในพื้นที่คือ แหลงน้ํา 

3.2.1.2 แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน 

1) แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานในอดีต  

เอกวิทย ณ ถลาง พบวา ลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานใน

อดีตของคนไทยในภาคกลาง นิยมสรางเปนกลุม เนื่องจากเปนหมูเครือญาติกัน มีความใกลชิด

สนิทสนมรวมถึงการทํากิจกรรมรวมกัน และระหวางเรือนของหมูเครือญาติมีทางเดินติดตอถึงกันได

สะดวก แสดงใหเห็นวาสังคมไทยเปนสังคมที่อยูกันเปนหมูเครือญาติ ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน แต

แยกอาศัยอยูกันคนละหลัง ดังนั้นลักษณะผังของแหลงตั้งถิ่นฐานของคนไทยที่อยูริมน้ําคือ เปน

กลุมอาคารพักอาศัย ที่กระจายตัวอยูบนที่ผืนเดียวกันตามริมน้ํา (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 301) 

2) แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานในปจจบุัน 

อมฤต หมวดทอง (อมฤต หมวดทอง, 2548: 61) ไดกลาวไววา 

“กลุมเรือนเครือญาติของนายทองสุข สามารถเดนิไปมาถึงกันได โดยมีนอกชานและระเบียงบานแต

ละหลังเชื่อมโดยทางเดินไมยกสูงไปมาหาสูกัน โดยแตละบานจะมีทาน้ําและทาจอดเรือเปนของ

ตนเองเพื่อออกเรือไปตามคลอง สวนพื้นที่ใชสอยในบานจะเปนลักษณะโลง ไมกั้นหองเปนเพียง

วางตูกั้นเพื่อความเปนสัดสวน และจะมีสวนพื้นที่โลงไวรับแดดเพื่อตากปลา ตากเนื้อ และตากผา”  
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ภาพที ่3.11 แผนผังของแหลงตั้งถิน่ฐาน: ผังตําแหนงเรอืน แสดงการเกาะกลุมกนัของบานพกั

อาศัย  

 

อมฤต หมวดทอง พบวา ลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานใน

ปจจุบันของชาวรางจระเข อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนการเกาะกลุมกันของอาคาร 

ซึ่งอาคารที่อยูในบริเวณเดียวกัน จะมีการไปมาหาสู ติดตอกัน โดยมีความสัมพันธของเจาของเรือน

คือ เปนเครือญาติกัน (อมฤต หมวดทอง, 2548: 61) ซึ่งจากคํากลาวของอมฤต หมวดทอง นี้มี

ความสอดคลองกับที่ เอกวิทย ณ ถลาง ไดกลาวถึงลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานในอดีต 

และสอดคลองกับขอมูลจากการสังเกตการณ และสัมภาษณคนในพื้นที่โครงการฯ วา สวนใหญ

อาคารบานเรือนที่เกาะกลุมอยูในบริเวณเดียวกัน (ภาพที่ 3.11) มีการติดตอไปมาหาสู พึ่งพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีทั้งที่เปนเครือญาติกัน และเปนเพื่อนบานกัน (สําลี สุขฉัตร, สัมภาษณ, 9 

สิงหาคม) 
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3) สรุปการศึกษาลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิน่ฐาน 

สามารถสรุปการศึกษาลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานเปน

ตารางไดดังนี้ 

 

3.9 ตารางแสดงสรุปการศึกษาลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
เก็บขอมูล

ภาคสนาม 
ภาพถายทางอากาศ 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 
เอ
กว
ิทย
 ณ

 ถ
ลา
ง (

25
40

) 

อม
ฤต

 ห
มว
ดท
อง

 (2
54

8)
 

สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

ภา
พถ

าย
ทา
งอ
าก
าศ

  

พ.
ศ.

 2
47

5 
ภา
พถ

าย
ทา
งอ
าก
าศ

  

พ.
ศ.

 2
54

2 
ภา
พถ

าย
ดา
วเ
ทีย
ม 
ป 

พ.
ศ.

 2
55

2 

สรุป 

 อดีต / x x x / / x / 
ก)ลักษณะผังเปนการเกาะกลุมตามแนวลําน้าํ 

 ปจจุบัน x x x / x x / / 

 อดีต / x / x x x x / 
ข)กลุมบานในบริเวณเดียวกนัมักจะเปนเครือญาตกิัน 

 ปจจุบัน x / / / x x x / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษาลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน พบวา 

มีวรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 2 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจากการเก็บ

ขอมูลภาคสนามดวยการสังเกตการณ และสัมภาษณ จากภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552  

ก) กลาวถึงลักษณะผังเปนการเกาะกลุมตามแนวลําน้ําอยู 1 

วรรณกรรม นอกจากนั้นเปนการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสังเกตการณ และการศึกษาขอมูล

จากภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2495, 2542 รวมถึงภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552  

ข) กลาวถึงกลุมบานในบริเวณเดียวกันมักจะเปนเครือญาติกัน

อยู  2 วรรณกรรม  นอกจากนั้นเปนการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ  และการ

สังเกตการณ 

การศึกษาลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน พบวาตั้งแตใน

อดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะผังเปนการเกาะกลุมตามแนวลําน้ํา (ภาพที่ 3.12) เมื่อดูจากแผนผังของ

แหลงตั้งถิ่นฐานในระยะใกล พบวา บานพักอาศัยที่อยูในละแวกเดียวกัน หรือกลุมเดียวกันจะมีการ

ไปมาหาสูและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (ภาพที่ 3.13) และพบวากลุมบานในบริเวณเดียวกันมักจะ

เปนเครือญาติกัน และปลูกบานอยูบนที่ดินผืนเดียวกัน  
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ภาพที ่3.12 แผนผังของแหลงตั้งถิน่ฐาน: ลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานการเกาะกลุมตาม

แนวลําน้ํา ในพื้นที่โครงการฯ หมูที ่7 ต.กบเจา อ.บางบาล 
ที่มา : เวปไซต www.pointasia.com 

 

 
ภาพที ่3.13 แผนผังของแหลงตั้งถิน่ฐาน: บานพักอาศยัที่อยูในละแวกเดียวกนั หรือกลุมเดียวกันจะ

มีการไปมาหาสูและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หมูที่ 5 ต.สะพานไทย อ.บางบาล 
 

3.2.1.3 ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา 

1) ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาของการตั้งถิ่นฐานในอดีต  

เอกวิทย ณ ถลาง พบวา ตั้งแตในอดีตมา คนภาคกลางเลือก

ชัยภูมิในการตั้งถิ่นฐานจากความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา เพื่อใชทั้งในการอุปโภคบริโภค รวมถึง

การสัญจร และการเพาะปลูก ซึ่งทั้งการตั้งถิ่นฐาน การสัญจร และการเพาะปลูกนี้มีความสัมพันธ

สอดคลองกัน เนื่องจากความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระดับน้ําที่ขึ้น-ลง ตามฤดูกาลในแต

ละปของคนภาคกลางที่เปนไปอยางเหมาะสม จากภูมิปญญาที่ส่ังสมและสืบทอดตอกันมาจากใน

อดีต ซึ่งจากคํากลาวของเอกวิทย ณ ถลาง ในวรรณกรรมนี้ไดแสดงใหเห็นวา แหลงน้ํามี

ความสําคัญอยางมากตอการเริ่มต้ังถิ่นฐานของคนภาคกลาง ทั้งสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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และในการประกอบอาชีพ ที่ไดแกการเพาะปลูก ซึ่งมีรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธไป

ถึงระบบไรนาดวย (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 17-21) 

การศึกษาภาพถายทางอากาศในปพ.ศ.2495 และป พ.ศ. 2542 

(ภาพที่ 3.8, 3.9 ตามลําดับ) ที่แสดงใหเห็นวาลักษณะรูปแบบของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาในอดีต

ของพื้นที่โครงการฯ เปนการอยูแยกจากกันระหวางบานกับที่เพาะปลูก แตอยูในบริเวณใกลกัน ซึ่ง

มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับที่เอกวิทย ณ ถลางไดกลาวไวเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน

ของคนในภาคกลาง 

2) ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาของการตั้งถิ่นฐานใน

ปจจุบัน 

ขอมูลผลการศึกษาสถานภาพปจจุบันของพื้นที่ศึกษาและพื้นที่

โครงการจากรางรายงานฉบับสมบูรณของโครงการฯ (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 2-62) นั้นได

กลาวไววา “ลักษณะครัวเรือนสวนใหญจะเปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกในแตละครัวเรือนประมาณ 

4-6 คน และครัวเรือนขนาดเล็กที่มีสมาชิกในครัวเรือนไมเกิน 3 คน สําหรับครัวเรือนขนาดใหญ ซึ่ง

มีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 7 คน นั้นจะมีเปนสวนนอย การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่โครงการ

โดยสวนใหญจะตั้งชุมชนอยูริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางบาล คลองบางหลวง (คลองโผงเผง) 

และคลองมโนรมย ซึ่งพื้นที่ชุมชนจะตั้งอยูในพื้นที่ระหวางคันคลองชลประทานหรือคันกันน้ําพื้นที่

ชลประทานกับแมน้ํา/คลองดังกลาว และการเจริญเติบโตของชุมชนนั้นจะเปนการเจริญเติบโตไป

ตามแนวทางน้ําและคันคลองชลประทาน นอกจากนั้นยังมีชุมชนสวนนอยที่มีการตั้งชุมชนใน

บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีทั้งลักษณะที่เกาะกลุมเปนชุมชนขนาดเล็กและกระจัดกระจายอยู

ตามสวนตาง ๆ ของพื้นที่” 

ขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณของโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาอยูแยกจากกันเปนสวนใหญ โดยรูปแบบ

ของการตั้งถิ่นฐานเปนการเจริญเติบโตไปตามแนวทางน้ํา มีบางเปนสวนนอยที่ตั้งบานเรือนอยู

ทามกลางพื้นที่เกษตร และจากการศึกษาภาพถายดาวเทียมพบวา สวนใหญบานเรือนที่ตั้งอยู

ทามกลางพื้นที่เกษตรนั้น สามารถเขาถึงไดจากทางถนน จากการสัมภาษณคนในพื้นที่โครงการ

แกมลิงฯ พบวา สวนใหญบานเรือนที่ตั้งอยูทามกลางพื้นที่เกษตรนี้มักเปนบานเรือนที่สรางขึ้น

ภายหลังจากมีถนนตัดผานพื้นที่ตั้งของบานเรือนแลว (สําลี สุขฉัตร, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม) 
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3) สรุปการศึกษาความสัมพนัธของแหลงตัง้ถิ่นฐานกับไรนา 

สามารถสรุปการศึกษาความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไร

นาเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
 

3.10 ตารางแสดงสรุปการศึกษาความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา 
แหลงขอมูล 

วรรณกรร

ม 

รายงาน 

โครงการฯ 

เก็บขอมูล

ภาคสนาม 
ภาพถายทางอากาศ 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 
เอ
กว
ิทย
 ณ

 ถ
ลา
ง (

25
40
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กีย
รต
ิ ท
รัพ
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พศ
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55
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47

5 
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พถ
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 2
54

2 

ภา
พถ
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พ.
ศ.

 2
55

2 

สรุป 

 อดีต / x x / / x / ก)แหลงน้ํามีความสําคญัอยางมากตอการตั้งถิ่น

ฐานและระบบไรนา  ปจจุบัน x / x x x / / 

 อดีต / x / / / x / 
ข)บานอยูแยกจากกนักับที่เพาะปลกู 

 ปจจุบัน X / / x x / / 

 อดีต x / x x x x / 
ค)บานตั้งอยูทามกลางที่เพาะปลกู 

 ปจจุบัน x / / x x / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง                   

ตารางสรุปการศึกษาความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา 

พบวา มีวรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 1 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจาก

รายงานของโครงการแกมลิงฯ การเก็บขอมูลภาคสนาม แผนที่ทางภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศ 

และภาพถายดาวเทียม  

ก) กลาวถึงความสําคัญของแหลงน้ําตอการตั้งถิ่นฐานและระบบ

ไรนาอยู 1 วรรณกรรม และเปนการศึกษาจากทั้งแผนที่ทางภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 

2495, 2542 รวมถึงภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552  

ข) กลาวถึงลักษณะความสัมพันธของบานที่อยูแยกจากกันกับที่

เพาะปลูกอยู 1 วรรณกรรม และเปนขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ 

การศึกษาจากทั้งแผนที่ทางภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2495, 2542 รวมถึงภาพถาย

ดาวเทียมป พ.ศ. 2552  

ค) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึง

ลักษณะความสัมพันธของบานที่อยูทามกลางที่เพาะปลูกทั้งในอดีตและปจจุบัน แตขอมูลในสวน
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ปจจุบันไดทําการศึกษาจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ จากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการ

สัมภาษณ และจากภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2552 

การศึกษาความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา พบวา ใน

อดีตจนถึงปจจุบันแหลงน้ํามีความสําคัญอยางมากตอการตั้งถิ่นฐานตลอดจนความสัมพันธกับ

ระบบไรนา โดยมีความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาในบริเวณพื้นที่โครงการฯ อยู 2 รูปแบบ 

คือ สวนใหญบานอยูแยกจากกันกับที่เพาะปลูก แตอยูในบริเวณใกลกัน (ภาพที่ 3.14) โดยอยู

ในชวงระยะที่สามารถเดินเทาถึง หรือบางบานก็มีไรนาอยูติดกับบานที่ใชพักอาศยั และมีบางเปน

สวนนอยมีตัวบานตั้งอยูทามกลางที่เพาะปลูก (ภาพที่ 3.15) 
 

 
ภาพที ่3.14 ความสมัพนัธของแหลงตัง้ถิน่ฐานกับไรนาของการตั้งถิ่นฐาน: ความสัมพันธของแหลง

ตั้งถิ่นฐานกับไรนาในพื้นที่โครงการฯ ในรูปแบบตัวบานตัง้อยูแยกจากกนักับที่เพาะปลูก หมูที ่8   

ต.น้ําเตา อ.บางบาล 
ที่มา : เวปไซต www.pointasia.com 
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ภาพที ่3.15 ความสมัพนัธของแหลงตัง้ถิน่ฐานกับไรนาของการตั้งถิ่นฐาน: ความสัมพันธของแหลง

ตั้งถิ่นฐานกับไรนาในพื้นที่โครงการฯ ในรูปแบบตัวบานตัง้อยูทามกลางที่เพาะปลูก หมูที่ 5  

ต.บานคลงั อ.บางบาล 
ที่มา : เวปไซต www.pointasia.com 

 

3.2.2 สถาปตยกรรม 

3.2.2.1 รูปทรงของสถาปตยกรรม 

1) รูปทรงของสถาปตยกรรมในอดีต  

นําพวัลย กิจรักษกุล พบวา รูปทรงของสถาปตยกรรมในอดีตมี 4 

ลักษณะคือ บานทรงไทยใตถุนสูง บานใตถุนสูงขนาดใหญ บานใตถุนสูงขนาดเล็ก และบานชั้น

เดียว (นําพวัลย กิจรักษกุล, 2528: 54) 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ นอกจากนําพวัลย กิจรักษกุล ที่

กลาวถึงรูปทรงของสถาปตยกรรมในอดีต ยังพบวามีวรรณกรรมที่กลาวถึงสถาปตยกรรมในอดีตอีก

ประเภทหนึ่ง คือเรือนแพ จากคํากลาวในวรรณกรรมโดยสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา พบวา ดวยเหตุที่

เรือนใตถุนสูงปรากฏอยูทุกหนแหงในเมืองไทย จึงถือวาเปนเรือนไทย แตในบริเวณที่ราบลุมภาค

กลาง มีเรือนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อไมนานมานี้เคยอยูปะปนกับเรือนใตถุนสูงและเคยมีจํานวนมาก

พอ ๆ กัน ที่กลาวถึงนี้คือเรือนแพ ซึ่งในสมัยนี้ยังพอหลงเหลืออยูบางแตก็มีนอยมาก และที่เหลืออยู

ตางก็กําลังทยอยกันยายขึ้นบกโดยยกพื้นใสเสาเขาไป ถาพูดถึงรูปรางทั่วไป เรือนแพตั้งแตพื้นจรด

หลังคาก็มีลักษณะเหมือนกับเรือนปลูกบนเสา จะแตกตางกันก็ตรงที่สรางบนแพไมไผหรือโปะ และ

ผูกเสาจอดอยูในแมน้ําลําคลอง เรือนแพนี้ปรากฏอยูเปนจํานวนมากในกรุง ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี 
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และสมัยตนกรุงรัตนโกสินทถึงจนกระทั้งเมื่อไมนานมานี้ (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2539: 110) 

และภาพถายโบราณบริเวณอําเภอเสนา (ภาพที่ 3.16) พบวา ตรงกันคือ มีเรือนแพปรากฏอยูตาม

ลําน้ําในอดีต 

 

   
ภาพที ่3.16 รูปทรงของสถาปตยกรรม: ภาพถายโบราณบริเวณอําเภอเสนา จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา แสดงใหเห็นวามเีรือนแพปรากฏอยูตามลําน้ําในอดตี 
ที่มา : สําลี สุขฉัตร 

 

2) รูปทรงของสถาปตยกรรมในปจจุบัน 

วลัยลักษณ ทรงศิริ พบวา รูปทรงของสถาปตยกรรมมี 3 ลักษณะ 

คือ ก)เปนเรือนยกใตถุนสูง เพราะพื้นที่ลุมเมื่อถึงหนาน้ํา น้ําจะทวมใตถุนเรือนในระดับสูง สวนใน

พื้นที่ดอนก็สามารถปองกันสัตวรายหรือขโมยไดอีกทางหน่ึง เพราะเรือนไทยนิยมที่จะชักกระได

ข้ึนมาเก็บไวบนเรือนได นอกจากนี้ใตถุนเรือนยังเปนที่เก็บของเครื่องใชในการทํานา เปนที่พักผอน

โดยมีแครไวนั่งจักสาน เลี้ยงเด็ก ทอผา ตําขาว และเลี้ยงสัตว ข)มีชายคายื่นยาว ใชไมเปนวัสดุหรือ

อาจจะเสริมดวยฟากไมไผ การทําหลังคาทรงสูงนอกจากจะเปนลักษณะโดดเดนแลว ยังถูกตอง

ตามหลักการถายเทความรอน ซึ่งชวยบรรเทาความรอนที่ถายเทจากหลังคาทรงสูงมายังสวนลาง 

ทําใหอุณหภูมิภายในบานไมรอนมากเทากับบานที่มีหลังคาทรงเตี้ย ค)มีชานกวางชานคือสวนพืน้ที่

ซึ่งลดชั้นกับพื้นเรือนปกติเล็กนอย สวนมากจะเปนชานโลง ชานเรือนจะเปนพื้นที่เกือบคร่ึงของพื้นที่

เรือน อาจจะเปนพื้นที่ซักลาง รองน้ําฝน รับแขก นั่งเลน บริเวณสวนนี้หากมีการตอเติมเรือนเพิ่มข้ึน

ก็จะใชชานเรือนนี้เปนสวนเชื่อม (วลัยลักษณ ทรงศิริ อางถึงใน เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 300 - 

301) ซ่ึงจากคํากลาวนี้ไดตรงกับรูปแบบของสถาปตยกรรมที่พบในพื้นที่โครงการฯ ในปจจุบัน 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ยังพบอีกวา เอกวิทย ณ ถลาง 

(เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 300) ไดกลาวถึงลักษณะของหลังคาไววา “เมื่อตองการขยายเรือนใหมี
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หลายหอง เพื่อลูกหลานจะไดอยูกันจํานวนมากขึ้นก็จะตอขายคาในระดับเตี้ยลงเพื่อใหหลังคาปก

คลุมไดกวาง จนบางครั้งเกิดความไมเปนระเบียบดานรูปแบบ เพราะมีการตอเติมกันหลายครั้ง

หลายคราว” ซึ่งแสดงใหเห็นวา ลักษณะของหลังคาเดิมนั้นสวนใหญมักจะเปนหลังคาที่มีความชัน

มากกวาหลังคาที่ถูกตอเติมข้ึนในภายหลัง จากขอจํากัดเรื่องโครงสรางทําใหหลังคาที่ตอเติมข้ึน

ใหมตองมีระดับที่เตี้ยกวาหลังคาเดิม รวมทั้งความชันที่นอยกวาหลังคาเดิมดวยเชนเดียวกัน ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณชาวบานในพื้นที่โครงการฯ (สมาน ธารีสิทธิ์, สัมภาษณ, 9 

สิงหาคม 2552) 

การสํารวจภาคสนาม  พบวา  รูปทรงของสถาปตยกรรมใน

ปจจุบันสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก  

ก) บานยกใตถุนสูง ซึ่งลักษณะบานยกใตถุนสูงนี้มีลักษณะที่

แตกตางกันอยู 2 รูปแบบ คือ มีการกั้นฝาบริเวณใตถุนเปนบางสวน (ภาพที่ 3.17 ภาพซาย) เพื่อใช

พื้นที่ในการเก็บอุปกรณขาวของตาง ๆ และใตถุนแบบเปดโลงทั้งหมดไมมีการกั้นฝา (ภาพที่ 3.17 

ภาพขวา) โดยมากใชพื้นที่บริเวณใตถุนบานเพื่อการพักผอน เชน การผูกเปล หรือการต้ังแครไว

สําหรับนั่งเลน เปนตน โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่มีมาตั้งแตในอดีต 

ข) บานปลูกบนที่ดินถมสูง (ภาพที่ 3.18) ซึ่งลักษณะบานปลูก

บนดินนี้ เปนลักษณะบานที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

ลักษณะหลังคา (ภาพที่ 3.19) พบวา มี 2 ลักษณะคือ  

ก) หลังคาทรงจั่วมีความชันไมมากนัก คือความชันนอยกวา 15 

องศา ซึ่งเปนบานที่สรางมาเปนเวลานานแลว และสวนใหญมีลักษณะยกใตถุนสูง  

ข) หลังคาทรงจั่วที่มีความชันมากกวา 15 องศา ซึ่งสวนใหญแลว

เปนหลังคาทรงไทย หรือถาเปนบานที่ปลูกขึ้นในชวงหลังจะมีลักษณะเปนหลังคาของบานทรง

สมัยใหมที่ปลูกบนที่ดินถมสูง 

ขอมูลในรายงานโครงการแกมลิงฯ พบวา สวนใหญบานในพื้นที่

โครงการฯ เปนบานยกใตถุนสูง และมีระดับบานต่ํากวาระดับถนน ซึ่งใชการยกใตถุนสูงนี้เพือ่หนนี้าํ

ทวม สวนบานปลูกบนที่ดินถมสูงมีอยูเปนสวนนอย ซึ่งการถมดินสูงนี้เพื่อเปนการหนีน้ําทวม

เชนเดียวกับรูปแบบของบานยกใตถุนสูงเพียงแตเปลี่ยนวิธีการ และจากการสัมภาษณ พบวา 

ลักษณะบานยกใตถุนสูงนั้นเปนบานที่ปลูกสรางอยูแตเดิม สวนบานปลูกบนที่ดินถมสูงนั้นเปน

รูปแบบบานที่เกิดขึ้นในภายหลัง (สมาน ธารีสิทธิ์, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552)  
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ภาพที ่3.17 รูปทรงของสถาปตยกรรม: (ภาพซาย) บานยกใตถุนสงูมกีารกั้นฝาบริเวณใตถุนเปน

บางสวน (ภาพขวา) ใตถุนแบบเปดโลงทั้งหมดไมมีการกั้นฝา เปนรูปแบบที่มีมาตั้งแตในอดีต  

หมูที ่5 ต.สะพานไทย อ.บางบาล 
 

   
ภาพที ่3.18 รูปทรงของสถาปตยกรรม: บานปลูกบนที่ดนิถมสงู เปนรูปแบบที่เพิม่เขามาใน

ภายหลงัหมูที ่6 ต.วัดตะก ูอ.บางบาล 
 

 
ภาพที ่3.19 รูปทรงของสถาปตยกรรม: ลักษณะทรงหลงัคาไดแก ทรงไทย จัว่สูง จั่วเตี้ย ซึ่งแสดงให

เห็นถึงความตอเนื่องกันของรูปทรงหลงัคา หมูที่ 5 ต.บานคลัง อ.บางบาล 
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3) สรุปการศึกษารูปทรงของสถาปตยกรรม 

สามารถสรุปการศึกษารูปทรงของสถาปตยกรรมเปนตารางได

ดังนี ้
 

3.11 ตารางแสดงสรุปการศึกษารูปทรงของสถาปตยกรรม 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
รายงาน 

โครงการฯ 

เก็บขอมูล

ภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 
นํา
พว
ัลย
 ก
ิจรั
กษ

กุล
 

(2
52

8)
 

สุเ
มธ

 ช
ุมส
าย

 ณ
 อ
ยุธ
ยา

 

(2
53

9)
 

เอ
กว
ิทย
 ณ

 ถ
ลา
ง (

25
40

) 

วล
ัยล
ักษ

ณ
 ท
รง
ศิริ

 อ
าง
ถึง

ใน
 เอ
กว
ทิย
 ณ

 ถ
ลา
ง (

25
40

) 

ชูเ
กีย
รต
ิ ท
รัพ
ยไ
พศ

าล
 

(2
55

1)
 

สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / / / x x / x / 
ก)บานยกใตถุนสูง 

 ปจจุบัน x x x / / / / / 

 อดีต x x x x x / x / 
ข)บานปลูกบนที่ดนิถมสูง 

 ปจจุบัน x x x x / / / / 

 อดีต x x x x x / x / 
ค)หลังคาทรงจั่วมีความชันนอยกวา 15 องศา 

 ปจจุบัน x x / x x / / / 

 อดีต x x x x x / x / ง)หลังคาทรงจั่วมีความชันมากกวา 15 องศา และ

หลังคาทรงไทย  ปจจุบัน x x / x x / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษารูปทรงของสถาปตยกรรม  พบวา  มี

วรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 4 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจากรายงานของ

โครงการแกมลิงฯ และจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ก) กลาวถึงบานยกใตถุนสูงทั้งในอดีตและปจจุบันอยูในทุก ๆ 

วรรณกรรม และเปนการศึกษาจากขอมูลรายงานของโครงการแกมลิงฯ จากการเก็บขอมูล

ภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ สังเกตการณ  

ข) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงบาน

ปลูกบนที่ดินถมสูง แตขอมูลในสวนปจจุบันไดทําการศึกษาจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ จาก

การเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ค) กลาวถึงหลังคาทรงจั่วมีความชันนอยกวา 15 องศา อยู 1 

วรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ สังเกตการณ  
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ง) กลาวถึงหลังคาทรงจั่วมีความชันมากกวา 15 องศา อยู 1 

วรรณกรรม นอกจากนั้นเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ 

การศึกษารูปทรงของสถาปตยกรรมในพื้นที่โครงการฯ ปจจุบัน 

พบวา สามารถแบงลักษณะรูปทรงทางสถาปตยกรรมออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก บานยก

ใตถุนสูง (เปนรูปทรงที่มีอยูเดิมต้ังแตอดีต) และบานปลูกบนที่ดินถมสูง (เปนรูปทรงที่เพิ่มเขามาใน

ภายหลัง) โดยทั้งสองรูปแบบนี้มีจุดประสงคเดียวกันคือ การปองกันน้ําทวม  

หลังคา สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก หลังคาทรงจั่ว

มีความชันนอยกวา 15 องศา (เปนรูปทรงที่เกิดจากการตอเติมในภายหลัง) ซึ่งเปนบานที่สรางมา

เปนเวลานานแลว และมีลักษณะยกใตถุนสูงเปนสวนใหญ และหลังคาทรงจั่วที่มีความชันมากกวา 

15 องศา (เปนรูปทรงหลังคาที่มีมาตั้งแตเร่ิมสรางเรือน) ซึ่งสวนใหญแลวเปนหลังคาทรงไทย 

นอกจากหลังคาทรงไทยที่มีอยูแตเดิมในพื้นที่แลวนั้น พบอาคารที่สรางใหมแตยังคงใชรูปแบบของ

หลังคาทรงไทยอยูในพื้นที่โครงการฯ โดยทั้งนี้รูปทรงของอาคารก็ยังคงเปนรูปแบบของบานยกใต

ถุนสูงเชนเดียวกับในอดีตเชนกัน 

3.2.2.2 วัสดุที่ใชในการกอสราง 

1) วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรมในอดีต  

เอกวิทย ณ ถลาง พบวา การสรางบานเรือนไทยในระยะแรกเริ่ม 

มีเรือนอยู 2 ประเภท คือ เรือนเครื่องผูก ซึ่งใชไมไผในการทําฝาเรือน และมุงหลังคาดวยแฝก กับ

เรือนเครื่องสับ ซึ่งใชไมจริงในการทําฝาเรือน และมุงหลังคาดวยกระเบื้องดินเผา และตอมาใน

ภายหลังชาวบานนิยมการปลูกเรือนดวยไมจริง แตเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากกระเบื้องดินเผาเปน

หลังคาสังกะสีแทน เนื่องจากมีราคาถูกกวาการมุงหลังคาดวยกระเบื้องดินเผา ซึ่งในความเห็นของ

ผูเขียนจากในวรรณกรรมนี้กลาวไววา การใชสังกะสีเปนวัสดุมุงหลังคาแทนกระเบื้องดินเผาทําให

ส่ิงที่เปนแบบสวยงามของเรือนไทยเดิมก็ดอยลง (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 299 - 300) ซึ่งจากคํา

กลาวในวรรณกรรมดังกลาวไดไปสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูที่อยูในพื้นที่โครงการแกม

ลิงฯ กลาวคือ เดิมมีเรือนอยู 2 ประเภทไดแก เรือนเครื่องผูก และเรือนเครื่องสับ ในเวลาตอมา เรือน

เครื่องสับไดเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากการใชกระเบื้องดินเผาเปนการใชสังกะสีแทน เนื่องจากราคา

ที่ถูกกวา และทําใหปญหาเรื่องการรั่วซึมของหลังคานอยลงอีกดวย (สุจิตรา คงมงคล, สมัภาษณ, 9 

สิงหาคม 2552) 
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2) วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรมในปจจุบนั  

ขอมูลการสัมภาษณดวยแบบสอบถามจากรายงานฉบับสมบูรณ

ของโครงการแกมลิง อ.บางบาล พบวา ชนิดของอาคารบานพักอาศัยในปจจุบันรอยละ 63.68 เปน

บานไม, รอยละ33.76 เปนบานครึ่งตึกครึ่งไมหรือบานกออิฐฉาบปูน, และรอยละ 0.43 เปนตึกแถว 

(ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: ค-11) ซึ่งสอดคลองกับผลจากการสัมภาษณที่พบวา วัสดุหลักที่ใช

ในการกอสรางตัวอาคารพักอาศัยในปจจุบันของพื้นที่โครงการฯ ไดแก การใชไมจริง (ภาพที่ 3.20) 

การใชไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูน (ภาพที่ 3.21) และการกออิฐฉาบปูน (ภาพที่ 3.22) ซึ่งสวน

ใหญบานที่ใชไมจริงมักจะเปนบานเกาที่สรางมาเปนเวลานานแลว เการองลงมาเปนบานที่ใชไม

จริงรวมกับการกออิฐฉาบปูน และบานที่ใหมที่สุดเปนบานที่ใชการกออิฐฉาบปูนทั้งหลัง (สจุติรา คง

มงคล, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) 

 

   
ภาพที ่3.20 วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม: การใชไมจริงเปนวสัดุหลักที่ใชในการกอสราง

ตัวอาคารพกัอาศัย 
 

   
ภาพที ่3.21 วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม: การใชทั้งไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูนเปน

วัสดุหลักที่ใชในการกอสรางตัวอาคารพกัอาศัย 
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ภาพที ่3.22 วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม: การใชการกออิฐฉาบปูนเปนวัสดุหลักที่ใชใน

การกอสรางตัวอาคารพกัอาศัย 
 

นอกจากนีย้ังพบวา บางสวนของอาคารซึ่งไมไดใชงานในการอยู

อาศัยมักใชสังกะสี เปนวัสดุในการกัน้ฝาผนัง (ภาพที่ 3.23) เชน ใชเปนโรงเก็บอุปกรณทํานา หรือ

คอกสัตว เปนตน จากการสงัเกตการณภาคสนามพบวา วัสดุที่ใชมงุหลังคาอาคารพกัอาศัยในพืน้ที่

โครงการฯ (ภาพที ่3.24) ไดแก สังกะสีและกระเบื้องลอน ซึ่งจากคาํกลาวโดย เอกวิทย ณ ถลาง ที่

กลาวถึงวัสดุทีใ่ชในการกอสรางสถาปตยกรรมในอดีต พบวากระเบื้องลอนเปนวัสดุมุงหลงัคาที่เพิม่

มาในระยะหลงัตอจากสงักะสี 
 

   
ภาพที ่3.23 วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม: สวนเก็บของใชสังกะสีเปนวัสดุในการกัน้      

ฝาผนงั 
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ภาพที ่3.24 วสัดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม: วัสดุที่ใชมุงหลงัคาในพืน้ที่โครงการฯ ไดแก 

สังกะส ีและกระเบื้องลอน 
 

3) สรุปการศึกษาวัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม 

สามารถสรุปการศึกษาวัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม

เปนตารางไดดังนี้ 
 

3.12 ตารางแสดงสรุปการศึกษาวัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
รายงาน

โครงการฯ 
เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

เอ
กว
ิทย
 ณ

 ถ
ลา
ง (

25
40

) 

ชูเ
กีย
รต
ิ ท
รัพ
ยไ
พศ

าล
 

(2
55

1)
 

สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / x / x / 
ก)การใชทั้งไมเปนวัสดใุนการกอสรางตัวอาคาร 

 ปจจุบัน x / / / / 
 อดีต x x / x / ข)การใชทั้งไมจริงรวมกับการกออฐิฉาบปูนเปน

วัสดุในการกอสรางตัวอาคาร  ปจจุบัน x / / / / 
 อดีต x x / x / ค)การใชการกออิฐฉาบปูนเปนวัสดุในการ

กอสรางตัวอาคาร  ปจจุบัน x / / / / 
 อดีต x x / x / ง)มีสวนเก็บของซึ่งมักจะใชสังกะสีเปนวัสดุใน

การกั้นฝาผนัง  ปจจุบัน x x / / / 
 อดีต / x / x / 

จ)การใชสังกะสีเปนวสัดุในการมุงหลังคา 
 ปจจุบัน / x / / / 
 อดีต x x / x / 

ฉ)การใชกระเบื้องลอนเปนวัสดุในการมุงหลังคา 
 ปจจุบัน x x / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 
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จากตารางสรุปการศึกษาวัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรม 

พบวา มีวรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 1 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจาก

รายงานของโครงการแกมลิงฯ และจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ  

ก) กลาวถึงการใชทั้งไมเปนวัสดุในการกอสรางตัวอาคารอยู 1 

วรรณกรรม และเปนขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ และจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้ง

จากการสัมภาษณ  

ข) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงการ

ใชทั้งไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูนเปนวัสดุในการกอสรางตัวอาคาร แตไดทําการศึกษาขอมูล

จากรายงานของโครงการแกมลิงฯ และการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ  

ค) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงการ

ใชการกออิฐฉาบปูนเปนวัสดุในการกอสรางตัวอาคารแตไดทําการศึกษาขอมูลจากรายงานของ

โครงการแกมลิงฯ และการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ง) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงสวน

เก็บของซึ่งมักจะใชสังกะสีเปนวัสดุในการกั้นฝาผนัง แตไดทําการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

จ)  กลาวถึงการใชสังกะสี เปนวัสดุในการมุงหลังคาอยู  1 

วรรณกรรม และเปนขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ฉ) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงการ

ใชกระเบื้องลอนเปนวัสดุในการมุงหลังคา แตไดทําการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ 

การศึกษาพบวา วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรมในพื้นที่

โครงการฯ สวนตัวอาคารในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก การใชไมจริง การใชไม

จริงรวมกับการกออิฐฉาบปูน และการกออิฐฉาบปูน โดยวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร สามารถ

บอกถึงความเกาใหมของอาคารไดอีกประการหนึ่งดวย คือ บานที่ใชไมจริงในการกอสรางอาคารทั้ง

หลังเปนบานที่สรางขึ้นมาเปนระยะเวลานานแลว โดยมิไดมีการตอเติมฝาผนังเพิ่ม แตถามีการใช

ไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูนมักจะเปนอาคารที่มีการตอเติม หรือเปนบานที่สรางขึ้นในชวง
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หลังจากบานที่ใชไมจริงในการกอสรางทั้งหลัง และบานรุนหลังที่สุดจึงเปนบานที่ใชการกออิฐฉาบ

ปูนทั้งหลัง 

นอกจากนี้มีบางสวนในพื้นที่โครงการฯ ที่ใชสังกะสีเปนวัสดุในการ

กอสรางตัวอาคาร ซึ่งไมไดใชในการอยูอาศัยโดยมากจะใชอาคารในลักษณะนี้เปนโรงเก็บอุปกรณ

ในการทํานา และคอกสัตว สวนวัสดุมุงหลังคาที่ใชในพื้นที่โครงการฯ ไดแก สังกะสี และกระเบื้อง

ลอน แตไมพบการใชแฝก และกระเบื้องดินเผาเปนวัสดุมุงหลังคาเชนในอดีต 

3.2.2.3 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย 

1) การใชพืน้ทีป่ระกอบอาชพีบริเวณบานพักอาศัยในอดีต  

อรศิริ ปาณินท พบวา  เรือนพื้นบานในภาคกลางสวนใหญ

นอกจากตัวบานพักอาศัยที่เปนอาคารที่มีการใชงานเปนหลักแลว ในบริเวณอาณาเขตของบานยัง

ประกอบไปดวยอาคารตาง ๆ ที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน ไดแก ยุงขาว โรงเลี้ยงสัตว และโรง

เก็บของ และถาบานอยูแถบชายน้ํามักจะมีทาน้ําเพื่อผูกเรือไวประจําบานอีกดวย (อรศิริ ปาณินท, 

2539: 118) 

2) การใชพืน้ทีป่ระกอบอาชพีบริเวณบานพักอาศัยในปจจุบัน 

อมฤต หมวดทอง (อมฤต หมวดทอง, 2548: 109) ไดกลาวไววา 

“กลุมเคยทํานาปจะมีองคประกอบพื้นฐานไดแก เรือนพักอาศัยหลัก นอกชาน โรงควาย ยุงเก็บขาว 

ลานนวดขาว และตอมาเปลี่ยนมาทํานาปรัง โดยการใชเทคโนโลยีการเกษตรรูปแบบใหมที่ใชรถไถ

นาแทนแรงงานควาย และใชรถเกี่ยวขาวแทนการเกี่ยวมือ แลวถูกสงขายตอไปอบขาวที่โรงสีโดยไม

ตองตากขาวและนวดขาวดังเชนเดิม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกับการอยูอาศัย โดย

ชาวบานไดเห็นวาเมื่อเรือนไมไดมีสวนรวมหลักในการทํานาดังเดิม และเห็นวาปจจุบันเปนเพียง

เรือนพักอาศัยโดยหลัก โดยแบงแยกระหวางนากับเรือนอยางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนี้เร่ิมผลักดัน

ใหชาวบานเริ่มเลือกสรรปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยตาง ๆ โดยเริ่มจากทําการตอเติมหลังคาคลุมนอก

ชาน และปรับเปลี่ยนโรงควายเปนโรงเก็บของ และยุงขาวถูกปรับเปนหองนอน ลานนวดขาวถูก

ปรับเปนสวนถมดินหรือไมก็ถูกปลอยทิ้งไวเปนลานโลง”  

จากการสํารวจภาคสนาม พบวา การใชงานของสถาปตยกรรม

ในปจจุบันสอดคลองกับคํากลาวของอมฤต หมวดทอง ในกลุมของเจาของบานที่ประกอบอาชีพทํา

นาเปนอาชีพหลักของครอบครัว (ภาพที่3.25) ซึ่งเปนอาชีพหลักสวนใหญของคนในพื้นที่โครงการฯ 

นอกเหนือจากอาชีพทํานาแลว บานที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ เปนอาชีพหลักของครอบครัว ไดแก 

เลี้ยงสัตว และเผาอิฐในแตละบาน จึงมีอาคารบานพักอาศัยเปนอาคารที่มีการใชงานเปนอาคาร
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หลัก และมีอาคารที่มีการใชงานอื่นๆ ประกอบกัน ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป คือ ในบานที่

ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวเปนอาชีพหลักของครอบครัวพบวา มีคอกสัตวอยูในบริเวณเดียวกับ

บานพักอาศัย (ภาพที่3.26) และในบานที่ประกอบอาชีพเผาอิฐเปนอาชีพหลักของครอบครัวพบวา 

มีโรงเผาอิฐ และลานตากอิฐอยูในบริเวณเดียวกับบานพักอาศัยเชนเดียวกัน (ภาพที่3.27) และจาก

การสัมภาษณ พบวา การใชงานอาคารตาง ๆ ในลักษณะนี้มีมาตั้งแตในอดีตจนกระทั้งถึงปจจุบัน 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (พล ไลภาพ, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) 
 

 

   
ภาพที ่3.25 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย: บานที่ประกอบอาชพีทาํนาเปนอาชีพ

หลักของครอบครัว หมูที ่1 ต.น้ําเตา อ.บางบาล 
 

   
ภาพที ่3.26 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย: บานที่ประกอบอาชพีเลีย้งสัตวเปน

อาชีพหลักของครอบครัว หมูที่ 8 ต.น้าํเตา อ.บางบาล 
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ภาพที ่3.27 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย: บานที่ประกอบอาชพีเผาอิฐเปน

อาชีพหลักของครอบครัว หมูที่ 1 ต.บางหกั อ.บางบาล 
 

3) สรุปการศึกษาการใชพืน้ที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย 

สามารถสรุปการศึกษาการใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพัก

อาศัยเปนตารางไดดังนี ้
 

3.13 ตารางแสดงสรุปการศึกษาการใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

อร
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53
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ฤต

 ห
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 (2
54

8)
 

สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
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าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / / / x /  ก)มีบานพักอาศัยเปนอาคารเพือ่การใชงานเปน

หลัก  ปจจุบัน x / / / / 

 อดีต / / / x /  ข)มีอาคารเพื่อการใชงานประเภทอืน่ ๆ ประกอบ

กับบานพักอาศัยซึ่งแลวแตอาชีพของแตละครัวเรือน ปจจุบัน x / / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

 

ตารางสรุปการศึกษาการใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพัก

อาศัย พบวา มีวรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 2 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจาก

การเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ก) กลาวถึงการใชงานสถาปตยกรรมประเภทบานพักอาศัยเปน

อาคารเพื่อการใชงานเปนหลักอยูในทุกวรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณ การ

สังเกตการณ  
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ข) กลาวถึงอาคารเพื่อการใชงานประเภทอื่น ๆ ประกอบกับ

บานพักอาศัยซึ่งแลวแตอาชีพของแตละครัวเรือนอยูในทุกวรรณกรรม นอกจากนั้นเปนการศึกษา

ขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกตการณ 

การศึกษาการใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย พบวา 

ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน การใชงานพื้นที่รอบบริเวณบานพักอาศัยเพื่อประกอบอาชีพมี 3 

ประเภท ข้ึนอยูกับอาชีพของแตละครัวเรือน ไดแก การทํานา การเผาอิฐ และการเลี้ยงสัตว โดยใน

บริเวณเดียวกับบานพักอาศัยมักพบวามีอาคารอื่น ๆ อยูประกอบกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความจําเปนตอ

การประกอบอาชีพของแตละครัวเรือน ไดแก โรงเก็บอุปกรณทํานา ยุงขาว โรงเผาอิฐ คอกสัตว และ

ทาน้ํา  

3.2.2.4 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน (Landscape) 

1) ภูมิทัศนรอบบริเวณบานในอดีต  

ไขแสง ศุขะวัฒนะ พบวา สวนไทยในอดีตนิยมปลูกไมผลขนาด

กลาง และขนาดยอมตามลานบาน และนอกจากใหผลแลวยังใหรมเงา ดังนั้นตามโคนตนไมบางตน

จึงมักมีแครไวเพื่อเปนที่นั่งพักผอนอีกดวย ในบริเวณใกลกับเรือนพักอาศัย และริมทางเดินมีการ

ปลูกไมดอกไมประดับไวเพื่อความสวยงาม สวนริมคลองที่ติดกับตลิ่งบาน มักจะปลูกผักบุงผัก

กระเฉดกันโดยมากจะทําเปนแพผักบุงหรือแพผักกะเฉด ดวยการนําเอาไมไผ 2 ลํามาปกเปนหลัก

ไว แลวทอดไมไผลอม 3 ดาน และพื้นที่ดินหลังบานใกลเรือนครัว มักจะทําเปนสวนครัวปลูกพืชผัก

ที่ใชในการปรุงอาหาร และถาเจาของบานมีกําลังคนพอ มักจะทําเปนสวนปลูกไมเศรษฐกิจ เชน 

กลวย ออย มะมวง เปนตน (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2539: 149-151) 

อรศิริ ปาณินท ไดกลาวถึงภูมิทัศนรอบบริเวณบาน ของอําเภอ

บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาวรรณกรรมโดย อรศิริ ปาณินท พบวา ลักษณะ

ของบริเวณบาน และใตถุนเรือนที่ไมไดรับการดูแลมากนักจะแสดงใหเห็นวา บริเวณนั้นเปนบริเวณ

ที่จะมีน้ําทวมในหนาน้ําเปนประจําทุกป ซึ่งในวรรณกรรมนี้ไดกลาวถึงอําเภอบางบาลวา ก็เปน

เชนเดียวกัน และเนื่องจากน้ําทวมนี้ทําใหมักจะพบสวนไมดอกไมประดับเปนแบบไมกระถางอยูบน

ชานบานแทนการปลูกลงดิน (อรศิริ ปาณินท, 2539: 111) 

2) ภูมิทัศนรอบบริเวณบานในปจจุบนั 

อมฤต หมวดทอง พบวา จากการเปลี่ยนแปลงวิธกีารทาํนา ทาํให

มีการปรับภูมิทัศนรอบบริเวณบานเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับการใชงาน โดยใชการถมดิน

เพื่อใหระดับพื้นดินในบริเวณบานจากโรงเก็บอุปกรณนาปรังไปถึงทางเขาออกบานสูงในระดับ
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เดียวกับถนนหลัก และจากผลของการถมดินนี้ทําใหสามารถปลูกผักสวนครัว และไมดอกไมประดับ

ลงดินได แตในขณะเดียวกันบริเวณใตถุนบานก็ยังคงใชวิธีการแขวนเก็บอุปกรณตาง ๆ เพื่อการหนี

น้ําในชวงน้ําหลาก (อมฤต หมวดทอง, 2548: 90) เชนเดียวกับที่อรศิริ ปาณินทไดกลาวไวภูมิทัศน

รอบบริเวณบานในอดีต 

การสังเกตการณภาคสนาม พบวา มีการปลูกไมขนาดกลางไว

ตามลานบานเพื่อใหรมเงาและเพื่อการนั่งพักผอน (ภาพที่ 3.28) มีการปลูกไมดอกไมประดับไวเพื่อ

ความสวยงาม (ภาพที่ 3.29) โดยมีทั้งการปลูกทั้งบนดิน และปลูกในกระถาง มีการปลูกพืช

เศรษฐกิจ (ภาพที่ 3.30) เชน กลวย มะมวง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของไขแสง ศุขะวัฒนะ 

แตไมพบแพผักบริเวณริมตลิ่ง จากการสัมภาษณ พบวา ชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ไมนิยมปลูกแพ

ผักตามริมตลิ่ง แตใชการเก็บผักน้ําที่ขึ้นอยูริมตลิ่งตามธรรมชาติมากกวาการปลูกเอง มีการปลูก

พืชผักสวนครัวบางเพียงเล็กนอย ซึ่งในปจจุบันเกือบทุกวันตอนชวงเย็นจะมีตลาดนัด ตามบริเวณสี่

แยกหลักภายในพื้นที่โครงการฯ ทําใหสามารถซื้อหาพืชผักเพื่อใชในการประกอบอาหารได

โดยสะดวก ดังนั้นจึงไมนิยมปลูกผักสวนครัวมากเชนในอดีต สวนการปลูกไมดอกไมประดับลงดิน

นั้นในอดีตไมเปนที่นิยมเชนในปจจุบันเนื่องจากภูมิประเทศเปนที่ราบลุม และมีน้ําทวมเปนประจํา

ทุกป แตในปจจุบันเนื่องจากมีการถมที่ดินสูงเพื่อใหเปนทางสําหรับขนยายอุปกรณในการทํานา จึง

ทําใหไดรับผลพลอยไดจากการถมดินสูงนี้ในการใชประโยชนสําหรับปลูกไมดอกไมประดับเพื่อ

ความสวยงามไดอีกประการหนึ่งดวย (สําลี สุขฉัตร, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) ซึ่งตรงกับคํา

กลาวโดยอมฤต หมวดทอง ในเรื่องของการถมดินสูง 
 

   
ภาพที ่3.28 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน: การปลูกไมขนาดกลางไวตามลานบานเพื่อใหรมเงาและเพื่อ

การนัง่พกัผอน เชน ประดู 
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ภาพที ่3.29 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน: การปลูกไมดอกไมประดับไวเพือ่ความสวยงาม เชน บานชืน่ 

ทับทมิ เตย 
 

   
ภาพที ่3.30 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน: มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก กลวย และมะมวง 

 

การสังเกตการณยังพบอีกวา บริเวณที่มีน้ําทวมถึง ใตถุนบานจะ

ถูกปลอยใหโลง ไมมีการใชงานและไมไดรับการดูแลมากนัก (ภาพที่ 3.31) ซึ่งตรงกับคํากลาวของ

อรศิริ ปาณิณท ที่กลาวถึงภูมิทัศนรอบบานในอดีต นอกจากนี้พบวาบริเวณบานที่มีการถมดินใหสูง

เทาระดับถนนมักมีการปลูกไมดอกไมประดับเพื่อความสวยงาม (ภาพที่ 3.32) โดยสอดคลองกับคํา

กลาวของอมฤต หมวดทอง 
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ภาพที ่3.31 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน: บริเวณรอบตัวบานถูกปลอยใหโลง เนื่องจากเปนพืน้ทีท่ีน่้ํา

ทวมถึง 
 

   
ภาพที ่3.32 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน: บริเวณบานที่มีการถมดินใหสูงเทาระดับถนนมกัมีการปลกู

ไมดอกไมประดับ เชน มีการปลูกกลวยสลบักับพทุธรักษาเพื่อความสวยงาม 
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3) สรุปการศึกษาภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 

สามารถสรุปการศึกษาภูมทิศันรอบบริเวณบานเปนตารางไดดังนี ้
 

3.14 ตารางแสดงสรุปการศึกษาภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ไข
แส
ง ศุ

ขะ
วัฒ

นะ
 (2

53
9)

 

อร
ศิริ

 ป
าณ

ินท
 (2

53
9)

 

อม
ฤต

 ห
มว
ดท
อง

 (2
54

8)
 

   
   
สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / x x / x / 
ก)มีการปลูกไมขนาดกลางไวตามลานบาน 

 ปจจุบัน x x x / / / 

 อดีต / x x / x / 
ข)มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 ปจจุบัน x x x / / / 

 อดีต / x / / x / 
ค)มีการปลูกพืชผกัสวนครัว 

 ปจจุบัน x x / / x / 

 อดีต x / x / x / 
ง)บริเวณรอบตัวเรือนถกูปลอยโลง เพราะน้ําทวม 

 ปจจุบัน x / x / / / 

 อดีต x x x / x / จ)มีการปลูกไมดอกไมประดับลงดินบริเวณทีด่ิน

ซึ่งถูกใหถมสูง  ปจจุบัน x x / / / / 

 อดีต x / x / x / 
ฉ)มีการปลูกไมดอกไมประดับในกระถาง 

 ปจจุบัน x x x / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษาภูมิทัศน รอบบริ เวณบาน  พบวา  มี

วรรณกรรมที่กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 3 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจากการเก็บขอมูล

ภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ก)  กลาวถึงการปลูกไมขนาดกลางไวตามลานบานอยู  1 

วรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ  

ข) กลาวถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจอยู 1 วรรณกรรม และเปน

การศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ค) กลาวถึงการปลูกพืชผักสวนครัวอยู 2 วรรณกรรม และเปน

การศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ มีการกลาวถึงบริเวณรอบตัวเรือน

ถูกปลอยโลงเพราะน้ําทวมอยู 1 วรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  



 

 

84 

ง) กลาวถึงการปลอยบริเวณบานใหโลงเนื่องจากน้ําทวมอยู 1 

วรรณกรรม และเปนการศึกษามูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ 

จ) กลาวถึงการปลูกไมดอกไมประดับลงดินบริเวณที่ดินซึ่งถูกถม

สูงอยู 1 วรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ 

และสังเกตการณ  

ฉ )  กลาวถึ งการปลูกไมดอกไมประ ดับในกระถางอยู  1 

วรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ 

การศึกษาภูมิทัศนรอบบริเวณบาน พบวามีการปลูกไมขนาด

กลางไวตามลานบานเพื่อใหรมเงาและเพื่อการนั่งพักผอน แตพบไมมากนัก เนื่องจากมนี้าํทวมพืน้ที่

เปนประจําทุกป ทําใหการปลูกไมยืนตนลงดินเปนไปไดยาก มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กลวย 

มะมวง เปนตน โดยมักปลูกไวบนที่สูงตามเนิน ที่สูงพนจากระดับน้ําทวม มีการปลูกไมดอกไม

ประดับไวเพื่อความสวยงามบนดินในบริเวณบานที่มีการถมดินสูงพนระดับน้ํา และมีการปลูกไม

ดอกไมประดับในกระถางในสวนที่พื้นที่บริเวณบานถูกน้ําทวมเปนประจําทุกป บริเวณพื้นดินจะ

ไมไดรับการดูแลใหมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยมากนัก โดยเฉพาะบริเวณที่มีระดับตํ่า น้ํา

สามารถทวมถึงไดในชวงฤดูน้ําหลาก จึงมักนิยมปลอยใหเปนที่โลงวาง ไมมีการใชประโยชนแต

อยางใด และมีการปลูกพืชผักสวนครัวบางเพียงเล็กนอย เนื่องจากมีตลาดนัดในบริเวณใกลเคียง

เพื่อใหความสะดวกในการเดินทางไปซื้อกับขาวทําใหชาวบานนิยมไปซื้อกับขาวที่ตลาดนดัมากกวา

การปลูกผักสวนครัวไวกินเองภายในครัวเรือน 

3.2.3 การคมนาคม 

1) การคมนาคมในอดีต  

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ มีวรรณกรรมที่กลาวถึงการ

คมนาคมในอดีต จากวรรณกรรมโดยไพฑูรณ ขาวมาลา พบวา การคมนาคมในอดีตของชาว

พระนครศรีอยุธยา เปนการคมนาคมทางน้ํา โดยใชเสนทางคมนาคมตามแมน้ําลําคลองที่ไหลผาน

พื้นที่ราบลุมแหงนี้อยางมากมาย และสามารถพายเรือตัดทุงนาในหนาน้ําอีกดวย ซึ่งเรือที่ใชในการ

สัญจรทางน้ํานี้มีตั้งแตเรือพายสวนตัวของแตละครอบครัว ไปจนถึงเรือเมล และเรือรับจาง แตเมื่อมี

การตัดถนนเชื่อมตอชุมชนตาง ๆ ดวยการเดินทางทางรถยนต ที่มีความสะดวกรวดเร็วกวา ทําให

การสัญจรดวยเรือคอย ๆ ลดบทบาทเหลือนอยลงทุกที อาจเหลือใหเห็นบางแถบอําเภอรอบนอก
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เกาะเมืองออกไป และเหลือไวเพียงการรวบรวม และจําลองเรือไทยและแพในอดีตชนิดตาง ๆ ไวใน

พิพิธภัณฑเทานั้น (ไพฑูรณ ขาวมาลา, 2538: 82 - 109) 

2) การคมนาคมในปจจุบัน 

ขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณของโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

“การคมนาคม สามารถเดินทางได 2 เสนทางคือ ทางบก ใชทางหลวงสายอยุธยา-อางทอง ทาง

หลวงจังหวัดหมายเลข 3412 สายอยุธยา-บางบาล-เสนา และถนนคันคลองชลประทาน เสนทางที่ 

2 เปนการคมนาคมทางน้ํา ไดแกแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย คลองบางหลวง (คลองโผงเผง) คลอง

บางปลาหมอ และคลองบางบาล เสนทางนี้สามารถใชไดตลอดทั้งป ติดตอไดทุกตําบลและ

หมูบาน” (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-11) 

การสัมภาษณคนในพื้นที่โครงการฯ พบวา การคมนาคมหลักคือ 

การคมนาคมทางบก  โดยมีเสนทางหลัก 2 เสนทาง (ภาพที่3.33) เสนทางที่ 1 คือทางหลวง

หมายเลข 3412 สายอยุธยา-บางบาล-เสนา (ภาพที่ 3.34) มีลักษณะเปนถนนลาดยางมะตอย มี

ความกวางการจราจรสองชองการจราจรและมีไหลถนน เสนทางที่ 2 คือถนนคันคลองชลประทาน 

(ภาพที่ 3.35) ซึ่งมีลักษณะเปนถนนลาดยางมะตอยเปนสวนใหญ และมีบางสวนเปนถนนดินลูกรัง

อัดแนน มีความกวางการจราจรสองชองการจราจร และมีไหลถนนในชวงถนนที่ลาดยางมะตอย 

พาหนะที่ใชในการสัญจรในพื้นที่โครงการฯ (ภาพที่ 3.36) ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต รถสอง

แถวประจําทาง  และรถไถนา  โดยพาหนะที่ ใช ในการสัญจรมากที่สุดคือ  รถยนต  และ

รถจักรยานยนต สวนการใชเรือนั้น มักจะใชในชวงฤดูน้ําหลาก โดยบานที่มีเรือเปนบานที่อยูติด

ริมน้ํา (ภาพที่ 3.37) สวนบานที่ไมอยูริมน้ําจะไมใชเรือในการสัญจรถึงแมจะเปนชวงหนาน้ําก็ตาม 

(ธีระศักดิ์ อาจปาสา, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) 
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ภาพที ่3.33 การคมนาคม: แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมหลักในพืน้ทีโ่ครงการ 
ที่มา : เวปไซต www.googlemap.com 

ทางหลวงหมายเลข 3412                ถนนคันคลองชลประทาน 
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ภาพที ่3.34 การคมนาคม: ทางหลวงหมายเลข 3412 สายอยุธยา-บางบาล-เสนา 

 

   
ภาพที ่3.35 การคมนาคม: ถนนคันคลองชลประทาน 

 

   
ภาพที ่3.36การคมนาคม: การคมนาคมในพืน้ที ่มีการคมนาคมทางบกเปนหลัก 



 

 

88 

   
ภาพที ่3.37 การคมนาคม: การคมนาคมทางน้าํ มกีารใชในชวงฤดนู้ําหลาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

บานที่อยูติดริมน้ํา 
 

3) สรุปการศึกษาการคมนาคม 

สามารถสรุปการศึกษาการคมนาคมเปนตารางไดดังนี้ 
 

3.15 ตารางแสดงสรุปการศึกษาการคมนาคม 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
รายงาน 

โครงการฯ 
เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ไพ
ฑูร
ณ
 ข
าว
มา
ลา

 

(2
53

8)
 

ชูเ
กีย
รต
ิ ท
รัพ
ยไ
พศ

าล
 

(2
55

1)
 

   
   
สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / x / x / 
ก)คมนาคมทางน้ํา 

 ปจจุบัน x / / / / 

 อดีต / x / x / 
ข)คมนาคมทางบก 

 ปจจุบัน x / / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

 

ตารางสรุปการศึกษาการคมนาคม พบวา มีวรรณกรรมทีก่ลาวถงึ

ในประเด็นการศึกษานี้ 1 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ และ

ขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  
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ก) กลาวถึงการคมนาคมทางน้ําอยู 1 วรรณกรรม และเปน

การศึกษาจากขอมูลรายงานของโครงการแกมลิงฯ ขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการ

สัมภาษณ และสังเกตการณ  

ข) กลาวถึงการคมนาคมทางบกอยู 1 วรรณกรรม และเปน

การศึกษาจากขอมูลรายงานของโครงการแกมลิงฯ ขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการ

สัมภาษณ และสังเกตการณ 

การศึกษาการคมนาคมพบวา การคมนาคมในพื้นท่ีโครงการฯ 

สามารถเดินทางได 2 เสนทาง คือ การคมนาคมทางบก โดยใชถนนหลักของพื้นที่เปนเสนทาง

คมนาคม และการคมนาคมทางน้ํา โดยใชเสนทางตามแมน้ํา และคลองที่ไหลผานรอบบริเวณที่ตั้ง

โครงการฯ แตการคมนาคมที่นิยมใชกันมากที่สุดคือ การคมนาคมทางบก โดยรถยนต และ

รถจักรยานยนต สวนการคมนาคมทางน้ํา มักจะใชในชวงฤดูน้ําหลาก โดยสวนใหญบานที่ใชการ

สัญจรทางน้ํานี้เปนบานที่อยูติดริมน้ํา และมีน้ําทวมทุกป 

3.2.4 เกษตรกรรม  

3.2.4.1 การเพาะปลกู 

1) การเพาะปลูกในอดีต  

สุดารา สุจฉายา พบวา การเพาะปลูกหลักของคนอยุธยาคือ การ

ทํานา ซึ่งในอดีตการทํานาเปนการทํานาป คือทํานาตามฤดูกาลในหนึ่งป และใชแรงงานสตัวในการ

ไถนา โดยวิธีการทํานาจะเริ่มข้ึนในชวงตนฤดูฝน ชาวนาจะเริ่มไถดะ (เพื่อพลิกหนาดินครั้งแรก) ไถ

แปร (เพื่อทําใหดินรวนซุยพรอมที่จะหวาน) แลวจึงหวานเมล็ดพันธุขาว จากนั้นพอขาวตั้งทองก็จะ

ทําพิธีทําขวัญขาวในชวงประมาณเขาพรรษา ซึ่งชวงเวลานี้เร่ิมเขาชวงฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะเริ่ม

สูงขึ้นและตนขาวจะคอย ๆ โตสูงขึ้นเพื่อหนีระดับน้ํา จนกระทั่งเดือนอายขาวในทองนากลายเปนทุง

รวงทอง ระดับน้ําในทองนาก็ลดระดับจนแหงขอดจึงถึงเวลาในการเก็บเกี่ยว โดยการใชแรงงานคน

ชวยกันลงแขก จากนั้นจะนําขาวที่เกี่ยวแลวมาตากและมัดเปนฟอนไวที่ลานนวดขาว เพื่อเตรียม

นวดขาว โดยการใชแรงงานควายอีกเชนเดียวกับตอนไถนา หลังจากนวดขาวเสร็จชาวนาจะได

ขาวเปลือกสําหรับเก็บข้ึนยุง รอไวขายใหกับเรือขาวที่จะมารับซ้ือตอไป(สุดารา สุจฉายา, 2538: 

133 – 149) 

อมฤต หมวดทอง (อมฤต หมวดทอง, 2548: 25-26) กลาวไวอีก

หนึ่งวรรณกรรม ที่กลาวถึงการทํานาในอดีต ซึ่งไดกลาวไววา “การทํานา เนื่องจากมีน้ําหลากทวม

ถึงทุกปจึงมีความเหมาะสมในการปลูกขาว ในอดีตโดยทั่วไปจะปลูกขาวนาป คือ ปลูกไดปละครั้ง 
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ใชพันธุขาวพื้นเมือง ชาวบานเรียกวา ขาวเบา เร่ิมตั้งแตเดือน 5 เปนชวงไถดะดวยแรงงานควาย 

และไถแปร จากนั้นจึงทําการหวานขาว แลวไถกลบ จากนั้นรอฝนตก ขาวจะเริ่มขึ้น น้ําจะเริ่มทวม

ขาว โดยขาวจะขึ้นหนีน้ํา เดือน 10 ขาวเริ่มต้ังทอง จะทําพิธีรับขวัญขาว เดือนอายขาวออกรวง น้ํา

ในนาก็จะเริ่มลด จะเริ่มเกี่ยวขาวทําเปนฟอนตากแดดอยูที่นารอจนแหง พอซังขาวแหงก็จะเผาอยูที่

นาเพื่อเปนปุยตอไป แลวนําขาวใสระแทะ (เกวียน) เขามาที่ลานนวดขาว โดยใชข้ีควายยาบริเวณ

ลาน ซึ่งอยูบริเวณลานใกลบาน โดยมีการทําบุญลานขาว พระสงคมาสวดเพื่อเปนสิริมงคล บาง

เวลาหากน้ํายังไมลดแตขาวสุกแลว ก็ตองพายเรือเกี่ยว เก็บขาวใสเรือ ไปหาที่ดอนตาก หรือตาก

บนนอกชานบาน รอจนขาวแหง ชวงที่ฟาดขาวที่ลานนั้นเปนชวงที่สนุก ไดพบปะผูคน และเปน

โอกาสใหหนุมสาวไดพบกัน บางบานก็จะลงแขกชวยกัน จบดวยเลี้ยงอาหารเหลายาปลาปง แต

สวนใหญจะจางแขก (แรงงานเกี่ยวขาว) จากที่อ่ืน โดยเจาของนาจะทําเพิงมุงจากใหแขกอาศัยอยู

ใกลบริเวณบาน สําหรับบานที่มีพื้นท่ีลุมน้ํายังไมลดหรือยังชื้น ก็ตองฟาดขาวกันบนนอกชานเรือน 

เมื่อไดขาวเปลือกก็เก็บเขายุง บางบานมีมากก็จะนําเสื่อลําแพนทําจากไมไผสาน ลอมพิงไวกับเสา

ใตถุนสําหรับเก็บขาว ชวงนี้จะกักขาวเพื่อรอราคา แลวนําไปสงโรงสี ซึ่งอยูบริเวณวัดเกาะ บางก็จะ

มีพอคารับซื้อขาวโดยเรือทอย (เรือเอี้ยมจุน) รับซื้อขาวเปลือกถึงบาน” 

การศึกษาวรรณกรรมที่กลาวถึงการทํานาในอดีต โดยอมฤต 

หมวดทอง พบวา มีความสอดคลองกับสุดารา สุจฉายา 

2) การเพาะปลูกในปจจุบัน  

อมฤต หมวดทอง พบวา การทํานาในปจจุบันมีทั้งการทํานาป

และนาปรัง ซึ่งทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของการบริหารจัดการน้ําเปนสําคัญ แตส่ิงที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากในอดีตคือ การใชแรงงานเครื่องจักร และพึ่งพาสารเคมีแทนการใชแรงงานสัตว และปุยจาก

การตกตะกอนตามธรรมชาติอยางเชนในอดีต (อมฤต หมวดทอง, 2548: 26) 

ขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณของโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

(ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: 5-9)  “การทําการเกษตรในพื้นที่โครงการจะมีหลายประเภท เชน 

การทํานา การทําสวน ทั้งสวนพืชผัก และไมผล และการเกษตรอื่นๆ การทําการเกษตรสวนใหญใน

พื้นที่โครงการนั้น จะเปนการทํานาโดยเปนการทํานาปคิดเปนประมาณ 97% ของพื้นที่นาขาว และ

จากรายงานการสํารวจและคาดการณผลผลิตขาวนาป และนาปรัง ปการผลิต 2549 โดยใช

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ของกรมพัฒนาที่ดิน (2549) พบวา

ในขณะที่พื้นที่ที่ใชปลูกขาวนาปจะมีมากกวาพื้นที่นาปรัง (พื้นที่ปลูกขาวนาปรังประมาณ 48% 
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ของพื้นที่ปลูกขาวนาป) แตผลผลิตขาวที่ไดนั้น ขาวนาปรังกลับใหผลผลิตมากกวาขาวนาปถึงเกือบ

เทาตัว” พบวาการเกษตรหลักของพื้นที่โครงการฯ คือ การทํานา  

การสัมภาษณ พบวา การทํานาในปจจุบันเปนการทํานาโดยไม

ใชแรงงานสัตวอีกตอไปแลว ไมวาจะเปนการทํานาป หรือนาปรังใชแรงงานจากเครื่องจักรทั้งหมด 

(ภาพที่ 3.38) สวนการทําสวนในบริเวณพื้นที่โครงการพบวา มีการปลูกกลวยหอมและกลวยไขเปน

พืชเศรษฐกิจ (ภาพที่ 3.39) (พล ไลยภาพ, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) 

 

   
ภาพที ่3.38 การเพาะปลูก: การทาํนาในปจจุบันใชแรงงานจากเครื่องจักร 

 

   
ภาพที ่3.39 การเพาะปลูก: การปลูกกลวยหอม และกลวยไขเปนพืชเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

3) สรุปการศึกษาการเพาะปลูก 

สามารถสรุปการศึกษาการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการฯ เปน

ตารางไดดังนี้ 
 

3.16 ตารางแสดงสรุปการศึกษาการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการฯ 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
รายงาน 

โครงการฯ 
เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 
สุด
าร
า 
สุจ
ฉา
ยา

 (2
53

8)
 

อม
ฤต

 ห
มว
ดท
อง

 (2
54

8)
 

ชูเ
กีย
รต
ิ ท
รัพ
ยไ
พศ

าล
 

(2
55

1)
 

สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / / x / x / 
ก)มีการทํานาป 

 ปจจุบัน x / / / / / 

 อดีต / / x / x / 
ข)มีการทํานาปรัง 

 ปจจุบัน x / / / / / 

 อดีต / / x / x / 
ค)ใชแรงงานสตัวในการทํานา 

 ปจจุบัน x x x / x / 

 อดีต x x x / x / 
ง)ใชแรงงานเครื่องจกัรในการทํานา 

 ปจจุบัน x / x / / / 

 อดีต x x x / x / 
จ)มีการทําสวนกลวย 

 ปจจุบัน x x / / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษาการเพาะปลูก พบวา สุดารา และอมฤตได

กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ นอกจากนี้เปนขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ และจาก

การเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ก) กลาวถึงการทํานาปในทุกขอมูลที่ได รวมทั้งการศึกษาจาก

ขอมูลรายงานของโครงการแกมลิงฯ จากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ  

ข) กลาวถึงการทํานาปรังในทุกวรรณกรรม จากขอมูลรายงาน

ของโครงการแกมลิงฯ จากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ค) กลาวถึงการใชแรงงานสัตวในการทํานาในทุกขอมูลที่ได และ

จากการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ  
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ง )  กลาวถึ งการใชแรงงานเครื่ องจักรในการทํานาอยู  1 

วรรณกรรม และการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ การ

สังเกตการณ  

จ) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงการ

ทําสวนกลวย แตไดทําการศึกษาขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ และการเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ 

การศึกษาการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการฯ พบวา การเพาะปลูก

หลักรอยละ 97 ของพื้นที่ เปนการทํานา โดยคิดเปนพื้นที่ปลูกขาวนาปรังประมาณ 48% ของพื้นที่

ปลูกขาวนาป และบริเวณที่ปลูกขาวนาปรังสวนใหญในพื้นที่โครงการฯ เปนบริเวณที่ประสบปญหา

น้ําทวมมากกวาบริเวณอื่นในพื้นที่โครงการ ทําใหไมสามารถปลูกขาวตามฤดูกาลปกตไิด จงึเปลีย่น

จากการทํานาปเปนการทํานาปรังแทน วิธีการทํานาทั้งนาปและนาปรังในปจจุบันเปนการใช

แรงงานจากเครื่องจักรแทนแรงงานสัตวทั้งหมดตั้งแตการไถ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการ

ใชน้ําเพื่อการเกษตรนี้มีทั้งที่ยังใชน้ําจากฤดูกาลตามธรรมชาติในการทํานาป และใชน้ําจากการ

ชลประทานในการทํานาปรัง นอกจากนี้ยังพบวามีการทําสวนกลวยหอม และกลวยไข (ภาพที่ 

3.39) ในพื้นที่โครงการอีกดวย 

3.2.4.2 การเลี้ยงสัตว 

1) การเลี้ยงสตัวในอดีต 

เอนก นาวิกมูล (เอนก นาวิกมูล, 2538: 28) ซึ่งไดกลาวถึงการ

เลี้ยงวัวเมื่อหนาน้ําทวม (ภาพที่ 3.40) ที่ตําบลเจาเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไววา “น้ําทวมจึง

นําวัวมาเลี้ยงบนที่ดอนหรือหัวคันนา เจาเจ็ด”  
 

 
ภาพที ่3.40 การเลี้ยงสัตว: การเลี้ยงววัเมือ่หนาน้าํทวมในอดีต 

ที่มา : เอนก นาวิกมูล, 2538: 28 
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การสัมภาษณ พบวา มีการเลี้ยงวัวมาตั้งแตในอดีต แตมีจํานวน

ไมมากนัก โดยปลอยใหกินหญาตามทองทุง และเมื่อถึงชวงฤดูน้ําหลาก จะนําวัวไปเลี้ยงในที่สูง 

เชนตามคันนา และเนินที่สูงพนระดับน้ํา และนอกจากนี้มีการเลี้ยงควายเพื่อใชแรงงานในการทาํนา 

(สมาน ธารีสิทธิ์, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณนี้สอดคลองกับ

วรรณกรรมที่กลาวถึงการเลี้ยงวัวชวงหนาน้ํา โดย เอนก นาวิกมูล 

2) การเลี้ยงสตัวในปจจุบนั 

ขอมูลในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

พบวา มีการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการไดแก ปลา วัว และไกชน โดยคิดเปนรอยละ 75, 18.75, 

6.26 ตามลําดับ (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล, 2551: ค-25) 

การสัมภาษณ พบวา มีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแมน้ํา

เจาพระยา (ภาพที่ 3.41) สวนการเลี้ยงวัวในพื้นที่โครงการฯ เปนการเลี้ยงวัวเพื่อกินเนื้อ โดยมีทั้ง

การเลี้ยงแบบปลอยใหกนิหญาตามทองทุง และแบบเลี้ยงอยูในคอก (ภาพที่ 3.42) ซึ่งทั้งสองแบบนี้

จะมีคอกอยูบริเวณใกลกับริมถนน เพื่อใหสามารถนําวัวขึ้นมาเลี้ยงที่ริมถนนในชวงฤดูน้ําหลากได

โดยงาย เนื่องจากระดับความสูงของถนนเปนระดับที่สูงพนจากน้ําทวม (สมาน ธารสีทิธิ,์ สัมภาษณ

, 9 สิงหาคม 2552) และจากการสํารวจภาคสนาม พบวา เมื่อถึงชวงนํ้าลด หลังจากฤดูน้ําหลากผู

เลี้ยงวัวมักจะนําฟาง และหญาแหงสําหรับเลี้ยงวัวขึ้นมาตากบริเวณไหลถนนอีกดวย (ภาพที่ 3.43)  

 

   
ภาพที ่3.41 การเลี้ยงสัตว: การเลี้ยงปลาทับทมิในกระชังริมแมน้าํเจาพระยา 
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ภาพที ่3.42 การเลี้ยงสัตว: ลักษณะการเลี้ยงววัเนื้อริมถนนในพื้นที่โครงการฯ 

 

   
ภาพที ่3.43 การเลี้ยงสัตว: ผูเลี้ยงววัมกัจะนําฟาง และหญาแหงสําหรับเลี้ยงววัขึ้นมาตาก 

บริเวณไหลถนน 
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3) สรุปการศึกษาการเลี้ยงสตัว 

สามารถสรุปการศึกษาการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการฯ เปน

ตารางไดดังนี้ 
 

3.17 ตารางแสดงสรุปการศึกษาการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการฯ 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
รายงาน 

โครงการฯ 
เก็บขอมูลภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

เอ
นก

 น
าว
ิกมู
ล 

(2
53

8)
 

ชูเ
กีย
รต
ิ ท
รัพ
ยไ
พศ

าล
 

(2
55

1)
 

สัม
ภา
ษณ

 

สัง
เก
ตก
าร
ณ
 

สรุป 

 อดีต / x / x / 
ก)มีการเลี้ยงวัวเนือ้ 

 ปจจุบัน x / / / / 

 อดีต x x x x x 
ข)มีการเลี้ยงปลาในกระชัง 

 ปจจุบัน x / / / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษาการเลี้ยงสัตว  พบวา  มีวรรณกรรมที่

กลาวถึงในประเด็นการศึกษานี้ 1 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนการศึกษาจากขอมูลรายงานของ

โครงการแกมลิงฯ และจากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และสังเกตการณ  

ก) กลาวถึงการเลี้ยงวัวเนื้ออยู 1 วรรณกรรม และเปนการศึกษา

จากขอมูลรายงานของโครงการแกมลิงฯ จากการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ และ

สังเกตการณ  

ข) จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบวรรณกรรมใดกลาวถึงการ

เล้ียงปลาในกระชัง แตไดทําการศึกษาขอมูลจากรายงานของโครงการแกมลิงฯ และการเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยการสัมภาษณ และสังเกตการณ 

การศึกษาพบวา การเลี้ยงสัตวของคนในพื้นที่โครงการฯ คือ การ

เลี้ยงวัวเนื้อ และการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ในอดีตการเลี้ยงววัเนื้อในชวงหนาน้ํานั้น ผูเลี้ยงวัว

ตองนําวัวขึ้นไปเลี้ยงไวบนที่สูง คือตามหัวคันนา แตในปจจุบันที่สูงดังกลาวไดเปลี่ยนเปนริมถนน

แทน โดยการเลี้ยงวัวในปจจุบันผูเลี้ยงวัวจะสรางคอกไวบริเวณใกลกับริมถนน เพื่อใหสามารถนํา

วัวขึ้นมาเลี้ยงที่ริมถนนไดในชวงฤดูน้ําหลาก สวนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแมน้ําเจาพระยา



 

 

97 

นั้นเปนลักษณะการเลี้ยงสัตวที่เพิ่มเขามาในภายหลัง โดยการเลี้ยงปลาในกระชังนั้นสามารถปรับ

ระดับกระชังปลาไดตามระดับข้ึน-ลงของแมน้ํา 

3.2.5 วัฒนธรรม  

1) วัฒนธรรมในอดีต  

ละเอียด นวลปลั่ง ไดเขียนบทความเรื่องน้ํามาเพื่อแสดงใหเห็น

ภาพของการใชชีวิตอยูกับฤดูกาลของน้ําในอดีต ที่เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากหมายถึงฤดูแหงความอุดม

สมบูรณ ความมีชีวิตชีวาเมื่อมีน้ําทามากมายของทั้งผูคน พืชพรรณ และสัตวตาง ๆ ซึ่งเปนการ

ดําเนินวีถีชีวิตอยางเรียบงาย รูเทาทัน และกลมกลืนไปกับส่ิงแวดลอม มีความสุขกับฤดูกาลตาง ๆ 

ตามธรรมชาติอยางพอดี (ละเอียด นวลปลั่ง, 2518: 17–25 อางถึงใน เอนก นาวิกมูล, 2538: 175–

178) ซึ่งตรงกับวรรณกรรมโดย เอนก นาวิกมูล ที่ไดกลาวถึงความสุขของการอยูกับฤดูการน้ําหลาก 

รวมถึงการเลาเรื่องเที่ยวทุงหนาน้ํา วาเปนการสรางความรื่นรมย และเปนการผอนคลายจากทาํงาน

ตลอดทั้งวัน ซึ่งนอกจากการใชน้ําตามความจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันแลวนั้น ยังแสดงให

เห็นถึงความตองการอยางพอเพียงที่สามารถหาไดทั่วไปตามทองทุงนา อีกทั้งมุมมองในดานบวก

ตอการใชชีวิตกับน้ําทวมอีกดวย (เอนก นาวิกมูล, 2538: 191 – 196) แตจากการสัมภาษณคนใน

พื้นที่โครงการฯ ไมพบวาในอดีตมีการเที่ยวทุงหนาน้ําดังเชนที่วรรณกรรมไดกลาวไวเลย (สจุติรา คง

มงคล, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2552) 

2) วัฒนธรรมในปจจุบนั  

อมฤต หมวดทอง (อมฤต หมวดทอง, 2548: 29) ซึ่งไดกลาวไววา 

"ชุมชนริมคลองรางจระเขมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันหลากหลายของชุมชน โดยแบงออกเปน

กลุมนับถือศาสนา 3 กลุม ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม โดยศาสนาพุทธ

เปนกลุมวัฒนธรรมสายหลักเน่ืองจากประชากรสวนใหญในชุมชนริมคลองรางจระเขนับถือศาสนา

พุทธ โดยแบงเปนประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา ประเพณีประจําทองถิ่น และประเพณี

เกี่ยวกับวิถีชีวิต ไดแก เดือน 5 ประเพณีสงกรานต, เดือน 6-7 เปนชวงบวชพระกอนเขาพรรษา, 

เดือน 11 งานออกพรรษา, เดือน 12 ขึ้น 7-8 คํ่า เปนงานประจําปวัดรางจระเขปดทองสมโภช, 

เดือน 12 ข้ึน 15 ค่ํา พระจันทรเต็มดวงน้ําขึ้นสูงสุด เปนชวงที่น้ําตกตะกอนและใสที่สุด ชายบานจะ

พายเรือออกไปอาบน้ําในคลองเรียกกันวา อาบน้ําเพ็ญ และลอยกระทงตามทาน้ําริมคลอง, เดือน

อาย-ยี่ น้ําในทุงและใตถุนเรือนเริ่มลด ขาวออกรวง เตรียมทําการเกี่ยวขาว"  

อมฤต หมวดทอง พบวา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นนี้มี

ความสัมพันธกับสายน้ํา ซึ่งตรงกับวรรณกรรมโดยสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากวรรณกรรม พบวา 
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ความสัมพันธระหวางประเพณีพื้นบานไทยกับสายน้ําไว ทําใหเห็นไดวาคนไทยมีความผูกพันธกัน

อยางแยกกันไมออกกับน้ํา แตในปจจุบันประเพณีเหลานี้กลับถูกลืมเลือนไปเปนสวนใหญ ซึ่ง

ผูเขียนพยายามสื่อใหเห็นถึงความสําคัญของมรดกล้ําคาเหลานี้ ที่มีผลสืบเนื่องไปถึงการบงบอก

ความเปนคนที่มีวัฒนธรรมของชนชาติไทย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2538: 42) 

การสัมภาษณ พบวา ชาวบางบาลมีขนบธรรมเนียมประเพณี

เชนเดียวกันกับคนไทยภาคกลางทั่วไป คือ ประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา มีการทําบุญ

เลี้ยงพระ ฟงเทศน ตักบาตรในวันเขามาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ซึ่งวันวิสาขบูชา

นี้จะมีความพิเศษกวาที่อ่ืนคือ มีประเพณีกวนขาวทิพยเปนประจําทุกปที่วัดเสาธง ตําบลมหา

พราหมณ อําเภอบางบาล (ภาพที่ 3.44) มีการแหเทียนเขาพรรษา และการตักบาตรเทโวในวันออก

พรรษา รวมถึงการทอดผาปา และทอดกฐิน และประเพณีประจําทองถิ่น และประเพณีเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตของชาวบางบาล มีการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม สงกรานต และวันสารทไทย รวมถึงการ

ใหความสําคัญกับพระแมโพสพ เชน การปกเฉลวไวตามทองนา (ภาพที่ 3.45) เปนตน มีประเพณี

ลอยกระทง ซึ่งมีการจัดงานที่วัดสําคัญ ๆ ในพื้นที่อําเภอบางบาล แตจากการสัมภาษณไมพบวามี

การเที่ยวทุงหนาในน้ําดังเชนที่วรรณกรรมไดกลาวไวเลย (สุจิตรา คงมงคล, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 

2552) 

 

 
ภาพที ่3.44 ประเพณีกวนขาวทพิย ในวนัวสิาขบูชา ที่วัดเสาธง ต.มหาพราหมณ อ.บางบาล 

ที่มา : สภาวัฒนธรรมอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที ่3.45 การปกเฉลวไวตามทองนา แสดงใหเห็นถึงการใหความสาํคัญกับพระแมโพสพ 

 

3) สรุปการศึกษาวฒันธรรม 

สามารถสรุปการศึกษาวัฒนธรรมเปนตารางไดดังนี้ 
 

3.17 ตารางแสดงสรุปการศึกษาวัฒนธรรม 
แหลงขอมูล 

วรรณกรรม 
เก็บขอมูล

ภาคสนาม 

สรุปประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม 

ละ
เอ
ียด

 น
วล
ปล
ั่ง อ

าง
ถึง
ใน

 

เอ
นก

 น
าว
ิกมู
ล 

(2
53

8)
 

เอ
นก

 น
าว
ิกมู
ล 

(2
53

8)
 

อม
ฤต

 ห
มว
ดท
อง

 (2
54

8)
 

สํา
นัก
นา
ยก
รัฐ
มน
ตร
ี (2

53
8)

 

สัม
ภา
ษณ

 

สรุป 

 อดีต x x x x / / 
ก)ประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา 

 ปจจุบัน x x / x / / 

 อดีต / / x / / / 
ข)ประเพณีประจําทองถิ่นและทีเ่กี่ยวกับวิถีชวีติ 

 ปจจุบัน / / / / / / 

 อดีต / / x x / / 
ค)การเทีย่วทุงหนาน้ํา 

 ปจจุบัน x x x x / / 

หมายเหตุ: (/) หมายถึง มีการกลาวถึง, (x) หมายถึง ไมมีการกลาวถึง 

ตารางสรุปการศึกษาวัฒนธรรม พบวา มีวรรณกรรมที่กลาวถึงใน

ประเด็นการศึกษานี้ 4 วรรณกรรม นอกจากนี้เปนขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามจากการ

สัมภาษณ  
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ก) กลาวถึงประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนาอยู  1 

วรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ  

ข) กลาวถึงประเพณีประจําทองถิ่นและที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตอยูใน

ทุกวรรณกรรม และเปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ  

ค) กลาวถึงการเที่ยวทุงหนาน้ําอยู 2 วรรณกรรม นอกจากนั้น

เปนการศึกษาขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ 

การศึกษาพบวา วัฒนธรรม และประเพณีของชาวบางบาล มี 2 

ประเภทคือประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา และประเพณีประจําทองถิ่นและที่เกี่ยวกับวิถี

ชีวิต เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบางบาลคือการทํานา ดังนั้นประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตจึงเปน

ประเพณีที่เกี่ยวของกันกับขาว เชน ประเพณีวันสารทไทย และประเพณีที่เกี่ยวของกับสายน้ํา เชน 

ประเพณีลอยกระทง การอาบน้ําเพ็ญ เปนตน 

การศึกษาภูมิทัศนวฒันธรรมในพืน้ที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล จะ

นําไปสูการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนภูมทิัศนวัฒนธรรมตาม

โครงการแกมลิงที่จะเกิดขึ้นในพืน้ที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล ตอไป 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.1 ผลการวิเคราะหภูมิทศันวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

จากการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล จึงนําไปสูการ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกม

ลิงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะหภูมิทัศน

วัฒนธรรมตามโครงการฯ ในแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

4.1.1 รูปแบบการตั้งถิน่ฐาน 

4.1.1.1 ลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนน 

จากการศึกษาลักษณะการกระจายตัว และความหนาแนนของ

การตั้งถิ่นฐาน พบวา รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเปนแบบกระจุกตัวและมีความหนาแนนบริเวณแนวลํา

น้ํา มีความหนาแนนเพิ่มข้ึนจากในอดีต แตยังคงรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะเดิม และมี

ประชากรชวงป พ.ศ. 2545-2549 โดยเฉลี่ยแลวคงที่ เฉลี่ยประมาณ 257 คนตอตารางกิโลเมตร  

การวิเคราะหพบวา การวางตัวของแหลงตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับ

ลักษณะทางดานกายภาพในพื้นที่คือ แหลงน้ํา แสดงใหเห็นวา น้ําเปนปจจัยที่มีผลอยางมากตอ

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานในภูมิประเทศที่ราบลุมน้ําทวมถึงเชนในพื้นที่โครงการฯ  

รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่โครงการฯ มีจุดเริ่มตนจากแหลงน้าํ 

ซึ่งก็คือแนวแมน้ําลําคลองที่อยูลอมรอบบริเวณที่ตั้งโครงการฯ นั่นเอง จากลักษณะการกระจุกตัว

ตามแนวลําน้ําตั้งแตในอดีต ผูคนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้มีความสัมพันธกับแหลงน้ําในแงของการใช

น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการสัญจร และเพื่อทําการเกษตร เนื่องจากผูคนที่อาศัยอยูตามลําน้ํา

นี้มีการดําเนินวิถีชีวิตอยูกับสายน้ําตลอดเวลา จึงทําใหเกิดความผูกพันกับสายน้ํา และมีการ

ปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ํา

ทวมถึง ทั้งการเลือกชัยภูมิที่ใชตั้งถิ่นฐาน และการเลือกเพาะปลูกขาวเปนแหลงอาหาร จากความ

อุดมสมบูรณทางดานน้ําทาตลอดจนอาหารการกินนี้สงผลใหตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน การตั้ง

ถิ่นฐานมีความหนาแนนเพิ่มข้ึน ถึงแมวาในปจจุบันการสัญจรทางน้ําถูกลดความสําคัญลง 

เนื่องจากมีการสัญจรทางบกเขามาแทนที่ ทําใหหนาน้ําหลากตามฤดูกาลในแตละป กลายเปน

ปญหาตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่โครงการฯ แตจากจํานวนประชากรในชวงป พ.ศ. 

2545-2549 ไดแสดงใหเห็นแลววาน้ําทวมมิไดเปนปญหาสําหรับคนในพื้นที่โครงการฯ  
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4.1.1.2 แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน 

จากการศึกษาลักษณะแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน ซึ่งพบวา

ตั้งแตในอดีตยังคงมีลักษณะผังเปนการเกาะกลุมตามแนวลําน้ํา โดยบานพักอาศัยที่อยูในละแวก

เดียวกัน หรือกลุมเดียวกันจะมีการไปมาหาสูและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลุมบานในบริเวณ

เดยีวกันมักจะเปนเครือญาติกัน และปลูกบานอยูบนที่ดินผืนเดียวกัน  

ลักษณะผังการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่โครงการฯ เปนการเกาะกลุมมา

ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากสังคมไทยมีระบบความสัมพันธที่ใกลชิดและเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน และยังคงมีการไปมาหาสูกันระหวางบานใกลเรือนเคียงจนกระทั่งปจจุบัน มีกิจกรรมตาง 

ๆ ใหทํารวมกันมากมาย เชน การชวยกันลงแขกเกี่ยวขาว การทําบุญเลี้ยงพระ ฟงเทศนในวัน

สําคัญทางศาสนา เปนตน ดังนั้นจากกิจกรรมและความสัมพันธกันของผูคนในละแวกเดียวกันนี้ จึง

สงผลใหรูปแบบแผนผังของการตั้งถิ่นฐานเปนแบบกระจุกตัว 

4.1.1.3 ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา 

จากการศึกษาความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา ซึ่ง

พบวา ในอดีตจนถึงปจจุบัน แหลงน้ํามีความสําคัญอยางมากตอการตั้งถิ่นฐานตลอดจน

ความสัมพันธกับระบบไรนา โดยความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาในบริเวณพื้นที่

โครงการฯ มีอยู 2 รูปแบบ คือ 1) สวนใหญบานอยูแยกจากที่เพาะปลูก แตยังอยูในบริเวณใกลกัน 

โดยอยูในชวงระยะที่สามารถเดินเทาถึง หรือบางบานก็มีไรนาอยูติดกับบานที่ใชพักอาศัย 2) มีบาง

เปนสวนนอยมีตัวบานตั้งอยูทามกลางที่เพาะปลูก  

แสดงใหเห็นวา จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่อยูแยกจากกันกับที่

เพาะปลูก โดยสวนของบานที่แยกจากกันนี้ จะไปรวมกลุมกระจุกตัวอยูกับบานเรือนหลังอื่นใน

บริเวณแนวลําน้ํา ซึ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานนี้เปนรูปแบบที่มีมาตั้งแตในอดีต และพบวาสวนใหญ

ในพื้นที่โครงการฯ มีความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนาในรูปแบบนี้  

สวนรูปแบบตัวบานตั้งอยูทามกลางที่เพาะปลูก จากการศึกษา

พบวา การตั้งถิ่นฐานในรูปแบบนี้เปนลักษณะที่เกิดขึ้นในภายหลังจากมีการตัดถนนผานบริเวณพื้น

ที่ตั้งบานเรือนนั้น ๆ แลว ซึ่งนอกจากการเขาถึงดวยถนนสําหรับใชในการสัญจรในชีวิตประจําวัน

แลว แหลงน้ําเพื่อการเกษตรก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการตั้งถิ่นฐานเชนกัน โดยแสดงใหเห็น

จากการตั้งบานเรือนประเภทที่มีบานอยูทามกลางที่เพาะปลูกไปตามแนวคลองชลประทาน และ

จากลักษณะความสัมพันธของการตั้งถิ่นฐานกับไรนาที่โดยสวนใหญในพื้นที่โครงการฯ เปน

ความสัมพันธแบบบานอยูแยกจากกันกับท่ีเพาะปลูกนั้น โดยตัวบานกลับรวมกลุมกันเปนการ
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กระจุกของการตั้งถิ่นฐาน  แสดงใหเห็นวา การตั้งถิ่นฐานสวนใหญในพื้นที่ โครงการฯ  ให

ความสําคัญกับการเกาะกลุมกันของบานพักอาศัย เพื่อการพึ่งพาอาศัย ไปมาหาสูกันมากกวาการ

อยูใกลที่เพาะปลูก 

4.1.2 สถาปตยกรรม 

4.1.2.1 รูปทรงของสถาปตยกรรม 

จากการศึกษารูปทรงของสถาปตยกรรมในพื้นที่โครงการฯ ซึ่ง

พบวา ปจจุบัน สามารถแบงลักษณะรูปทรงทางสถาปตยกรรมออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก 

บานยกใตถุนสูง และบานปลูกบนที่ดินถมสูง โดยทั้งสองรูปแบบนี้มีจุดประสงคเดียวกันคือ การ

ปองกันน้ําทวม แสดงใหเห็นวา ฤดูน้ําหลากที่เกิดข้ึนในพื้นที่โครงการฯ เปนประจําทุกปสงผล

โดยตรงตอรูปทรงของสถาปตยกรรม ดังนั้นรูปทรงทางสถาปตยกรรมตั้งแตในอดีตที่มีการยกใตถุน

สูงจึงแสดงถึงวีธีการปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิประเทศไดอยางเหมาะสม และพบวา รูปทรงของ

บานเรือนในพื้นที่โครงการฯ สวนใหญมีลักษณะรวมกันคือ การยกใตถุนสูง โดยมีทั้งแบบเปดโลง

ทั้งหมด และแบบที่มีการกั้นฝาเปนบางสวน ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ในชวงหนาแลงพื้นดินแหงสนิทผูอยู

อาศัยจะลงมาใชงานพื้นที่บริเวณใตถุนบานนี้เพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชวีิตประจําวัน รวมถึง

การเก็บอุปกรณสิ่งของตาง ๆ ในสวนที่มีการกั้นฝาผนังดวย แตเมื่อถึงชวงหนาน้ําชาวบานจะยาย

ของเหลานี้ขึ้นไปไวบนเรือนหรือพื้นที่สวนอื่น ๆ ของเรือนเพื่อหนีระดับน้ํา โดยมีการทําเชนนี้เปน

ประจําทุกป  

ลักษณะบานยกใตถุนสูงซึ่งมีเปนสวนมากในพื้นที่โครงการฯ นี้

พบวา เปนบานที่สรางขึ้นมาเปนเวลานานแลว สวนลักษณะบานปลูกบนที่ดินถมสูง ซึ่งมีเปนสวน

นอยในพื้นที่โครงการฯ นั้น เปนบานที่สรางขึ้นมาในชวงหลัง ซึ่งสวนใหญรูปแบบสถาปตยกรรม

ประเภทนี้มักพบตามบริเวณสองฝงถนนของโครงการฯ โดยลักษณะบานที่อยูริมถนนนี้จากพื้นที่ตั้ง

โครงการฯ สวนมากมักจะอยูดานในของพื้นที่ ในขณะที่บานยกใตถุนสูงพบมากบริเวณริมแนวลํา

คลอง ซึ่งโดยปกติในชวงหนาน้ําพื้นที่บริเวณดานในของพื้นที่โครงการฯ นี้เปนบริเวณที่มีน้ําทวม

นอยที่สุดในพื้นที่ 

รูปทรงของหลังคา พบวาสวนใหญหลังคาที่มีความชันมากกวา 

15 องศามักเปนหลังคาทรงไทย ซึ่งสวนใหญเปนหลังคาของบานที่สรางมาตั้งแตเดิม สวนทรง

หลังคาที่มีความชันนอยกวา 15 องศานั้น มักเปนสวนตอเติมของบาน เนื่องจากมีการขยายตัวของ

ครัวเรือน โดยการสรางหลังคาคลุมบริเวณชานบานเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย ทําใหตองมีการลดระดับ

หลังคาใหลดหล่ันตามกับหลังคมที่มีอยูเดิม  
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นอกจากหลังคาทรงไทยที่มีอยูแตเดิมในพื้นที่แลวนั้น พบอาคาร

ที่สรางใหมแตยังคงใชรูปแบบของหลังคาทรงไทยอยูในพื้นที่โครงการฯ โดยทั้งนี้รูปทรงของอาคาร

ยังคงเปนรูปแบบของบานยกใตถุนสูงเชนเดียวกับในอดีตเชนกัน แสดงใหเห็นวา ถึงแมบานถมดิน

สงูจะนิยมปลูกกันในชวงหลังนี้ แตบานหลังคาทรงไทย ใตถุนสูงก็ยังคงไดรับความนิยมอยูตั้งแตใน

อดีตจนกระทั่งปจจุบัน 

4.1.2.2 วัสดุที่ใชในการกอสราง 

จากการศึกษาซึ่งพบวา วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรมใน

พื้นที่โครงการฯ สวนตัวอาคารในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก การใชไมจริง การใช

ไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูน และการกออิฐฉาบปูน นอกจากนี้วัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร 

สามารถบอกถึงความเกาใหมของอาคารไดอีกประการหนึ่งดวย คือ บานที่ใชไมจริงในการกอสราง

อาคารทั้งหลังเปนบานที่สรางขึ้นมาเปนระยะเวลานานแลว โดยมิไดมีการตอเติมฝาผนังเพิ่ม แตถา

มีการใชไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูนมักจะเปนอาคารที่มีการตอเติม หรือเปนบานที่สรางขึ้น

ในชวงหลังจากบานที่ใชไมจริงในการกอสรางทั้งหลัง และบานรุนหลังที่สุดจึงเปนบานที่ใชการกอ

อิฐฉาบปูนทั้งหลัง สวนวัสดุมุงหลังคาที่ใชในพื้นที่โครงการฯ ไดแก สังกะสี และกระเบื้องลอน แตไม

พบการใชแฝก และกระเบื้องดินเผาเปนวัสดุมุงหลังคาเชนในอดีต แสดงใหเห็นวาวัสดุที่ใชในการ

กอสรางนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

สวนใหญวัสดุในการกอสรางอาคารในพื้นที่โครงการฯ พบการใช

ไมเปนวัสดุกอสรางตัวอาคารอีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของเขตภาคกลางของไทย 

ที่เปนเขตรอนชื้น มีความตองการการระบายอากาศที่ดี ทั้งนี้การเลือกวัสดุในการกอสรางอาคาร

มุงเนนเพื่อความคงทนแข็งแรงของอาคารเปนสําคัญ ดังนั้นไมวาใชไมจริง หรือการกออิฐฉาบปูนใน

การกอสรางอาคารจึงสามารถใชงานอาคารกับสภาพน้ําทวมไดเปนอยางด ีนอกจากนี้มีบางสวนใน

พื้นที่โครงการฯ ที่ใชสังกะสีเปนวัสดุในการกอสรางตัวอาคาร ซึ่งไมไดใชในการอยูอาศัยโดยมากจะ

ใชอาคารในลักษณะนี้เปนโรงเก็บอุปกรณในการทํานา และคอกสัตว แสดงใหเห็นถึงการเลือกวัสดุ

ในการกอสรางที่มีการคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนสําคัญ 

4.1.2.3 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย 

จากการศึกษาพบวา ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน การใชงานพื้นที่

รอบบริเวณบานพักอาศัยเพื่อประกอบอาชีพมี 3 ประเภท ข้ึนอยูกับอาชีพของแตละครัวเรือน ไดแก 

การทํานา การเผาอิฐ และการเลี้ยงสัตว โดยในบริเวณเดียวกับบานพักอาศัยมักพบวามีอาคารอื่น 
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ๆ อยูประกอบกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนตอการประกอบอาชีพของแตละครัวเรือน ไดแก โรง

เก็บอุปกรณทํานา ยุงขาว โรงเผาอิฐ คอกสัตว และทาน้ํา  

ลักษณะการใชงานสถาปตยกรรมที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมา

ตั้งแตในอดีตนี้ แสดงใหเห็นวา ฤดูน้ําหลากมิไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใชงานของ

สถาปตยกรรม รวมไปถึงการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่โครงการฯ ดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการทํานาที่ถือวาเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่โครงการฯ รวมถึงการเผาอิฐที่ถือเปนเอกลักษณ

อีกอยางหนึ่งของชาวบางบาล ซึ่งการเผาอิฐในพื้นที่โครงการฯ นี้มีการใชแกลบที่ไดจากการสีขาว

ของชาวนาในพื้นที่ อําเภอบางบาลเชนกัน แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพากันของการประกอบอาชีพของ

คนในพื้นที่อําเภอบางบาล 

4.1.2.4 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 

จากการศึกษาภูมิทัศนรอบบริเวณบาน ซึ่งพบวา มีการปลูกไม

ขนาดกลางไวตามลานบานเพื่อใหรมเงาและเพื่อการนั่งพักผอน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กลวย 

มะมวง เปนตน มีการปลูกไมดอกไมประดับไวบนดิน เพื่อความสวยงามในบริเวณบานที่มีการถม

ดินสูงพนระดับน้ํา และมีการปลูกไมดอกไมประดับในกระถางในสวนที่พื้นที่บริเวณบานถูกน้ําทวม

เปนประจําทุกป สวนบริเวณพื้นดินจะไมไดรับการดูแลใหมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยมาก

นัก มีการปลูกพืชผักสวนครัวบางเพียงเล็กนอย เนื่องจากมีตลาดนัดในบริเวณใกลเคียงเพื่อให

ความสะดวกในการเดินทางไปซื้อกับขาวทําใหชาวบานนิยมไปซื้อกับขาวที่ตลาดนัดมากกวาการ

ปลูกผักสวนครัวไวกินเองภายในครัวเรือน  

แสดงใหเห็นวา ลักษณะภูมิทัศนที่เกิดขึ้นนี้มีผลจากฤดูน้ําหลาก

ในหนาน้ําของทุกป จึงทําใหมีการปลูกไมขนาดกลางไวในบริเวณบานไมมากนัก และสวนที่เดนชัด

ที่สุดคือ การปลูกไมดอกไมประดับในกระถาง เพื่อใหสามารถที่จะยกหนีน้ําไดเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก 

ในขณะที่บริเวณบาน และใตถุนที่ถูกน้ําทวมเปนประจําทุกปจะไมไดรับการดูแลเอาใจใสมากนัก 

โดยการปลอยโลง เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูอยูอาศัย  

นอกจากนี้การปลูกพืชเศรษฐกิจในบริเวณบานยังชวยใหเกิดการ

พึ่งพาตนเองไดอีกทางหนึ่งดวย ถึงแมวามีจํานวนไมมาก แตก็เพียงพอในการใชภายในครัวเรือน 

สวนการปลูกพืชสวนครัวไวใชเองภายในครัวเรือนที่ลดนอยลงนี้ มีผลเนื่องมาจากการคมนาคมที่มี

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทําใหการปลูกพืชผักสวนครัวถูกลดความสําคัญลง โดยเปลี่ยนเปน

การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อความสวยงามแทน แสดงใหเห็นถึงการมีปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตที่เพียงพอจนกระทั้งสามารถเปลี่ยนไปปลูกพืชเพื่อความสวยงามแทนการปลูกพืชเพื่อใช
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เปนปจจัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งมีการปลูกไมดอกไมประดับทั้งในกระถางสําหรับบานที่

อยูติดริมน้ํา ซึ่งไมมีการถมที่ดินสูง และการปลูกลงดินสําหรับบนที่มีการถมดินสูง ซึ่งเปนผลพลอย

ไดจากการถมที่ดินเพื่อประโยชนในการขนยายอุปกรณเครื่องจักรในการทํานา ทําใหบริเวณที่ดิน

ถมสูงสามารถปลูกไมดอกไมประดับเพื่อความสวยงามไดอีกประการหนึ่งดวย 

4.1.3 การคมนาคม 

จากการศึกษาการคมนาคม ซึ่งพบวา ในอดีตใชการคมนาคม

ทางน้ําเปนหลักในการสัญจร แตในปจจุบันการคมนาคมในพื้นที่โครงการฯ สามารถเดินทางได 2 

เสนทาง คือ การคมนาคมทางบก โดยใชถนนหลักของพื้นที่เปนเสนทางคมนาคม และการคมนาคม

ทางน้ํา โดยใชเสนทางตามแมน้ํา และคลองที่ไหลผานรอบบริเวณที่ตั้งโครงการฯ แตการคมนาคม

หลักที่ใชกันในพื้นที่โครงการฯ คือ การคมนาคมทางบก โดยรถยนต และรถจักรยานยนต สวนการ

คมนาคมทางน้ํา มักจะใชในชวงฤดูน้ําหลาก โดยสวนใหญบานที่ใชการสัญจรทางน้ํานี้เปนบานที่

อยูตดิริมน้ํา และมีน้ําทวมเปนประจําทุกป  

แสดงใหเห็นวา ปจจุบันความสะดวกรวดเร็วถึงเปนความสําคัญ

ของในการคมนาคม ซึ่งการคมนาคมทางบกสามารถตอบสนองความตองการนี้ไดมากกวาการ

คมนาคมทางน้ํา ทําใหปจจุบันการคมนาคมหลักในพื้นที่โครงการฯ คือการคมนาคมทางบก 

นอกเหนือจากขอจํากัดของการสัญจรในชวงหนาน้ําจึงทําใหชาวบานเปล่ียนไปใชการสัญจรดวย

เรือแทน ซึ่งสวนใหญแลวบานที่อยูติดริมน้ํามักจะมีเรือไวสําหรับสัญจรในชวงหนาน้ํา และนํา

รถยนตย และรถจักรยานยนตไปจอดไวตามที่สูงพนระดับน้ําทวม เมื่อหมดฤดูน้ําหลาก ชาวบานจึง

กลับมาสัญจรทางบกเชนเดิม 

4.1.4 เกษตรกรรม  

4.1.4.1 การเพาะปลกู 

จากการศึกษาการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งพบวา การ

เพาะปลูกหลักรอยละ 97 ของพื้นที่ เปนการทํานา โดยคิดเปนพื้นที่ปลูกขาวนาปรังประมาณ 48% 

ของพื้นที่ปลูกขาวนาป นอกจากการทํานา และบริเวณที่ปลูกขาวนาปรังสวนใหญในพื้นทีโ่ครงการฯ 

เปนบริเวณที่ประสบปญหาน้ําทวมมากกวาบริเวณอื่นในพื้นที่โครงการ ทําใหไมสามารถปลูกขาว

ตามฤดูกาลปกติได จึงเปลี่ยนจากการทํานาปเปนการทํานาปรังแทน ซึ่งวิธีการทํานาทั้งนาปและนา

ปรังในปจจุบันเปนการใชแรงงานจากเครื่องจักรแทนแรงงานสัตวทั้งหมดตั้งแตการไถ ไปจนถึงการ

เก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากความสะดวกในการดูแลรักษา และขนยาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
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หนาน้ํา สวนการใชน้ําเพื่อการเกษตรนี้มีทั้งที่ยังใชน้ําจากฤดูกาลตามธรรมชาติในการทํานาป และ

ใชน้ําจากการชลประทานในการทํานาปรัง และนอกจากนี้ยังพบวามีการทําสวนกลวยหอม และ

กลวยไขเปนอาชีพเสริม โดยปลูกไวบนที่สูงพนจากระดับน้ําทวม  

แสดงใหเห็นวา ภูมิประเทศในบริเวณโครงการฯ นี้เหมาะอยางยิ่ง

กับการทํานา ไมวาจะเปนนาปหรือนาปรัง ซึ่งดวยลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงนี้ 

สงผลใหฤดูน้ําหลากในแตละปนอกจากเอื้อใหมีน้ําอุดมสมบูรณตอการทํานาแลว ทองนายังไดรับ

ปุยธรรมชาติจากตะกอนที่ถูกพัดพามากับน้ํานั้นอีกดวย และถึงแมวาบางพื้นที่ในบริเวณโครงการฯ 

จะมีปญหาน้ําทวมสูงจากฤดูน้ําหลากเปนประจําทุกป แตชาวบานในพื้นที่ก็ยังคงประกอบอาชีพทํา

นาโดยมิไดเปลี่ยนแปลงไปทําการเกษตรอยางอื่น โดยใชวิธีการแกปญหาน้ําทวมดวยการเปลี่ยนไป

ปลูกขาวนอกฤดูกาลแทนขาวนาป ซึ่งสามารถทํานาไดถึงสองครั้งตอหนึ่งป สวนการปลูกกลวยใน

พื้นที่โครงการฯ กลวยเปนพืชลมลุกใชระยะเวลาในการปลูกส้ันจึงเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ

เปนอยางดี 

4.1.4.2 การเลี้ยงสัตว 

จากการศึกษาซึ่งพบวา การเลี้ยงสัตวของคนในพื้นที่โครงการฯ 

คือ การเลี้ยงวัวเนื้อ และการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ในอดีตการเลี้ยงวัวเนื้อในชวงหนาน้ํานั้น ผู

เลี้ยงวัวตองนําวัวขึ้นไปเลี้ยงไวบนท่ีสูง คือตามหัวคันนา แตในปจจุบันที่สูงดังกลาวไดเปลี่ยนเปน

ริมถนนแทน โดยการเลี้ยงวัวในปจจุบันผูเลี้ยงวัวจะสรางคอกไวบริเวณใกลกับริมถนน เพื่อให

สามารถนําวัวขึ้นมาเลี้ยงที่ริมถนนไดในชวงฤดูน้ําหลาก สวนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแมน้าํ

เจาพระยานั้นเปนลักษณะการเลี้ยงสัตวที่เพิ่มเขามาในภายหลัง โดยการเลี้ยงปลาในกระชังนั้น

สามารถปรับระดับกระชังปลาไดตามระดับข้ึน-ลงของแมน้ํา 

แสดงใหเห็นวา  จากการที่มีน้ําทวมเปนประจําทุกปทําให

ชาวบานเกิดการปรับตัวในการเลี้ยงสัตวเพื่อใหเขากับสภาพน้ําทวมที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกปไดเปน

อยางดี ทั้งการเลี้ยงวัวบนที่สูงพนระดับน้ํา โดยการเลือกที่ตั้งของคอกสัตวอยูในบริเวณที่สูงพนจาก

ระดับน้ําทวม นั่นก็คือ ถนนหลักของโครงการฯ นั่นเอง และการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณริมแมน้ํา

ที่สามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ําไดเปนอยางดี สําหรับการเลี้ยงปลานี้อาจมปีญหาบาง เนื่องจาก

ผูเล้ียงไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ําในแมน้ําไดเอง ทําใหผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงปลาอาจไม

ไดผลเต็มที่นัก 
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4.1.5 วัฒนธรรม  

จากการศึกษาซึ่งพบวา วัฒนธรรม และประเพณีของชาวบาง

บาล มี 2 ประเภทคือประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา และประเพณีประจําทองถิ่นและที่

เกี่ยวกับวิถีชีวิต เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบางบาลคือการทํานา ดังนั้นประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถี

ชีวิตจึงเปนประเพณีที่เกี่ยวของกันกับขาว เชน ประเพณีวันสารทไทย และประเพณีที่เกี่ยวของกับ

สายน้ํา เชน ประเพณีลอยกระทง การอาบน้ําเพ็ญ เปนตน  

แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมของคนในพื้นที่โครงการฯ มี

ความสัมพันธกับทั้งสายน้ําและการทํานา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเพณีกวนขาวทิพย ที่ยังคงมี

ประเพณีนี้เปนประจําทุกปแสดงใหเห็นถึงวิถชีีวิตอันเนื่องมาจากอาชีพหลักของชาวบางบาลนั่นคือ

การทํานา และเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับขาว ซึ่งเปนประเพณีที่อยูกับชาวบางบาลมาตั้งแตใน

อดีต นอกจากการกวนขาวทิพยยังมี การปกเฉลวไวตามทองนา และประเพณีวันสารทไทยอีกดวยที่

แสดงออกถึงความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตกับการทํานา  

สวนประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตอื่น ๆ สวนใหญสูญหายไปตาม

กาลเวลา และไมไดทําการอนุรักษไว เหลือไวเพียงประเพณีสําคัญทางศาสนาเทานั้นที่ยังคงมีอยู

อยางชัดเจน ซึ่งประเพณีทั้ง 2 ประเภทนี้ลวนแลวแตแสดงออกถึงเอกลักษณที่สําคัญของคนไทย

ภาคกลาง นั่นคือ การเปนชาวพุทธ และการประกอบอาชีพทํานา 

จากผลการวิเคราะหภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล นําไปสู

สรุปผลการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล เพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล

ตอไป 



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศกึษาภูมทิัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

จากผลการวิเคราะหภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล จึงนําไปสู

สรุปผลการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมตามโครงการฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน

วัฒนธรรมตามโครงการแกมลิงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการแกมลิง อ.บางบาล ซึ่งในรายละเอียด

ของโครงการแกมลิงนี้ เมื่อพื้นที่โครงการฯ กลายเปนแกมลิงแลว ลักษณะที่จะเกิดขึ้นเมื่อผันน้ําเขา

มาเก็บไวในพื้นที่เกษตรที่ถูกลอมรอบดวยแนวถนนซึ่งอยูภายในแลว คือ ระดับน้ําที่สูงที่สุดเทากับ

ระดับถนนที่ทําหนาที่เหมือนเปนขอบของอางเก็บน้ําเล็ก ๆ นี้(แกมลิง) มีระดับความลึกของน้ํา

ประมาณ 3 เมตรจากระดับพื้นดินปกติภายในโครงการฯ สวนภายนอกแนวถนนหลักที่ใชเปนขอบ

คันกั้นน้ําจะมีระดับน้ําที่ต่ํากวา ซึ่งระดับน้ํานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ําหลากที่ไหลมาจาก

ภาคเหนือตามแนวแมน้ําลําคลองที่ผานพื้นที่โครงการฯ ดังนั้นลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเปน

โครงการแกมลิงฯ จึงมีลักษณะคลายคลึงกันกับการเกิดน้ําทวมของพื้นที่ราบลุมภาคกลางในหนา

น้ําหลากของทุกป เพียงแตการทวมนี้มีระดับน้ําที่สูงขึ้นกวาในอดีตและลักษณะการทวมที่ตางไป 

นั่นคือการที่พื้นที่เกษตรภายในแนวถนนจะเปนบริเวณที่ถูกน้ําทวมมากที่สุด ซึ่งในอดีตพื้นที่บริเวณ

นี้เปนสวนสุดทายที่น้ําหลากจะไหลมาถึงและเปนสวนแรกที่แหงหลังจากน้ําลด เพราะฉะนั้นสวนที่

มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในพื้นที่โครงการฯ คือบริเวณนี้ โดยมีรายละเอียดของผลสรุป

การศึกษาภูมิทัศนวฒันธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล ในแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

5.1.1 รูปแบบการตั้งถิน่ฐาน 

5.1.1.1 ลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนน 

จากการศึกษาซึ่งพบวา รูปแบบการตั้งถิ่นฐานเปนแบบกระจุกตัว

และมีความหนาแนนบริเวณแนวลําน้ํา โดยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันมีความหนาแนนเพิ่มข้ึน แต

ยังคงรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะเดิม และเมื่อเกิดโครงการฯ แกมลิงขึ้นในพื้นที่นั้นจะมี

ลักษณะเดียวกันกับการเกิดน้ําหลากในหนาน้ําของทุก ๆ ป มีความแตกตางกันเพียงระดับน้ําที่เพิ่ม

สูงขึ้นจากในอดีต 

ดังนั้นจึงควรใช รูปแบบการกระจุกตัวของการตั้งถิ่นฐานใน

ลักษณะนี้ตอไป เนื่องจากลักษณะการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่โครงการฯ เปนการอยูอาศัยอยูกับน้ํามา

ตั้งแตในอดีต และผลของโครงการแกมลิงฯ นี้ก็เปนลักษณะเดียวกับการเกิดน้ําหลากในหนาน้ํา
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เชนเดียวกัน ซึ่งลักษณะการกระจุกตัวของการตั้งถิ่นฐานในรูปแบบนี้มีความเหมาะสมสําหรับ

ลักษณะการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่โครงการแกมลิงฯ 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยสุดารา สุจฉายา และ

อรศิริ ปาณินท ซึ่งกลาวไววา ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ราบลุมน้ํา

ทวมถึงในภาคกลางนี้ มีลักษณะเปนแบบกระจุกตัวและมีความหนาแนนบริเวณแนวลําน้ํา โดยมี

การวางตัวของแหลงตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ก็คือ แหลงน้ํา 

5.1.1.2 แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน 

จากการศึกษาซึ่งพบวา ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะผัง

ในระยะใกลเปนการเกาะกลุมตามแนวลําน้ํา ซึ่งบานพักอาศัยที่อยูในละแวกเดียวกัน หรือกลุม

เดียวกันจะมีการไปมาหาสูและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และพบวากลุมบานในบริเวณเดียวกัน

มักจะเปนเครือญาติกัน และปลูกบานอยูบนที่ดินผืนเดียวกัน 

ชวงเวลาที่ใชพื้นที่โครงการฯ เปนแกมลิงเปนชวงเวลาทีเ่พิม่ความ

ยากลําบากใหกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้นการที่สังคมไทยเปนสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูล 

พึ่งพาอาศัยกันนี้ จึงเปนการดีที่จะทําใหปญหาเรื่องความยากลําบากในการใชชีวิตประจําวัน

บรรเทาเบาบางลงไปไดจากการพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมีการไปมาหาสูกันระหวางบานทําใหลักษณะ

ผังที่เปนการเกาะกลุมนี้เอ้ือใหเกิดความสะดวกไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงควรรักษาแผนผังของการตั้ง

ถิ่นฐานในลักษณะการเกาะกลุมในรูปแบบนี้ตอไป 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยเอกวิทย ณ ถลาง และ

อมฤต หมวดทอง ซึ่งกลาวไววา ลักษณะผังเปนการเกาะกลุมกระจุกตัวตามแนวลําน้ํา โดยที่กลุม

บานในบริเวณใกลเคียงกันมักจะเปนกลุมเครือญาติเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคํากลาว

ของ อรศิริ ปาณินท ที่กลาววา การปรับตัวใหอยูดวยกันไดอยางผาสุกระหวางผูคนที่อาศัยอยูใน

ทองทุงกับสายน้ําหลาก คือ การปรับตัวโดยอาศัยภูมิปญญาที่ไดรับการสั่งสมมาตั้งแตสมัยปู ยา 

ตา ยาย ยิ้มรับทุกสภาพดวยความเอื้ออาทรระหวางกัน 

5.1.1.3 ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา 

จากการศึกษาซึ่งพบวา มีความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไร

นาในบริเวณพื้นที่โครงการฯ อยู 2 รูปแบบ คือ 1) บานอยูแยกจากกันกับที่เพาะปลูก แตอยูใน

บริเวณใกลกัน โดยอยูในชวงระยะที่สามารถเดินเทาถึง หรือบางบานก็มีไรนาอยูติดกับบานที่ใชพัก

อาศัย ซึ่งเปนรูปแบบที่มีมากเปนสวนใหญในพื้นที่โครงการฯ 2) ตัวบานตั้งอยูทามกลางที่เพาะปลูก 

โดยมีบางเปนสวนนอยในพื้นที่โครงการฯ  
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ดังนั้นรูปแบบที่มีความเหมาะสมตอโครงการแกมลิงฯ  คือ 

รูปแบบที่บานอยูแยกจากแหลงเพาะปลูก เนื่องจากมีการเกาะกลุมกันของที่อยูอาศัย โดยสวนใหญ

แลวนั้นมีการเกาะกลุมกันอยูในบริเวณแนวล้ําน้ําที่เปนตําแหนงของขอบอางเก็บน้ําขนาดยอม ทํา

ใหมีความปลอดภัยมากกวารูปแบบความสัมพันธของบานที่อยูทามกลางที่เพาะปลูก จากผลของ

การเกิดโครงการแกมลิงฯ จะทําใหระดับน้ําทวมสูง สงผลใหพื้นที่เกษตรมีลักษณะเปนเหมือนอาง

เก็บน้ําขนาดยอม และรูปแบบของบานที่อยูทามกลางที่เพาะปลูกนี้อยูในตําแหนงภายในอางเก็บ

น้ํา อีกทั้งยังเปนการแยกกันอยูอยางโดดเดี่ยว ทําใหรูปแบบนี้ไมเหมาะกับลักษณะของโครงการ

แกมลิงฯ  

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยเอกวิทย ณ ถลาง ซึ่ง

กลาวไววา แหลงน้ํามีความสําคัญอยางมากตอการตั้งถิ่นฐานและระบบไรนา ทั้งรูปแบบที่บานแยก

จากกันกับที่เพาะปลูก และรูปแบบที่บานตั้งอยูทามกลางที่เพาะปลูก ลวนแตตองคํานึงถึงแหลงน้ํา

เปนสําคัญสําหรับการเริ่มต้ังถิ่นฐานบานเรือน 

5.1.2 สถาปตยกรรม 

5.1.2.1 รูปทรงของสถาปตยกรรม 

จากการศึกษาซึ่งพบวา  สามารถแบงลักษณะรูปทรงทาง

สถาปตยกรรมออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก บานยกใตถุนสูง (เปนรูปทรงที่มีอยูเดิมต้ังแต

อดีต) และบานปลูกบนที่ดินถมสูง (เปนรูปทรงที่เพิ่มเขามาในภายหลัง) โดยทั้งสองรูปแบบนี้มี

จุดประสงคเดียวกันคือ การปองกันน้ําทวม สวนรูปทรงของหลังคา สามารถแบงออกไดเปน 2 

ลักษณะ ไดแก หลังคาทรงจั่วมีความชันนอยกวา 15 องศา ซึ่งเปนบานที่สรางมาตั้งแตในอดีต และ

มีลักษณะยกใตถุนสูงเปนสวนใหญ และหลังคาทรงจั่วที่มีความชันมากกวา 15 องศา ซึ่งสวนใหญ

แลวเปนหลังคาทรงไทย นอกจากหลังคาทรงไทยที่มีอยูแตเดิมในพื้นที่แลวนั้น พบอาคารที่

สรางใหมแตยังคงใชรูปแบบของหลังคาทรงไทยอยูอีกดวย โดยทั้งนี้รูปทรงของอาคารก็ยังคงเปน

รูปแบบของบานยกใตถุนสูงเชนเดียวกับในอดีต 

รูปทรงของสถาปตยกรรมที่มีความเหมาะสมตอโครงการแกมลิง

ฯ ไดแก รูปแบบการยกใตถุนสูงอยางในอดีต ซึ่งบานในพื้นที่โครงการฯ สวนใหญก็เปนรูปแบบบาน

ยกใตถุนสูง เพราะระดับน้ําที่เก็บกักไวในแกมลิงคอนขางสูง อีกทั้งจุดประสงคหลักของโครงการ

แกมลิงฯ คือการเก็บกักน้ําไวในพื้นที่โครงการฯ ใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังนั้นถาแตละ

บานใชวิธีการถมดินสูงแทนการยกใตถุนสูงจะทําใหความสามารถในการเก็บกักน้ําของแกมลิง

ลดลงดวยเชนกัน สวนลักษณะของการกั้นบริเวณใตถุนไวเก็บของนั้นสามารถทําได แตควรเปนใน
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รูปแบบของการเก็บของชั่วคราว เมื่อถึงชวงฤดูน้ําหลากควรปลอยใหโลง เนื่องจากระดับน้ําที่ทวม

สูงอาจทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินได ข) รูปทรงหลังคาสามารถใชไดทั้งทรงจั่วสูง และจั่ว

เตี้ย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับรูปทรงอาคารและประโยชนใชสอย ซึ่งหลังคาทรงจั่วที่ใชกัน

อยูในปจจุบันนอกจากประโยชนโดยตรงในการปองกันแดดฝนแลว ยังชวยระบายถายเทอากาศ

ภายใตหลังคาไดเปนอยางดีอีกดวย 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยนําพวัลย กิจรักษกุล, 

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และวลัยลักษณ ทรงศิริ ซึ่งกลาวไววา รูปแบบบานที่เหมาะกับสภาพภูมิ

ประเทศเชนที่ราบลุมภาคกลางคือเรือนใตถุนสูง เพราะพื้นที่ลุมเมื่อถึงหนาน้ํา น้ําจะทวมใตถุนเรือน

ในระดับสูง สวนในพื้นที่ดอนก็สามารถปองกันสัตวรายหรือขโมยไดอีกทางหนึ่ง เพราะเรือนไทย

นิยมที่จะชักกระไดขึ้นมาเก็บไวบนเรือนได นอกจากนี้ใตถุนเรือนยังเปนที่เก็บของเครื่องใชในการทํา

นา เปนที่พักผอนโดยมีแครไวนั่งจักรสาน เลี้ยงเด็ก ทอผา ตําขาว และเลี้ยงสัตว 

5.1.2.2 วัสดุที่ใชในการกอสราง 

จากการศึกษาซึ่งพบวา วัสดุที่ใชในการกอสรางสถาปตยกรรมใน

พื้นที่โครงการฯ สวนตัวอาคารในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก การใชไมจริง การใช

ไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูน และการกออิฐฉาบปูน โดยสามารถเรียงลําดับความเกาไป

จนกระทั่งใหมไดจาก การใชไมจริงทั้งหลัง การใชไมจริงรวมกับการกออิฐฉาบปูน และการกออิฐ

ฉาบปูนทั้งหลังตามลําดับ ซึ่งนอกจากวัสดุที่ใชในการกอสรางตัวอาคาร วัสดุที่ใชในการมุงหลังคา

ในพื้นที่โครงการฯ ในปจจุบัน ซึ่งไดแก กระเบื้องลอน และสังกะสี ก็แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ไปตามยุคสมัยของการเลือกใชวัสดุในการกอสรางเชนกัน 

จุดประสงคหลักของการเลือกวัสดุในการกอสรางคือ ความคงทน

แข็งแรงของการใชงาน นอกจากนี้การเลือกใชวัสดุในการกอสรางของชาวบานในพื้นที่โครงการฯ ยัง

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนจงึควรเลือกใชวัสดุในการกอสราง

ที่ใชกันอยูในพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากที่ใชอยูนี้สามารถใหความคงทนแข็งแรงกับสภาพน้ําทวมได

เปนอยางดี 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยเอกวิทย ณ ถลาง ซึ่ง

กลาวไวในเรื่องของการใชวัสดุวา ในชวงระยะหลังนิยมใชสังกะสีในการมุงหลังคาแทนแฝก 

เนื่องจากความคงทนแข็งแรง แตในขณะเดียวกันชวงหนารอนก็ทําใหอากาศในตัวบานรอนมากขึ้น

เชนกัน ดังนั้นจึงนิยมปลูกเรือนดวยไม เพื่อชวยในการระบายความรอน และเหมาะกับสภาพดินฟา

อากาศในภาคกลางเปนอยางดี 
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5.1.2.3 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย 

จากการศึกษาซึ่งพบวา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในบริเวณ

เดียวกับบานพักอาศัยพบอาคารอื่น ๆ อยูประกอบกันดวย โดยขึ้นอยูกับความจําเปนตอการ

ประกอบอาชีพของแตละครัวเรือน ไดแก โรงเก็บอุปกรณทํานา ยุงขาว โรงเผาอิฐ คอกสัตว และทา

น้ํา 

ดังนั้นการใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัยจึงควรใช

งานพื้นที่ในรูปแบบเดิม เนื่องจากผลของโครงการแกมลิงฯ นี้ก็เปนลักษณะเดียวกับการเกิดน้ํา

หลากในหนาน้ํา เพียงแตระดับน้ําที่สูงกวาเดิม ดังนั้นการที่ลักษณะการใชงานของพื้นที่ประกอบ

อาชีพไมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตในอดีตจนกระทั้งปจจุบันจึงเปนการแสดงใหเห็นวา การใชพื้นที่ใน

รูปแบบเดิมเปนการเหมาะสมสําหรับการอยูกับน้ําทวม 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยอรศิริ ปาณินท และ

อมฤต หมวดทอง ซึ่งกลาวไววา การใชงานสถาปตยกรรมตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันมีการใชงาน

บานพักอาศัยเปนสถาปตยกรรมหลัก และมีอาคารอื่น ๆ อยูในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ

จําเปนตอการประกอบอาชีพของแตละครัวเรือนเปนสําคัญ โดยลักษณะการใชงานนี้เปนการ

กลาวถึงการใชงานสถาปตยกรรมในบริเวณพื้นที่ราบลุมภาคกลาง ซึ่งมีความสามารถในการใชภูมิ

ปญญาเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมตอสภาพภูมิประเทศ 

5.1.2.4 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 

จากการศึกษาซึ่งพบวา มีการปลูกไมขนาดกลางไวตามลานบาน

เพื่อใหรมเงาและเพื่อการนั่งพักผอน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กลวย มะมวง เปนตน มีการปลูก

ไมดอกไมประดับไวเพื่อความสวยงามบนดินในบริเวณบานท่ีมีการถมดินสูงพนระดับน้ํา และมีการ

ปลูกไมดอกไมประดับในกระถางในสวนที่พื้นที่บริเวณบานถูกน้ําทวมเปนประจําทุกป สวนบริเวณ

พื้นดินจะไมไดรับการดูแลเทาใดนัก มีการปลูกพืชผักสวนครัวบางเพียงเล็กนอย 

เพื่อความเหมาะสมตอโครงการแกมลิงฯ ควรเนนการปลูกพืช

พรรณลงในกระถาง ทั้งไมดอกไมประดับ และพืชสวนครัว เนื่องจากระดับปริมาณน้ําที่มีขึ้นลงอยู

ตลอดทั้งปเชนเดียวกับในอดีต แตเมื่อมีการเก็บกักน้ําไวภายในแกมลิง ระดับน้ําที่ทวมอยูแตเดิมจะ

สูงขึ้นอีก ทําใหพืชพรรณที่ปลูกลงดิน รวมทั้งไมยืนตนอาจจะตายได ดังนั้นการทําใหการปลูกพืช

พรรณสามารถทําไดคือการปลูกลงกระถาง เพื่อการเคลื่อนยายไดสะดวก อีกทั้งการปลูกพืชสวน

ครัวยังชวยสงเสริมใหเกิดการพึ่งพาตนเองภายในครอบครัว โดยเฉพาะในชวงฤดูน้ําหลากที่การ

เดินทางมิไดสะดวกสบายอยางเชนในชวงหนาแลง 
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สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยอรศิริ ปาณินท และ

อมฤต หมวดทอง ซึ่งกลาวไววา ลักษณะของบริเวณบานในบริเวณที่มีน้ําทวมถึงในภาคกลางนี้ 

มักจะพบวามีการแขวนเก็บอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือแทนการวางทั่วไป และบริเวณใตถุนเรือน

มักจะถูกปลอยใหโลงเนื่องจากมีน้ําทวมทุกป และนอกจากนี้ยังนิยมที่จะปลูกไมกระถางทั้งไมดอก

และไมประดับ เพื่อความสวยงาม โดยไมนิยมปลูกลงดิน เนื่องจากมีน้ําทวมเชนเดียวกัน แสดงให

เห็นถึงวิธีการปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรวมกับน้ําไดอยางกลมกลืน 

5.1.3 การคมนาคม 

จากการศึกษาซึ่งพบวา การคมนาคมในพื้นที่โครงการฯ สามารถ

เดินทางได 2 เสนทาง คือ การคมนาคมทางบก และการคมนาคมทางน้ํา แตการคมนาคมใน

ปจจุบันใชการคมนาคมทางบกเปนหลัก โดยพาหนะสวนใหญที่ใชในการสัญจร ไดแก รถยนต และ

รถจักรยานยนต สวนการคมนาคมทางน้ํานั้นมีการสัญจรเฉพาะบานที่อยูติดริมน้ํา ซึ่งบานเหลานี้มี

เรือเปนพาหนะสําหรับใชในการเดินทางชวงหนาน้ําทวมเทานั้น 

ดังนั้นจึงควรใชการคมนาคมทางบกเปนหลักในชวงหนาแลง 

และเมื่อถึงชวงหนาน้ําจึงเปลี่ยนมาใชการคมนาคมทางน้ํา ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความสะดวก และ

เหมาะสมตอสภาพแวดลอมในชวงนั้น ๆ เปนสําคัญ 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยไพฑูรย ขาวมาลา ซึ่ง

กลาวไววา การใหความสําคัญตอการคมนาคมทางน้ําจากในอดีตที่มีเรือเปนพาหนะทุกครัวเรือน 

หรือแมแตมีเรือโดยสารประจําทาง ในปจจุบันลดลงจนแทบไมเหลืออยูในอยุธยา โดยเปลี่ยนไปใช

การคมนาคมทางบกแทน จะมีเหลือใชเรืออยูเมื่อชวงหนาน้ําที่ไมสามารถใชรถยนตในการสัญจรได

เทานั้น จึงจะมีการนําเรือมาใชงานอีกครั้ง ซึ่งโดยมากเปนบานที่ตั้งอยูติดริมแนวลําน้ํา 

5.1.4 เกษตรกรรม  

5.1.4.1 การเพาะปลกู 

จากการศึกษาซึ่งพบวา ตั้งแตในอดีตจนกระทั่งปจจุบันการทํานา

ถือเปนอาชีพหลักในพื้นโครงการฯ ซึ่งมีทั้งการทํานาป และการทํานาปรังตามความเหมาะสมของ

สภาพภูมิประเทศ โดยบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมมากชาวนาจะใชวิธีการเลี่ยงการปลูก

ขาวตามฤดูกาลแลวหันไปปลูกขาวนอกฤดูกาลแทน สวนบริเวณที่มีน้ําหลากตามปกติชาวนายังคง

ปลูกขาวนาปอยูเชนเดิม ไมวาจะเปนการปลูกขาวนาปหรือขาวนาปรับ นอกจากการปลูกขาวแลว

นั้น ปจจุบันยังมีการปลูกพืชลมลุกอันไดแก กลวยหอม และกลวยไข เปนอาชีพเสริมในพื้นที่

โครงการฯ อีกดวย 
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เนื่องจากความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศที่เอื้อตอการทํา

นา ดังนั้นจึงควรปลูกขาวเปนอาชีพหลักตอไป ถึงแมวาชวงน้ําทวมเนื่องจากการเกบ็กกัน้าํไวในแกม

ลิงจะทําใหไมสามารถปลูกขาวได เพราะระดับน้ําที่สูงเกินไป แตชวงอื่นของป ในพื้นที่โครงการฯ ก็

ยังมีการทํานาปรังไดถึงปละ 2 ครั้งเพื่อทดแทนการทํานาปที่ไมสามารถทําไดในชวงที่น้ําทวม 

นอกจากการปลูกขาวเปนอาชีพหลักแลว ปจจุบันยังมีการปลูกพืชลมลุก ไดแก กลวยหอมและ

กลวยไข ซึ่งใชเวลาในการปลูกสั้น จึงสามารถปลูกกลวยเปนอาชีพเสริมไดอีกทางหนึ่งดวย 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดยอมฤต หมวดทอง ซึ่ง

กลาวถึงการทํานาปรังที่สามารถทําไดปละสองครั้ง เนื่องจากมีการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อการบริหารจัดการน้ําสําหรับใชในการทํานา โดยในการทํานาปรังจะใชขาวพันธุไวแสงมีอายุใน

การปลูกเพียง 4 เดือน ซึ่งครั้งที่ 1 เร่ิมทํานาชวงเดือนมกราคม-เมษายน และเมื่อทําการเก็บเกี่ยว

ขาวจากการทํานาปรังครั้งที่ 1 ก็เตรียมไถเพื่อทํานาปรังในครั้งที่ 2 ตอทันทีโดยใชพันธุขาวไวแสง

เชนเดิม ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในชวงเดือนสิงหาคม จากนั้นจึงเวนชวงเนื่องจากถึงฤดู

น้ําหลาก และเริ่มทํานาปรังครั้งใหมในปตอไป 

5.1.4.2 การเลี้ยงสัตว 

จากการศึกษาซึ่งพบวา การเลี้ยงสัตวของคนในพื้นที่โครงการฯ 

คือ การเลี้ยงวัวเนื้อ และการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ในอดีตการเลี้ยงวัวเนื้อในชวงหนาน้ํานั้น ผู

เลี้ยงวัวตองนําวัวขึ้นไปเลี้ยงไวบนที่สูง คือตามหัวคันนา แตในปจจุบันที่สูงดังกลาวไดเปลี่ยนเปน

ริมถนนแทน โดยการเลี้ยงวัวในปจจุบันผูเลี้ยงวัวจะสรางคอกไวบริเวณใกลกับริมถนน เพื่อให

สามารถนําวัวขึ้นมาเลี้ยงที่ริมถนนไดในชวงฤดูน้ําหลาก สวนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังริมแมน้าํ

เจาพระยานั้นเปนลักษณะการเลี้ยงสัตวที่เพิ่มเขามาในภายหลัง โดยการเลี้ยงปลาในกระชังนั้น

สามารถปรับระดับกระชังปลาไดตามระดับข้ึน-ลงของแมน้ํา 

การเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการแกมลิงฯ นี้ ไดมีการปรับตัวจากใน

อดีตใหมีความสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัว

เพื่อใหสามารถเลี้ยงสัตวรวมกับสภาพน้ําทวมเปนประจําทุกปได ดังนั้นจึงควรเลี้ยงวัวเนื้อ และปลา

ทับทิมตอไป 

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดย เอนก นาวิกมูล โดย

กลาวไวถึงการนําวัวไปเลี้ยงตามคันนา เมื่อถึงชวงฤดูน้ําหลาก เนื่องจากบริเวณคันนาในอดีตเปน

พื้นที่สูงพนระดับน้ําทวม เชนเดียวกันกับในปจจุบันที่ชาวนานําวัวไปเล้ียงไวตามไหลทาง เพราะ

เปนบริเวณที่สูงพนจากระดับน้ํา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง ที่
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กลาวถึง ลักษณะการอยูอาศัยกับธรรมชาติดวยการรูเทาทันธรรมชาติ โดยการปรับตัวอยางออน

นอม และอาศัยภูมิปญญาที่ส่ังสมกันมาตั้งแตอดีต ซึ่งเปนการปรับตัวตามธรรมชาติดวยความ

เขาใจ และสงผลใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยูเปน

อยางดี 

5.1.5 วฒันธรรม  

จากการศึกษาซึ่งพบวา วัฒนธรรม และประเพณีของชาวบาง

บาล มี 2 ประเภทคือประเพณีตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา และประเพณีประจําทองถิ่นและที่

เกี่ยวกับวิถีชีวิต เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบางบาลคือการทํานา ดังนั้นประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถี

ชีวิตจึงเปนประเพณีที่เกี่ยวของกันกับขาว เชน ประเพณีวันสารทไทย และประเพณีที่เกี่ยวของกับ

สายน้ํา เชน ประเพณีลอยกระทง การอาบน้ําเพ็ญ เปนตน 

ดังนั้นในการปรับเปลี่ยนในประเด็นวัฒนธรรมเพื่อความ

เหมาะสมตอโครงการแกมลิงฯ โดยสืบสานประเพณีที่มีอยูในปจจุบันใหคงอยูตอไป และฟนฟู

การละเลนที่เกี่ยวของกับสายน้ํา เพื่อใหการตองอยูกับสภาพน้ําทวมเปนประจําทุกป และ

โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับน้ําที่สูงขึ้นจากผลของโครงการแกมลิงฯ สามารถเปลี่ยนทัศนคติดานลบ

ตอน้ําทวมเปนความรื่นเริงสนุกสนานกับสายน้ําแทน  

สอดคลองกับคํากลาวในวรรณกรรมโดย อมฤต หมวดทอง ซึ่ง

กลาวไววา วัฒนธรรมประเพณี ที่ชุมชนรางจระเข สามารถแบงเปนประเพณีตามเทศกาลสําคัญ

ทางศาสนา ประเพณีประจําทองถิ่นและประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิต ไดแก เดือน 5 ประเพณีสงกรานต

, เดือน 6-7 เปนชวงบวชพระกอนเขาพรรษา, เดือน 11 งานออกพรรษา, เดือน 12 ขึ้น 7-8 ค่ํา เปน

งานประจําปวัดรางจระเขปดทองสมโภช, เดือน 12 ขึ้น 15 ค่ํา พระจันทรเตม็ดวงน้ําขึ้นสูงสุด เปน

ชวงที่น้ําตกตะกอนและใสที่สุด ชายบานจะพายเรือออกไปอาบน้ําในคลองเรียกกันวา อาบน้ําเพ็ญ 

และลอยกระทงตามทาน้ําริมคลอง, เดือนอาย-ยี่ น้ําในทุงและใตถุนเรือนเริ่มลด ขาวออกรวง 

เตรียมทําการเกี่ยวขาว 
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5.2 แนวทางการปรับเปลีย่นภูมิทศันวฒันธรรมตามโครงการแกมลิง อ.บางบาล 

5.2.1 รูปแบบการตั้งถิน่ฐาน 

5.2.1.1 ลักษณะการกระจายตัวและความหนาแนน 

จากอดีตจนกระทั่งปจจุบันลักษณะการตั้งถิ่นฐานเปนแบบ

กระจุกตัว ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนจึงควรเปนลักษณะการกระจุกตัวตอไป 

5.2.1.2 แผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐาน 

ตั้งแตในอดีตแผนผังของแหลงตั้งถิ่นฐานเปนการเกาะกลุมของ

สังคมจนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นแนวทางการ

ปรับเปลี่ยนจึงควรเปนลักษณะการเกาะกลุม เพื่อการพึ่งพาอาศัยกัน 

5.2.1.3 ความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่นฐานกับไรนา 

แนวทางการปรับเปลี่ยนควรเปนความสัมพันธของแหลงตั้งถิ่น

ฐานและไรนาในรูปแบบที่บานอยูแยกจากที่เพาะปลูก เนื่องจากสวนใหญมีการเกาะกลุมกันของ

แหลงตั้งถิ่นฐานในบริเวณแนวลําน้ําที่เปนตําแหนงของขอบอางเก็บน้ําขนาดยอม ทําใหมีความ

ปลอดภัยมากกวารูปแบบความสัมพันธของบานที่อยูทามกลางที่เพาะปลูก เนื่องจากผลของการ

เกิดโครงการแกมลิงฯ จะทําใหระดับน้ําในพื้นที่เพาะปลูกทวมสูง และรูปแบบของบานในลักษณะนี้

อยูในตําแหนงภายในแกมลิง อีกทั้งเปนการแยกกันอยูอยางโดดเดี่ยว ทําใหรูปแบบนี้ไมเหมาะสม

กับลักษณะโครงการแกมลิงฯ 

5.2.2 สถาปตยกรรม 

5.2.2.1 รูปทรงของสถาปตยกรรม 

แนวทางการปรับเปลี่ยนควรใชรูปแบบการยกใตถุนสูง ซึ่งเปน

รูปแบบที่สามารถอยูกับสภาพน้ําทวมไดดีมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 

5.2.2.2 วัสดุที่ใชในการกอสราง 

การเลือกใชวัสดุในการกอสรางของชาวบานในพื้นที่โครงการฯ มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยจุดประสงคหลักเพื่อความคงทนแข็งแรงของการใชงาน ดังนั้น

แนวทางการปรับเปลี่ยนจึงควรเลือกใชวัสดุในการกอสรางที่ใชกันอยูในพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากที่

ใชอยูนี้สามารถใหความคงทนแข็งแรงกับสภาพน้ําทวมไดเปนอยางดี 
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5.2.2.3 การใชพื้นที่ประกอบอาชีพบริเวณบานพักอาศัย 

จากในอดีตมาถึงปจจุบันอาชีพของคนในพื้นที่โครงการฯ ไมเคย

มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความเหมาะสมสําหรับการอยูกับสภาพน้ําทวม ดงันัน้แนวทางการ

ปรับเปลี่ยนจึงควรใชพื้นที่ในลักษณะเดิม 

5.2.2.4 ภูมิทัศนรอบบริเวณบาน 

แนวทางการปรับเปลี่ยนควรเนนการปลูกพืชพรรณลงในกระถาง 

ทั้งไมดอกไมประดับ และพืชสวนครัว เพื่อความเหมาะสมกับสภาพน้ําทวมในพื้นที่ อีกทั้งชวยให

เกิดการพึ่งพาตนเองภายในครัวเรือนดวย 

5.2.3 การคมนาคม 

แนวทางในการปรับเปลี่ยนควรใชการคมนาคมทางบกในชวง

หนาแลง เนื่องจากความเหมาะสมในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร และเพิ่มใชการ

คมนาคมทางน้ําเมื่อถึงชวงหนาน้ํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ําทวมริมแมน้ําลําคลอง และบริเวณใน

แกมลิง ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเปนสําคัญ 

5.2.4 เกษตรกรรม  

5.2.4.1 การเพาะปลกู 

การทํานาเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่โครงการฯ มาตั้งแตอดีต 

ดังนั้นจึวควรคงไวซึ่งการปลูกขาวเปนการเพาะปลูกหลักของพื้นที่ตอไป แตเปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่

มีทั้งการปลูกขาวนาปและนาปรังเปนการปลูกขาวนาปรังทั้งหมด ซึ่งสามารถปลูกไดในชวงที่มิไดใช

พื้นที่เกษตรในการเก็บกักน้ําเนื่องจากความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศที่เอื้อตอการทํานา 

นอกจากนี้ยังสามารถปลูกพืชลมลุกจําพวกกลวยเปนอาชีพเสริมในชวงหนาแลง หรือบริเวณที่สูง

พนน้ําไดอีกทางหนึ่งดวย 

5.2.4.2 การเลี้ยงสัตว 

ตั้งแตในอดีตจนกระทั้งปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสัตว

ใหมีความเหมาะสมกับสภาพน้ําทวมแลว ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนจึงควรเลี้ยงปลาทับทิม 

และวัวเนื้อตอไป เนื่องจากการเลี้ยงสัตวทั้ง 2 ประเภทนี้เปนภูมิปญญาในการปรับตัวใหเขากับ

ส่ิงแวดลอม และฤดูกาลไดเปนอยางดีของชาวบานในพื้นที่โครงการฯ 
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5.2.5 วัฒนธรรม  

วัฒนธรรมของชาวบางบาลมีความเกี่ยวพันกับประเพณีทาง

ศาสนาและวีถีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งประเพณีที่เกี่ยวของกับขาว ซึ่งเปนวัฒนธรรมพื้นฐานของคน

ในพื้นที่โครงการฯ ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนจึงควร สืบสานประเพณีที่มีอยูในปจจุบันใหคงอยู

ตอไป และฟนฟูการละเลนที่เกี่ยวของกับสายน้ํา เพื่อใหการตองอยูกับสภาพน้ําทวมเปนประจําทุก

ป และโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับน้ําที่สูงขึ้นจากผลของโครงการแกมลิงฯ สามารถชวยเพิ่มทัศนคติ

ดานบวกตอน้ําทวม จากความเสียหายจากใหเปนความรื่นเริงสนุกสนานกับสายน้ําแทน 

จากแนวทางในการปรับเปลีย่นภูมทิัศนวฒันธรรมตามโครงการแกมลิงฯ อ.บาง

บาล สามารถแยกประเด็นทีท่ําการศึกษาออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

1) การปรับเปลี่ยนในเรื่องความตองการพื้นฐาน ซึ่งในเรื่องนี้เปนเรื่องที่

เกี่ยวของโดยตรงตอการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบานในพื้นที่โครงการ ไดแก รูปแบบการตั้ง

ถิ่นฐาน รูปแบบสถาปตยกรรม ลักษณะการคมนาคม และการประกอบอาชีพซึ่งก็คือ เกษตรกรรม 

เพื่อใหชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่โครงการสามารถปรับตัว และดําเนินชีวิตตอไปไดอยาง

ปกติสุข เมื่อเกิดโครงการแกมลิงฯ ขึ้น 

2) การปรับเปลี่ยนเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการดําเนินชีวิตกับระดับ

น้ําที่สูงขึ้นจนเปนสภาวะน้ําทวม ไดแก ประเด็นเรื่องวัฒนธรรม จากการศึกษาซึ่งพบวาในพื้นท่ี

โครงการฯ มีประเพณีอยู 2 รูปแบบ คือ ประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนา และประเพณีที่เกี่ยวของกับ

วิถีชีวิต ในสวนของประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตนี้ นอกจากประเพณีในเรื่องที่เกี่ยวของกับขาว 

แลวยังมีประเพณีที่เก่ียวของกับสายน้ําที่สามารถฟนฟู เพื่อใหเกิดความสนุกสนานรื่นเริงในการจัด

งานประเพณีเหลานี้ อีกทั้งจากผลของระดับน้ําที่เพิ่มสูงมากขึ้นกวาเดิม ทําใหความสัมพันธกับ

สายน้ําของคนในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการละเลน และประเพณีที่เกี่ยวของกับน้ําจึงเปนสวน

ชวยในการปรับทัศนคติในแงลบที่มีตอน้ําทวมไดอีกทางหนึ่ง  
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5.3 ขอเสนอแนะการศึกษาในอนาคต 

1) จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใชในการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรม

นั้น เอกสารโดยสวนมากมุงเนนไปยังการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภูมิทัศน

วัฒนธรรมของพื้นที่อยางนอยสองพื้นที่ ทฤษฎีที่กลาวถึงจึงเปนไปในภาพกวางเทานั้น แตใน

การศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมสําหรับโครงการฯ นี้เปนการศึกษาซึ่งเนนพื้นที่เพียงพื้นที่เดียว ดังนั้น

ในการศึกษาในอนาคตจึงเสนอแนะใหมีการศึกษาในรายละเอียดของภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มีความ

เฉพาะของพื้นที่ในลักษณะที่เปนโครงการแกมลิง และโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มี

ความสัมพันธกับน้ํา 

2) จากการศึกษาพบวาประเด็นศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมสวนใหญมุงเนนไปที่

การศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อการดํารงชีวิต แตในการศึกษาครั้งนี้ยัง

มีประเด็นเรื่องวัฒนธรรม ที่มุงเนนในการปรับเปลี่ยนเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการดําเนินชีวิตกับ

ระดับน้ําที่สูงขึ้นจนเปนสภาวะน้ําทวม การศึกษาในอนาคตจึงเสนอแนะใหมีการศึกษาเพิ่มเติมใน

ดานสังคม เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานการดําเนินชีวิต ลักษณะการดําเนินชีวิตในอดีตของผูคนที่อาศัย

อยูกับน้ําไดอยางกลมกลืน แลวนํามาปรับใชใหเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนภูมิทัศนวัฒนธรรม

ใหเขากับสภาพโครงการแกมลิงฯ ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3) จากการสรุปผลการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมโครงการแกมลิงฯ พบวานอกจาก

ประเด็นศึกษาเพื่อแนวทางในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อการดํารงชีวิตแลวนั้น ยังมี

ประเด็นศึกษาเรื่องสุนทรียภาพกับการดํารงชีวิตอีกประเด็นหนึ่ง ที่นาสนใจสําหรับทําการศึกษา

ตอไปในอนาคต  

4) ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยสวนใหญเปนลักษณะ

ทางกายภาพ ในการศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษาเรื่องสังคมของคนในพื้นที่โครงการฯ ดวย เพื่อ

เปนพื้นฐานในแนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนวัฒนธรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

5) ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมโดยเนนไปที่การศึกษา 

ภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการแกมลิงฯ เปนหลัก ซึ่งนอกจากพื้นที่ในโครงการแกมลิงฯ แลวนัน้ 

ยังมีพื้นที่บริเวณขอบของแกมลิงฯ อีกพื้นที่หนึ่งที่ควรทําการศึกษาตอ เนื่องจากระดับน้ําที่อยูใน

แกมลิง และนอกแกมลิงมีความแตกตางกัน ทาํใหผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสองพื้นที่นี้มีความนาสนใจ

ในการศึกษาตอไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
 

ขอมูลแบบสอบถาม และผลการศึกษาทางดานเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอม จาก รางรายงาน

ฉบับสมบูรณโครงการนาํรองการบรหิารจดัการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเปนพืน้ทีรั่บน้ํานองเพื่อ

การบรรเทาอทุกภัยขนาดกลางถงึขนาดใหญของพืน้ทีลุ่มน้ําเจาพระยาตามแนวพระราชดําริ “แกม

ลิงบางบาล (1)” โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน 

2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ 
  Home-In1 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out2 Out-Project3 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. จํานวนแบบสอบถามชุดครัวเรือน 97 127 10 234 144 76 

2. เพศ N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    หญิง 64 65.98 82 64.57 8 80.00 154 65.81 78 54.17 39 51.32 

    ชาย 33 34.02 45 35.43 2 20.00 80 34.19 66 45.83 37 48.68 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 

3. อายุ N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

   ต่ํากวา 20 ป 1 1.03 2 1.57 0 0.00 3 1.28 1 0.69 2 2.63 

    21-30 ป 3 3.09 7 5.11 0 0.00 10 4.27 2 1.39 2 2.63 

    31-40 ป 17 17.53 12 9.45 2 20.00 31 13.25 9 6.25 6 7.89 

    41-50 ป 28 28.87 25 19.69 1 10.00 54 23.08 24 16.67 25 32.89 

    51-60 ป 26 26.80 34 26.77 7 70.00 67 28.63 42 29.17 18 23.68 

    มากกวา 60 ป 22 22.68 46 36.22 0 0.00 68 29.06 66 45.83 22 28.95 

    ไมตอบ 0 0.00 1 0.79 0 0.00 1 0.43 0 0.00 1 1.32 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 

1 = Home-In คือ ครัวเรือนที่บานและพื้นที่เกษตร/พื้นที่ประกอบการอยูในโครงการฯ แกมลิงบางบาล 

2 = Home-Out คือ ครัวเรือนที่บานอยูนอกโครงการฯ แตพื้นที่เกษตร/พื้นที่ประกอบการอยูในโครงการฯ แกมลิงบางบาล 

3 = Out-Project คือ ครัวเรือนที่บานและพื้นที่เกษตร/พื้นที่ประกอบการอยูนอกโครงการฯ แกมลิงบางบาล 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ (ตอ) 
  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. สถานภาพสมรส N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    โสด 5 5.15 7 5.51 0 0.00 12 5.13 11 7.64 8 10.53 

    แตงงานแลว 87 89.69 113 88.98 10 100.00 210 89.74 118 81.94 62 81.58 

    หยาราง  0 0.00 2 1.57 0 0.00 2 0.85 2 1.39 0 0.00 

    หมาย 5 5.15 5 3.94 0 0.00 10 4.27 11 7.64 1 1.32 

    ไมตอบ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.39 5 6.58 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 

5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    1-3 คน 37 38.14 67 52.76 2 20.00 106 45.3 52 36.11 29 38.16 

    4-6 คน 56 57.73 56 44.09 8 80.00 120 51.28 72 50.00 35 46.05 

    7 คนขึ้นไป 4 4.12 3 2.36 0 0.00 7 2.99 20 13.89 11 14.47 

    ไมตอบ 0 0.00 1 0.79 0 0.00 1 0.43 0 0.00 1 1.32 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ (ตอ) 
  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. ระดับการศึกษา N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    ประถม 73 75.26 89 70.08 8 80.00 170 72.65 104 72.22 56 73.68 

    มัธยม 11 11.34 20 15.75 1 10.00 32 13.68 25 17.36 12 15.79 

    ปวช. 2 2.06 4 3.15 0 0.00 6 2.56 3 2.08 2 2.63 

    ปวส./อนุปริญญา 4 4.12 5 3.94 0 0.00 9 3.85 3 2.08 0 0.00 

    ปริญญาตรี 5 5.15 6 4.72 1 10.00 12 5.13 4 2.78 1 1.32 

    สูงกวาปริญญาตรี 1 1.03 0 0.00 0 0.00 1 0.43 1 0.69 2 2.63 

    กําลังศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 0 0.00 

    อื่น ๆ 1 1.03 2 1.57 0 0.00 3 1.28 2 1.39 3 3.95 

    ไมตอบ 0 0.00 1 0.79 0 0.00 1 0.43 1 0.69 0 0.00 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ (ตอ) 
  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7. อาชีพหลักของครัวเรือน N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    เกษตรกรรม 29 23.39 58 38.16 1 10.00 88 30.77 88 52.69 11 13.92 

    ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 4.84 10 6.58 0 0.00 16 5.59 17 10.18 3 3.80 

    คาขาย 8 6.45 7 4.61 3 30.00 18 6.29 8 4.79 10 12.66 

    พนักงานเอกชน 0 0.00 2 1.32 0 0.00 2 0.70 0 0.00 3 3.80 

    คนงานโรงงาน 2 1.61 8 5.26 1 10.00 11 3.85 0 0.00 6 7.59 

    รับจาง 29 23.39 25 16.45 0 0.00 54 18.88 13 7.78 28 35.44 

    เจาของกิจการ (โรงอิฐ, รานคา) 32 25.81 9 5.92 2 20.00 43 15.03 17 10.18 2 2.53 

    อื่น ๆ 18 14.52 31 20.39 3 30.00 52 18.18 23 13.77 15 18.99 

    ไมตอบ 0 0.00 2 1.32 0 0.00 2 0.70 1 0.60 1 1.27 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูอาศยั   

  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
8. ชนิดของบาน/อาคารที่ทานอยู
อาศัย N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    บานไม 57 58.76 85 66.93 7 70.00 149 63.68 116 79.45 62 81.58 

    บานตึก/ครึ่งตึกครึ่งไม/บานปูน 38 39.18 39 30.71 2 20.00 79 33.76 24 16.44 14 18.42 

    ตึกแถว 0 0.00 1 0.79 0 0.00 1 0.43 1 0.68 0 0.00 

    อื่น ๆ 1 1.03 1 0.79 0 0.00 2 0.85 1 0.68 0 0.00 

    ไมตอบ 1 1.03 1 0.79 1 10.00 3 1.28 4 2.74 0 0.00 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 

9. ลักษณะบาน/อาคาร N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    ตัวบานอยุระดับเดียวกับพื้น 3 2.33 8 4.40 0 0.00 11 3.37 4 1.82 4 3.39 

    บานสูงกวาถนน 0 0.00 1 0.55 0 0.00 1 0.31 2 0.91 0 0.00 

    บานต่ํากวาถนน 75 58.14 94 51.65 9 60.00 178 54.60 93 42.27 50 42.37 

    บานใตถุนสูง 49 37.98 75 41.21 5 33.33 129 39.57 116 52.73 63 53.39 

    ไมตอบ 2 1.55 4 2.20 1 6.67 7 2.15 5 2.27 1 0.85 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูอาศยั (ตอ) 
  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

10. ลักษณะการปลูกบาน N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    บนดินทั้งหมด 95 97.94 117 92.13 5 50.00 217 92.74 139 96.53 74 97.37 

    บนดินและในน้ํา 1 1.03 7 5.51 4 40.00 12 5.13 0 0.00 0 0.00 

    ในน้ําทั้งหมด 0 0.00 1 0.79 0 0.00 1 0.43 0 0.00 0 0.00 

    อื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    ไมตอบ 1 1.03 2 1.57 1 10.00 4 1.71 5 3.47 2 2.63 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 

11. สภาพแวดลอมรอบพื้นที่บาน N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    รั้ว 18 18.37 28 21.88 0 0.00 46 19.49 35 24.31 6 7.89 

    คันดิน 38 38.78 10 7.81 6 60.00 54 22.88 6 4.17 2 2.63 

    เขื่อนปูน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    ไมมีรั้ว 31 31.63 44 34.38 1 10.00 76 32.20 83 57.64 51 67.11 

    ไมตอบ 11 11.22 46 35.94 3 30.00 60 25.42 20 13.89 17 22.37 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนขอมูลเกี่ยวกบัที่อยูอาศยั (ตอ) 
  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
12. ที่ดินทีท่านอยูอาศัยในขณะนี้เปน
ของ N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

    ตัวเอง 65 65.66 98 76.56 3 30.00 166 70.04 74 51.39 43 56.58 

    บิดามารดา/ญาติ 24 24.24 22 17.19 1 10.00 47 19.83 53 36.81 25 32.89 

    เชา 10 10.10 6 4.69 4 40.00 20 8.44 10 6.94 6 7.89 

    อื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 1 1.32 

    ไมตอบ 0 0.00 2 1.56 2 20.00 4 1.69 6 4.17 1 1.32 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 

13. ทานมีที่ดินแปลงอื่นอยูในพื้นที่ 

     โครงการฯ หรือไม N=97   N=127   N=10   N=234   N=144   N=76   

     มี 37 38.14 54 42.52 4 40.00 95 40.60 97 67.36 0 0.00 

     ไมมี 60 61.86 73 57.48 6 60.00 139 59.40 47 32.64 76 100.00 

รวม 97 100.00 127 100.00 10 100.00 234 100.00 144 100.00 76 100.00 
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1) แบบสอบถามในกลุมขอมูลพื้นฐาน สวนลักษณะบานของผูถกูสัมภาษณ  
  Home-In 

  โซน 1 โซน 2 โซน 3 รวม Home-Out Out-Project 

บานสูงกวาถนน (เมตร) N=0 N=1 N=0 N=1 N=2 N=0 

Range - 1.00 - 1.00 1.00-1.30 - 

X ± SD - 1.00±0.00 - 1.00±0.00 1.15±0.21 - 

บานต่ํากวาถนน (เมตร) N=75 N=94 N=9 N=174 N=93 N=50 

Range 0.50-5.00 0.30-4.00 2.00 0.30-5.00 0.50-3.50 0.50-3.50 

X ± SD 1.84±0.57 1.67±0.68 2.00±0.00 1.76±0.62 1.85±0.66 1.66±0.81 

บานใตถุนสงู (เมตร) N=49 N=75 N=5 N=129 N=116 N=63 

Range 0.50-3.00 0.50-4.00 1.80-2.00 0.50-4.00 1.00-3.30 1.00-3.00 

X ± SD 1.96±0.48 2.05±0.65 1.88±0.11 2.01±0.58 2.40±0.46 2.23±0.52 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร 
  Home-In1 Home-Out2 รวม 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร N = 69   N = 108   N = 177   

ทํานา 28 40.57 78 72.22 106 59.88 

เลี้ยงสัตว 21 30.44 11 10.19 32 18.08 

ทําสวน 20 28.99 19 17.59 39 22.04 

รวม 69 100.00 108 100.00 177 100.00 

 

1 = Home-In  คือ ครัวเรือนที่บานและพื้นที่เกษตร/พื้นที่ประกอบการอยูในโครงการฯ แกมลิงบางบาล 

2 = Home-Out  คือ ครัวเรือนที่บานอยูนอกโครงการฯ แตพื้นที่เกษตร/พื้นที่ประกอบการอยูในโครงการฯ แกมลิงบางบาล 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทาํการเกษตร 

Home-In Home-Out 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. พื้นที่บานและพื้นที่ทําการเกษตร N = 42   N = 88   

    แยกกัน 22 52.38 85 96.59 

    อยูในพื้นที่เดียวกัน 20 47.62 3 3.41 

รวม 42 100.00 88 100.00 

2. พื้นที่ทําการเกษตรในขณะนี้เปนของ N = 45   N = 112   

    ตัวเอง 22 48.89 58 51.79 

    บิดามารดา/ญาติ 13 28.89 34 30.39 

    เชาบุคคลอื่น 10 22.22 19 16.96 

    อื่น ๆ 0 0.00 1 0.89 

รวม 45 100.00 112 100.00 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทาํการเกษตร (ตอ) 

Home-In Home-Out 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

    2.1 พื้นที่ทําเกษตรเปนของบิดามารดา/ญาติ มีหนังสือสัญญาเชาหรือไม N = 19   N = 65   

           ไมมีหนังสือสัญญาเชา 8 42.11 53 81.54 

           มีหนังสือสญัญาเชา 1 5.26 2 3.08 

           ไมตอบ 10 52.63 10 15.38 

รวม 19 100.00 65 100.00 

    2.2 พื้นที่เกษตรเชาบุคคลอื่นมีหนังสือสัญญาเชาหรือไม N = 26   N = 66   

           ไมมีหนังสือสัญญาเชา 12 46.15 37 56.06 

           มีหนังสือสญัญาเชา 9 34.62 10 15.15 

           ไมตอบ 5 19.23 19 28.79 

รวม 26 100.00 66 100.00 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร (การทํานา) 
  Home-In Home-Out รวม 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3. การทํานา N = 28   N = 78   N = 106   

    นาป 25 89.29 67 85.90 92 86.79 

    นาปรัง 3 10.71 11 14.10 14 13.21 

รวม 28 100.00 78 100.00 106 100.00 

    3.1 นาป N = 25   N = 67   N = 92   

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว 1 4.00 1 1.49 2 2.17 

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว+จาง 11 44.00 40 59.70 51 55.43 

    ระบบการเกษตร-จาง 8 32.00 26 38.81 34 36.96 

    ไมตอบ 5 20.00 0 0.00 5 5.43 

รวม 25 100.00 67 100.00 92 100.00 

    3.2 นาปรัง N = 3   N = 10   N = 14   

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว 1 33.33 0 0.00 1 7.14 

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว+จาง 1 33.33 9 81.82 10 71.43 

    ระบบการเกษตร-จาง 0 0.00 2 18.18 2 14.29 

    ไมตอบ 1 33.33 0 0.00 1 7.14 

รวม 3 100.00 11 100.00 14 100.00 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการทาํนาป 
  Home-In Home-Out 

4. การทํานา N = 28 N = 78 

    4.1 นาป N = 25 N = 67 

    พื้นที่ปลูก (ไร) 444 1,726 

                     (ตารางวา) 100 0 

    ผลผลิตที่ได (บาท/ไร) 1,440-3,480 559-3,900 

    ราคาขาย (บาท/เกวียน) 4,800-6,000 4,300-6,500 

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว N = 1 N = 1 

    รวมคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว+จาง N = 11 N = 40 

    รวมเปนเงินคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) 580-1,250 400-1,125 

    รวมคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) 990-1,775 450-1,750 

    ระบบการเกษตร-จาง N = 8 N = 26 

    รวมเปนเงินคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) 700-1,010 573-1,150 

    รวมคาใชจายในการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 940-1,827 808-2,648 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการทาํนาปรัง 

  Home-In Home-Out 

4. การทํานา N = 28 N = 78 

    4.2 นาปรัง N = 3 N = 11 

    พื้นที่ปลูก (ไร) 53 557 

                     (ตารางวา) 0 200 

    ผลผลิตที่ได (บาท/ไร) 3,000-3,600 4,080-6,160 

    ราคาขาย (บาท/เกวียน) 5,000-6,000 5,100-6,100 

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว N = 1 N = 0 

    รวมเปนเงินคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) 450  - 

    รวมคาใชจายในการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 950  - 

    ระบบการเกษตร-ทําเองในครอบครัว+จาง N = 1 N = 9 

    รวมเปนเงินคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) 950 500-950 

    รวมคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร) 2,560 922-3,495 

    ระบบการเกษตร-จาง N = 0 N = 2 

    รวมเปนเงินคาใชจายทั้งหมด (บาท/ไร)  - 940-1,050 

    รวมคาใชจายในการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร)  - 2,595-5,584 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร (การเลี้ยงสัตว) 
  Home-In Home-Out รวม 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สัตวที่เลี้ยง N = 21   N = 11   N = 32   

ปลา 16 76.19 8 72.73 24 75.00 

วัว 3 14.29 3 27.27 6 18.75 

ไกชน 2 9.25 0 0.00 2 6.25 

รวม 21 100.00 11 100.00 32 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 

2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว (วัว ปลา และไกชน) 
  Home-In Home-Out 

5. การเลี้ยงสัตว N = 21 N = 11 

    5.1 เลี้ยงปลา N = 16 N = 8 

    พื้นที่ (ตารางวา) 100-4,000 25-2,000 

    รายไดตอป 6,000-600,000 3,500-480,000 

    ตนทุน 2,700-3,800 14,640-101,200 

    5.2 เลี้ยงวัว N = 3 N = 3 

    พื้นที่ (ตารางวา) 400 50 

    รายไดตอป 50,000-120,000 5,647-40,000 

    ตนทุน 15,300-51,380 1,000-19,000 

    5.3 เลี้ยวไกชน N = 21 N = 0 

    พื้นที่ (ตารางวา) 400 - 

    รายไดตอป 700,000  - 

    ตนทุน 126,455  - 
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2) แบบสอบถามในกลุมเกษตรกรรม สวนขอมูลเกี่ยวกับการทาํสวน 

  Home-In Home-Out 

    ทําสวนแบบผสมผสาน พืชหลกัไดแก กลว มะมวง ฝรั่ง ฯลฯ N = 20 N = 19 

    พื้นที่ (ตารางวา) 200-8,600 60-2,800 

    รายไดตอป 8,600-85,860 400-36,400 

    ตนทุน 820-129,627 340-18,660 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นางสาว สิรินทิพย สินแสงแกว  

เกิดวันที ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 

ที่อยู 817 ถนนอรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2532-2537   ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

พ.ศ. 2538-2544   ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาทีโ่รงเรียนสตรีวดัระฆัง 

พ.ศ. 2545-2549   ศึกษาชัน้อุดมศึกษาสาขาสถาปตยกรรมไทย  

ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาภูมิสถาปตยกรรม

ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
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