
 
บทท่ี 3 

ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา 
 

 การอนุรักษปจจุบันมีแนวความคิดท่ีหลากหลาย  การใหความหมายและคําจํากดัความท่ี
เกี่ยวของกับการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  ตองอาศัยองคความรูอ่ืน
ประกอบการสรางแนวทางการอนุรักษ  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน พ.ศ.2504 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535  ใหความหมายของ “การอนุรักษ” คือ การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และ
ใหความหมายรวมถึงการปองกัน การรักษา การสงวน การปฎิสังขรณ และการบรูณะ วิธีการ
อนุรักษโบราณสถานอยางสากล ปรากฏขึ้นตามกฎหมายเปนคร้ังแรกใน “ระเบียบกรมศิลปากร วา
ดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528”  

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.1948 ใหความหมาย “อนุรักษ” 
คือ การปองกัน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สัตวปา อาคารเกาแกท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรมเพ่ือเปน
การปองกันไมใหสูญหาย ดอยคุณคา สูญสลายและถูกทําลายลง หากมีการกําหนดพื้นท่ีเพื่อการ
อนุรักษจะเรียกวา “พื้นท่ีอนุรักษ” (Conservation Area) ซ่ึงหมายถึงการกําหนดขอบเขตโดยมี
มาตรการทางดานกฎหมายเขามาดูแลเพ่ือปองกันความเสียหายและการเปล่ียนแปลง (Conservation)  

 
3.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพื่อการอนุรักษ  

กระบวนการอนุรักษในประเทศไทยมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา  เร่ิมมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังกรม
ศิลปากร  ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานนัทมหดิลไดมีพระราชบัญญัติวาดวย
โบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2478 และไดรับการปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงและเพิ่มเติมในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยกรมศิลปากรยังคง
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการคุมครองและสงวนรักษาโบราณสถาน ข้ึนตรงกับ
กระทรวงศึกษาธิการ จนกระท่ังใน พ.ศ. 2545 จึงข้ึนกับกระทรวงวฒันธรรม (ธาดา สุทธิธรรม. 
2547) 

หลักการอนุรักษปจจุบันในประเทศไทยมีการผสานความรวมมือทางวชิาการระดับสากล
โดยจัดต้ัง สภาระหวางชาติวาดวยการโบราณสถานและแหลงโบราณคดีระหวางประเทศ (Thailand 
National for ICOMOS) ในฐานะกรรมการระดับชาติ (National Committee) เพื่อเปนตัวแทน
ประเทศไทยในการผสานงานระดับนานาชาติภายใตสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม  
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 “สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ” (International Council on Monuments and Sites 
หรือ ICOMOS) คือ องคกรวิชาชีพมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล มีเปาหมายการทํางานเพือ่
การอนุรักษและปกปองคุมครองโบราณสถานในลักษณะองคกรอิสระ (NGO) ท่ีทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษาอยางเปนทางการของ UNESCO คณะกรรมการมรดกโลก กอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2507 ( ค.ศ. 
1965 ) ณ กรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด บทบาทหนาท่ีสําคัญคือเปนเวทีระหวางประเทศในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นดานอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  เปนเครือขายบุคลากรผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรม     ดวยการรวมกลุมของคณะกรรมการโบราณสถานระดับชาติ  
(National Committee) ใหการชวยเหลือองคกรตาง ๆ ในการแกไขปญหาหรือสนับสนุนระดับชาติ
และระหวางประเทศ ใหคําแนะนํา กําหนดขอตกลงระหวางประเทศ กฎบัตร และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการอนุรักษมรดกทางวฒันธรรม  

กฎบัตรหลักของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศมีช่ือวา “เวนชิ ชารเตอร” (The 
Venice Charter 1964) ซ่ึงบัญญัติแนวทางการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานท่ีรวมถึงบริเวณเมือง 
ชุมชน สภาพแวดลอม ท่ีมีหลักฐานเกีย่วของกับอารยธรรม เปนกรอบแนวความคิดหลักในการ
อนุรักษ ซ่ึงจะมีกฎบัตรยอยประกอบกบัการอนุรักษท่ีเหมาะสมเฉพาะดานในการอนุรักษเพื่อเปน
ขอปฏิบัติ ซ่ึงกฎบัตรท่ีมีแนวทางเกีย่วของกับการอนรัุกษเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
ประกอบไปดวยกฎบัตรดังนี้ 

1)  กฎบัตรระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร 
(Washington Charter 1987)  การใหความสําคัญกับคุณคาของพื้นท่ีชุมชนเปนแหลงรวมคุณคาของ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความเก่ียวของกับการอนุรักษโบราณสถาน  จําเปนตองไดรับการปกปอง
การอนุรักษ  เทียบเทากับการพัฒนาและการปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตรวมสมัย  คํานึงถึงผู
อยูอาศัยในพ้ืนท่ีเปนอันดับแรก   

2) กฎบัตรวาดวยมรดกส่ิงกอสรางพื้นถ่ิน (Charter on the Built Vernacular Heritage 1999) 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่ออนุรักษดังนี้ การวิจยั การเก็บขอมูล วิเคราะหรูปทรงโครงสรางอยาง
สมบรูณกอน เคารพและคงไวซ่ึงความผสานกลมกลืนของท่ีต้ัง ภูมิทัศนและกลุมของส่ิงกอสราง  

เม่ือพิจารณาจากกฎบัตรท้ังสองการอนุรักษควรหมายรวมถึงการสงวนรักษาบริเวณแหลง
ท่ีต้ังในขอบเขตท่ีเหมาะสมกบัขนาดของโบราณสถาน ดังนั้นการศึกษาเพื่อการอนุรักษเรือนไม  
พื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร ควรพิจารณาถึงองครวมทางกายภาพของเรือนไมพื้นถ่ิน  
สภาพแวดลอมกายภาพทางสังคม วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนควบคูไปดวย  ซ่ึง
เปนไปในแนวทางเดยีวกบัการพิจารณาองคประกอบประเภทของส่ิงท่ีควรอนุรักษตามทฤษฎีประเภท
ของส่ิงท่ีควรอนุรักษ(Categories of Conservation) (สิทธิพร ภิรมยร่ืน. 2546) ซ่ึงกลาวถึง
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ความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางส่ิงท่ีควรอนุรักษและสภาพแวดลอมของส่ิงท่ีจะอนุรักษวามี
ความสําคัญเทียบเทากนัประกอบไปดวย 

1)  บริเวณธรรมชาติ (Natural Areas) พื้นท่ีมีคุณคาดานนิเวศวัฒนธรรม (Eco-Cultural) เชน 
ขวงบาน ขวงเมือง   

2)  เสนขอบฟาและชองมองทิวทัศน (Skylines and View Corridors)  ท่ีสงเสริม
องคประกอบทางสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ินใหดีข้ึน เชน อาคารขางเคียง ตนไมใหญ วัด 
ศาลหลักเมือง  

3)  ยานและชุมชนยอย (Districts and Neighborhoods)  ในเขตเทศบาลเมืองแพร เชน ยาน
ชาวจีนถนนเจริญเมือง บานใหมชุมชนชาวไทใหญ ซ่ึงในแตละยานยังคงลักษณะทางสังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน เชน ศาลเจา(ชาวจีน) วัดจอมสวรรค (ไทยใหญ) โบสถคริสเตียน 
เปนตน 

4)  ภูมิทัศนถนน (Streetscapes)  เนื่องจากถนนเปนโครงขายและองคประกอบท่ีสําคัญของ
ชุมชน  ซ่ึงในแตละชุมชนมักจะมีถนนสายสําคัญท่ีแสดงเอกลักษณ เชน ถนนคําลือ  ถนนคุมเดมิ 
ถนนคําแสน เปนท่ีอยูอาศัยของชนช้ันปกครอง ถนนเจริญเมืองเปนยานการคาขายแลกเปล่ียนสินคา 

ดังนั้นวิธีการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินจัดไดวามีความสําคัญเทียบเทากับโบราณสถานอีก
ประเภทหน่ึง  แนวทางการอนุรักษจึงมีรูปแบบตามกระบวนการอนรัุกษ (Conservation Process) 
(Catanesa & Snyder. 1979 อางใน สิทธิพร ภิรมยร่ืน. 2546) ดังนี ้ 

1)  การปฏิสังขรณ (Restoration) การซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดิมโดยการสราง
ทดแทนของเดมิท่ีสูญหาย  หรือ  ร้ือถอนสวนท่ีเพิ่มเติมหรือตอเติมใหมออก 

2)  การฟนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม  (Rehabilitation and Renovation) การซอมแซม
อาคารเดิมใหอยูในสภาพดแีละสามารถใชประโยชนไดอีก 

3)  การสงวนรักษา (Conservation)   การสงวนรักษาทรัพยากรใหสามารถใชประโยชน     
ไดนาน 

4)  การจําลองหรือสรางข้ึนใหมใหเหมือนเดิม  (Replication, Reconstruction) การสราง
อาคารหรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ใหมีสภาพเหมือนอาคารเดิมท่ีถูกทําลายไปทุกประการ การเคล่ือนยาย
ไปต้ังในท่ีใหม  (Relocation) การเคล่ือนยายไปสรางในที่ต้ังใหมใหมีสภาพเหมือนเดิมมากท่ีสุด 
   

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน และระเบียบวาดวยการอนุรักษโบราณสถานพ.ศ.2528 
โดยการอนุรักษภายใตความรับผิดชอบของกรมศิลปากรจะเกิดข้ึนไดกต็อเม่ือมีการข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานแลวเทานัน้ “โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยอายหุรือโดย
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ลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนัน้เปนประโยชน
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ท้ังนี้ใหรวมถึงสถานท่ีท่ีเปนแหลงโบราณคดี แหลง
ประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535) 

การอนุรักษโบราณสถานภายใตความรับผิดชอบของกรมศิลปากร พบวามีวิธีการ
ดําเนินการหลักอยู 2 แนวทางคือ 

1) กรมศิลปากรไดรับงบประมาณแผนดินและมอบหมายใหเจาหนาท่ีของตนดําเนินการ
ซอมบูรณะเอง 

2) กรมศิลปากรไดรับงบประมาณแผนดินและนําไปจัดสรรใหผูรับเหมาดําเนินการซอม
บูรณะตามแบบท่ีกําหนดโดยกรมศิลปากรหรือบริษัทออกแบบ แตผานการเหน็ชอบโดยกรม
ศิลปากร 

โดยท้ัง 2 วิธีการไดรับการวิพากษวิจารณในทางลบจากส่ือมวลชนและนักวิชาการเร่ือง
คุณภาพการอนุรักษเปนอยางมาก (กรมศิลปากร. 2532) 

จากแนวทางการอนุรักษในประเทศไทย  กรมศิลปากรเปนหนวยงานหลัก  ผสานกับ
แนวคิดจากสภาการโบราณสถานระหวางประเทศเปนแนวรวมในการบริหารจัดการอนุรักษในทาง
ปฏิบัติกฎบัตรสากลท่ีเกี่ยวของกับการแนวทางการอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร
ยังเปนการหลักการในภาพรวมกวางๆ เทานั้น  เม่ือพิจารณาถึงกฎบัตรอิโคโมสประเทศไทยซ่ึงอยู
ระหวางการรางกรอบแนวความคิดซ่ึงตองใชเวลากวาจะเห็นผลในดานปฏิบัติ  รางกฎบัตรฉบับนี้มี
หลักการใกลเคียงกับ กฎบัตรเวนิชชาเตอร ค.ศ.1967 ท่ีอธิบายหลักการอนุรักษในภาพรวมเพ่ือขยาย
ผลเปนกฎบัตรอ่ืนๆ มีขอดีคือมีการพจิารณาขนบธรรมเนียมประเพณี พระราชบัญญัติตางๆท่ี
เกี่ยวของ และสภาพส่ิงแวดลอมของประเทศไทย สวนขอเสียรางกฎบัตรนี้จําเปนตองมีกฎบัตร
เฉพาะดานอีกและหากมีการอนุรักษในแตละกรณีจะเกิดขอขัดแยง หลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการ
เนื่องจากกฎบัตรและเง่ือนไขมีแนวคิดท่ีซับซอนมาก     

 เม่ือพิจารณาการอนุรักษตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน หลักการและวิธีการถูกกาํหนด
โดยภาครัฐเปนสวนใหญ  เรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรซ่ึงมีความหมายคลุมเครือท่ีจะจดั
ใหอยูในประเภทของโบราณสถานท่ีจะเขาเง่ือนไขในการอนุรักษ เนื่องจากเรือนไมพืน้ถ่ินเปน
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีมีลักษณะรูปแบบและส่ิงแวดลอมท่ีเปนเอกลักษณมีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน   
ดังนั้นการอนรัุกษจําเปนตองศึกษาหาแนวทางท่ีมีลักษณะเฉพาะดาน  
 นอกจากกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีมีความเกี่ยวของกับการอนรัุกษโบราณสถาน
ในประเทศไทยโดยตรงแลว  ยังมีหนวยงานอ่ืนท่ีมีสวนเกี่ยวของประกอบดวยกระทรวงมหาดไทย 
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โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดย กรมควบคุม
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ซ่ึงแตละหนวยงานตางมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีแตกตางกันไป  ลักษณะ
การทํางานของแตละหนวยงานตางเปนอิสระแยกออกจากกัน  ทําใหภาพรวมของการอนุรักษใน
ประเทศไทยขาดความเปนเอกภาพในเชิงปฏิบัติ   
 หากพิจารณากฎหมายท่ีมีความเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษสถาปตยกรรม
เรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร ประกอบไปดวยกฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 โดย
กรมศิลปากรกาํหนดระเบียบการอนุรักษโบราณสถานป พ.ศ. 2528 มีแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง  
คือ  การ การปฎิสังขรณ การบูรณะ สงวนรักษาและการจําลองข้ึนใหม  

2)  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  กําหนดการใชประโยชนท่ีดนิมาตรา 28 อธิบาย
ถึงการพัฒนาหรือการดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง มีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเปนหนวยงานรับผิดชอบ 

3)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มาตรา 13 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดย
คําแนะนําของอธิบดีโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ิน(เทศบาลทองถ่ิน) มีอํานาจหาม
การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ได ตัวอยางการออกเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม เร่ืองกาํหนดบริเวณหามการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยายฯ พ.ศ. 2531 โดยใหเหตุผลถึงประโยชนในการปองกันรักษาวัดวา
อาราม โบราณสถานและคูเมืองเกา เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและอนุรักษเอกลักษณของจังหวดั
เชียงใหมใหคงอยูอยางสวยงาม  

4)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสูงกวา
มาตรฐาน ตัวอยางการประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ืองกําหนดพืน้ท่ี
และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมบริเวณจงัหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2540 กําหนดใหบริเวณท่ี 4 ซ่ึงเปน
พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตบางสวนเปนเขตอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมหรือยานอาคารเกา 
การขออนุญาตการกอสรางตองทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมตามลักษณะประเภทอาคารที่
กําหนดเฉพาะ 
 จากการศึกษากฎหมายท่ีเกีย่วของกับการอนุรักษและตัวอยางท่ีมีการนาํไปใชจริง  ช้ีใหเห็น
วาในทางปฏิบัติ พื้นท่ีแตละแหงการใชกฎหมายเพ่ือการอนุรักษมีความแตกตางกัน เชน การอนุรักษ
พื้นท่ีบริเวณเมืองเกาเชียงใหมออกขอกําหนดเพ่ือการอนรัุกษโดยกระทรวงมหาดไทย สวนการ
อนุรักษเขตโบราณสถานยานเมืองเกาภเูก็ตออกขอกําหนดเพื่อการอนุรักษโดยกระทรวงวิทยาศาสตร    
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เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เปนตน แสดงใหเห็นวากฎหมายและหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือการ
อนุรักษมีทิศทางท่ีไมเปนเอกภาพ ซ่ึงเปรียบเทียบและแสดงขอบเขตการควบคุมของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการอนุรักษตามตาราง 3.1 
 
ตาราง 3.1 ขอบเขตการควบคุมเพื่อการอนรัุกษของกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
ขอบเขต / พรบ. โบราณสถาน 

พ.ศ.2504 
ผังเมือง 
พ.ศ.2518 

ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

สิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2535 

สิ่งแวดลอม  x  x 
การใชที่ดิน  x x x 
ลักษณะกอสราง   x  
โบราณสถาน x   x 
ศิลปกรรม x    

  
 จากตาราง 3.1 แสดงใหเห็นวาขอบเขตการควบคุมการอนุรักษของกฎหมายที่ใชอยูใน
ปจจุบันจําเปนตองใชกฎหมายหลายฉบับรวมกันในการสรางกระบวนการอนุรักษใหครอบคลุม ได
สงผลใหการอนุรักษเปนไปดวยความลาชาและซํ้าซอน เนื่องจากมีหนวยงานรับผิดชอบหลาย
หนวยงาน ซ่ึงสามารถสรุปขอดีและขอเสียของกฎหมายแตละฉบับไดตามตาราง 3.2  
 
ตาราง 3.2 ขอดีและขอเสียของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษแตละฉบับ 

พรบ. หนวยงานรับผิดชอบ ขอดี ขอเสีย 
โบราณสถาน 
พ.ศ.2504 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร 

-คุมครองแหลงโบราณสถานและ
ศิลปกรรมที่สําคัญได 

-ไมคุมครองสภาพแวดลอมและ
องคประกอบแหลงโบราณสถาน 
-ประชาชนไมมีสวนรวม 

ผังเมือง 
พ.ศ.2518 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการผังเมือง 

-ควบคุมการใชที่ดินได 
-ออกผังเมืองเฉพาะได 
-ประชาชนมีสวนรวมวางผัง 

-มีปญหาในการควบคุมปฏิบัติให
เปนไปตามแผนผังไมได 
-แผนผังมีการเปล่ียนแปลงไดงาย 

ควบคุม
อาคาร 
พ.ศ.2522 

กระทรวงมหาดไทย 
หนวยราชการทองถ่ิน 

-กําหนดรายละเอียดการกอสราง 
ได 

-ไมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-คุมครองอาคารอนุรักษไมได 

สิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2535 

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

-ออกมาตรการฉุกเฉินไดไว 
-ควบคุมใหสงการศึกษา
ผลกระทบผลกระทบ 

-รายละเอียดการอนุรักษตองอาศัย
กฎหมายฉบับอื่นชวย 
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 นอกจากการอนุรักษโดยกรมศิลปากร  หลักสากลเพื่อการอนุรักษของอีโคโมสและ
กฎหมายของไทยท่ีเกีย่วของแลว  ประเดน็การมีสวนรวมเพื่อการอนุรักษมักไดรับการกลาวถึงเสมอ  
จากการสัมมนาเพ่ือรางกรอบกฎบัตรฯ เพื่อการสัมมนาวิชาการอิโคโมสไทย.2548.   “โบราณสถาน 
แหลงมรดกวฒันธรรม และการมีสวนรวม” ไดกลาวถึงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนตองใหความสําคัญตอการมีสวนรวมโดยเรียกรูปแบบนี้วา “ภาคีการมีสวนรวม” 
ประกอบไปดวย 6 องคกร ชุมชน/ประชาชน รัฐบาลทองถ่ิน/การเมือง รัฐบาล/สวนกลาง พื้นท่ี 
เอกชนองคกรสถาบัน และส่ือมวลชน โดยองคกรทุกภาคสวนหากประสานความรวมมือยอมสงผล
ใหการอนุรักษประสบผลสําเร็จได 
 เพื่อใหเจาของและบุคคลภายในชุมชนเขาใจในคุณคาของเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาล
เมืองแพร  มีทัศนคติในการมีสวนรวมเพื่อมีจุดมุงหมายเพื่อการอนรัุกษรวมกนั จําเปนตองไดรับ
ความรวมมือรวมใจใหไดมากท่ีสุด  เพื่อใหความขัดแยงเกิดข้ึนนอยท่ีสุดในกระบวนการปฏิบัติ  
การมีสวนรวม (Participation) ของชุมชนเปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนผูซ่ึงมีสวนไดสวนเสีย 
(Stake-Holder) เขารวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 
รวมกันอยางมีเหตุมีผล เพือ่ใหการดําเนนิงานไปไปดวยความเขาใจและรับรูสภาพการณไปพรอม
กันอยางเทาเทียม แอมสไตน (Arnstein. 1978) ไดแบงการมีสวนรวมมีลักษณะเปนข้ันบันได 
(Participation Ladder) 8 ข้ันดังนี ้
 1) ข้ันท่ี 1 ถูกจัดกระทํา (Manipulation) 
 2) ข้ันท่ี 2 บําบัดรักษา (Therapy) 
 3) ข้ันท่ี 3 รับฟงขาวสาร (Informing) 
 4) ข้ันท่ี 4 ปรึกษา (Consultation) 
 5) ข้ันท่ี 5 ปลอบใจ (Placation) 
 6) ข้ันท่ี 6 เปนหุนสวน (Partnership) 
 7) ข้ันท่ี 7 ใชอํานาจผานตัวแทน (Delegated Power) 
 8) ข้ันท่ี 8 ควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 
 ข้ันท่ี 1-2 เปนการมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม (Pseudo-Participation or Non-
Participation) ประชาชนยังไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง 
 ข้ันท่ี 3-5 เปนการมีสวนรวมระดับพิธีการหรือการมีสวนรวมบางสวน (Degree of 
Tokenism or Participation) บางเร่ือง เพราะบางสวนผูมีอํานาจเต็มสงวนเอาไว  
 ข้ันท่ี 6-7 เปนการมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชนในการตัดสินใจ (Degree of 
Citizen Power) จนถึงข้ันท่ี 8 ข้ันควบคุมโดยประชาชนหรือผานตัวแทนประชาชนเปนผูใชอํานาจ 
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จากแนวคิดการจัดระดับท้ังสามข้ันของการมีสวนรวมของประชาชน  ข้ันตอนการมีสวนรวมระดับ
อํานาจประชาชนตัดสินใจและเปนผูใชอํานาจมีความสอดคลองกับแนวทางการเสมอภาคในสิทธิ  
 ตามวัตถุประสงคการศึกษาท่ีวางไว การวางแผนเพ่ือการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองแพรควรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและการอยูอาศัยของชุมชนใน
ทองถ่ินอยางยัง่ยืน  การใหประชาชนในทองถ่ิน  เชน เจาของเรือน ผูอยูอาศัย หนวยงานราชการ
ทองถ่ิน องคกรทองถ่ิน  มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเขาใจและเสมอ
ภาคกัน  จึงมีความสอดคลองกับลักษณะการมีสวนรวมในข้ันท่ี 6-7และ 8 ดังนั้นการศึกษาในคร้ังนี้
จึงแนวคิดการมีสวนรวมท่ีประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจโดยประชาชนโดยตรงหรือมอบอํานาจ
ผานตัวแทนเขาเปนขอพิจารณาในการวางแนวทางการอนุรักษ  
 หากพิจารณาถึงลักษณะชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแพรตามทฤษฎีชุมชน (ปาริชาติ วลัย
เสถียร. 2543) มีการแบงประเภทชุมชนเปน 3 แนวคิด  
 1) แนวคิดทางสังคมนิยม เปนการจัดชุมชนภายใตอาณาเขตบริเวณทางภูมิศาสตร ท่ีมีปฎิ
สัมพันธทางสังคม และมีความผูกพันกนั   
 2) แนวคิดเชิงมนุษยนิยม ไมไดใหความสนใจหรือความสําคัญกับอาณาบริเวณทาง
ภูมิศาสตรหรือพื้นท่ี เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย และเปนลักษณะความรูสึกเชิงอัตวสัิย
ของความเปนชุมชน 
 3) แนวคิดชุมชนในรูปแบบใหม เกิดข้ึนพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและปญหาของ
สังคมสมัยใหมท่ีมีความซับซอนและรุนแรงข้ึน การพิจารณาปญหาและแนวทางแกไขปญหา    ไม
จํากดัอยูในปริมณฑลของชุมชนท่ีมีอาณาเขตภูมิศาสตรเพยีงลําพัง เพราะบางปญหาก็เกดิจาก
อิทธิพลภายนอก การแกไขอาศัยความรวมมือและทรัพยากร จากภายนอกชุมชนดวย 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพรถึงแมวาในดานรัฐศาสตรการปกครองของเทศบาลเมืองแพร
ไดมีการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีออกเปน 18 ชุมชน มีขอบเขตทางภูมิศาสตรชัดเจน สอดคลองกับ
แนวคิดทางสังคม        แตลักษณะการอยูอาศัยของชุมชนตางมีวิถีการดาํเนินชีวิตแบบเครือญาติและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินท่ีมีกิจกรรมทางสังคมรวมกันแบบไมมีขอบเขตโดยมี  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เผาพันธุและ เครือญาติเปนองคประกอบท่ีกําหนดขอบเขตของ
ชุมชนแทนการกําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร  จึงทําใหชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพรมีลักษณะ
แบบซอนทับกันระหวางชุมชนแบบสังคมนิยมและแนวคิดเชิงมนุษยนยิม 
 หากพิจารณาถึงลักษณะแนวคิดท่ีเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม (Peter Day & Doug 
Schuler. 2004) ท่ีไรขอจํากัดดานภูมิศาสตร เวลาและสถานท่ี ทําใหขอจํากดัในการรับรูขอมูลไร
ขีดจํากัด การอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรซ่ึงมีความสําคัญในฐานะเปนมรดกทาง
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วัฒนธรรมพื้นถ่ินท่ีมีคุณคา การบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษหรือดําเนินกิจกรรมใดยอมมี
ความสัมพันธกับชุมชนในระดับตางๆ   หากแนวทางการดําเนินงานนั้นขาดการศกึษาอยางแทจริง 
และขาดการมสีวนรวมของชุมชนอยางเขาใจ ยอมทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน อันเนื่องมาจาก
การรับรูขอมูลขาวสารที่เปนไปอยางรวดเร็ว 
 ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนทั้งสามประเภทขางตน  แสดงใหเห็นวาถึงแมจะมีการแบง
ขอบเขตทางภูมิศาสตรของชุมชนแลวก็ตาม  แตขอพิจารณาท่ีสําคัญคือความสัมพันธตอเนื่อง
ระหวางชุมชนภายในและภายนอกท่ีไรขอบเขตทางดานเวลาและสถานท่ีควรไดรับการพิจารณา
รวมดวย 
  ทฤษฎีจินตภาพของเมือง The Image of the City (Kevil Lyn. 2004)  เปนกระบวนการเรียบ
เรียงทางจิตของมนุษยท่ีมีตอสภาพแวดลอมกายภาพในชมุชน  เพือ่สรางความคุนเคยในการใน
สภาพส่ิงแวดลอมนั้น  โดยเนนถึงองคประกอบท่ีชวยในการจดจําสภาพแวดลอม 5 ประการ คือ 
เสนทาง(Path) ชุมทาง(Edge) ภูมิสัญลักษณ(Landmark) ชุมทาง/ชุมนุมชน(Node) และยาน(District)  
ทฤษฎีนี้ตอมา Amos Rapoport ไดช้ีใหเห็นขอบกพรองวาการเนนเพียงแตลักษณะทางโครงสราง
และเอกลักษณของส่ิงแวดลอมนั้นไมเพยีงพอตอการสรางความเขาใจจนเกิดเปนจินตภาพของเมืองได 
เชน เสนทางบางคนเขาใจวาเปนขอบเขตหรือชุมทาง/ชุมนุมชนถูกเขาใจวาเปนยาน เปนตน  
เนื่องจากพ้ืนฐานประสบการณของมนุษยในแตละพื้นท่ีมีความสามารถในการรับรูท่ีแตกตางกัน 
Amos Rapoport. 1969 จึงไดเสนอทฤษฎีความสัมพนัธระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม ท่ีกลาว
ตอเนื่องจากทฤษฎีจินตภาพของเมือง โดยใหความสําคัญกับการรับรูเฉพาะถ่ินหรือสัญญาณช้ีแนะท่ี
ใหความหมายชัดเจนสอดคลองกับลักษณะทางสภาพแวดลอมกายภาพจะสงผลตอพฤติกรรมของ
มนุษยในการสรางกระบวนการรับรูทางจินตภาพใหสมบรูณมากยิ่งข้ึน   
 ความสัมพันธระหวางชุมชนและการมีสวนรวมในการอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่นซึ่งเปน
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน  สอดคลองกับทฤษฎีความสัมพันธระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม  และ
ทฤษฎีจินตภาพของเมือง ในการสรางส่ิงสังเกตเพื่อใหเห็นความแตกตางไดงาย (Noticeable 
Difference) สามารถชวยเสริมจินตภาพไดดียิ่งข้ึน เนื่องจากส่ิงนั้นจะบอกถึงความหมาย (Meaning) 
งายตอการรับรู (Perception) สําหรับคนในทองถ่ิน โดยเฉพาะการพบเห็นมีผลดีท่ีสุดตอการรับรู 
เนื่องจากแนวทางการอนุรักษเพื่อความยั่งยืนมีความสัมพันธเกี่ยวของระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม
อยางแนนเฟน การสรางการรับรูของคนในชุมชนใหเขาใจตอสภาพส่ิงแวดลอมท่ีเปนอยู เขาใจถึง
ประโยชนและคุณคารวมกันในการสรางแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
ยอมสงผลดีตอการสรางสรรคการมีสวนรวมภายในชุมชนตอการพัฒนาแนวทางอนุรักษไดอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 



 

 

43 

แผนภูมิ 3.1 ความสัมพันธกฎหมายและทฤษฎีเพื่อสรางแนวทางการอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation Ladder Theory 
(ขั้นท่ี 6-8) 

-การเปนหุนสวน  
 (Partnership) 
-การใชอํานาจผานตัวแทน   
(Delegated Power) 
-การควบคุมโดยประชาชน     

ทฤษฎีความสัมพันธระหวางมนุษย
และส่ิงแวดลอม 

แนวทางการอนุรักษ 
เรือนไมพื้นถ่ิน 

 

พ.ร.บ. 
1) พ.ร.บ.โบราณสถานฯ 2535 
2) ระเบียบการอนุรักษฯ 2528 
3) พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 
4) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 
5) พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาฯ 2535 

กฎบัตรอิโคโมส 
1) The Venice Charter 1964 
2) Washington Charter 1987 
3) Charter on the Built Vernacular   
Heritage 1999  
 

ลักษณะชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร 

ลักษณะสภาพเรือนไมพื้นถ่ิน 
ในเขตเทศบาลเมืองแพร 
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3.2 ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรยัง

ไมปรากฏการศึกษาท่ีชัดเจน มีเพียงแตการศึกษาในภาพรวมท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวและ
การศึกษาประวัติศาสตรเบ้ืองตนท่ีอธิบายใหเห็นเพียงภาพรวมเทานัน้  ดังนั้นจึงกําหนดแนวทาง
การศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีลักษณะแนวทางสอดคลองกับ หลักการ ปญหาและ
ทฤษฎีท่ีมีการศึกษาแลวในขางตน   

งานวิจัยทองถิ่นโดยกลุมลูกหลานเมืองแพรโดยการสนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีอุตรดิตถ ทุนสนับสนุนองคการอนามัยโลก “โครงการการฟนฟูสํานึกทองถ่ินเพื่อรวมกนั
พัฒนาเมืองนาอยูในเขตกําแพงเมืองแพร”  เปนการศึกษาเพื่อคนหาเร่ืองราวขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละประวัติศาสตร ในปจจุบันของชุมชนภายในกําแพงเมืองแพร  วามีการรับรูและเขาใจ
อยางไร  เพื่อสรางประสบการณใหชุมชนในทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาเมืองใหนาอยู  
โดยอาศัยการเชื่อมโยงเร่ืองราวในอดีตกับสถานการณปจจุบัน ดวยการสัมมนานายอย การสํารวจ 
การมีสวนรวมในประเพณีพืน้ถ่ิน เพื่อใหชุมชนภาคภูมิใจในเอกลักษณและเห็นปญหาในดานตางๆ
ไปพรอมกัน  ผลของการศึกษาไดเกิดโครงการนาํรองเพ่ือรวมกลุมคนในชุมชนมาทํากิจกรรม
รวมกัน 

งานวิจยัช้ินนีมี้ขอเดนคือเทคนิควิธีการทําใหชุมชนเห็นคุณคาของชุมชนในการอยูรวมกัน  
เพื่อสรางแนวรวมในการพฒันาชุมชนภายในใหเขมแข็งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน  สวน
ขอสังเกตท่ีสําคัญตองานวิจัยช้ินนี้คือความตอเนื่องของการรวมตัวของกลุมวาจะมีการประเมินผล
และติดตามผลความสําเร็จไดอยางไร 

แนวทางในการปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ จากแนวความคิดของ (สิทธิพร ภิรมยร่ืน. 2546) 
ไดกลาวถึงกระบวนการอนรัุกษ (Conservation Process) มีแนวทางแตกตางกันในแตละประเทศ 
การอนุรักษควรมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนเพื่อจัดการและบริหารไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
ได โดยวิธีการอนุรักษ (Methods of Conservation) มีวธีิการหลายอยาง เชน  วิธีการทางกฎหมาย 
(Legal Method) ออกพระราชบัญญัติ การใชขอบัญญัติทองถ่ินแนะนําการออกแบบ (design 
guidelines) วิธีการทางการเงิน (Economic Methods) รัฐบาลใหเงินชวยเหลือ (Grant) การจัดต้ัง
กองทุนหมุนเวียน (Revolving funds) การลดหยอนภาษีเพื่อจูงใจอนรัุกษ (Tax incentive)  วิธีการ
แลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในการพัฒนา (Transfer of development rights-TDR) เปนตน 

การศึกษาช้ินนี้ตองการเสนอแนวทางเพ่ือลดความขัดแยงในการอนุรักษ  เพื่อใหชุมชน
ตระหนกัและมีสวนรวมในการพัฒนา (Public Participation) รับฟงความคิดเหน็จากประชาชน 
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(Public Hearing) ซ่ึงในกระบวนการอนรัุกษยอมมีความขัดแยงและอาจดําเนนิตอไปจนถึงข้ันตอน
การดําเนนิการตามแผน (Implementation) ได   

สอดคลองกับการศึกษาของสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์. 2538 การอนุรักษเมืองโบราณ: ศึกษา
เปรียบเทียบเมืองหลวงพระบางและเมืองเชียงใหม ซ่ึงไดกลาวถึงปญหาการอนุรักษเมืองเชียงใหมท่ี
ผานมาไดสรางปญหาใหกับชุมชนและส่ิงแวดลอม ดวยมาตรการทางกฎหมายท่ีไมมีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน ทําใหเมืองเชียงใหมมีความขัดแยงระหวางส่ิงเกากับส่ิงใหมอยูท่ัวไป  

ผูศึกษาไดใหความเหน็เพื่อเปนมาตรการเพ่ือการอนุรักษ โดยเสนอวิธีการทางกฎหมาย 
(Legal Method) โดยการออกพระราชบัญญัติ การใชขอบัญญัติทองถ่ินและแนะนําการออกแบบ 
(Design Guidelines) ในพืน้ท่ีเมืองเกาเมืองเชียงใหม ซ่ึงก็ปรากฏผลเปนรูปธรรมใน พ.ศ. 2533 
เทศบาลนครเชียงใหมไดออกเทศบัญญัติทองถิ่นเพื่อการอนุรักษเมืองเกาเปนคร้ังแรก ทําให
หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการตื่นตัวในการอนุรักษชุมชนพ้ืนถ่ิน 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล. 2537 ไดทําการศึกษา
โครงการจัดทําแผนการจัดการและอนุรักษสภาพแวดลอมเมืองเกาเชียงใหม เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเชิงอนุรักษ ขอบเขตการศึกษาคือ พื้นท่ีคูเมือง กําแพงเมือง และบริเวณภายในเมืองเกาและ
ศิลปกรรมสําคัญท่ีเกี่ยวของ โดยวิเคราะหดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธของพื้นท่ี
การศึกษา  เสนทางสัญจร  ความสัมพันธดานภูมิศาสตรการเมือง  ความสัมพันธดานทิวทัศนของ
เมือง  สถานการณดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ผลสรุปการศึกษาไดเสนอมาตรการการบริหารแผนการ
จัดการและอนุรักษโดยมาตรการทางดานกฎหมายตางๆ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาตาม
นโยบายและเปาหมาย  มาตรการดานการจัดการองคการ  ใหมีองคกรท่ีรับผิดชอบหลักเพื่อการ
ประสานงาน  มาตรการดานงบประมาณ   และมาตรการดานเวลาเปนข้ันตอนตามลําดับกอนหลัง 
สอดคลองกบันโยบาย  และท่ีสําคัญการประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของมีสวน
รวมในการโครงการ 
 และอีกแนวความคิดหนึ่งเพือ่การอนุรักษโดยสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2549  ไดนํา
แนวความคิดการจัดการภูมิทัศนเพื่อสรางแนวรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนทองถ่ิน ในการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ( Culture Landscape ) โดยใหความหมายถึงพื้นท่ีทางภูมิศาสตรอัน
ประกอบดวยแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกบั
พัฒนาการทางประวัติศาสตรและมีคุณคาทางดานความงดงามในพ้ืนท่ีนั้นๆ แบงประเภททรัพยากร
ออกเปนสองกลุมใหญ ๆ  คือทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม คํานึงถึงขีด
ความจํากดัในการรองรับของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง (Carrying Capacity ) มีองคประกอบท่ีสําคัญคือ 
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การมีสวนรวมของผูอยูอาศัยภายในพืน้ท่ีหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stake-Holder ) วิเคราะหหา
ความสําคัญ ( Significance ) เพื่อประเมินหาคุณคา (Value ) โดยมีเปาหมายผลสัมฤทธ์ิของการ
จัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม ความยั่งยืนของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  ชุมชนอยู
อาศัยในทองถ่ินอยางเปนสุข  สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของตนไดอยางเหมาะสม  ชุมชนเขมแข็ง  
และสืบทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ( Local Intelligent ) นํามาปรับใชกับสังคมรวมสมัยได 
 แนวคิดในการจัดภูมิทัศนวัฒนธรรมแบงไดเปน 3 ประเภทคือ ภูมิทัศนนําวัฒนธรรม ภูมิ
ทัศนและวัฒนธรรมมีลักษณะเดนรวมกนั และวัฒนธรรมนําภูมิทัศน โดยแนวความคิดหลักในการ
ปฏิบัติคือ การจัดการตองมีความระมัดระวังไมใหเกดิความเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลาย ตองทําความ
เขาใจกับชุมชนอยางถองแท   และการจัดการตองข้ึนอยูกับความตองการของชุมชน  แตขอควร
ระวังของการแนวคิดการจดัการภูมิทัศนวฒันธรรม มีความหม่ินเหมตอการเขาใจความหมายของ
ทรัพยากรทางดานวัฒนธรรมเปนไปในเชิงสัญลักษณ ซ่ึงทําใหเส่ียงตอการยึดติดทางแนว ความคิด
วัตถุนิยม ทําใหเกิดความขัดแยงในการเขาถึงการจัดการเพื่อผลประโยชนภายในชุมชนได 
 จากการศึกษาการอนุรักษอาคารในเขตเมืองเกา “เมืองยั่งยืนในเอเชีย: แนวคิดและ
ประสบการณจากเมืองนาราและบาหลี” โดย ดวงจนัทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง จากประเด็นการต้ัง
ขอสังเกตซ่ึงเปนมุมมองของประเทศท่ีพัฒนาแลวจากประเทศตะวันตกท่ีมุงแตแงทางกายภาพและ
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน แตไมพดูถึงความยั่งยนืทาง สังคม วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ โดยศึกษาจาก
กระบวนการอนุรักษเมืองนาราและบาหลี 

นาราเมืองหลวงเกาของประเทศญ่ีปุน มีกลุมอาคารเกาแกและสภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม เพื่อปกปองมรดกทางวัฒนธรรมญ่ีปุน ไดออกกฎหมายเพ่ือสงเสริมการเก็บรักษาอาคารท่ี
มีคุณคา (Law for the protection of cultural properties) ครอบคลุมการสงวนรักษาเขตอนุรักษท่ีมี
กลุมอาคารประวัติศาสตร   (Preservation Districts for Groups of Historic Buildings)  

ประชาชนในนารามีความเขาใจในมรดกทางวัฒนธรรมและทัศนียภาพเมือง การสราง
ทัศนียภาพเมือง การสรางอาคารใหม แกไข ตอเติม ซอมแซม เปล่ียนแปลงสีหรือเปล่ียนแปลง
รูปรางลักษณะของท่ีดิน โดยหนวยงานทองถ่ินซ่ึงมีเทศบาลไดออกมาตรการจูงใจ และลงโทษท่ี
ชัดเจน เชน การกําหนดผังเขตพื้นท่ีใชสอย กําหนดเขตจํากัดความสูง กําหนดเขตทิวทัศน กําหนด
และเพกิถอนส่ิงกอสรางในเขตอนุรักษและลักษณะการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม กําหนดหลักการ
การกอสรางและเปล่ียนแปลงตองใชโครงสรางไมแบบดัง่เดิม (Tradition Wooden Construction 
Methods) และกลมกลืนกับภูมิทัศนเมืองและเพื่อนบาน กําหนดวิธีการอนุรักษส่ิงกอสรางเกาและ
ส่ิงกอสรางใหม การสรางอาคารใหม (New Construction) การตอเติม (Extension) การซอมแซม
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ภายนอก (Repairment of the Outer Showing) การปรับปรุง (Remodeling) และการเปล่ียนแปลงสี 
(Changing of Colors) กําหนดข้ันตอนการใหความชวยเหลือทางเทคนคิและงบประมาณ   

จากมาตรการตางๆ ท่ีไดรับความรวมมือซ่ึงกันและกันภายในชุมชน สงผลใหเมืองนารา
ประสบความสําเร็จในการอนุรักษเมืองอยางยั่งยืนจนไดรับการคัดเลือกใหเปนมรดกโลก 
 และอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษท่ีบาหลีซ่ึงไดนําความเช่ือศรัทธาในบทบัญญัติของ
ศาสนาฮินดูในเร่ืองตรีตรรกนะ  (Tri Hita  Karana)   ซ่ึงเปนหลักความสัมพันธของสามส่ิงเพื่อ
ความอยูดี  (Three  Causes  of  Well-Being)  คือ  การรักษาความสัมพันธท่ีดีระหวางคนกับพระเจา  
ระหวางคนกับคน และระหวางคนกับส่ิงแวดลอม  จึงเปนท่ีมาของการออกกฎจังหวดัหมายเลข  4  
พ.ศ. 2539  ซ่ึงเปน “แผนสําหรับบริหารจดัการ การวางผังบริเวณ” (A Plan for A Layout)   โดย
กําหนดหลักการในการอนุรักษท่ีคํานึงถึงเร่ืองของ   Tri Hita Karana แบบสมัยใหม 
 การคํานึงถึงส่ิงแวดลอมทางจิตวิญญาณ   (Paryhangan Spiritual Environment) ไดแก 
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาตางๆ คํานึงถึงส่ิงแวดลอมทางสังคม (Pawongan-Social) 
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต และคํานึงถึงความยั่งยนืของส่ิงแวดลอม 
(Sustainability of Environment) ใหเกิดสมดุลการใชทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) และ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต (Manufactured Resources)   
 การควบคุมการกอสรางอาคารสูงและการเก็บรักษาภูมิทัศนของบาหลี  เปนไปดวยกฎจารีต
ทางวัฒนธรรม (Moral Law) เพราะคนยงัมีศรัทธาตอศาสนา จึงถือวา กฎของตรีตรรกนะเปนส่ิงท่ี
ตองธํารงไว เพื่อมิใหเปนการลบหลูพระเจาผูศักดิ์สิทธ์ิ และเพื่อควบคุมนักธุรกิจท่ีตองการสรางผล
กําไรมากโดยวิธีเอาเปรียบสังคมหากพิจาณาลักษณะของกฎท่ีอางอิงกบัหลักจารีตทางวัฒนธรรมซ่ึง
มีความสัมพันธกับความหนกัแนนทางจิตใจ อาจเขาขายตอการหม่ินเหมของการตีความท่ีอาจเกดิ
ความขัดแยงทางสังคมได ซ่ึงอนาคตอาจสงผลตอการอนุรักษในภาพรวมได 
 จากแนวทางการอนุรักษเมืองนาราและบาหลีซ่ึงใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการอนรัุกษ
เหมือนกนัและไดรับการยึดถือและปฏิบัติจากชุมชนอยางเครงครัดทําใหการอนุรักษสามารถดําเนิน
ไปไดอยางตอเนื่อง  แตขอแตกตางท่ีเห็นไดชัดของท่ีมาในมาตรการทางกฎหมายคือ เมืองนารามี
ท่ีมาของกฎหมายเพื่อการอนุรักษจากภาครัฐสวนกลางและทองถ่ินท่ีมีความคิดเหน็ท่ีสอดคลองกัน
ท่ีมีตอเมือง ประชาชนพรอมใจกนัทําใหการอนุรักษประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม  สวนท่ีมาของ
มาตรการทางดานกฎหมายของบาหลีมาจากความเช่ือถือและศรัทธาทางจิตใจในศาสนาเปนขอกาํหนด
เพื่อบัญญัติกฎหมายเพ่ือการอนุรักษดวยความเคารพในจารีตประเพณวีฒันธรรม บาหลีจึงคงความ
เปนเอกลักษณโดดเดนออกมาเปนรูปธรรมไดอีกแนวทางหนึ่ง แมวาท่ีมาของกฎหมายจะมีท่ีมาท่ี
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แตกตางกันแตผลลัพธท่ีไดเหมือนกนั  เพื่อใหเห็นภาพรวมของการวางแนวทางการอนุรักษเมือง
ตางๆ  ตามตาราง 3.3 
 
ตาราง 3.3 แนวทางและวิธีการอนุรักษจากกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา 

Case Study 

ประเภทท่ีอนุรักษ 

Conservation Categories 

วิธีการอนุรักษ 

Conservation Methods 

หนวยงานบริหารหลัก 

Main Authority 

เกาะรัตนโกสินทร 

ไทย 

พื้นที่ประวัติศาสตร

โบราณสถาน 

มาตรการกฎหมาย Legal Method 

 

คณะกรรมการฯสังกัด  

สํานักนายกรัฐมนตรี 

เชียงใหม 

ลานนา 

พื้นที่ประวัติศาสตร

โบราณสถาน 

มาตรการกฎหมาย Legal Method 

 

เทศบาลนครเชียงใหม 

Chiangmai Municipality 

หลวงพระบาง  

ลาว 

พื้นที่ประวัติศาสตร

โบราณสถาน 

มาตรการกฎหมาย Legal Method 

รัฐบาลใหเงินชวย Economic Method 

 

รัฐบาลกลางลาว 

Laos Government Center 

มรดกโลก  

นารา  

ญ่ีปุน 

ทัศนียภาพเมือง 

โบราณสถาน 

มาตรการกฎหมาย Legal Method 

รัฐบาลใหเงินชวย Economic Method 

การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียน Revolving funds 

แนะนําการออกแบบ Design guidelines 

สวนรวมภาคประชาชน Public Participation 

เทศบาลเมืองนารา 

Nara Municipality 

บาหลี  

อินโดนีเซีย 

พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ 

โบราณสถาน 

มาตรการกฎหมาย Legal Method 

จารีตประเพณี Moral Method 

จังหวัดบาหลี 

Bali Government  

  
 จากตารางทําใหทราบถึงแนวทางการอนุรักษเมืองตางๆ และระดับของผลความสําเร็จท่ี
เปนรูปธรรมและความยั่งยืนในการอนุรักษข้ึนอยูกับการมีหนวยงานที่มีอํานาจรับผิดชอบแบบ
บูรณาการท่ีชัดเจน  สามารถวางมาตรการเพ่ือกําหนดวิธีการอนุรักษมีแนวปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมี
ท่ีมาจากความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหเขามาเปนสวนรวมในการดําเนินงาน   
 
3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 

          ขอมูลและแหลงขอมูลแบงเปนสองสวน คือ ขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ  
          ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามในพื้นท่ีจริง จากการศึกษา

สภาพแวดลอมทองถ่ิน โดยการสังเกตและสํารวจสภาพปจจุบันของพื้นท่ีศึกษา เพื่อประเมินสภาพ
งานของพื้นท่ีและเรือนไมพืน้ถ่ินในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณผูมีประสบการณในชุมชน 
เชน นักวิชาการประวัติศาสตรทองถ่ิน  ลักษณะสภาพแวดลอมสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  ลักษณะของ
ชุมชน เปนตน 
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         ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลทางสถิติ เอกสารตางๆ ท่ีไดจากทางหนวยงานราชการ และ 
เอกชน เชน เทศบาลจังหวดัแพร สํานักงานผังเมือง และสํานักงานพาณชิยจังหวัดแพร  เปนตน 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลแบงข้ันตอนดังนี ้
1) การรวบรวมขอมูลดานเอกสาร (Documentation Data) ทําใหทราบปรากฏการณตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนในประวัติศาสตร เพื่อใชวางแนวทางใหไดภาพรวมท้ังหมด (Holistic View) 
2) การกําหนดเกณฑเพื่อคัดเลือกเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร เปนกรณีศึกษามี

หลักเกณฑการพิจารณา 2 ประเด็นดังนี ้
2.1) มีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณเรือนไมพื้นถ่ินดังนี้  
       - มีความสวยงามเปนเอกลักษณ จดัเปนวัฒนธรรมทางสถาปตยกรรม (Significant 

Architectural Culture) ของทองถ่ินเมืองแพรหรือ 
                     - เปนลักษณะอาคารใชไมเปนวัสดุหลักในการกอสรางซ่ึงเปนตัวแทน (Typical) ของ
รูปแบบท่ีแพรหลาย 

       - เรือนไมพื้นถ่ินนั้นมีความสําคัญทางประวัติศาสตร (Historic Role) มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในอดีตหรือ   
                     - เรือนไมพื้นถ่ินนั้นอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไปหรือเปนรูปแบบท่ีหาไดยาก (Scarcity) 

2.2) เรือนไมพื้นถ่ินนั้นมีลักษณะรวมในองคประกอบสภาพแวดลอมกายภาพบางประการ
ท่ีสงเสริมเอกลักษณทองถ่ิน ไดแก 

- เรือนไมพื้นถ่ินนั้นมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Areas) หรือต้ังอยู
ทามกลางพ้ืนท่ีมีคุณคาดานนิเวศวัฒนธรรม หรือ 

- เรือนไมพื้นถ่ินนั้นเปนองคประกอบรวมท่ีสงเสริมใหเกิดเสนขอบฟาและชองมอง
ทิวทัศน (Skylines and View Corridors) ในสภาพแวดลอมพื้นถ่ินใหดข้ึีน หรือ  
                     - เรือนไมพื้นถ่ินนั้นเปนองคประกอบสําคัญของยานหรือชุมชนยอย (Districts and 
Neighborhoods) ซ่ึงแสดงถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมพื้นถ่ิน หรือ 

- เรือนไมพืน้ถ่ินนั้นเปนสวนหนึ่งของภมิูทัศนถนน (Streetscapes)  อธิบายไดถึง
ลักษณะเฉพาะของถนนสายสําคัญในชุมชนได 
 3) การสํารวจภาคสนามในเขตเทศบาลเมืองแพรเพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ (Empirical 
Data) โดยมีวธีิการเก็บขอมูลดังนี้ 
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       3.1) การสังเกตโดยตรง (Observation) เพื่อคัดเลือกเรือนท่ีสมควรไดรับการศึกษาตาม
หลักเกณฑการคัดเลือกท่ีไดกาํหนดไวแลวเก็บขอมูลดวยการสังเกตโดยตรงอีกคร้ังเพื่อรวบรวมขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับลักษณะการอยูอาศัย องคประกอบสภาพส่ิงแวดลอมกายภาพของผูอยูอาศัยเรือนไม
ประเภทตางๆ  
       3.2) การสัมภาษณ (Interview) เพื่อสอบถามขอมูลเบ้ืองตน ประวัติความเปนมา ประวัติ
การปลูกสราง การเปล่ียนแปลงสภาพของเรือน ลักษณะการใชงาน สภาพความเปนอยูของเจาของ
และผูอยูอาศัยวาเปนเชนไร  
       3.3) การสํารวจรังวดัภาคสนาม  (Measure Field)  โดยเก็บขอมูลไดแก สถานท่ีต้ัง  ผัง
บริเวณ  การวางผัง  สภาพเรือน  ขนาดสัดสวน  องคประกอบสถาปตยกรรม  โครงสราง  วัสดุ  และ
ลักษณะแวดลอมทางกายภาพ โดยใช ตลับเมตร สายวัดในการวัดระยะระนาบตางๆ และบันทึกภาพ
เรือนไมดวยกลองถายรูป   
       จากการสํารวจภาคสนามขั้นตนในเขตเทศบาลเมืองแพรท้ังหมด 18 ชุมชน แตละ
ชุมชนมีเรือนไมพื้นถ่ินท่ีสอดคลองกับเกณฑการพจิารณาตามตาราง 3.4 
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ตาราง 3.4 จํานวนเรือนไมพื้นถ่ินในแตละประเภทในแตละชุมชน 
ชุมชน 

Community 

เฮือนบาเกา 

Local Wooden House 

เรือนไมรานคา 

Wooden Shop house 

เรือนขนมปงขิง 

Ginger Bread House 

เรือนไมประยุกต 

Applied Wooden House 

รวม 

(หลัง) 

1.ชุมชนเชตวัน 0 0 0 1 1 

2.ชุมชนพระนอน 2 2 0 1 5 

3.ชุมชนพระหลวง 0 0 2 1 3 

4.ชุมชนหัวขวง 0 1 1 4 6 

5.ชุมชนบานใหม 0 0 1 2 3 

6.ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 1 3 4 

7.ชุมชนพระรวง 4 0 1 0 5 

8.ชุมชนรองซอ 5 0 0 0 5 

9.ชุมชนนํ้าคือ 0 7 2 3 12 

10.ชุมชนเหมืองหิตตนธง 0 8 0 2 10 

11.ชุมชนเหมืองแดง 0 0 0 0 0 

12.ชุมชนวัดชัยมงคล 0 2 0 0 2 

13.ชุมชนสระบอแกว 0 0 0 2 2 

14.ชุมชนเพชรรัตน 0 0 0 0 0 

15.ชุมชนเหมืองหิต-

พัฒนา 

0 1 0 0 1 

16.ชุมชนทุงตอม 2 2 0 1 5 

17.ชุมชนศรีชุม 0 2 0 5 7 

18.ชุมชนพงษสุนันท 1 0 1 0 2 

รวม 14 25 9 25 73 

 ท่ีมา จากการสํารวจโดยผูวิจยั วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2550 

 
จากตาราง 3.4 พบวาบริเวณภายในกําแพงเมืองเกาในชุมชน พระนอน พระรวง มีเฮือนบา

เกามากท่ีสุด และเรือนไมประยุกตพบในชุมชนวัดหวัขวงมากท่ีสุด บริเวณนอกกําแพงเมืองเกา
บริเวณชุมชนน้ําคือพบเรือนไมรานคามากท่ีสุด สวนเฮือนบาเกาพบบริเวณชุมชนรองซอและทุงตอม 
มากท่ีสุด และเปนท่ีนาสังเกตวาบริเวณชายขอบดานทิศตะวนัออกของแนวเขตเทศบาลฯมีจํานวน
เรือนไมพื้นถ่ินตามเกณฑการพิจารณานอยมากหรือไมมีเลยในชุมชน เหมืองแดง เพชรรัตนและ
เหมืองหติ-พัฒนา ซ่ึงชุมชนบริเวณน้ีสวนใหญเปนชุมชนท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานข้ึนใหม ดงันั้นการศึกษา
วิจัยในคร้ังนีจ้งึประกอบไปดวยเรือนไมพืน้ถ่ินจํานวน 73 หลัง  
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    4) ทําการวิเคราะหเพื่อคนหาลักษณะเดนของเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภท โดยแบงหัวขอ
การวิเคราะหดงันี้ 

   4.1) ลักษณะการวางผังและการจัดพืน้ท่ีหรือท่ีวางทางสถาปตยกรรม 
   4.2) ลักษณะรูปทรงและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   4.3) ลักษณะรูปแบบโครงสราง 

  4.4) องคประกอบงานสถาปตยกรรม วัสดุ และลักษณะศิลปกรรมตกแตงเรือน 
5) จัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทําการเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 

     5.1) แบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลสภาพภายใน (Internal Questionnaire) ความเปนมา 
สภาพการอยูอาศัย ลักษณะกายภาพท่ัวไปของเรือนไมพืน้ถ่ิน ความพึงพอใจในสภาพการอยูอาศัย
และทัศนคติตอเรือนไมพื้นถ่ิน ทัศนคติตอแนวทางการอนุรักษ ความรูพื้นฐานทางดาน
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน โดยสอบถามจากผูเปนเจาของกรรมสิทธ (Owner) หรือผูอยูอาศัย จํานวน 73 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    5.2) แบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลสภาพภายนอก (External Questionnaire) เพื่อเก็บ
ขอมูลทัศนคติผูมีสวนไดสวนเสียในการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน เชน องคกรปกครองระดับทองถ่ิน 
สวนราชการท่ีเกี่ยวของ  บานขางเคียง  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร  นักวิชาการ  นักทองเท่ียว
ชาวไทยและตางประเทศ เปนตน  เพือ่ใหไดขอมูลท่ัวถึงจึงใชวิธีทําการสอบถามแบบ โดยการ
กําหนดกลุมตัวอยาง (Sample) ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ Stratified Random ประชากรที่เลือกจะ
ไดประชากรภายในกลุมคลายกันระหวางกลุม โดยกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับบุคคลภายนอก
จํานวน 100 ตัวอยาง  แลวแยกกลุมตัวอยางของบุคคลภายนอกเปนสองสวน คือ กลุมบุคคลหรือ
องคกรท่ีเปนคนมีถ่ินกําเนดิในทองถ่ินนั้น และกลุมบุคคลหรือองคกรท่ีไมใชเปนคนพ้ืนถ่ินและมี
ถ่ินกําเนิดตางถ่ิน 
 

Internal Questionnaire 
(Owner 73 Persons) 

ลักษณะกายภาพเรือน 

ความพึงพอใจการอยูอาศัย 

 

ทัศนคติตอการอนุรกัษ 
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การวิเคราะหขอมูล (Analysis methods)  
                 เรียบเรียงจัดหมวดหมูขอมูลเพือ่สรุปผลการวิจัย  กําหนดแนวความคิดเพือ่การวิเคราะห
โดยแบงออกเปน 3 ประเดน็หลักดังนี ้
                 1) ความสัมพันธระหวางเรือนไมพื้นถ่ินกับเรือนไมพืน้ถ่ิน เพื่อคนหาลักษณะการ
เปล่ียนแปลงการใชงาน รูปแบบ รูปทรงทางสถาปตยกรรม รวมท้ังพัฒนาการของเรือนไมพื้นถ่ินใน
แตละประเภทวามีลักษณะการแปรเปล่ียนสภาพสงอิทธิพลถึงกันอยางไร   
   2) ความสัมพันธระหวางเรือนไมพื้นถ่ินกับสภาพแวดลอม เพื่อคนหาความสัมพันธ
ตอเนื่องของสภาพส่ิงแวดลอมกายภาพที่ต้ังของเรือนไมพืน้ถ่ิน ในแตละประเภทเรือนไมพื้นถ่ินวามี
องคประกอบอะไรบาง มีลักษณะเฉพาะทางส่ิงแวดลอมอยางไร      
                 3) ความสัมพนัธระหวางเรือนไมพื้นถ่ินกบัชุมชน เพือ่คนหาสถานะและบทบาทของ
เรือนไมพื้นถ่ินแตประเภทมีผลตอสังคมในชุมชนทองถ่ินอดีตจนถึงปจจุบันอยางไร 
 โดยประเด็นการวิเคราะหท้ังสามขอ  จะนําไปสูการอธิบายตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 
 
 
 

Local External Questionnaire 

ความพึงพอใจทาง
สุนทรียภาพ 

 

ทัศนคติตอการอนุรกัษ 

 

ผูบริหารเทศบาลแพร(5) 
 

ผูนําชุมชน(10) 
 

นักวิชาการทองถิ่น พระสงฆ(10) 
 

ประชาชนในทองถิน่(20) 
 

ลักษณะกายภาพเรือน 

ความพึงพอใจการอยูอาศัย 

 
ความพึงพอใจการอยูอาศัย 

 

External Questionnaire 
 

หัวหนาราชการสวนกลาง(5) 
 

อาสาสมัครทองถิน่(5) 
 

สนง.วัฒนธรรม จ.แพร(5) 
 

องคกรเพื่อการอนุรกัษ(5) 
 

นักวิชาการ,นักศึกษา (15) 
 

นักทองเที่ยวไทยและเทศ(20) 
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แผนภูมิ 3.2 กรอบแนวทางการศึกษาเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดแยกประเภท 
เรือนไม 
1.เฮือนบาเกา 
2.เรือนไมรานคา 
3.เรือนขนมปงขิง 
4.เรือนไมประยุกต 

แนวทาง 
การอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่น 

แนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร 

1. Local House Conservation  
2. Local Environment 
Conservation 
3. Local Community 

Public Hearing 

Local Governmental 
Hearing 

Owner Hearing 

หลักเกณฑการพิจารณา 
1. Aesthesis 
2. Typical 
3. Scarcity 
4. Historic 

องคประกอบรวมการพิจารณา 
1. Natural Areas 
2. Skylines 
3. Districts 
4. Streetscapes 

หลักการและแนวทาง
อนุรักษ 
1. กฎหมายไทย 
2. ICOMOS Charter 
3. Theories 
4. Case Study 

กระบวนการอนรุกัษ 
1. Restoration 
2. Rehabilitation 
3. Conservation 
4. Relocation 
 

Data Collection 
1. Documentary 
2. Observation 
 

สํารวจคัดเลือก 
เรือนไม 

เพื่อเปนกรณีศึกษา 
จาก 18 ชุมชน 

ไดเรือนไมที่เขาเกณฑ
ฯ  73 หลัง 

 
 
Primary 
Analysis 
 

 
 

Final 
Analysis 
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               เสนอแนะแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน โดยใชความสัมพันธแบบบูรณาการ 3 
ประการ คือ 
                1) การอนุรักษสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ิน โดยพิจาณาขอมูลจากการวิเคราะหและ
กระบวนการอนุรักษ (Conservation Process) 
                2) การอนุรักษสภาพแวดลอมเรือนไมพื้นถ่ิน      โดยพิจารณาจากหลักการบูรณาการของ
อีโคโมส กฎหมาย และกรณศึีกษา เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษสภาพแวดลอมนั้น 
                3) การอนุรักษชุมชนของเรือนไมพื้นถ่ิน โดยพิจารณาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
สรางความสัมพนัธแบบบูรณาการ ระหวางเรือนไมพื้นถ่ิน สภาพแวดลอม และชุมชนใหสามารถ
สรางวิถีทางในการอนุรักษเพื่อใหอยูรวมกันไดภายในสังคมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร
อยางยั่งยืน 
                 
                เรียบเรียงสรุปผล  ขอบกพรองในการศึกษา  ขอเสนอแนะในการศึกษาข้ันตอไปและ
นําเสนอผลการวิจัยเสนอตอคณะกรรมตรวจงานวิจยั  
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แผนภูมิ 3.3 ข้ันตอนและกรอบแนวคิดในการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการความเปนมาและความสําคัญเร่ืองท่ีทําการศึกษา 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

มิติทางดานเนือ้หาท่ีทําการศึกษา 

มิติทางดานพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ทบทวนแนวคิด และ ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษา 

- ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีศึกษา  
ในเชิงประวัติศาสตร การตั้งถ่ิน
ฐาน เอกลักษณทางสังคม 
- สํารวจลักษณะประเภทเรือน 
- สภาพแวดลอมกายภาพของเรือน 
- สภาพแวดลอมชุมชนของเรือน 

การศึกษารายละเอียดและ 
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

- ลําดับยุคสมัย เทียบพัฒนาการ  
- การเปล่ียนแปลง กายภาพของ
ระดับพื้นท่ีและระดับเมืองโดยรวม 
- วิเคราะหความสัมพันธการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบเชิงพื้นท่ี 
กับสภาพทางกายภาพ  
-ลักษณะเดนของเรือนไมพื้นถ่ิน 
-ลักษณะเดนของสภาพแวดลอม 
-ลักษณะเดนของชุมชน 
-ปจจยัอิทธิพลสงผลตอพัฒนาการ
เปล่ียนแปลง 
-แนวทางการอนุรักษเรือนไมฯ 

การสังเคราะหประเภทของ
ลักษณะเฉพาะเรือนไมพื้นถ่ิน

ส่ิงแวดลอม และชุมชน 

สรุปและเสนอ 
แนวทางการอนุรักษ 

เสนอรายงานผลการวิจัย 


