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บทคัดย่อ
 ในการประเมนิคณุคา่สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง นกัวจิยัมกัมอีสิระในการเลอืกใชว้ธิแีละเครือ่งมอืวจิยัเชงิปรมิาณและ/
หรือเชิงคุณภาพเพื่อทำาการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นสำาคัญคือ ตัวชี้วัดที่ถูกเลือกใช้เหล่านั้นได้เปิดเผยปัญหา
หรอืผลกระทบทีม่ตีอ่การดำารงคณุคา่อนัควรนำาไปพจิารณาเพือ่การพฒันาของพืน้ทีน่ัน้หรอืไม ่บทความชิน้นีมุ้ง่นำาเสนอ
การทบทวนตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพเพือ่ประเมนิคณุคา่ส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมในพืน้ทีซ่อ่นเรน้ปัญหา ซึง่การทบทวนนีอ้าจกอ่
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นท่ี ซ่ึงนักวิจัยและผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจถึงคุณค่าและภัยคุกคามต่อคุณค่าของพื้นที่
นั้นโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน และอาจเสนอแนะมาตรฐานเพื่อการประเมินที่มี
ความยืดหยุ่นและสามารถนำาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับมิติต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และคณุภาพชวีติโดยรวมของแต่ละพืน้ที ่การนำาเสนอบทความชิน้นีใ้ชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั
อื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมักระบุมิติของปัญหาการดำารงคุณค่าวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เผชิญอยู่อย่างผิวเผิน พร้อมทั้งนำาเสนอ
ตัวอย่างของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นและได้ผ่านการทดลองมาแล้วในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในบาง
พื้นที่ ตัวชี้วัดท่ีผ่านการทดลองเหล่าน้ีได้ช่วยดึงมิติอื่น ๆ ของปัญหาในพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำารงคุณค่าวิถีชีวิต
ของมนษุยใ์นสภาพแวดลอ้มนัน้ใหเ้ปดิเผยตวัตนอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ เชน่ ความหลากหลายของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ความใกลช้ดิกนัในสงัคม เอกลกัษณย์า่นและความสบืทอดตอ่เนือ่งของคณุคา่วฒันธรรม อนัเปน็ผลดตีอ่การคดิวเิคราะห์
ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะขยายตัวอันเนื่องมาจากส่ิงท่ีมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ จนอาจถูกละเลยไม่เอาใจใส่
และส่งผลเสียในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

Abstract

 A researcher who intends to assess the values of a particular built environment often has the freedom 

to choose the methods and tools to suit the research’s quantitative and/ or qualitative approaches in surveys, 

data collection and analyses. An important issue is whether the chosen indicators are able to reveal the 

problems or impacts on the maintenance of the values that should be considered for the area’s development. 

This article aims to review the use of qualitative value-assessment indicators to identify ‘hidden’ dimensions 

of cultural environment in areas undergoing regeneration. This review may benefit the community-based 

development of any areas where the inhabitants and researchers understand the area’s values and the threats 

to those values in the current and changing environment. It may also suggest some standards of assessment 

that are flexible and can be properly adjusted to each individual area’s built environment and its social, 
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economic, cultural and quality of life dimensions. This article uses a literature review and other relevant re-

search examples to show the qualitative indicators that were tested in built environment research on some 

areas. These areas were often developed with only a superficial identification of problems. The proposed and 

tested indicators helped bring various dimensions of the environment and way-of-life issues to the surface, 

such as economic diversity, social cohesion, place identity and continuity of cultural values. The identification 

of these issues prior to the expansion of the area’s development would benefit the analysis of sensitive 

problems that might otherwise be neglected because of their intangibility. 
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สรา้งสมดลุวถิชีวีติหรอืการดำารงความเปน็อยูข่องชมุชน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการพฒันาหรอืความเปลีย่นแปลง
อื่นใดในพื้นท่ี และข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับประเด็น
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ดังกล่าว มักประสบ
ความยากลำาบากในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เหตุผล
ในเบื้องต้นอาจเป็นเพราะถูกละเลยได้ง่ายที่สุดใน
แนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งหวังผลลัพธ์ด้านความมั่งค่ัง
ทางการเงินและการเพิ่มขึ้นของส่ิงปลูกสร้างที่บางกรณี
อาจเกินเลยจากความจำาเป็นขั้นพื้นฐานไปมาก รวมไป
ถึงหลายกรณีท่ีอาจเกินเลยขีดจำากัดด้านคุณค่าและ
ทรัพยากรที่ตนเองมี อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เกิดปัญหาด้าน
ความขดัแยง้กบัวถิชีวีติ ทีถ่กูซอ่นเรน้ไวม้ากมายในพืน้ที่

2. นิยามและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม
 วัฒนธรรม

 วัฒนธรรม เป็นคำาศัพท์ที่ถูกใช้โดยทั่วไป แต่มัก
ไม่ได้มีการระบุนิยามไว้สำาหรับการวิเคราะห์ภายใต้
บริบทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการนิยามคำาว่า 
วัฒนธรรม ในวรรณกรรมฝั่งโลกตะวันตกมักพบมากใน
งานวชิาการดา้นมานษุยวทิยา (Kuper, 1999) โดยทัว่ไป
มีการพิจารณาว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนนิวถิชีวีติของมนษุย ์ซึง่รวมไปถงึสิง่ปลกูสรา้งหรอื
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโดยฝีมือมนุษย์ด้วย อย่างไรก็ดี 
ในบางแนวคิดทางมานุษยวิทยาได้ให้ข้อคิดเห็นในราย
ละเอียดว่า สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างนั้นแม้จะก่อสร้างโดย
ฝีมือมนุษย์ แต่การคิดออกแบบใหม่นั้นโดยแท้จริงแล้ว
ไมม่ ีเนือ่งจากรปูแบบและการใชง้านนัน้เปน็สิง่ทีส่บืทอด
ต่อกันมาในตัวมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่น (tradition) ไม่ต่าง
อะไรไปจากนกหรือกระรอกที่รู้ว่าวิธีการทำารังหรือรูอยู่
อาศัยน้ันเป็นอย่างไร (Ingold, 2000) เพียงแต่อาจเปล่ียน
วสัดุและเทคนคิบางอยา่งทีใ่ชไ้ปตามสภาพการณ ์ซึง่ใน
กรณีของมนุษย์การติดเครื่องปรับอากาศหรือต่อเติม
ห้องน้ำาหรือโฮมเธียเตอร์บนเรือนไทยประเพณี หรือใช้
วสัดกุอ่สรา้งอืน่ นอกเหนอืจากไมก้ไ็มไ่ดห้มายความวา่
ส่ิงก่อสร้างนั้นไม่ใช่งานพื้นถิ่น ตราบใดที่รูปแบบการ
ดำารงวิถีชีวิตบนเรือนนั้นยังมีความต่อเนื่องกับคนรุ่น
ก่อนหน้านี้อยู่ (Orbasli, 2000; Vellinga, 2006)

 นีจ่งึเปน็ทีม่าของนยิามคำาวา่ “วฒันธรรม” ทีถ่กู
ใชใ้นแวดวงการวจัิยด้านส่ิงแวดลอ้มสรรคส์รา้ง เชน่ งาน

1.  บทนำา

 การพัฒนาพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงโดยไม่ได้สำารวจถึง
ต้นเหตุแห่งความไม่มีประสิทธิภาพในผลลัพธ์ท่ีปรากฏ
อยู่ ย่อมละเลยการระบุปัญหาที่แท้จริงที่ควรต้องนำามา
พิจารณาแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
วิธีการและเครื่องมือในการทำาวิจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเท่าที่มีอยู่ใน
ปจัจบุนัลว้นถกูนำาไปปรบัเปลีย่นใชต้ามแตว่ตัถปุระสงค์
ในการแกไ้ขปญัหาทีแ่ตกตา่งกนั อยา่งไรกด็ ีการกำาหนด
ตัวแปรหรือตัวชี้วัดในการหาคำาตอบของการวิจัยย่อมมี
ความสำาคัญสูงสุด ซึ่งนักวิจัยอาจมีการทบทวนวรรณ 
กรรมและเลือกวิธีการและเครื่องมือ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัว
ชี้วัดในการวิเคราะห์หาคำาตอบที่แตกต่างกันออกไป
 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเกิดขึ้นและดำารงอยู่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน
พัฒนาการของพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ใดก็ตามอาจไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของมนษุยไ์ดพ้รอ้มกนัในทกุมติิ 
อันนำามาสู่ความไม่สมดุลหรือไม่ย่ังยืนของการพัฒนา
พื้นที่นั้น โดยท่ัวไปแล้วการพัฒนาอย่างยั่งยืนควร
ประกอบด้วยมิติหรือองค์ประกอบสามอย่าง คือ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Hall, 2000) ซึ่งมักหมายถึง 
ชุมชนและวิถีชีวิต สมดุลการใช้ทรัพยากร และองค์
ประกอบด้านกายภาพของพื้นที่ตามลำาดับ ตัวชี้วัดเพื่อ
การประเมินคุณค่าหรือผลกระทบที่มีต่อพื้นท่ีในด้าน
เศรษฐกจินัน้ มกัใชต้วัชีว้ดัเชงิปรมิาณและสถติวิเิคราะห ์
ซึง่มีความชดัเจนและจบัตอ้งไดม้ากทีส่ดุ และโดยทัว่ไป
มักใช้แนวทางวิจัยแบบการสืบหาราคาหรือส่ิงแลก
เปลี่ยนท่ีย่อมจ่ายหรือเสียได้เพ่ือแลกกับทรัพยากร 
(willingness to pay) ในขณะท่ีองค์ประกอบด้าน
กายภาพมักใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเช่นกัน ยกตัวอย่าง
เช่น คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประเมินผลกระทบส่ิง
แวดล้อม (environmental impact assessment) และ
การวเิคราะหใ์นเชงิสถติดิา้นความคดิเหน็ของประชาชน
ในพื้นที่ เป็นต้น (Avrami et al., 2000)

 อย่างไรก็ดีการประเมินคุณค่าของพื้นที่ในมิติ
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่ได้มีเพียง
แนวทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และส่วนมากจำาเป็น
ต้องอาศัยข้อมูลวิเคราะห์เชิงคุณภาพเข้าเสริมผลการ
วเิคราะหเ์พือ่สรปุผลและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 
ซึ่งโดยมากแล้วมักเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
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วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง โดยมักให้
ความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพฤติกรรมการใช้สอยพ้ืนที่ อันมีองค์
ประกอบย่อยที่เกี่ยวเน่ืองกัน เช่น รูปแบบการจัดวาง
สิ่งของ การรับรู้ความหมายของพื้นที่ การสื่อสารลำาดับ
ความสำาคญั และเงือ่นไขดา้นการรบัรูเ้วลาในพ้ืนที ่(เชน่ 
ความแตกตา่งระหวา่งการรบัรูผ้า่นปฏทินิสากลซึง่มกีาร
ระบุวันหยุดและวันทำางาน และปฏิทินจันทรคติที่มีวัน
สำาคัญทางศาสนาและวันมงคลสำาหรับประกอบพิธี – 
ผู้เขียน) เป็นต้น (Rapoport, 1977; 1982; Zerubavel, 

1997) ในแง่หนึ่ง องค์ประกอบด้านการรับรู้ความหมาย 
การสื่อสารลำาดับความสำาคัญ และการรับรู้เวลาในพื้นที่
นั้นเป็นข้อมูลที่จับต้องไม่ได้ แต่ในอีกแง่หน่ึง ตัวชี้วัด
ที่สามารถระบุองค์ประกอบเหล่าน้ีสามารถทำาการเก็บ
ข้อมูลได้ไม่ต่างไปจากข้อมูลด้านรูปแบบการจัดวางสิ่ง
ของมากนัก เช่น การใช้วิธีสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม
การใช้สอยในพื้นที่และการสอบถามสัมภาษณ์ความคิด
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมท่ีได้จดบันทึกไว้น้ัน 
ดังที่ยกตัวอย่างมานี้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมจะสามารถถูกนำามาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ผ่านองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวเนื่องกันดังกล่าว
 อยา่งไรกต็ามเปน็ทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไปวา่ สิง่แวดลอ้ม
วัฒนธรรมนั้น มักถูกจัดให้อยู่ในหมวดใดหมวดหน่ึง 
ระหว่างเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
เช่น ในแวดวงนักวิชาการด้านการจัดการมรดกวัฒน- 
ธรรมมักแยก tangible และ intangible cultural 

heritage ออกจากกนัโดยเชือ่วา่จะทำาใหก้ารคดิวเิคราะห์
ดา้นคณุคา่และดา้นปญัหาผลกระทบตอ่การดำารงอยูน่ัน้ 
สามารถพัฒนาได้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี (ICOMOS, 1999; McKercher 

& du Cros, 2002) โดยปัญหาผลกระทบส่วนใหญ่มัก
มาจากการพฒันาโดยไมน่ำาทรพัยากรมาสบืหาคณุคา่ที่
เปน็ของทอ้งถิน่ (local value) กอ่นนำาไปใช ้หรอืการสือ่
ความหมายของทรัพยากรดังกล่าวโดยไม่ตรงกับความ
คิดหรือความเชื่อของท้องถ่ิน (Jokilehto, 1999; 

Smith, 2006) หรือโดยไม่ให้ความสำาคัญกับคุณค่าทาง
จิตใจ (emotional value) ตามการรับรู้และความเข้าใจ 
(recognition) ของผู้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถ่ินน้ัน 
เช่นในประเด็นเรื่อง เอกลักษณ์ (identity) และความ
สืบทอดต่อเนื่อง (continuity) ของมรดกวัฒนธรรม 

(Feilden, 1979; Feilden & Jokilehto, 1998) หรืออาจ
กลา่วรวมไดว้า่ คอืประเดน็การอนรุกัษท์างสงัคม (social 
conservation) ทีค่วรจดัใหม้อียูค่วบคูก่บัการอนรุกัษท์าง
กายภาพในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง (Appleyard, 1979) 
ที่มักถูกแทรกแซงด้วยการท่องเที่ยวอันเป็นกิจกรรมที่
มักเกิดขึ้นล่วงหน้าและดำาเนินไปอย่างเข้มข้นก่อนท่ีจะ
มกีารวางแผนวเิคราะหค์ณุคา่ของพืน้ทีเ่พือ่นำามาพฒันา
และควบคุมจัดการได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดทำา
แผนผังเบื้องต้นที่แสดงองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ส่ิงปลูกสร้างและพื้นที่ว่าง รวมทั้งระบุการ
ใช้สอยต่างช่วงเวลา และการรับรู้ความหมายกับการให้
ลำาดับความสำาคัญโดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของ
คนในพื้นที่โดยละเอียด
 การทบทวนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินที่แสดง
องค์ประกอบย่อยของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของความพยายามในการแยกองค์ประกอบของ
คำาว่าวัฒนธรรม เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการเก็บ
ข้อมูลองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องและนำามาวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการสร้างและเลือกใช้
ตวัชีว้ดัในพืน้ทีง่านวจิยัทีค่าบเกีย่วระหวา่งงานวจิยัดา้น
สังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเช่นนี้ ยังมี
ระเบียบวิธีและเครื่องมือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้
เบื้องต้นด้านจิตวิทยาสภาพแวดล้อม มานุษยวิทยา 
สถาปัตยกรรม การผังเมือง และอื่น ๆ อีกมากมายให้
ค้นหาและเลือกใช้อย่างเหมาะสม ดังที่งานวิจัยในรูป
แบบสหวิทยาการหนึ่ง ๆ ควรจะเป็น แต่การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ เช่น ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม (social impact assessment) ซึ่งเป็นองค์
ประกอบหลกัอกีสว่นหนึง่ของการประเมนิผลกระทบสิง่
แวดลอ้มในภาพรวม มกัถกูละเลยอนัเนือ่งมาจากปจัจยั
ด้านการจับต้องไม่ได้ (Barrow & Christopher, 1997) 
หรือในการประเมินคุณค่าส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม งาน
วิจัยของ Getty Conservation Institute (Avrami et al., 

2000; de la Torre, 2000) ได้ระบุว่าการสร้างตัวชี้วัด
เพื่อประเมินคุณค่าหรือผลกระทบต่อคุณค่านั้นในเชิง
คุณภาพยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอีกมาก ในขณะที่
การพฒันาและการจดัการในพืน้ทีจ่รงิทัว่โลก ณ ปจัจบุนั 
ต่างดำาเนินการไปด้วยแนวความคิดแต่ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่
จำาเป็นต่อการประเมินเหล่านี้แต่อย่างใด
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3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อประเมินคุณค่า
 สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

 ในส่วนที่ เหลือของบทความน้ี เป็นการยก
ตัวอย่างกรณีของชุมชนเมืองที่มีนัยสำาคัญของการ
พัฒนาพื้นที่โดยใช้สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเป็นทรัพยากร
หลักในการพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองเลือกใช้ตัวชี้วัด
ที่มีการแยกองค์ประกอบย่อยมาจากแนวความคิดที่
เกีย่วขอ้งกบันยิามคำาวา่ วฒันธรรม หลายแนวความคดิ 
และใช้วิธีวิจัยและเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพท่ีแตกต่าง
กันไปตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี (Creswell, 

1994; 1998) รวมทัง้การใชส้ถติวิเิคราะหเ์บือ้งตน้ในบาง
กรณี เช่น กรณีเมืองหลวงพระบาง และเมืองโฮ่ยอัน แต่
จะมุ่งเน้นอธิบายเฉพาะมิติของการวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพท่ีช่วยเติมเต็มในส่วนของผลการวิเคราะห์ที่
ทำาให้เกิดผลสรุปและข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
 โดยทัว่ไปแลว้การเกบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ทีม่กัประกอบ
ไปด้วยข้อมูลแผนที่ ซึ่งรวมองค์ประกอบด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนนและรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ  และข้อมูลประกอบอื่น ๆ  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การใช้สอยอาคารและ
พื้นที่ว่าง ความหนาแน่นของการอยู่อาศัย เป็นต้น ดังที่
ปรากฎอยู่ในวิธีการใช้เครื่องมือด้านสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ์(Geographical Information System – GIS) 
ซึง่มีประโยชนอ์ยา่งมากตอ่การจดัทำาขอ้มลูพืน้ฐานด้าน
การผังเมือง แต่ความชัดเจนในรายละเอียดของข้อมูล
ประกอบอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิชวีติของมนษุย์
มีความซับซ้อนและมักไม่สามารถกำาหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น ในการวิจัย
ด้านเคหะการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างท่ีอาศัยอยู่ แนว
ความคดิเรือ่งคณุภาพชวีติคอ่นขา้งมคีวามชดัเจน แตส่ิง่
ทีเ่ปน็ปญัหาคอืตวัชีว้ดัภายใตแ้นวคดิเรือ่งคณุภาพชวีติ 
เช่นในประเทศสหราชอาณาจักร แนวคิดเรื่องคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชนเมืองในช่วงทศวรรษท่ี 1980 อ้างอิง
องค์ประกอบท่ีผูกโยงกับวิถีชีวิตของชนชั้นกลางขึ้นไป 
เช่น การมีร้านค้าวัตถุโบราณและร้านอาหารหรูหราบน
ถนนย่านการค้าในเมือง (Mohan and Twigg, 2007) 
แต่ในภายหลังได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วการมีผับ (public 

house – Pub) ซึ่งเป็นสถานที่ขายและนั่งดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ์ละรบัประทานอาหารราคาถกูในบรรยากาศ
ทีม่กัตกแต่งเหมอืนบา้นหลงัเล็ก ๆ  หรอือาจตกแตง่แบบ
ทันสมัยก็ตาม เป็นตัวชี้วัดสำาคัญท่ีทำาให้ย่านพักอาศัย
นั้นมีความน่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการรับรู้โดย
คนในชุมชน
 ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มีการหยุดนิ่ง และ
การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองได้มีการ
พัฒนาไปมากในปัจจุบัน โดยรวมเอาแนวคิดที่ยังไม่มี
ความชัดเจนอีกทั้งไม่สามารถระบุรายละเอียดของตัวชี้
วัดที่สามารถใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้อย่างรอบ
ด้านนัก เช่น แนวความคิดเรื่อง sense of community 

และ sense of place ซึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร
ได้มีการระบุไว้ในเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชนเมืองว่า
เป็นส่ิงทีม่คีวามจำาเป็นอยา่งยิง่ แต่เวน้ในรายละเอียดไว้
ซึ่งสามารถนำาไปวิจัยต่อเนื่องได้อีกมากมาย (English 

Heritage, 1997) เชน่ ในงานวจิยับางชิน้มกีารใชต้วัชีว้ดั
เรือ่งการรบัรูปั้ญหาในพืน้ที ่และความต้องการทีเ่กนิกวา่
ความจำาเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต รวมไปถึงความผูกพัน
กับย่านที่อยู่อาศัย (place attachment) และความภาค
ภมูใิจในตนเอง (self-esteem) จากการอยูอ่าศยัในพืน้ที่
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นต้น 
(Lewicka, 2008; Mannarini et al., 2006) โดยแนวคิด
เรื่อง sense of place นี้ ยังมีความผูกพันกับแนวคิด
เรื่อง place identity ที่การพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันมักใช้
อา้งองิถงึเปน็สว่นใหญ ่เพือ่ใหพ้ืน้ทีน่ัน้มกีารพฒันาโดย
ดำารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตและเอกลักษณ์ของย่าน เป็นไป
ตามแนวทางของตนเองที่ไม่จำาเป็นต้องมีผลลัพธ์ทาง
ภายภาพหรอืทางการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่หมอืนกบัทีอ่ื่น 
ซึ่งมักจะทำาให้การแข่งขันกันพัฒนาเป็นไปอย่างยาก
ลำาบากเพราะขาดลักษณะเด่นจากความเป็นตัวตนของ
ตนเองที่ถูกแสดงออกมาทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงสังคม
 ตัวอย่างของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อประเมิน
คุณค่าส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมท่ีได้มีการนำาไปทดลอง 
ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ีนำามาจากแนวความคิดเรื่อง การดำารง
ความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม (diversity) 
และการดำารงความใกล้ชิดผูกพันกันของเพื่อนบ้าน 

(proximity) ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในรูปของความ
สัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตประจำาวันของมนุษย์และ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ในย่านชุมชน (Knapp & Hall, 1992; Sanoff, 2000; 

Uzzell et al., 2002)โดยทีก่ารวเิคราะหค์ณุคา่น้ีไดม้กีาร
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เกบ็ขอ้มูลเพือ่ชว่ยในการวเิคราะห ์ไดแ้ก ่การใชต้วัชีว้ดั
เรื่องผลกระทบในปัจจุบันจากสิ่งใดก็ตามที่คุกคามต่อ
ความตอ้งการในการดำารงวถิชีวีติอยา่งทีป่รารถนา (เชน่ 
อาชีพที่ได้รับสืบทอดมาจากรุ่นก่อน หรือวิถีชีวิตอื่นที่
คดิวา่เปน็แบบวฒันธรรมสมยัใหมแ่ตพ่อใจทีจ่ะเปน็เชน่
นัน้กต็าม – ผูเ้ขยีน) ในลักษณะเดยีวกนั วธิกีารดงักลา่ว
ยังนำามาใช้กับการสร้างตัวชี้วัดจากแนวความคิดเรื่อง 
Place and Identity Processes (Twigger-Ross and 

Uzzell, 1996) ซึง่กลา่วเปน็นยัถงึประเดน็จิตวทิยาสภาพ
แวดลอ้มทีว่า่ เอกลกัษณห์รอืความเปน็ตวัตนมกัถกูเปดิ
เผยออกมา เมื่อตระหนักว่ามีบางสิ่งเข้ามาคุกคามต่อ
การดำารงวิถีชีวิตอย่างท่ีต้องการภายใต้สภาพแวดล้อม
นั้น และตัวชี้วัดบางตัวท่ีได้นำามาใช้ก็มีความใกล้เคียง
กับคำาถามที่มักใช้กันทั่วไปในการทำาวิจัยด้านการ
ผงัเมอืง เชน่ การใหร้ะบปุญัหาทีร่บกวนตอ่การดำารงชวีติ
ประจำาวัน (self-efficacy) หรือถูกลดทอนความภาค
ภูมิใจในตัวตน (self-esteem) อันเน่ืองมาจากสภาพ
แวดล้อมของย่านที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป เป็นต้น
 ตัวชี้วัดในกลุ่มแนวคิดเรื่อง Place and Identity 

Processes นี้รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
กับ distinctiveness หรือการดำารงความเป็นตัวตนโดย
เชื่อมโยงกับพื้นที่ (Stubbs, 2004) ได้แก่ การเรียกชื่อ
ย่านพักอาศัยของตน การระบุท่ีมาของตัวตน และการ
ตระหนกัวา่ตนยงัเปน็สว่นหนึง่ของยา่นพกัอาศยันัน้หรอื
ไม่ และ continuity หรือความต่อเน่ืองหรือผูกพันท่ี
ตนเองมีตอ่ยา่นพกัอาศยัซึง่อาจแสดงออกมาในลักษณะ
ของความตอ่เนือ่งหรอืความผกูพันทีม่ตีอ่สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
(place referent continuity) และ/หรือ ที่จับต้องไม่ได้
แต่รู้สึกได้ (place congruent continuity) เป็นต้น ซึ่ง
ตัวชี้วัดทั้งหมดนี้มีความเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
และขอ้มลูเชงิสงัคม ซึง่การเกบ็ขอ้มลูอาจมคีวามซบัซอ้น
และมากตวัแปร แตส่ามารถนำามาเขา้สูก่ระบวนการเพือ่
แสดงผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุมประเด็นส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 กรณีต่อไปนี้ คือตัวอย่างของผลวิเคราะห์บาง
ส่วนจากการทดลองใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
กรณีเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว กรณีเมืองโฮ่ยอัน 
ประเทศเวียดนาม และกรณีชุมชนริมคลองอัมพวา 
ประเทศไทย ซึ่งทั้งสามกรณีได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาตวิา่มสีิง่แวดลอ้มวฒันธรรมทีม่คีณุคา่และถกูนำา

มาใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (เช่นได้รับการขึ้นทะเบียน
พืน้ทีเ่ปน็มรดกโลกทางวฒันธรรมในสองกรณแีรก) โดย
เฉพาะด้านการท่องเท่ียวท่ีนำามาซึ่งการตระหนักถึง
คุณค่าที่ดำารงอยู่ในพื้นที่และผลกระทบของการพัฒนา
ย่านที่อยู่อาศัยไปพร้อมกัน

4. กรณีเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

 จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างกลุ่ม
นักวิจัยและนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในปี 
พ.ศ. 2548 (Pokharatsiri, 2005) โดยได้รับการสนับ
สนุนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตอบกลับที่มีต่อผล
การวเิคราะห ์จากหอ้งการมรดกเมอืงหลวงพระบาง (La 
Masion du Pratimoine) พบว่า ในขณะนั้นสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางเริ่มได้รับผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว โดยในเชิงกายภาพของพื้นที่ พบว่า
อาคารอนุรักษ์ส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงประโยชน์
ใช้สอยเพื่อการค้าที่เน้นบริการนักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก
นกัทอ่งเทีย่ว รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารและเครือ่ง
ดื่มที่เน้นบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยพื้นที่ที่ได้รับ
ความตระหนกัถงึปญัหาทัว่ไปในชวีติประจำาวนัมากทีส่ดุ
โดยผู้อยู่อาศัยในย่านเมืองเก่าของหลวงพระบาง คือ
พื้นที่ริมถนนกลางเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านการ
ใช้ประโยชน์อาคารมากที่สุด อีกทั้งยังได้เห็นแนวโน้ม
ของการพฒันาในยา่นอืน่ ๆ  ทีส่ะทอ้นจากการระบปุญัหา
ทีรู่ส้กึไดใ้นปจัจบุนัของผูอ้ยูอ่าศยัในยา่นนัน้ ๆ  นอกจาก
การเชือ่มโยงขอ้มลูปญัหาเขา้กบัขอ้มลูเชงิพืน้ทีด่งักลา่ว
แลว้ สิง่ทีผู่อ้ำานวยการหอ้งการมรดกในขณะนัน้ใหค้วาม
สนใจมากที่สุด คือ การได้เห็นผลทดลองจากการใช้ตัว
ชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมอันมี
สาเหตเุกีย่วเนือ่งกบัการอนรุกัษม์รดกทางกายภาพและ
การพฒันาการทอ่งเทีย่วของเมอืง เชน่ ในยา่นทีถ่กูระบุ
ว่าได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวสูง มีผู้เช่าอาคาร
จำานวนมากที่เป็นผู้มาจากต่างเมือง ทำาการอนุรักษ์และ
เช่าอาคารเพื่อใช้ทำาธุรกิจเท่านั้นโดยไม่ได้ใช้พักอาศัย
ด้วยและไม่รู้สึกว่าตนเองผูกพันกับย่านชุมชนที่ตนเอง
ทำาการค้าอยู่
 เหตผุลอกีสว่นหนึง่และเปน็สว่นสำาคญัของขอ้มลู
เชงิคณุภาพทีไ่ดร้บัการขยายความจากประเดน็ปญัหาที่
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ไมเ่หน็นยัสำาคญัมากนกัในการวเิคราะหเ์ชงิสถติกิค็อื กฎ
ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้อาคารอนุรักษ์นั้นมีความ
เขม้งวดมาก โดยทีก่ฎระเบยีบเหลา่นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่
ดำารงความแท้ (authenticity) ของอาคาร เช่นในเรื่องรปู
แบบของอาคารท่ีสร้างใหม่ต้องกลมกลืนกับอาคาร
อนุรักษ์ในเขตเมืองเก่า ซึ่งรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ สี 
และรายละเอยีดอืน่ ๆ  ในการใชส้อย เชน่ การหา้มดำาเนนิ
กิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการทำาฟาร์มเกษตรหรือ
อุตสาหกรรม แต่ท้ังน้ีกลับไม่ได้ห้ามหรือกำาหนดความ
หนาแน่นของการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ
บรกิารทอ่งเทีย่ว จงึเปน็สาเหตทุีท่ำาใหผู้อ้ยูอ่าศยัในเขต
เมืองเก่าขายต่อ ให้เช่าหรือเช่าช่วงอาคาร แล้วย้ายไป
อยู่นอกเมืองที่มีความแออัดน้อยกว่า และมีกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมในอาคารและท่ีดินท่ีมี
ความเข้มงวดน้อยกว่า ซึ่งอาจมีความเหมาะสมกับชาว
บ้านที่ไม่ได้ดำารงวิถีชีวิตโดยขึ้นอยู่กับธุรกิจบริการท่อง
เที่ยว (Berliner, 2009) หรือในบางกรณีผลประโยชน์
จากราคาขายและค่าเช่าตอบแทนอาจสูงมากจนทำาให้
ผู้อยู่อาศัยเดิมตัดสินใจให้นักลงทุนเข้ามาอยู่แทนที่เพื่อ
ประกอบธุรกิจ ที่อาจเรียกว่า tourism gentrification 

(Lees et al., 2008) ซึง่ในหลายกรณเีปน็ธรุกจิทีผู่ล้งทนุ
ไม่จำาเป็นต้องพักอยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เช่น 
กจิการโรงแรม รา้นนวด และรา้นอาหาร และเปน็สาเหตุ
หลักทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทาง
โครงสร้างชุมชนอยู่อาศัยไปเป็นย่านธุรกิจที่ซ่อนเร้น
ปัญหาด้านผลกระทบคุณค่าทางสังคมไว้
 ตัวอย่างหน่ึงของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่
ทำาให้อาจมองเห็นผลกระทบในระยะยาวเรื่องประเด็น
คุณค่าทางสังคมของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองหลวง
พระบาง คือ การใส่บาตรพระสงฆ์ ซ่ึงถือเป็นลักษณะเด่น
ของการใช้พื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งคนในพื้นที่เขตเมืองเก่า
ให้ความเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปแต่เริ่มชัดเจนมากขึ้นในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อกิจวัตรการใส่บาตรถูกเปลี่ยนมือไปจากชาวบ้าน
ผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมประกอบการถ่ายรูปสังสรรค์ยาม
เช้าของนักท่องเท่ียว ซ่ึงในด้านหน่ึงอาจมองว่าช่วย
สนับสนุนการสืบทอดวิถีชีวิตชุมชน แต่ในอีกด้านหนึ่ง
การใส่บาตรดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมที่นักท่องเท่ียว
อาจจะทำาหรือไม่ทำาก็ได้ ซ่ึงเห็นได้ชัดในช่วงฤดูกาลที่
นกัทอ่งเทีย่วนอ้ย วา่รมิถนนสายหลกัในเมอืงจะมคีนใส่
บาตรเป็นจำานวนน้อยตามไปด้วย เน่ืองจากชาวบ้านกลุ่ม 

เดิมได้ย้ายไปอยู่นอกเมืองและถูกแทนที่ด้วยประชากร
ทีเ่ป็นนกัลงทนุและนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่ประเด็นการใสบ่าตร
นี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่เสริมขึ้นจากปัญหาท่ัวไปท่ี
พบเหน็ในขณะนัน้ แตไ่มไ่ดม้นียัสำาคญัทางสถติหิรอืการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ คอื การมมีจิฉาชพีหลอกขาย
อาหารสำาหรบัใสบ่าตรพระ ซึง่มกัเปน็อาหารเกา่ บดูเนา่ 
และมีราคาแพงและในบางกรณีมีการทำาเป็นขบวนการ
หมุนเวียนอาหารที่ใส่บาตรพระไปแล้วนำากลับมาขาย
ใหม่ในช่วงเวลาเช้าวันนั้นหรือในวันต่อไป
 ประเด็นเรือ่งการใส่บาตรและกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั
พระสงฆน์บัเปน็ประเดน็สำาคญัทีจ่บัตอ้งไมไ่ดข้องมรดก
ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์ถือ
เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีความสำาคัญกับการดำารงไว้
ซึง่วถิชีวีติและส่ิงแวดล้อมวฒันธรรมของพืน้ที ่ดงัจะเหน็
ได้จากการที ่ UNESCO สนับสนุนให้มีการฝึกงานช่าง
ประเพณีแก่พระสงฆ์เพื่อบูรณะอาคารและใช้เป็นส่วน
ประกอบของพิธีภายในวัด (UNESCO, 2004) แต่ทั้งนี้
ประเดน็ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่การดำารงวถิี
ชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ได้ถูกขยายความเพิ่มมากขึ้น
ในงานวิจัยระยะต่อมา เช่น การเชื่อมโยงนโยบาย
สนับสนุนการท่องเที่ยวเข้ากับกิจกรรมการเรียนภาษา
อังกฤษเสริมของประชาชน ซึ่งมีจำานวนไม่น้อยเป็น
พระสงฆ์ที่มุ่งหวังจะเข้าสู่การทำางานในธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียวในภายภาคหน้า และบางครั้งมักหาโอกาส
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวใน
ระหว่างที่ยังเป็นพระสงฆ์ (Suntikul, 2008) ซึ่งประเด็น
เหลา่นีต้อ้งใชก้ารวเิคราะหแ์ละเสนอแนะในเชงิคุณภาพ 
เนื่องจากวัดมีศักยภาพเป็นทั้งสถาบันฝึกวิชาชีพและ
ฝึกทักษะการดำารงชีวิต กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพด้าน
การอนุรักษ์และท่องเที่ยวสำาหรับผู้ที่พ้นจากสมณะเพศ
ไปแลว้ในภายภาคหนา้จงึอาจถอืเปน็ความจำาเปน็อยา่ง
หนึ่งเช่นเดียวกับการที่ชาวบ้านยากจนในชนบทมักส่ง
ลูกหลานมาบวชเรียนหนังสือกับวัดในเมืองเพื่อเปิด
โอกาสในการพัฒนาตนเอง

5.  กรณีเมืองโฮ่ยอัน ประเทศเวียดนาม

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในป ีพ.ศ. 2550 จากกลุม่
นกัวจิยัรว่มและนกัศกึษาของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสถาบัน
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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จากประเทศลาว เวียดนาม จีน และสหราชอาณาจักร 
(Pokharatsiri, 2009) โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
SEAMEO-SPAFA และ Hoi An Centre for Monuments 

Management and Preservation รวมท้ัง UNESCO 

Bangkok และ ICOMOS International Cultural 

Tourism Committee ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ใช้สอยหลักของอาคารภายใน
เขตเมอืงเกา่โฮย่อนั โดยทีก่จิกรรมเกีย่วกบัธรุกจิบรกิาร
ท่องเที่ยวเข้าแทนที่กิจกรรมการค้าขายโดยทั่วไปของ
ตึกแถวในย่านอนุรักษ์ โดยภาพรวมแล้วเขตอนุรักษ์นี้
เตม็ไปดว้ยการคา้ขายตามวถิชีวีติปกตขิองชาวเมอืง แต่
มีสองประเด็นของข้อมูลเชิงคุณภาพที่น่าสนใจคือ 
กจิกรรมการคา้ทีไ่ม่มคีวามหลากหลายและนกัทอ่งเทีย่ว
ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่แต่ชาวบ้านไม่ใช้ได้ เข้าแทนท่ี
กิจกรรมค้าขายโดยทั่วไป และการเกิดขึ้นซ้ำาของการ
แทนที่ในลักษณะนี้จนเต็มทั่วเขตอนุรักษ์ ซึ่งทำาให้เกิด
ความสญูเสยีความหลากหลายของคณุคา่ทางสงัคมและ
เศรษฐกิจของเมือง เช่น การเกิดขึ้นอย่างมากมายของ
รา้นตดัเสือ้ ซึง่แมก้ารตดัเสือ้จะยงัเปน็ทีน่ยิมในกลุ่มชาว
บา้น แตห่ลายรา้นมุ่งเนน้บรกิารกลุม่ลกูคา้หลกัทีเ่ปน็นกั
ท่องเที่ยวต่างชาติ (UNESCO, 2009) รวมทั้งสถาน
พยาบาลแผนโบราณในเขตเมืองเก่าท่ีเปล่ียนกิจการไป
เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าบริการนักท่องเท่ียว ในขณะท่ี
การก่อสร้างสถานพยาบาลแห่งใหม่อยู่ไกลออกไปใน
ย่านชานเมือง
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ในประเด็นภาพรวม
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวบ้านในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ 
พบว่า สิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ คือ เรื่องของภูมิทัศน์
วฒันธรรม (cultural landscape) ซึง่ไดแ้ก ่การเหน็ความ
เปลีย่นแปลงจากพืน้ทีไ่รน่าสวน คคูลองและสิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาติที่รายล้อมอยู่รอบเมืองเก่านอกเขตอนุรักษ์ 
ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่ดินถมและสร้างเป็นโรงแรม
ขนาดใหญ่ หรือในขณะที่พบว่าการค้าขายส่วนใหญ่กับ
นักท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยดีแต่กลับต้องสูญเสียพื้นท่ี
ว่างสาธารณะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตประจำาวัน เช่น 
พืน้ทีบ่าทวถิซีึง่เคยใชเ้ปน็ทีพ่บปะสนทนาและรวมไปถงึ
พื้นที่บางส่วนของถนนหน้าบ้านที่เด็กเล็กเคยใช้เป็น
สถานที่วิ่งเล่นได้อย่างปลอดภัยใกล้บ้าน มีข้อสังเกตท่ี
น่าสนใจอีกประการเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการสูญเสีย

พื้นที่ว่างในชีวิตประจำาวันและภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ 
พื้นที่ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติริมตลิ่งฝั่งตรงข้ามกับเขต
เมอืงเกา่อนรุกัษ์ซึง่ได้ถกูปรบัสภาพเป็นเขือ่นรมิน้ำาและ
ลานอเนกประสงค์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่าง
แข็งแรง ซึ่งได้มีการก่อสร้างเพื่อใช้รองรับกิจกรรมการ
จดัเทศกาลทอ่งเทีย่วขนาดใหญใ่นบางโอกาส เนือ่งจาก
ไมม่พีืน้ทีเ่ปดิโลง่ขนาดใหญเ่หลอือยูใ่นเขตเมอืงเกา่ โดย
พื้นที่ริมน้ำาที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้มีขนาดใหญ่มากและได้
รับการจัดภูมิทัศน์แบบสมัยใหม่ แต่กลับไม่ได้รับความ
นยิมเขา้ไปใชส้อยพืน้ทีโ่ดยชาวบา้นหรอืใชเ้ปน็ทีว่ิง่เลน่
ของเด็กแต่อย่างใด อีกทั้งริมตลิ่งธรรมชาติที่เคยใช้เป็น
พื้นที่จอดเรือของชาวบ้านก็ไม่พบเห็นว่ามีเรือมาจอด
เทียบท่าบันไดเขื่อนคอนกรีตที่ได้สร้างขึ้นใหม่
 ประเดน็อืน่ทีน่า่สนใจ คอื ความเชือ่เรือ่งการบชูา
บรรพบรุษุ ทีเ่ปน็สิง่สำาคญัของชาวเวยีดนามไมต่า่งจาก
ชาวจีนและชาวเอเชียตะวันออกอีกหลายกลุ่ม ท่ีมัก
ปฏิบัติตนและดำาเนินวิถีชีวิตครอบครัวตามแบบลัทธิ
ขงจื๊อที่มุ่งเน้นการเคารพนับถือผู้ใหญ่ในบ้านและลำาดับ
ศักดิ์ทางสังคม โดยไม่ขัดแย้งกับการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน มีสอง
ประเด็นทีส่ำาคญัเกีย่วขอ้งกบัความเชือ่ในเรือ่งนีแ้ละการ
ใช้สอยพื้นที่ของเมือง คือ อาคารและพื้นที่ที่ใช้เป็น
ท่ีทำาการสมาคมตระกูลจีนหลายตระกูลของชาวเมือง
เป็นศูนย์รวมจิตใจ การบูชาบรรพบุรุษ และการพูดคุย
รว่มมอืกนัของชาวบา้น ถงึแมใ้นทางบรหิารจะมทีีท่ำาการ
สาขาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วก็ตาม แต่
ในขณะเดียวกันบริเวณภายในสุสานจีนขนาดใหญ่ท่ี
บรเิวณชานเมอืง ซึง่มคีวามสำาคญัตอ่ความเชือ่เรือ่งการ
บูชาบรรพบุรุษกลับถูกใช้บางส่วนเป็นที่ทิ้งขยะขนาด
ใหญ่ของเมือง ซึ่งปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากผลของการ
ผลติและบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ผา่นการขยายตวัอยา่งรวดเรว็
ของธุรกิจบริการท่องเที่ยวนี้กลับไม่ได้ถูกระบุถึงในผล
วิเคราะห์เชิงสถิติจากความคิดเห็นของชาวบ้านว่าเป็น
ปัญหาผลกระทบของพื้นที่แต่อย่างใด

6.  กรณีชุมชนริมคลองอัมพวา ประเทศไทย

 ข้อมูลจากการสำารวจและทำาวิจัยโดยผู้เขียนใน
ปี พ.ศ. 2552 (Pokharatsiri, 2011) ในพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของชุมชนริมคลองอัมพวา ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ชุมชนที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ UNESCO Asia-Pacific  
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ในขณะท่ีอาคารและห้องแถวริมน้ำาส่วนใหญ่ได้รับการ 
บูรณะและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง แต่ความหลากหลาย
ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนกลับมีความเปลี่ยน 
แปลงไปมาก โดยกิจกรรมค้าขายและให้บริการนักท่อง
เที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้ามาครอบครองการใช้สอย
พื้นที่ริมน้ำาของย่านชุมชนเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะช่วง
เยน็วนัศกุร ์และในวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุ บรเิวณ
ทางเดินเปิดโล่งสาธารณะริมน้ำาส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยน 
แปลงไปเปน็สิง่ปลูกสรา้งกึง่ถาวรเพือ่รองรบัปรมิาณและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้สอยพื้นท่ีริมน้ำา
โดยเฉพาะการรบัประทานอาหารและการซือ้ของทีร่ะลกึ 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นการใช้สอยพื้นที่ดัง
กลา่วและความขดัแยง้ดา้นราคาคา่เชา่อาคารหรอืพืน้ที่
ดา้นหนา้อาคารเพือ่ทำาการคา้ ไดก้อ่ใหเ้กดิปญัหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนบางส่วน รวมท้ังเกิดความ
ขัดแย้งกับหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะริมน้ำาที่ถูกรุก
ล้ำาอยา่งผดิกฎหมายและเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็เปน็จำานวน
มากภายในเวลาอันสั้น สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นทั้งที่ในการ
เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาสภาพแวดล้อม พบว่า 
ชาวบา้นทอ้งถิน่สว่นใหญไ่มไ่ดใ้หค้วามสำาคญักบัการใช้
คลองในปัจจุบันหรือมีความผูกพันให้คุณค่ากับคลอง
มากเป็นพิเศษแต่อย่างใด
 ในประเด็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ย่านชุมชนอัมพวา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทีน่า่สนใจ คอื ชาวบา้นผูด้ำาเนนิวถิชีวีติและเปน็สว่นหนึง่
ของวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดใ้นพืน้ที ่กลบัไมไ่ดใ้หค้วาม
สำาคัญไปในทางเดียวกันกับคุณค่าท่ีนักท่องเที่ยวมีให้
กับพื้นที่ เช่น การจอดเรือขายของบริเวณบันไดท่าน้ำา 
หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปในการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว
ว่า “ตลาดน้ำา” ได้มีกลุ่มตัวอย่างของชาวบ้านส่วนใหญ่
ที่ให้สัมภาษณ์วิจารณ์ว่า ตลาดน้ำาท่ีแท้จริงไม่ใช่แบบนี้ 
เช่น ควรต้องมีการพายเรือและจอดแวะขาย โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนสินค้าจะทำาเฉพาะในช่วงเช้าก่อนแดด
แรง ไม่ใช่จอดเรือขายท้ังวันตั้งแต่ช่วงสายจนถึงค่ำามืด
เสมือนหนึ่งเป็นแผงลอยในน้ำา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มชาวบ้าน
ทราบดวีา่ตลาดน้ำาในลกัษณะนีค้อืการสรา้งภาพลวงขึน้ 
(themed) เพือ่ขายนกัทอ่งเทีย่ว และไมไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่
ของประวัติศาสตร์หรือมรดกวัฒนธรรมพื้นที่ที่เคยมีมา
กอ่นแตอ่ยา่งใด โดยไมท่ราบวา่ในสว่นของนกัทอ่งเทีย่ว

จะแยกแยะออกหรือไม่ แต่ในส่วนผลกระทบที่มีกับชาว
บา้นในชมุชน คอื การรบัรูเ้รือ่งเวลาและความหมายและ
ลำาดับความสำาคัญของการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไป ยก
ตวัอยา่งเชน่ การตอ้งยอมใหใ้ชพ้ืน้ทีส่าธารณะสว่นใหญ่
เพื่อการค้าขายกับนักท่องเที่ยวในวันหยุดตั้งแต่เช้าถึง
มดื แตใ่นวนัธรรมดาโดยเฉพาะวนัจนัทรแ์ทบจะไมม่กีาร
ค้าขายส่ิงของที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของ
ชาวบ้านเหลืออยู่ในพื้นที่ เพราะผู้ค้าส่วนใหญ่ที่เป็นคน
ต่างถิ่นไม่ได้พักอาศัยอยู่ในวันธรรมดา ส่วนผู้ค้าที่เป็น
ชาวบา้นด้วยกนัถอืเป็นวนัพกัผอ่นจากการคา้ขายอยา่ง
หนกัใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วในชว่งวนัหยดุ หรอืการทีห่น่วย
งานทอ้งถิน่รว่มกบักลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารทอ่งเทีย่ว
บางส่วนได้ขอให้วัดแห่งหนึ่งจัดให้มีพระสงฆ์จำานวน
หนึ่งออกรับบิณฑบาตรสองรอบต่อวันเฉพาะช่วงเช้า
วันหยุดและเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งทำาให้ชาวบ้านบางส่วนท่ี
ให้สัมภาษณ์แสดงความรู้สึกไม่พอใจกับการเปลี่ยน
แปลงวิถีชีวิตประจำาวันที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มักต่ืนสายแต่ต้องการ
ถา่ยรปูเปน็ทีร่ะลกึขณะประกอบกจิกรรมดงักลา่วบรเิวณ
ริมคลอง
 คณุคา่อกีอยา่งหนึง่ทีส่ำาคญัในยา่นชมุชน ทีช่าว
บ้านรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากการอนุรักษ์และพัฒนา
ทีเ่กดิขึน้ คอื ความสมัพนัธใ์กลช้ดิระหวา่งเพือ่นบา้นและ
คนในย่านชุมชนด้วยกันที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่
ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการขัดแย้งกันและหาผลประโยชน์ในเร่ือง
การใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำากัด ทั้งที่ในอดีตสามารถแบ่ง
ปันใช้ร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
ความสมัพนัธใ์นยา่นชมุชนทีเ่ปลีย่นไปมตีัง้แตค่วามรู้สกึ
อาลัยต่อการจากไปของเพื่อนบ้านหรือร้านค้าท้องถิ่นที่
ต้องถูกแทนท่ีด้วยนักลงทุนจากต่างถิ่นท่ีเข้ามาเช่าเซ้ง
อาคารด้วยราคาค่าเช่าและการลงทุนที่สูงจนทำาให้เกิด
ความกดดันกับชาวบ้านผู้เช่ารายอืน่ ๆ  ใกลเ้คยีง ที่กลัว
ผลกระทบจากการปัน่ราคาคา่เชา่ของนกัลงทนุจากภาย
นอก และทำาให้เกิดความไม่มั่นใจในเรื่องราคาค่าเช่าที่
อยูอ่าศยั เปน็ตน้ คณุคา่ดา้นความใกลช้ดิสนทิสนมของ
เพือ่นบา้นและความหลากหลายทางสงัคมและเศรษฐกจิ
เช่นนี้ เป็นตัวชี้วัดที่จับต้องไม่ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความรู้สึก
ผูกพันมากกว่าอาคารอนุรักษ์หรือคลองที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป
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ภายนอก แต่ในขณะเดียวกันคุณค่าและผลกระทบดัง
กล่าวกลับเป็นตัวชี้วัดท่ีนักวางแผนพัฒนาพื้นท่ีอาจ
ละเลยและไม่เห็นความสำาคัญหรือมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาของพื้นที่ที่กำาลังพัฒนาและแข่งขันด้านการค้า 
ซึง่ในประเดน็ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วโดยภาพรวม
นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยประกาศใน
นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี พ.ศ. 
2550 ว่าจำาเป็นต้องงดการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน
การทอ่งเทีย่วของอมัพวา อนัเนือ่งมาจากปญัหาผลกระ
ทบการท่องเที่ยว โดยไม่มีรายละเอียดอธิบายมากนัก 
แต่ทั้งนี้กลับไม่ได้มีผลทำาให้ปริมาณนักท่องเท่ียวใน
พื้นที่ลดน้อยลงแต่อย่างใด

7.  บทสรุป

 การทบทวนตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณค่า
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในกรณีเมืองหลวงพระบาง เมือง
โฮ่ยอัน และชุมชนริมคลองอัมพวา ดังตัวอย่างข้างต้น 
อาจเป็นตัวช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ท้ังคุณค่า
และปัญหาผลกระทบต่อคุณค่าโดยเฉพาะในมิติทาง
สังคมที่จับต้องไม่ได้ของพื้นที่ หากเมื่อนำาไปบูรณาการ
ร่วมกับความรู้ในมิติทางกายภาพและเศรษฐกิจแล้ว
น่าจะเกิดความเข้าใจในทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ
พื้นที่มากขึ้นโดยตัวชี้วัดเหล่านี้มีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ 
แต่ยังคงไว้ซึ่งแนวความคิดหลักที่เป็นสากลขององค์
ความรู้ในด้านการจัดการมรดกหรือสิ่งแวดล้อมวัฒน- 
ธรรม จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการวางแผนพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์มรดกวัฒน-
ธรรมและพัฒนาการท่องเท่ียว คือ การสร้างเสริมหรือ

ดำารงไว้ซึ่งลักษณะเด่นของพื้นท่ีท้ังในมิติท่ีจับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ คุณค่าดังกล่าวนั้นควรต้องได้รับการ
ถ่ายทอดและวิเคราะห์จากข้อมูลสำารวจโดยมีส่วนร่วม
ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มากกว่าการคิดและตัดสินใจ
อยา่งไมม่สีว่นรว่มโดยหนว่ยงานปกครอง นกัลงทนุ หรอื
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
 ปัญหาซ่อนเร้นที่สำาคัญจากการพัฒนาสิ่งแวด- 
ล้อมโดยละเลยการทบทวนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ 
การท่ีพื้นท่ี ซึ่งเคยมีคุณลักษณะแตกต่างกันอันเป็น
ธรรมชาติของทุกพื้นที่ ได้ถูกพัฒนาอย่างไม่เอาใจใส่
ต่อรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม จนนำาไปสู่เมืองและ
ย่านชุมชนที่มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันอย่างมาก
ทางกายภาพ แตข่าดลกัษณะเดน่และความหลากหลาย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึง
เป็นอยา่งมากในกรณเีมอืงเกา่ในยโุรปและอเมรกิา หรอื
สิงคโปร์ รวมทั้งแนวโน้มที่กำาลังจะเป็นไปเช่นนั้นของ
เมอืงเกา่อกีหลายเมอืงในทวปีเอเชยี โดยเฉพาะในเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่มนีโยบายสนบัสนนุการทอ่งเทีย่ว
ดำาเนินไปอย่างเข้มข้น แต่อาจละเลยปัญหาซ่อนเร้น
ในเชิงคุณภาพดังกล่าว ในระยะยาวอนาคตของเมือง
เหล่านี้จะขาดซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นตัวตนและจะ
ไม่เป็นที่นิยมรวมทั้งไม่เป็นที่ผูกพันกับทั้งผู้อยู่อาศัย
และนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีการใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ดงักลา่วมคีวามยืดหยุ่นสงูและอาจแบง่หรอืรวมแนวคิด
และกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ  อีกได้อยู่
เสมอ แต่แกน่ของความคดิยงัคงต้องมุง่ทีก่ารพฒันาโดย
เนน้ประเดน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม
เป็นศูนย์กลาง
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