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ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

อัมพวา เป็นชุมชนศูนย์กลางการค้าและคมนาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน�้าแม่กลอง จนเมื่อมีการปรับปรุงถนนแม่กลอง-

บางแพ และถนนพระราม 2  มีผลให้อัมพวาลดความส�าคัญทางเศรษฐกิจ มีประชากรลดลง อาคารบ้านเรือนทรุดโทรม        

ขาดการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม อัมพวายังคงมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ระบบนิเวศ และ

เกษตรกรรม คนอัมพวาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมฟื้นฟูชุมชน     

จนกระทั่งประสบความส�าเร็จ โดยเริ่มจากการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชุมชนและการฟื้นฟูตลาดน�้า กระบวนการดังกล่าว กลาย

เป็นต้นแบบ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชมุชนอืน่ๆ ทัว่ประเทศเดนิทางมาดงูานและน�าประสบการณ์ดงักล่าวไปประยกุต์

ใช้จนเกิดการฟื้นฟูชุมชนริมน�้าในภูมิภาคต่างๆ ของไทยมาเป็นล�าดับ

บทความนี้ เขียนขึ้นจากการวิจัยและร่วมปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ�าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

The Conservation and Revitalization of 
Amphawa Community
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Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Abstract 

The Amphawa community was formerly the largest trading and communication center, in the Mae Klong Basin until 

the Mae Klong – Bang Pae and Rama II roads were rebuilt, reducing Amphawa’s economic importance and local 

population, and in the process resulting in the degradation of local habitat which was left abandoned. However, 

Amphawa has managed to retain its vivid historical past in terms of architecture, arts, ecology and agriculture. Local 

people and the local administrations are known to have their strong points in this regard. Also, outside organizations 

have participated in the successful rehabilitation of the Amphawa community, involving the conservation of local 

architecture and the rehabilitation of the floating market. This process has become a model for other local administrations 
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and communities, whose representatives visit Amphawa for a study and share ideas about the conservation process 

so that they can apply them in their effort to revive their riverside communities across Thailand.

This article is the result of the author’s research and participation in the conservation and revitalization of riverside 

communities and cultural heritage in the Amphawa district, Samut Songkhram Province, since 2002. 

คุณค่าและความส�าคัญ

อมัพวา เดมิมชีือ่เรยีกว่า “บางช้าง” ในสมยัพระเจ้าปราสาท

ทอง (พ.ศ. 2173-2198) มีหลักฐานว่าเป็นตลาดแลก

เปลี่ยนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน�้าแม่กลอง และเป็นเมืองที่

ประสตูขิองพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั และยงั

เป็นเมืองราชินกีูลของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ พระบรม

ราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  นอกจากนี้ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ยังได้เสด็จ

ประพาสต้น 2 ครั้ง ใน รศ. 123 (พ.ศ. 2447) และ รศ. 

125 (พ.ศ. 2449) และในรชัสมยัของพระองค์   อมัพวายงั

ได้รับการยกฐานะเป็นอ�าเภอ ขึ้นกับเมืองสมุทรสงครามใน

มณฑลราชบุรี และต่อมาใน พ.ศ. 2483 ได้รับการยกฐานะ

เป็นเทศบาลต�าบลอัมพวา

 

การที่อัมพวา มีตลาดน�้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและติดตลาด

ทุกวัน เนื่องจากตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 18 จากปาก

แม่น�้าแม่กลอง เป็นชุมชนที่ใกล้กับโครงข่ายล�าคลองสาย

ต่างๆ เช่น ปากคลองอมัพวาเชือ่มกบัแม่น�า้แม่กลอง และฝ่ัง

ตรงข้ามยังมีคลองประชาชมชื่น ซึ่งเป็นคลองขุดแนวเหนือ-

ใต้เชื่อมต่อกับชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล ได้แก่ บ้านยี่สาร 

บ้านบางตะบูน เป็นต้น อัมพวาจัดได้ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่เขตน�า้

กร่อยของลุ่มน�้า คือ เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลของน�้าเค็มจาก

ทะเลและน�้าจืดจากตอนเหนือของจังหวัด ดังนัน้ อัมพวาใน

อดีตจึงเป็นแหล่งรวมสินค้าจากทะเล ได้แก่ เกลือ ปลา 

ปลาหมึก หอย ปู จากแม่กลอง บางตะบูน มหาชัย สินค้า

จากสวนในเขตน�้ากร่อย เช่น มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง 

ฯลฯ พชืผลจากสวนเตยีนในเขตน�า้จดื ได้แก่ ยาจดื พรกิบาง

ช้าง พืชผักสวนครัว เป็นต้น

ชุมชนอัมพวายังคงความส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ตราบจนกระทัง่ เมือ่ถนนสายธนบรุ-ีปากท่อ (ถนนพระราม 

2) สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2517 นอกจากนี้ยังเกิดการสร้าง

ถนนโครงข่ายต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมกีารใช้รถยนต์อย่าง

แพร่หลาย  การที่เขื่อนศรีนครินทร์เปิดด�าเนนิการในช่วง 

พ.ศ. 2521 ประกอบกับมีภาวะฝนแล้งและน�า้เค็มหนนุสูง 

ท�าให้สวนมะพร้าวประมาณ 40,000 ไร่เสยีหายหรอืทีเ่รยีก

ว่า “สวนล่ม” (วิลาวัลย์ ภมรสุวรรณ, 2548) และราคา

ผลผลิตของสวนตกต�่า  ดังนัน้ สมาชิกในครอบครัวจึงต้อง

อพยพไปหางานท�าในเมืองอื่นๆ ขณะเดียวกันตลาดน�้า

อัมพวาเริ่มวายทีละน้อย มีจ�านวนเรือสินค้าน้อยลง ร้านค้า

รมิคลองหลายร้านย้ายไปเปิดร้านทีแ่ม่กลอง ซึง่อยูใ่กล้ถนน

พระราม 2 ในที่สุดตลาดน�้าอัมพวาก็สิ้นสุดลง  ตั้งแต่นัน้มา

ชุมชนอัมพวาก็มีสภาพเงียบเหงา ในตอนกลางวันบ้านเรือนภาพที่ 1: ชุมชนอัมพวา
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มกัปิดประมาณร้อยละ 80 เนือ่งจากชาวบ้านออกไปท�างาน

ที่อื่น เช่น แม่กลอง มหาชัย บ้างก็ปิดทิ้งร้างเนื่องจากอพยพ

ไปอยู่ที่อื่น และอาจกลับมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันส�าคัญ

เท่านัน้ สภาพอาคารบ้านเรือนอยู่ในสภาพทรุดโทรม ขาด

การซ่อมแซม ศิลปวัฒนธรรมประเพณขีาดการสืบทอด

ที่มาของการอนุรักษ์

ชุมชนอัมพวามีสภาพเช่นเดียวกับชุมชนริมน�้าอื่น ๆ  ในภาค

กลางที่เกิดความซบเซาลงในศตวรรษที่ 21 สืบเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนวิธีการคมนาคมจากทางน�้ามาเป็นทางบก การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาค เช่น เขื่อนเพื่อการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน จึงมีการควบคุม

ปริมาณน�้าในแม่น�้าแม่กลอง ท�าให้มีผลกระทบกับชุมชนริม

น�้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกักเก็บน�า้ภายหลังการก่อสร้าง

เสร็จสิ้นลง ดังนัน้ ตลาดน�้าของชุมชนอัมพวาจึงหมดสภาพ

ไปทีละน้อยหลัง พ.ศ. 2520 

ต่อมาใน พ.ศ. 2544 ส�านกันโยบายและแผนทรัพยากรสิ่ง

แวดล้อมและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาโครงการจัดท�าแผนแม่บทและแผน

ปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น�า้ 

ค ูคลอง ในพืน้ทีภ่าคตะวนัตก ซึง่เลอืกคลองอมัพวาเป็นกรณี

ศึกษาในรายละเอียด และต่อมาในช่วง พ.ศ. 2546-2548 

โครงการอนรุกัษ์ศลิปกรรมสิง่แวดล้อมพืน้ทีค่ลองอมัพวา ซึง่

ด�าเนินการโดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ส�านกังานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแห่ง

ประเทศเดนมาร์ก (DANIDA)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�านักงานเทศบาลต�าบล

อัมพวา โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ รวม

ทั้งโครงการสาธิตซึ่งประกอบด้วยการอนุรักษ์อาคารไม้ 17 

หลงั (ประกอบด้วยเรอืนไทย เรอืนแพ เรอืนพืน้ถิน่ ห้องแถว

ไม้ และส�านกังานเทศบาลต�าบลอัมพวา) และการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 1 แห่ง นอกจากนี้ส�านกังานเทศบาลต�าบลอัมพวา

ร่วมกบัชมุชนได้ด�าเนนิการฟ้ืนฟตูลาดน�า้อมัพวาในช่วงบ่าย-

เย็น ของวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 

สิงหาคม พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ คุณประยงค์ นาคะวรังค์น้อมเกล้าฯ ถวายห้อง

แถวไม้ริมคลองอัมพวาและสวนผสมรวมพื้นที่ประมาณ     

22 ไร่ แด่มูลนธิิชัยพัฒนา ซึ่งต่อมา สมเด็จพระเทพรัตน  

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนธิิฯ มีพระ

ราชด�าริให้น�าห้องแถวดังกล่าวจ�านวน 29 ห้องมาซ่อมแซม

ปรับปรุงเป็นส่วนหนึง่ในโครงการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา โดย

พระราชทานนามว่า “โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์” 

(ตารางที่ 1) ต่อมาใน พ.ศ. 2551 เทศบาลต�าบลอัมพวา

ได้เสนอโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พื้นที่ริม

คลองอัมพวา เข้าประกวดในโครงการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ซึง่ปรากฏว่าได้รางวลัชมเชย 

(Honourable Mention) โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินกล่าว

ชื่นชมโครงการนี้ ว่า

“โครงการอนุรักษ์ชุมชนอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามประสบความส�าเร็จในการ

ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน ในการคุ้มครองอาคารที่มีคุณค่าใน

ฐานะที่เป็นมรดกของประเทศไทย สามารถ

อนรุกัษ์อาคารส�าคญัๆ ทางประวตัศิาสตร์ซึง่มี

คุณค่าของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี และยังได้

รักษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานริมฝั่งคลองแบบ

ดั้ ง เดิม ที่ตกอยู ่ ในภาวะเสี่ยงไว ้อีกด ้วย 

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังแสดงถึงคุณค่าของ

ความส�าคัญทางวัฒนธรรม และการตระหนกั

ถึงมรดกทางสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของ

ชุมชนริมฝั่งคลองประวัติศาสตร์แห่งนี้”

เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 มพีธิมีอบรางวลัดงักล่าว 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จเปิดโครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ ในการนี้ 

Dr.Sheldon Sheffer ผู ้อ�านวยการ UNESCO กรุงเทพ 

น้อมเกล้าฯ ถวายโล่รางวัลในฐานะที่ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์

ประธานกรรมการมลูนธิชิยัพฒันา ซึง่เป็นเจ้าของอาคารส่วน

หนึ่งในโครงการอนุรักษ์ และมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมขยายผล

โครงการอนุรักษ์อีกด้วย 
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ภาพที่ 2: สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารเีสดจ็
ในพิธีรับรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO

ตารางที่ 1

สรุปล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอัมพวา

ปี เหตุการณ์สำาคัญ

พ.ศ. 2508 ถนนสายบางแพ-สมทุรสงคราม (ทาง 

หลวงแผ่นดิน 305) สร้างแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2517 ถนนสายธนบรุ-ีปากท่อ (ถนน พระราม 

2) และสะพานสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า

นภาลัยสร้างแล้วเสร็จ ท�าให้ถนนใน

โครงข่ายเกิดขึ้นทั่วไป

พ.ศ. 2521 เขื่อนศรีนครินทร์ เปิดด�าเนนิการ

พ.ศ. 2520-

2523

มีภาวะฝนแล้ง น�้าเค็มหนนุสูง 

สวนมะพร้าวล่ม

พ.ศ. 2528 เขื่อนเขาแหลม เปิดด�าเนนิการ

ปี เหตุการณ์สำาคัญ

พ.ศ. 2544 โครงการจัดท�าแผนแม่บทและแผน

ปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา

สภาพแวดล้อม แม่น�า้ ค ูคลอง ในพืน้ที่

ภาคตะวันตกโดยมีชุมชนอัมพวาเป็น

กรณีศึกษา

พ.ศ. 2545 โครงการน�าร่องเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมคลองอัมพวา

พ.ศ. 2546 ได้รบัรางวลัอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมดเีด่น 

จากสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรม

ราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2546-

2548

โครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม

พื้นที่คลองอัมพวา 

พ.ศ. 2547 ภาพยนตร์โหมโรงท�าให้อัมพวาเป็นที่

รู้จัก

พ.ศ. 2547 11 ส.ค. ฟื้นฟูตลาดน�้าอัมพวา โดย

ส�านักงานเทศบาลต�าบลอัมพวาและ

ชุมชน

พ.ศ. 2547 7 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมพื้นที่

อาคารเรือนไม้ริมคลองอัมพวา ซึ่งคุณ

ประยงค์ นาคะวรงัค์ น้อมเกล้า ฯ ถวาย

พ.ศ. 2549 4 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชุมชน

ริมคลองอัมพวา
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ปี เหตุการณ์สำาคัญ

พ.ศ. 2549 มลูนธิชิยัพฒันา อนรุกัษ์ห้องแถวไม้ของ

มูลนธิิฯ เพิ่มเติม

พ.ศ. 2551 21 ธ.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เปิดโครงการ

อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ อย่างเป็น

ทางการ

21 ธ.ค. พธิรีบัรางวลัอนรุกัษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก

เกิดตลาดน�้าหน้าโครงการอัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ์

พ.ศ. 2552 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เปิดเรอืนไทย

หลังใหม่ในอุทยาน ร. 2

พ.ศ. 2553 6 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เปิดพพิธิภณัฑ์ 

มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาในอุทยาน 

ร. 2

โครงการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพื้นที่
ริมคลองอัมพวา

โครงการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มีขั้นตอนการด�าเนินการ 

ดังนี้

1) การส�ารวจภาคสนามในระดบัจงัหวดัในเรือ่งสิง่แวดล้อม

ศิลปกรรม ได้แก่ การศึกษาด้านประวัติศาสตร์และ

พัฒนาการของชุมชน ด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งการ

ใช้ประโยชน์อาคาร สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม การส�ารวจองค์ประกอบของชุมชน และภูมิ

ทศัน์ของชมุชนส�าคญั 20 แห่ง ในจงัหวดัสมทุรสงคราม

และต่อมาได้จดัพมิพ์ “แผนทีส่ิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม

จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดท�า

ฐานข้อมูลและการสร้างความตระหนกัในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมในระดับจังหวัด

2) การส�ารวจรายละเอยีดระดบัชมุชนในเขตเทศบาลต�าบล

อัมพวา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับกลุ่มอาคารและอาคาร

หลงัเดีย่ว ในด้านประเภทอาคาร รปูแบบ สภาพการใช้

งาน วัสดุ ทางเท้า ภูมิทัศน์ โครงข่ายคูคลอง ฯลฯ ผล

การส�ารวจจัดพิมพ์เป็นรายงาน “แผนที่มรดกทาง

วัฒนธรรมชุมชนอัมพวา”

3) การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนริมคลอง

อัมพวา

4) การประชุมร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนเป็น

ประจ�าทุกเดือน ได้แก่ เทศบาล โรงเรียน วัด ตัวแทน

ชมุชน เพือ่ศกึษาปัญหา การเปลีย่นแปลง และศกัยภาพ

ในการพฒันาในอนาคต รวมทัง้การวเิคราะห์สถานการณ์ 

ภายในและภายนอกของชุมชน และการก�าหนดวิสัย

ทัศน์ของอัมพวา

5) การจดัท�า “โครงการสาธติ” ซึง่เป็นมาตรการให้สิง่จงูใจ

ให้ท้องถิ่นด�าเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ทั้งนี้รัฐบาลเดนมาร์กโดยส�านกังานให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการของประเทศเดนมาร์ก (DANIDA) ใน     

การสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารที่มีคุณค่าทาง

สถาปัตยกรรมซึ่งมีอายุไม่ต�่ากว่า 50-100 ปี โดยจ่าย

เงินสมทบ ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เจ้าของเป็น

ผู้จ่าย โดยมีการตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่

อยูภ่ายใต้เกณฑ์ทีก่�าหนด ทัง้นี ้การด�าเนนิการส่วนใหญ่

ใช้ช่างในท้องถิ่นและการซ่อมแซมอาคารต่างๆ ได้แล้ว

เสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 มีอาคารซึ่งแบ่ง

ตามกลุ่มผู้ถือครองในโครงการสาธิต ดังนี้

− ส�านกังานเทศบาลต�าบลอมัพวา ซึง่เป็นอาคารไม้ 

  อายุกว่า 100 ปี

− การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอัมพวา 

− ห้องแถวไม้ของมูลนธิิชัยพัฒนา จ�านวน 4 คูหา 

− อาคารไม้ของชาวบ้าน จ�านวน 13 หลัง
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ชุมชนอัมพวาของภาคส่วนต่างๆ
 

นอกจากโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมพื้นที่คลอง

อัมพวา และมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมชุมชนในพื้นที่คลองอัมพวาแล้ว ยังมี

หน่วยงานอืน่ ๆ  ทีม่บีทบาทในการสนบัสนนุการอนรุกัษ์และ

ฟื้นฟูชุมชน  สรุปได้ดังนี้ (ตาราง 2)

ตารางที่ 2 

บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน

อัมพวา

ปี/ช่วงปี การดำาเนนิการ

พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงาน “สุด

ยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมอัมพวา” ที่

เมืองทองธานี และได้ถวายอาคารไม้

และเรือให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาในภาย

หลัง

พ.ศ. 2550-

2552

กรมศลิปากรได้บรูณะโบสถ์ พระปรางค์ 

พระต�าหนกั เมรุ และอาคารประกอบ 

ในวัดอัมพวันเจติยาราม

พ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงาน “กาล

หนึง่ ณ อัมพวานคราแห่งวัฒนธรรม” 

เพื่อสนับสนนุการอนุรักษ์วัฒนธรรม

พ.ศ. 2550-

2553

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้จัด

สร้างกลุ่มเรือนไทย 9 หลัง บูรณะกลุ่ม

เรอืนไทยหมู ่5 หลงั จดัสร้างพพิธิภณัฑ์

มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาและปรับ 

ปรุงการจัดพิพิธภัณฑ์ในอาคารต่าง ๆ

ปี/ช่วงปี การดำาเนนิการ

พ.ศ. 2545-

2552

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยจัดท�าศูนย์ข้อมูลชุมชน

อัมพวา ห้องนิทรรศการชุมชน การ

ก่อสร้างศาลารมิแม่น�า้ 2 หลงัและโครง

การสถาปัตย์อาสาโดยใช้พื้นที่ห้องแถว

ของมูลนธิิชัยพัฒนา

พ.ศ. 2552-

2553

ส�านกังานเทศบาลต�าบลอมัพวา ด�าเนนิ

การจดัสร้างเขือ่นหนิทิง้ ปรบัปรงุทางเท้า 

และสะพานในบริเวณคลองอัมพวา

พ.ศ. 2550-

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้า 

พระยา วจิยัและพฒันาด้านอาหาร ขนม 

เครื่องดื่ม

พ.ศ. 2552-

2553 

วัดพระยาญาติ ด�าเนินการบูรณะและ

ปรับปรุงกุฏิไม้และหอระฆัง

ผลที่เกิดจากกระบวนการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูชุมชน
 

การอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมชมุชนรมิคลองอมัพวา ไม่เพยีงแต่

จะท�าให้อาคารบ้านเรือนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ได้รับ

การอนุรักษ์และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการ

เตรียมการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผนวกกับ

การทีส่�านกังานเทศบาลต�าบลอมัพวาและชมุชนร่วมกนัฟ้ืนฟู

ตลาดน�้าอัมพวา มีผลให้ชุมชนอัมพวาพลิกฟื้นจากความ

เงยีบเหงาเป็นชมุชนท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัประเทศใน

ปัจจุบัน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์

ผลทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 

การอนรุกัษ์อาคารในโครงการสิง่แวดล้อมศลิปกรรมพืน้ทีร่มิ

คลองอัมพวา จ�านวน 17 หลัง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 

แห่ง ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

เจ้าของอาคารทีเ่ข้าโครงการอนรุกัษ์หลายหลงัจงึเปิดบ้านพกั

เพื่อเป็นร้านค้าและเรือนพักแรม (homestay) ให้กับนกัท่อง

เทีย่ว นสิตินกัศกึษาจ�านวนมาก มาเรยีนรูด้้านสถาปัตยกรรม 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต จึงสามารถคืนทุนที่ใช้จ่ายไปในการ

อนุรักษ์และยังเป็นการรักษามรดกของบรรพบุรุษเอาไว้อีก

ด้วย ต่อมาการที่ชุมชนอัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงท�าให้

เจ้าของอาคารอื่นๆ ที่ปิดทิ้งร้างหรือมีสภาพที่ทรุดโทรม

พิจารณาเห็นว่า หากลงทุนอนุรักษ์อาคารด้วยเงินทุนของ

ตนเอง กม็โีอกาสคนืทนุได้  ด้วยเหตนุีจ้งึมอีาคารอืน่ๆ ไม่ต�่า

กว่า 80 หลงั ในพืน้ทีร่มิคลองอมัพวาได้ด�าเนนิการซ่อมแซม

อาคารอันเป็นผลจากการส�ารวจในช่วงปลาย พ.ศ. 2552

ภาพที่ 4: อาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ริมคลองอัมพวา

  
ภาพที่ 3: อาคารริมคลองอัมพวาที่มีการอนุรักษ์
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา

การที่อัมพวามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ในด้านวัฒนธรรมและเชิงนิเวศของสมุทรสงคราม  โดยมี

พื้นที่เกษตรกรรมที่สมบูรณ์ มีแม่น�้าและคลองสายต่างๆ ที่

มีคุณภาพน�้าที่ดี จึงเป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยจ�านวนมากมาย

เนื่องจากการชมหิ่งห้อยเกิดขึ้นในช่วงหัวค�่า นกัท่องเที่ยวจึง

มีความต้องการพักแรม จึงเป็นโอกาสของชาวบ้านในการ

ปรบัปรงุบ้านเป็นทีพ่กันกัท่องเทีย่ว (home stay) ทัง้ในพืน้ที่

ริมคลองอัมพวา และในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด  ใน พ.ศ.

2546 พบว่ามจี�านวนทีพ่กันกัท่องเทีย่ว 4 แห่งในจงัหวดัและ

ได้เพิ่มเป็น 150 แห่ง มีห้องพัก 1,620 ห้อง (เฉพาะที่มี

การจดทะเบียน) ใน พ.ศ. 2552 (www.moi.go.th)

ผลของการพฒันาการท่องเทีย่วในชมุชนอมัพวาและพืน้ทีโ่ดย

รอบ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ท�าให้รายได้ผลิตภัณฑ์ของ

จังหวัดเพิ่มขึ้น  โดยใน พ.ศ. 2546 จังหวัดสมุทรสงครามมี

รายได้ต่อหัวเฉลี่ย 10,219 บาทต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัด

ที่ยากจนในภาคกลาง  และใน พ.ศ. 2552 มีรายได้ต่อหัว

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 17,116 บาทต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มร้อยละ 

11.3 ต่อปี ในระยะเวลา 6 ปี ภายหลังการเริ่มอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูชุมชนอัมพวา (ตารางที่ 3)

ผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 

การอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนริมคลองอัมพวาและการฟื้นฟู

ตลาดน�้าอัมพวาที่จัดในช่วงสุดสัปดาห์  ท�าให้ชาวบ้านมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น  หมดภาระหนี้สิน  บ้างก็น�าเรือที่

มีอยู่มาซ่อมแซม  เพื่อน�านกัท่องเที่ยวไปชมทัศนียภาพของ

บ้านเรือนและวัดต่างๆ ที่อยู่ริมน�้า  ผู้ที่มีฝีมือในการปรุง

อาหารคาว-หวาน  และการผลิตงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น 

เบญจรงค์ กะลา มะพร้าว และสิง่ประดษิฐ์อืน่ๆ สามารถขาย

สินค้าของตนซึ่งเกิดจากการลงทุนขนาดเล็ก  ซึ่งเป็นระบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง  ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว  มีการประเมินรายได้ที่เกิดจากตลาดน�้า

อัมพวา ใน พ.ศ. 2547 พบว่ามีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

และได้เพิ่มเป็น 600 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2552 (ภัทรพงศ์ 

อนิทรก�าเนดิ, 2553) และยงัท�าให้เกดิการพฒันาผลติภณัฑ์

ท้องถิ่นและการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนีก้ารพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว  ยงัท�าให้เกดิการบรโิภคสนิค้าเกษตรกรรมมากขึน้  

ท�าให้พืชผลจากสวนมีมูลค่าสูงขึ้น  ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ 

ลิ้นจี่ มะม่วง ชมพู่ ละมุด ล�าไย ฯลฯ ท�าให้เกิดการปรับปรุง

พนัธุเ์พือ่พฒันาผลผลติ รวมทัง้การบรโิภคอาหารจ�าพวกสตัว์

น�้า ได้แก่ อาหารทะเล ปลาทู กุ้งแม่น�้า เพิ่มขึ้นด้วย

สาขาการผลิต 2546 2552 เปลี่ยนแปลง %

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 708 1,191 68.30

การประมง  334 433 29.40

การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน  59 40 -32.43

การผลิตอุตสาหกรรม  1,939 3,044 56.98

การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา  245 311 26.78

การก่อสร้าง  313 454 45.16

การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

ของใช้บุคคล และของใช้ในครัวเรือน  
2,561 3,199 24.92

ตารางที่ 3 

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2546 และ 2552
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์

สาขาการผลิต 2546 2552 เปลี่ยนแปลง %

โรงแรมและภัตตาคาร  110 144 31.06

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม  633 976 54.20

ตัวกลางทางการเงิน  419 706 68.33

บรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์ การให้เช่าและบรกิารทางธรุกจิ  397 424 6.98

การบรหิารราชการแผ่นดนิและการป้องกนัประเทศ รวมทัง้

การประกันสังคมภาคบังคับ  
501 763 52.24

การศึกษา 778 1,065 36.84

การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  492 718 45.91

การให้บริการชุมชน สังคม และบริหารส่วนบุคคลอื่นๆ  719 881 22.46

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  11 15 36.36

 10,219 14,363 40.55

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553

สาขาที่มีการเพิ่มมากในส่วนของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของจังหวัด ได้แก่ สาขาการบริการด้านการเงิน สาขา

เกษตรกรรม สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการ

ก่อสร้าง ซึ่งสัมพันธ์กับจ�านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด

สมทุรสงครามทีเ่พิม่ขึน้ ดงัปรากฏจากสถติขิองนกัท่องเทีย่ว

ที่มาเยี่ยมชมอุทยาน ร.2 ใน พ.ศ. 2546 มีจ�านวน 

127,120 คน ซึ่งเป็นช่วงก่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน

อมัพวา และภายหลงัจากการทีม่กีารอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูมุชน 

มีจ�านวนนกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยาน ร.2 ใน พ.ศ. 

2552 เพิม่เป็น 272,828 คน (มลูนธิพิระบรมราชานสุรณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรม

ราชปูถมัภ์, 2553) ซึง่เป็นการเพิม่กว่าเท่าตวัในช่วงเวลา 6 

ปี หรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 19 ต่อปี  มีการคาดการณ์ใน 

พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศลิปกรรมพืน้ทีร่มิคลองอมัพวา มนีกัท่องเทีย่วในพืน้ทีช่มุชน

อัมพวาจ�านวนประมาณ 25,000 คนต่อปี และได้เพิ่มเป็น 

150,000 คนใน พ.ศ. 2550 และเพิ่มเป็นประมาณ 

500,000 คน ใน พ.ศ. 2552 (หน่วยวจิยัอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

ชมุชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

การท่องเที่ยวจึงนับได้ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของอัมพวา

                   
ภาพที่ 5: ตลาดน�้าอัมพวา 
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา

ภาพที่ 6: อุทยาน ร.2

ผลทางด้านประชากรและสังคม
 

ในช่วงที่ตลาดน�้าอัมพวาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล มี

ประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 10,000 คน ภายหลัง

จากการที่ส่วนล่ม ตลาดน�้าอัมพวาหมดไป  ท�าให้มีการ

อพยพย้ายถิ่นออก  มีประชากรใน พ.ศ. 2546 ลดลงเหลือ 

5,513 คน  ซึ่งเป็นการลดลงเกือบครึ่งหนึง่ในช่วงเวลา 70 

ปี และในปลาย พ.ศ. 2552 มีจ�านวนประชากร 5,607 คน  

ซึง่เป็นการเพิม่ร้อยละ 0.28 ต่อปี (ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 

ส�านกัทะเบียนราษฎร์, 2552)

 

การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอัมพวา  ท�าให้ลูกหลาน

ของคนอัมพวากลับสู่ท้องถิ่น  บ้างก็กลับในช่วงวันหยุดเพื่อ

เปิดบ้านเป็นที่พักนกัท่องเที่ยวหรือขายสินค้าที่ระลึกแก่นกั

ท่องเที่ยว  ครอบครัวจึงมีความอบอุ่นมากขึ้น  ท�าให้คนใน

ชมุชนเหน็คณุค่าและเกดิความภาคภมูใิจในชมุชนของตนยิง่

ขึ้น

ผลทางด้านวัฒนธรรม
 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา  ซึ่งมีศักยภาพทางด้าน

การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด  สามารถท�าให้

คนในวัยท�างานกลับคืนถิ่น  ท�าให้สังคมประกอบด้วยคนใน

วัยต่างๆ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวคิดในการอนุรักษ์ทาง

วฒันธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเพณทีีเ่กีย่วกบัศาสนาและ

ประเพณทีี่เกี่ยวกับน�้า เช่น การฟื้นฟูการลอยกระทงสาย ซึ่ง

ท�าด้วยกาบกล้วย  การฟื้นฟูการใส่บาตรพระทางน�้า  การ

ทอดผ้าป่าเรไรซึ่งเป็นการทอดผ้าป่าทางเรือ  การตักบาตร

ขนมครก  การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการท�าเบญจรงค์  

อาหาร  และขนมในวรรณคดีในบทพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

         

ภาพที่ 7: ลองกระทงสาย 

ภาพที่ 8: ใส่บาตรทางน�้า

การขยายผลการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูมุชน
 

กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวาและการฟื้นฟู

ตลาดน�้าเป็นต้นแบบ (model) ในการเรียนรู้กระบวนการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนและตลาดน�้าหรือตลาดริมน�้าใน

ประเทศไทย  จึงมีหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  ฯลฯ  เดินทางมา

ศกึษาและดงูานทีอ่มัพวา  ทัง้นีเ้ทศบาลและ อบต.หลายแห่ง  

ได้น�ากระบวนการนี้ไปประยุกต์ใช้กับบริบทในท้องถิ่นของ

ตนเองอย่างแพร่หลาย (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนนัท์, 2552) 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดรมิน�า้และตลาดน�า้ในภาคกลาง ได้

เริ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนที่เปิดด�าเนนิการภายหลังตลาด

น�้าอัมพวา มีดังนี้ (ตาราง 4)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์

วันเปิดตลาด/ปี แม่นำ้า/คลอง ตลาดริมนำ้า/ตลาดนำ้า ที่ตั้ง

23 ต.ค. 2547 แม่น�้าบางปะกง ตลาดบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

20 พ.ย. 2547 คลองลัดมะยม ตลาดน�้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กทม.

มี.ค. 2549 คลองลัดพลี ตลาดน�้าคลองลัดพลี อ.ด�าเนนิสะดวก จ.ราชบุรี

2549 คลองส�าโรง ตลาดน�้าบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

27 ธ.ค. 2550 แม่น�้าบางปะกง ตลาดน�้าบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ส.ค. 2551 คลองแห ตลาดน�้าคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ย. 2551 ที่ดินเอกชน ตลาดน�้าสี่ภาค อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

13 มี.ค. 2552 คลองรังสิต ตลาดน�้าเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เม.ย. 2552 แม่น�้าแม่กลอง ตลาดน�้าบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

24 เม.ย. 2552 แม่น�้าแม่กลอง ตลาดโคยกี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

พ.ค. 2552 คลองบางน้อย ตลาดน�้าบางน้อย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

8 พ.ค. 2552 คลองสระบัว ตลาดน�้าคลองสระบัว อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ส.ค. 2552 คลองนครเนื่องเขต ตลาดนครเนื่องเขต อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

19 ธ.ค. 2552 คลองประเวศ ตลาดชุมชนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กทม.

13 มี.ค. 2553 วัดเชิงท่า ตลาดน�้าลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

21 มี.ค. 2553 แม่น�้าน้อย ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

27 มี.ค. 2553 แม่น�้าท่าจีน ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สรุป

การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูมุชนอมัพวา นอกจากท�าให้เกดิความ

ส�าเร็จในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมชุมชน การฟื้นฟูทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์

จากการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูมุชนในเศรษฐกจิการท่องเทีย่ว ซึง่

สอดคล้องกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั ดงันัน้ อมัพวาจงึเป็นต้นแบบของกระบวนการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โดยที่ชุมชมตลาดเก่าที่อยู่ริมน�้า

จ�านวนมากได้น�าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบับรบิทของชมุชน

ของตน และยงัเป็นการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลาง การที่ชุมชนอัมพวา

ประสบความส�าเร็จในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูชุมชน ซึ่ง

สามารถใช้ประโยชน์ในเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ท�าให้เกิด

ตาราง 4 

การฟื้นฟูตลาดน�้า/ตลาดริมน�้าในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2547
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การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา

ปัญหาบางประการ เช่น ปัญหาการจราจรคับคั่ง ปัญหาเรือ

น�าชมหิ่งห้อย ปัญหานกัท่องเที่ยวหนาแน่นในบริเวณปาก

คลองอัมพวา เป็นต้น นอกจากนี้ การที่องค์กรบริหารส่วน

ท้องถิ่นน�าบทเรียนของอัมพวาไปประยุกต์ใช้ อาจไม่ประสบ

ความส�าเรจ็ เนือ่งจากขาดการศกึษาวเิคราะห์อย่างถีถ้่วนและ

ขาดความเข้าใจกระบวนการ ท�าให้การด�าเนนิการมีปัญหา

ในภายหลงั อย่างไรกต็ามถอืได้ว่าการด�าเนนิการอนรุกัษ์และ

ฟ้ืนฟชูมุชนอมัพวามผีลต่อการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูมุชนรมิน�า้

อื่นๆ ในระดับประเทศ 
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