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บทคัดย่อ 
 ยา่นชมุชนเกา่เปน็นยิามการอนรุกัษพ์ืน้ทีซ่ึ่่ง่มภีมูทิศันว์ฒันธรรมอยา่ง
มพีลวัตทีไ่ด้รบัรองและพัฒนาแนวทางการสร้างกลไกการอนุรกัษ์โดยสำานกังาน
นโยบายและแผ่นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ่.) อนัมเีปา้หมายเพือ่
สร้างการสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดข่้นโดยการยก
ฐานะย่านชุมชนเก่าข่้นเป็นมรดกจังหวัด บทความนี้ฉายให้เห็นถ่งกระบวนการ
และเครื่องมือสำาคัญ 4 ส่วน ผ่่านกรณีศ่กษาการดำาเนินการในจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตรัง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2564 ประกอบด้วย 1) การระบุองค์
ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อกำาหนดขอบเขตย่านชุมชนเก่าที่ควรอนุรักษ์  
2) การพัฒนากลไกเครือขา่ยประชาสังคมและภาคีในพืน้ทีเ่พือ่ร่วมขบัเคลือ่นการ
อนรุกัษ์ 3) การใชเ้ครือ่งมือด้านเทคโนโลยนีวัตกรรมในสนับสนนุใหเ้กิดกลไกการ
อนรุกัษ์ และ 4) การเชือ่มต่อกลไกการสนับสนุนด้านการอนุรกัษ์สูก่ารสนับสนุน
ของภาครัฐในระดับนโยบาย ผ่ลลัพธ์ของการขับเคลื่อนได้เผ่ยให้เห็นโอกาสใน
การยกระดับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าของกลไกพื้นที่ในอนาคต 
2 ประการ ได้แก่ ประการที่หน่่ง คือ การสร้างการสนับสนุนระหว่างชุมชนกับ
สถาบันการศ่กษาในพื้นที่ให้ร่วมประกอบสร้างความทรงจำาสู่การต่อยอดข้อมูล
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา และประการที่สอง คือ การเพิ่มและขับเน้นเรื่อง
ราวของพื้นที่ให้หลากหลายมากข่้น รวมถ่งการริเริ่มกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอัน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้และการตีความหมายใหม่แก่พื้นที่
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อยา่งไรกต็ามยงัพบขอ้จำากดัในการขบัเคลือ่นหลายประการ ซึ่่ง่กญุแจสำาคญัคอื
การเปลีย่นแปลงในเชงิรปูธรรมจำาตอ้งสามารถผ่สมผ่สานกับกลไกทางเศรษฐกิจ
ไดแ้ละสามารถเปน็จดุสมดลุของสรา้งโจทยร์ว่มกนัระหวา่ง การสนบัสนนุภาครฐั 
แรงจูงใจจากภาคเอกชน และผ่ลประโยชน์ของคนในชุมชน

คำาค้น: มรดกจังหวัด ย่านชุมชนเก่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม นโยบายสาธารณะ

1. บทนำา 

 การอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยที่เป็น
ลกัษณะเนือ้เมอืงและยา่นนัน้ดแูหมอืนวา่มเีพยีงเครือ่งมอืการควบคมุเครือ่งมอื
เดียวเพื่อให้เกิดการคุ้มครองย่าน แนวปฏิิบัติที่เห็นชัดการจัดตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า 34 แห่งทั่วประเทศ ส่งผ่ลให้มรดกวัฒนธรรม
ทีไม่ใช่กายภาพรวมถ่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ แต่สามารถส่งเสริมด้าน
มาตรการอืน่ๆ นอกเหนอืไปจากการควบคมุพืน้ทีน่ัน้ขาดการสนบัสนนุ อยา่งไร
กต็ามการอนรุกัษ ์ในชว่ง พ.ศ. 2556-59 สำานักงานและแผ่นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ่.) ได้ศ่กษาและกำาหนดย่านชุมชนเก่า 613 แหล่ง อันเป็น
แหลง่ศลิปกรรมอนัควรอนรุกัษ ์และตอ่มาใน ป ีพ.ศ. 2560-63 ไดจ้ดัทำานโยบาย
และยทุธศาสตรเ์พือ่เปน็กรอบการดำาเนนิงาน ประเทศไทยมผี่งัพืน้ทีอ่นรุกัษย์า่น
ชมุชนเกา่นำารอ่งทีแ่สดงองค์ประกอบอตัลกัษณแ์ละคณุคา่ความเปน็พืน้ทีส่ำาคญั
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยผ่่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับรอง
โดยชุมชน สำาหรับดำาเนินการอนุรักษ์ฟ้้�นฟู้ให้เหมาะสมต่อศักยภาพและสภาพ
ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป และมีชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สรา้งสรรค์และวฒันธรรม อนัมปีฏิิบตักิารสำาคญัคอืการยกฐานะโดยประกาศให้
ย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด เพื่อให้เกิดกลไกการอนุรักษ์ระดับจังหวัดและ
ไดร้บัการสนบัสนนุทางนโยบายจากกลไกรฐัไดอ้ยา่งตรงเปา้หมายและมีทศิทาง
มากข่น้ (สำานกังานนโยบายและแผ่นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2561; 
2563)
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2. ย่านชีุมชีนเก่ากับความเปั็นมรดกจัังห์วัด
 
 คำาว่า “ย่านชุมชนเก่า” ได้ปรากฏิการรับรู้ของรัฐไทยและหน่วยงาน
จากการดำาเนินงานของสำานักงานนโยบายและแผ่นทรัพยากรธรรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานได้จัดทำามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ประเภทย่านชุมชนเก่าข่้น (2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการระบุความ
สำาคัญของพื้นที่อันควรค่าแก่การอนุรักษ์และนำาไปสู่การกำาหนดระบบกลไก
ในการอนุรักษ์ รักษา ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพย่านชุมชนเก่า ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2562 หนว่ยงานไดจ้ดัทำาแผ่นยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษแ์ละฟ้้�นฟ้ยูา่นชมุชน
เก่าแห่งชาติข่้น โดยมีข้อเสนอและการผ่ลักดันกลไกเชิงนโยบาย 4 ด้าน โดย
มีเนื้อหาสังเขปประกอบด้วย 1) การประกาศย่านชุมชนเก่า 2) การประสาน
เนื้อหาการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าเข้าสู่กลไกเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 3) การส่ง
เสรมิมาตรการสรา้งแรงจงูใจในการอนรุกัษ ์และ 4) การเผ่ยแพรค่วามรูโ้ดยการ
สนับสนุนภาคีเครือข่ายและขยายปฏิิบัติการความรู้ในวงกว้าง (ปูรณ์, 2560; 
สำานักงานนโยบายและแผ่นทรพัยากรธรรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม: 2562) อยา่งไร
ก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2562-63 ทางหน่วยงานมีความพยายามในการผ่ลักดันให้
เกดิการประกาศย่านละการขับเคลือ่นภารกจิสูก่ลไกระดับจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 
57(2) โดยแต่ละจังหวัดมีภารกิจตามความมอบหมายของส่วนราชการระดับ
กรมข่้นไป
 อย่างไรก็ตาม หลักการสำาคัญของการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าใน
ประเทศไทยคือ การส่งเสริมสนับสนุนเป็นสำาคัญโดยไม่ได้พิจารณาใช้เครื่องมือ
ควบคมุแตอ่ยา่งใด โดยอาศยัการอา้งองิกลไกในระดบัสากลในการระบขุอบเขต
ย่านชุมชนเก่า (Delimitation) ไว้หลายแนวคิด ได้แก่ กฎีบัตรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ (Washington Charter, 
1987) บนัทก่แหง่กรงุเวยีนนา (Vienna Memorandum 2005) วา่ดว้ยแนวคดิ
ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ (Historic Urban Landscape) เพื่อที่จะส่งเสริม
คุณภาพของวิถีชีวิต ผ่สมผ่สานกับวิธีการเชิงนโยบายในด้านแผ่นการจัดการ 
(Issarathumnoon, 2020) หลกัการในการคุม้ครองและการบรหิารจดัการเมอืง
เกา่และยา่นชมุชนเกา่ (The Valletta Principles for the Safeguarding and  
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พ.ศ. 2562 หนว่ยงานไดจ้ดัทำาแผ่นยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษแ์ละฟ้้�นฟ้ยูา่นชมุชน
เก่าแห่งชาติข่้น โดยมีข้อเสนอและการผ่ลักดันกลไกเชิงนโยบาย 4 ด้าน โดย
มีเนื้อหาสังเขปประกอบด้วย 1) การประกาศย่านชุมชนเก่า 2) การประสาน
เนื้อหาการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าเข้าสู่กลไกเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 3) การส่ง
เสรมิมาตรการสรา้งแรงจงูใจในการอนรุกัษ ์และ 4) การเผ่ยแพรค่วามรูโ้ดยการ
สนับสนุนภาคีเครือข่ายและขยายปฏิิบัติการความรู้ในวงกว้าง (ปูรณ์, 2560; 
สำานักงานนโยบายและแผ่นทรพัยากรธรรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม: 2562) อยา่งไร
ก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2562-63 ทางหน่วยงานมีความพยายามในการผ่ลักดันให้
เกดิการประกาศย่านละการขับเคลือ่นภารกจิสูก่ลไกระดับจังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 
57(2) โดยแต่ละจังหวัดมีภารกิจตามความมอบหมายของส่วนราชการระดับ
กรมข่้นไป
 อย่างไรก็ตาม หลักการสำาคัญของการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าใน
ประเทศไทยคือ การส่งเสริมสนับสนุนเป็นสำาคัญโดยไม่ได้พิจารณาใช้เครื่องมือ
ควบคมุแตอ่ยา่งใด โดยอาศยัการอา้งองิกลไกในระดบัสากลในการระบขุอบเขต
ย่านชุมชนเก่า (Delimitation) ไว้หลายแนวคิด ได้แก่ กฎีบัตรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ (Washington Charter, 
1987) บนัทก่แหง่กรงุเวยีนนา (Vienna Memorandum 2005) วา่ดว้ยแนวคดิ
ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ (Historic Urban Landscape) เพื่อที่จะส่งเสริม
คุณภาพของวิถีชีวิต ผ่สมผ่สานกับวิธีการเชิงนโยบายในด้านแผ่นการจัดการ 
(Issarathumnoon, 2020) หลกัการในการคุม้ครองและการบรหิารจดัการเมอืง
เกา่และยา่นชมุชนเกา่ (The Valletta Principles for the Safeguarding and  
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Management of Historical Cities, Towns and Urban Areas 2011) 
ที่ผ่สานกลไกทางกฎีหมาย เครื่องมือ และกระบวนการสำาหรับการอนุรักษ ์
ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ รวมไปถ่งมุมมองปัจจัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ที่จะกำาหนดเป้าหมายสำาหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระยะยาว ใน
หลักการนี้จะกล่าวถ่งการคุ้มครองย่านชุมชนเก่าในแง่มุมของความเป็นองค์
รวมซึ่่่งประกอบไปด้วยประเด็นในด้านคุณค่า องค์ประกอบของย่านชุมชนเก่า 
และบริบทแวดล้อม รวมไปถ่งความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวมร่วมกับ สภาพ
ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแห่งยุคสมัย แผ่นการกำาหนดของเขตที่จะ
นำาไปสู่การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ร่วมสมัย จะต้องมั่นใจ
ถ่งการเคารพต่อคุณค่าที่ปรากฏิผ่่านองค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบ
ทางนามธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในย่านชุมชนเก่า
 สำาหรับการพิจารณาถ่งองค์ประกอบที่จะต้องทำาการระบุในขอบเขต
ของย่านชุมชนเก่านัน้ มหีลกัการในการพิจารณาองค์ประกอบของเมืองเก่าและ
ยา่นชมุชนเกา่แบบไมแ่ยกสว่น ไมว่า่จะเปน็บรบิทเมอืง หรอืชนบททีม่คีวามเปน็
ธรรมชาติสูง โดยองค์ประกอบเหล่านี้ต้องพิจารณาร่วมกันภายใต้เงื่อนไขการ
เปลีย่นแปลง (Changes) ในลักษณะต่างๆ กนั เพือ่แสดงออกถง่องค์ประกอบที่
จะต้องอนุรักษ์ (Elements to be Preserved) ซึ่่่งได้มีการประเมินตามเกณฑ์
การพิจารณาคุณค่าของทรัพย์สนิทีจ่ะเป็นมรดกจังหวัด เป็นเกณฑ์ทีอ้่างอิงจาก
เกณฑ์มรดกโลก ทั้ง 6 ข้อ (UNESCO, 2008) โดยมีการปรับปรุงถ้อยคำาเพื่อให้
งา่ยตอ่การทำาความเขา้ใจเฉพาะเทา่ทีจ่ำาเปน็เพือ่รกัษาเนือ้หาใหต้รงตามเกณฑ์
มรดกโลกตามที่ระบุในคู่มือของยูเนสโก (UNESCO) โดยทรัพย์สินที่จะได้เป็น
มรดกจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหน่่งหรือหลายข้อ และมี
คุณค่าตามเกณฑ์ดังกล่าว
 กรณีในประเทศไทย สำานักงานและแผ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้มไดก้ำาหนดเกณฑต์ามมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมประเภท
ยา่นชุมชนเก่า โดยมีหลกัพจิารณาว่าชมุชนหน่่งๆ เขา้ขา่ยสูก่ารพิจารณาเป็นยา่น
ชุมชนเก่าหรือไม่ จาก 1) ลักษณะกายภาพที่เป็นองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน 
(Tangible elements) ประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างของชุมชนยังคงอยู ่
ลกัษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยังคงอยู ่ลกัษณะทางภูมทิศัน์และระบบนิเวศ 
ทางธรรมชาติ และลักษณะความสำาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับมุมมอง 2) ลักษณะของ
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องค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ (Intangible Elements) ประกอบด้วย ลักษณะ
กจิกรรมในย่านชมุชนเก่า ลกัษณะความหมายทางประวัตศิาสตร์ การสืบปฏิบัิติ
ทางขนบประเพณี ความทรงจำา และ 3) ลักษณะของบริบทที่ตั้ง (Settings) 
โดยมีปัจจัยในการพิจารณาเพื่อระบุว่าชุมชนหน่่งๆ เป็นย่านชุมชนเก่าหรือไม่ 
จากมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานคุณค่าความสำาคัญและกายภาพของ
ความเป็นย่านชุมชนเก่า 2) มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และ  
3) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของย่านชุมชนเก่า ซึ่่ง่ผ่ลของการอาศัยเกณฑ์
ขา้งต้นสามารถนำามากำาหนดขอบเขตย่านชุมชนเก่าได้แสดงดังตวัอย่างในภาพที ่1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างขอบเขตย่านชุมชนเก่าหนองบัว จ. จันทบุรี ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกจังหวัด

3. กลไกการอนุรักษ์ย่านชีุมชีนเก่าเพ่�อต่อยอดทุนวัฒนธรรม 
 การไดร้บัประกาศเปน็มรดกจงัหวดัของยา่นชมุชนเกา่ทัง้องแหง่ มผี่ล
ต่อฐานการทำางานในระดับปฏิิบัติการเชิงพื้นที่ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้าง
เครอืขา่ยประชาสงัคม 2) การใชเ้ครือ่งมอืดา้นเทคโนโลยนีวตักรรมในสนบัสนนุ
ใหเ้กดิกลไกการอนรุกัษ ์และ 3) การเชือ่มตอ่กลไกการสนบัสนนุดา้นการอนรุกัษ์
สู่การสนับสนุนด้านวิชาการ
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Management of Historical Cities, Towns and Urban Areas 2011) 
ที่ผ่สานกลไกทางกฎีหมาย เครื่องมือ และกระบวนการสำาหรับการอนุรักษ ์
ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ รวมไปถ่งมุมมองปัจจัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ที่จะกำาหนดเป้าหมายสำาหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระยะยาว ใน
หลักการนี้จะกล่าวถ่งการคุ้มครองย่านชุมชนเก่าในแง่มุมของความเป็นองค์
รวมซ่ึ่่งประกอบไปด้วยประเด็นในด้านคุณค่า องค์ประกอบของย่านชุมชนเก่า 
และบริบทแวดล้อม รวมไปถ่งความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวมร่วมกับ สภาพ
ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแห่งยุคสมัย แผ่นการกำาหนดของเขตที่จะ
นำาไปสู่การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ร่วมสมัย จะต้องมั่นใจ
ถ่งการเคารพต่อคุณค่าที่ปรากฏิผ่่านองค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบ
ทางนามธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในย่านชุมชนเก่า
 สำาหรับการพิจารณาถ่งองค์ประกอบที่จะต้องทำาการระบุในขอบเขต
ของย่านชุมชนเก่านัน้ มหีลกัการในการพิจารณาองค์ประกอบของเมืองเก่าและ
ยา่นชมุชนเกา่แบบไมแ่ยกสว่น ไมว่า่จะเปน็บรบิทเมอืง หรอืชนบททีม่คีวามเปน็
ธรรมชาติสูง โดยองค์ประกอบเหล่านี้ต้องพิจารณาร่วมกันภายใต้เงื่อนไขการ
เปลีย่นแปลง (Changes) ในลักษณะต่างๆ กนั เพือ่แสดงออกถง่องค์ประกอบที่
จะต้องอนุรักษ์ (Elements to be Preserved) ซึ่่่งได้มีการประเมินตามเกณฑ์
การพิจารณาคุณค่าของทรัพย์สนิทีจ่ะเป็นมรดกจังหวัด เป็นเกณฑ์ทีอ้่างอิงจาก
เกณฑ์มรดกโลก ทั้ง 6 ข้อ (UNESCO, 2008) โดยมีการปรับปรุงถ้อยคำาเพื่อให้
งา่ยตอ่การทำาความเขา้ใจเฉพาะเทา่ทีจ่ำาเปน็เพือ่รกัษาเนือ้หาใหต้รงตามเกณฑ์
มรดกโลกตามที่ระบุในคู่มือของยูเนสโก (UNESCO) โดยทรัพย์สินที่จะได้เป็น
มรดกจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหน่่งหรือหลายข้อ และมี
คุณค่าตามเกณฑ์ดังกล่าว
 กรณีในประเทศไทย สำานักงานและแผ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้มไดก้ำาหนดเกณฑต์ามมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมประเภท
ยา่นชุมชนเก่า โดยมีหลกัพจิารณาว่าชมุชนหน่่งๆ เขา้ขา่ยสูก่ารพิจารณาเป็นยา่น
ชุมชนเก่าหรือไม่ จาก 1) ลักษณะกายภาพที่เป็นองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน 
(Tangible elements) ประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างของชุมชนยังคงอยู ่
ลกัษณะโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยังคงอยู ่ลกัษณะทางภูมทิศัน์และระบบนิเวศ 
ทางธรรมชาติ และลักษณะความสำาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับมุมมอง 2) ลักษณะของ
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องค์ประกอบที่ไม่ใช่กายภาพ (Intangible Elements) ประกอบด้วย ลักษณะ
กจิกรรมในย่านชมุชนเก่า ลกัษณะความหมายทางประวัตศิาสตร์ การสืบปฏิิบัติ
ทางขนบประเพณี ความทรงจำา และ 3) ลักษณะของบริบทที่ตั้ง (Settings) 
โดยมีปัจจัยในการพิจารณาเพื่อระบุว่าชุมชนหน่่งๆ เป็นย่านชุมชนเก่าหรือไม่ 
จากมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานคุณค่าความสำาคัญและกายภาพของ
ความเป็นย่านชุมชนเก่า 2) มาตรฐานด้านคุณภาพของย่านชุมชนเก่า และ  
3) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของย่านชุมชนเก่า ซึ่่ง่ผ่ลของการอาศัยเกณฑ์
ขา้งต้นสามารถนำามากำาหนดขอบเขตย่านชุมชนเก่าได้แสดงดังตวัอย่างในภาพที ่1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างขอบเขตย่านชุมชนเก่าหนองบัว จ. จันทบุรี ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกจังหวัด

3. กลไกการอนุรักษ์ย่านชีุมชีนเก่าเพ่�อต่อยอดทุนวัฒนธรรม 
 การไดร้บัประกาศเปน็มรดกจงัหวดัของยา่นชมุชนเกา่ทัง้องแหง่ มผี่ล
ต่อฐานการทำางานในระดับปฏิิบัติการเชิงพื้นที่ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้าง
เครอืขา่ยประชาสงัคม 2) การใชเ้ครือ่งมอืดา้นเทคโนโลยนีวตักรรมในสนบัสนนุ
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 3.1 การพัฒนากลไกเคร่อข้่ายปัระชีาสังคมและภาคีในพ่�นที�เพ่�อ
ร่วมข้ับเคล่�อนการอนุรักษ์
       ประเด็นการพัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านการอนุรักษ์ย่านชุมชน
เกา่ในระดับประชาสังคม ได้เกดิความเปลีย่นแปลงอย่างกวา้งขวางในเครือขา่ย
ย่านชุมชนเก่าจังหวัดตรัง โดยได้ยกระดับการพัฒนากลไกจากกลุ่ม/ชมรมรักษ์
ย่านเก่าในพื้นที่ต่างๆ สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ใน 5 
เมือง โดยเฉพาะวิสาหกิจย่านชุมชนเก่าหยงสตาร์ ที่มีการดำาเนินงานที่เป็นรูป
ธรรมโดยก้าวหน้ากว่ากลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ กล่าวคือได้มีการจัดตั้ง คณะทำางาน 3 
กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานโฮมสเตย์ กลุ่มกิจกรรมของที่ระล่ก-ของฝ่าก และกลุ่ม
กิจกรรมให้บริการเรือนำาเที่ยว และจากกระบวนการต่อยอดภายหลังจากการ
ดำาเนินงานได้สนับสนุนและเชื่อมโยงให้เกิดองค์ประกอบ 2 ด้าน ประกอบด้วย
     
 1) การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด 
โดยการจัดตั้งแกนประสานเครือข่ายการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าจังหวัดตรังอัน
ทำาหน้าที่เชื่อมโยงผู่้นำาระดับย่านของย่านต่างๆ ในลักษณะพี่เลียงให้เกิดการ
ริเริ่มกลไกในแต่ละพื้นที่ จนเกิดคณะทำางานแต่ละพื้นที่ที่จัดตั้งกลุ่มสู่การเป็น
วิสาหกิจชุมชนการอนุรักษ์ยานชุมชนเก่า
 2) การเชื่อมโยงกลไกระดับจังหวัด เทศบาล และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ โดยการประสานแผ่นและมติดิา้นการอนรุกัษเ์ขา้กับนโยบายระดับ
จังหวัด อาทิ แผ่นด้านการท่องเที่ยว แผ่นด้านเศรษฐกิจ ส่งลให้เกิดการใช้
กิจกรรมโครงการเหนี่ยวนำาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการอนุรักษ์
ที่เพิ่มมากข่้น จนเครือข่ายมีสมาชิกที่หมุนเวียนเข้ามาทำางานในระดับจังหวัด
ประมาณ 40-50 คน 
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ภาพที่ 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ที่มีฐานไปสู่การประกาศมรดกจังหวัด

 3.2 การใชี้เคร่�องม่อด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในสนับสนุนให์้เกิด
กลไกการอนุรักษ์บนฐานเศรษฐกิจัแบ่งปััน
      ประเด็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและมรดกวัฒนธรรมที่เกิดข่้น
ในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด มีการดำาเนินงานที่อาศัยแพลตฟ้อร์มดิจิทัลเป็นเครื่อง
มือให้เกิดกลไกการอนุรักษ์ใน 3 รูปแบบ โดยได้อาศัยแพลตฟ้อร์ม “มรดก”ที่
ได้รับการสนับสนุนในฐานะ Startup ด้านการอนุรักษ์จากสำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ 
      เครื่องมือการทำางานของแพลตฟ้อร์มมรดกเป็นระบบในการจับ
คู่อุปสงค์-อุปทานในด้านการอนุรักษ์แบบออนไลน์ระหว่างผู่้ที่ต้องการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมกับผู่้ที่ต้องการลงทุน/บริจาคในโครงการเพื่อการอนุรักษ์เข้า
ด้วยกัน เพื่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการเข้าถ่งทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์ เช่น 
การบูรณะอาคารเก่า การต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผ่ลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากฐานทุน
ทางวัฒนธรรม การจัดการและจัดหาผู่้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เพื่อการอนุรักษ์ อัน
มีกลุ่มฟ้ังก์ชั่นการทำางานของระบบ 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย 1) ฟ้ังก์ชั่นที่
เป็นรูปแบบการระดมทุนสาธารณะ (Cloudfunding Donation) 2) ฟ้ังก์ชั่นที่
เป็นรูปแบบการระดมทุนเพื่อการลงทุนแบบมีผ่ลตอบแทน (Conservatory 
Investment Model) และ 3) ฟ้ังก์ชั่นที่เป็นรูปแบบการสร้าง ข้อตกลงร่วมใน
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การอนุรักษ์ (Dialogue Process in Conservation) โดยทั้ง 3 กระบวนการ
สะท้อนผ่่านโครงการ 3 โครงการในสองจังหวัด ดังนี้ 
      1) รูปแบบการระดมทุนสาธารณะ Cloudfunding Donation 
การขับเคลื่อนในระยะที่สองได้สนับสนุนกลไกการใช้กลไกการระดมทุน
สาธารณะ (Clondfunding Donation) เพื่อโครงการบูรณะและฟ้้�นฟู้บ้าน 
พระยะรษัฎีานปุระดษิฐ ์ในการอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบับคุคลสำาคัญ
ของชาติ โดยการซึ่่อมแซึ่มและปรับปรุงอาคารบ้านพระยารัษฎีานุประดิษฐ์ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นที่กิจกรรมเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกันตัง และ
จังหวัดตรัง โดยอาศัยหลักวิชาการการอนุรักษ์อาคาร โครงการอาศัยเครื่อง
มือเทคโนโลยีดิจิทัลในการระดมทุน (ภาพที่ 5.11) เชื่อมประสานโครงการกับ
แพลตฟ้อร์มระดมทุนที่ได้รับใบอนุญาตในการระดมทุนที่ถูกต้องตามกฎีหมาย 
ซึ่่่งได้เชื่อมประสานกับแพลตฟ้อร์มเทใจและสินวัฒนา ในฐานะหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระดมทุน ในโครงการบูรณะและฟ้้�นฟู้บ้านพระยารัษฎีานุประดิษฐ์
การระดมทุนสาธารณะได้อาศัยสื่อสารผ่่านสื่อ Social Media และContent 
Fanpage ต่างๆ และจัดตั้งคณะทำางานฟ้้�นฟู้บ้านพระยารัษฎีานุประดิษฐ์ ด้วย
กลไกวิสาหกิจชุมชน/องค์กร และระดมทุนสาธารณะเพื่อการฟ้้�นฟู้ ซึ่่อมแซึ่ม 
และบริหารพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์
   2) รูปแบบการระดมทุนเพื่อการลงทุนแบบมีผ่ลตอบแทน  
(Conservatory Investment Model)
      การขับเคลื่อนในระยะที่สองได้สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการ
ลงทุนแบบมีผ่ลตอบแทน (Conservatory Investment Model) ดำาเนินการ
ด้วยแพลตฟ้อร์มรดกภายใต้โครงการพัฒนาการถนอมอาหารชุมชนขนมแปลก
ตลาดหนองบัว โดยชุมชนตลาดหนองบัวปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและชุมชนท่องเที่ยว ซ่่ึ่งมีความเข้มแข็งของชุมชน และ
มีเอกลักษณ์ด้านสูตรขนมโบราณที่หากินได้ยาก อย่างไรก็ตามขนมเหล่านี้มีข้อ
จำากัดในการเก็บรักษาที่เก็บไว้ได้ไม่นาน ส่งผ่ลให้ไม่อาจนำาไปเป็นของฝ่ากได้
กว้างขวาง ชุมชนจ่งมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการแปรรูปและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยยืดอายุอาหารให้เก็บรักษาได้ยาวนานข่้นผ่่านกลไกการ
บรหิารจดัการผ่า่นกลไกวสิาหกจิชมุชนทีม่อียูใ่นพืน้ที ่โดยตอ้งการหาหนว่ยงาน
และภาคเอกชนเพื่อร่วมลงทุน
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      3) รูปแบบการสร้างข้อตกลงร่วมในการอนุรักษ์ (Dialogue 
Process in Conservation)
      การขับเคลื่อนในระยะที่สองได้สนับสนุนในรูปแบบการสร้างข้อ
ตกลงร่วมในการอนุรักษ์ (Dialogue Process in Conservation) ดำาเนินการ
ด้วยแพลตฟ้อร์มรดกภายใต้โครงการปรับปรุงบ้านชัยกุลเป็นพิพิธภัณฑ์บ้าน
เก่าขลุง โดยบ้านชัยกุลเป็นบ้านคหบดีตระกูลชัยกุลที่มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจ-การคา้ของเมอืงขลงุ จงัหวดัจันทบรุ ีตวัอาคารมอีายกุว่า 140 ป ีเปน็
อาคารสองชัน้ รปูแบบสถาปัตยกรรมคร่่งปูนคร่่งไม้ ปจัจุบนัอาคารมีสภาพทรุด
โทรมทำาให้ลูกหลานในตระกูลมีแนวคิดในการบูรณะฟ้้�นฟู้บ้านหลังนี้เพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเก่าขลุง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกวัฒนธรรม และสร้าง
กจิกรรม บรรยากาศการอนุรกัษช์มุชนเก่าตลาดขลุง วตัถปุระสงค์ของโครงการมี
เพือ่สรา้งแพลตฟ้อร์มในกระบวนการกำาหนดกจิกรรม รปูแบบการปรับปรงุ และ
โปรแกรมการใช้สอยภายในอาคาร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบครอบคลุม 
(Inclusive Design) ร่วมกันของคนในมือง เพื่อให้อาคารเปรียบเสมือนห้อง
รับแขกเมือง ที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ ความน่าสนใจเกี่ยวกับเมือง และสร้าง
กระบวนการสาธารณะในพื้นที่ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และสถาบัน
การศ่กษาในจังหวัด
 

ภาพที่ 3 เครื่องมือการระดมทุนเพื่อการรักษามรดกวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี
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การอนุรักษ์ (Dialogue Process in Conservation) โดยทั้ง 3 กระบวนการ
สะท้อนผ่่านโครงการ 3 โครงการในสองจังหวัด ดังนี้ 
      1) รูปแบบการระดมทุนสาธารณะ Cloudfunding Donation 
การขับเคลื่อนในระยะที่สองได้สนับสนุนกลไกการใช้กลไกการระดมทุน
สาธารณะ (Clondfunding Donation) เพื่อโครงการบูรณะและฟ้้�นฟู้บ้าน 
พระยะรษัฎีานปุระดษิฐ ์ในการอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบับคุคลสำาคญั
ของชาติ โดยการซึ่่อมแซึ่มและปรับปรุงอาคารบ้านพระยารัษฎีานุประดิษฐ์ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นที่กิจกรรมเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกันตัง และ
จังหวัดตรัง โดยอาศัยหลักวิชาการการอนุรักษ์อาคาร โครงการอาศัยเครื่อง
มือเทคโนโลยีดิจิทัลในการระดมทุน (ภาพที่ 5.11) เชื่อมประสานโครงการกับ
แพลตฟ้อร์มระดมทุนที่ได้รับใบอนุญาตในการระดมทุนที่ถูกต้องตามกฎีหมาย 
ซึ่่่งได้เชื่อมประสานกับแพลตฟ้อร์มเทใจและสินวัฒนา ในฐานะหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระดมทุน ในโครงการบูรณะและฟ้้�นฟู้บ้านพระยารัษฎีานุประดิษฐ์
การระดมทุนสาธารณะได้อาศัยสื่อสารผ่่านสื่อ Social Media และContent 
Fanpage ต่างๆ และจัดตั้งคณะทำางานฟ้้�นฟู้บ้านพระยารัษฎีานุประดิษฐ์ ด้วย
กลไกวิสาหกิจชุมชน/องค์กร และระดมทุนสาธารณะเพื่อการฟ้้�นฟู้ ซึ่่อมแซึ่ม 
และบริหารพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์
   2) รูปแบบการระดมทุนเพื่อการลงทุนแบบมีผ่ลตอบแทน  
(Conservatory Investment Model)
      การขับเคลื่อนในระยะที่สองได้สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการ
ลงทุนแบบมีผ่ลตอบแทน (Conservatory Investment Model) ดำาเนินการ
ด้วยแพลตฟ้อร์มรดกภายใต้โครงการพัฒนาการถนอมอาหารชุมชนขนมแปลก
ตลาดหนองบัว โดยชุมชนตลาดหนองบัวปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและชุมชนท่องเที่ยว ซ่่ึ่งมีความเข้มแข็งของชุมชน และ
มีเอกลักษณ์ด้านสูตรขนมโบราณที่หากินได้ยาก อย่างไรก็ตามขนมเหล่านี้มีข้อ
จำากัดในการเก็บรักษาที่เก็บไว้ได้ไม่นาน ส่งผ่ลให้ไม่อาจนำาไปเป็นของฝ่ากได้
กว้างขวาง ชุมชนจ่งมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการแปรรูปและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยยืดอายุอาหารให้เก็บรักษาได้ยาวนานข่้นผ่่านกลไกการ
บรหิารจดัการผ่า่นกลไกวสิาหกจิชมุชนทีม่อียูใ่นพืน้ที ่โดยตอ้งการหาหนว่ยงาน
และภาคเอกชนเพื่อร่วมลงทุน
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      3) รูปแบบการสร้างข้อตกลงร่วมในการอนุรักษ์ (Dialogue 
Process in Conservation)
      การขับเคลื่อนในระยะที่สองได้สนับสนุนในรูปแบบการสร้างข้อ
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ด้วยแพลตฟ้อร์มรดกภายใต้โครงการปรับปรุงบ้านชัยกุลเป็นพิพิธภัณฑ์บ้าน
เก่าขลุง โดยบ้านชัยกุลเป็นบ้านคหบดีตระกูลชัยกุลที่มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจ-การคา้ของเมอืงขลงุ จงัหวดัจันทบรุ ีตวัอาคารมอีายกุว่า 140 ป ีเปน็
อาคารสองชัน้ รปูแบบสถาปัตยกรรมคร่่งปูนคร่่งไม้ ปจัจุบนัอาคารมีสภาพทรุด
โทรมทำาให้ลูกหลานในตระกูลมีแนวคิดในการบูรณะฟ้้�นฟู้บ้านหลังนี้เพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเก่าขลุง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกวัฒนธรรม และสร้าง
กจิกรรม บรรยากาศการอนุรกัษช์มุชนเก่าตลาดขลุง วตัถปุระสงค์ของโครงการมี
เพือ่สรา้งแพลตฟ้อร์มในกระบวนการกำาหนดกจิกรรม รปูแบบการปรับปรงุ และ
โปรแกรมการใช้สอยภายในอาคาร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบครอบคลุม 
(Inclusive Design) ร่วมกันของคนในมือง เพื่อให้อาคารเปรียบเสมือนห้อง
รับแขกเมือง ที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ ความน่าสนใจเกี่ยวกับเมือง และสร้าง
กระบวนการสาธารณะในพื้นที่ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และสถาบัน
การศ่กษาในจังหวัด
 

ภาพที่ 3 เครื่องมือการระดมทุนเพื่อการรักษามรดกวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี
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 3.3 การเชื่อมต่อกลไกการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สู่การสนับสนุน
ด้านวิชาการ
      การขยายฐานความรู้และภาคีวิชาการดำาเนินงานขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าจัดเป็นอีกด้านหน่่งของการขับเคลื่อน โดยการดำาเนิน
โครงการทีผ่่า่นมาได้ประสานการสนับสนนุจากสถาบันการศก่ษาเพือ่เสริมสรา้ง
พลังต้นทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ให้สามารถช่วยหนุนเสริมการทำางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คืบหน้ามากยิ่งข่้น ประกอบด้วย 
       1) มหาวทิยาลยัราชภฏัิรำาไพพรรณ ีไดร้ว่มมอืประสานกบัโครงการ
ในการขับเคลื่อนผ่่านโครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย โดยในระดับนโยบาย
ของมหาวิยาลัยเห็นชอบการเสริมสร้างต้นทุนทางวัฒนธรรมแก่ย่านชุมชนเก่า
ทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี ผ่่านการบูรณาการรายวิชาเข้ากับการสร้างเนื้อหา
และเสรมิสมรรถนะชมุชน พรอ้มๆ กบัเปน็การสรา้งพืน้ทีเ่รยีนรูแ้ละลงมอืปฏิบิตัิ
งานจริงของนักศ่กษา โดยมีแนวโน้มในการเริ่มต้นที่ย่านชุมชนเก่าขลุง จากกา
รบูรณาการกันทั้ง 6 คณะวิชา
      2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
เสริมสมรรถนะชุมชนหนองบัวในการสสนับสนุนให้เกิดกองทุนการอนุรักษ์
อาคารเกา่และเพิม่ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงจาก
นโยบาย โครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

4.การวิเคราะห์์และอภิปัรายผู้ลจัากกรณีศึกษา 

 จากภาพรวมของผ่ลลัพธ์ที่ได้จากการดำาเนินงานทั้งสองจังหวัด  
ผู่ว้จิยัพบองคป์ระกอบสำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิแบบแผ่นและผ่ลของการขบัเคลือ่นโดย
ทั้งสองจังหวัดปรากฏิการใช้เครื่องมือที่ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ อันเนื่องจาก 
4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ (1) ความสามารถของตัวกลางระดับ
บุคคล/กลุ่ม หมายถ่ง ระดับความถี่และการยอมรับของการกิจกรรมเชื่อมต่อ
กันในและระหว่างชุมชน องค์ประกอบที่ (2) ระดับการสนับสนุนของเครือข่าย
วิชาการ หมายถ่ง ระดับความเข้มข้นของการสนับสนุนทางวิชาการจากองค์กร
และสถาบันการศ่กษาทั้งในและนอกพื้นที่  องค์ประกอบที่ (3) ระดับสำาน่กต่อ
ความเป็นท้องถิ่นนิยม หมายถ่ง ระดับความสนใจและบรรยากาศของการสร้าง
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บทสนทนาระหว่างกลุ่มผู่้คนในพื้นที่ต่อการอนุรักษ์ และ องค์ประกอบที่ (4) 
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับกลไกระดับท้องถิ่น/จังหวัด หมายถ่ง ระดับ
ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างชุมชน เครือข่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
 ตารางที ่1 แสดงผ่ลการวเิคราะหป์จัจยัการกอ่รปูของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การขบัเคลือ่นงานอนรุกัษย์า่นชมุชนเกา่ในแตล่ะจงัหวดัทีแ่สดงใหเ้หน็ถง่นำ้าหนกั
และทิศทางที่มาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบผ่ลลัพธ์ที่ได้จากการ
ยกฐานะของจังหวัดทั้งสองให้ประกาศเป็นมรดกจังหวัด พบว่าประเด็นที่แตก
ตา่งซึ่่ง่สะทอ้นคณุลกัษณะบางประการทีม่ผี่ลตอ่การใชเ้ครือ่งมอืมรดกจงัหวดัให้
เกิดผ่ลของการอนุรักษ์ในทางปฏิิบัติ ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1) บทบาทของเครือข่าย
ในการขบัเคลือ่นการอนรุกัษย์า่นชมุชนเกา่ 2) การใชแ้พลตฟ้อรม์ดจิทิลัเพือ่การ
ส่งเสริมเนื้อหาการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า และ 3) การเชื่อมโยงภาคีวิชาการใน
และนอกพื้นที่มีรูปแบบและบทบาทที่แตกต่างกัน ดังแสดงภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงความแตกต่างของกลไกมรดกจังหวัดที่เกิดแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
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 3.3 การเชื่อมต่อกลไกการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สู่การสนับสนุน
ด้านวิชาการ
      การขยายฐานความรู้และภาคีวิชาการดำาเนินงานขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าจัดเป็นอีกด้านหน่่งของการขับเคลื่อน โดยการดำาเนิน
โครงการทีผ่่า่นมาได้ประสานการสนับสนนุจากสถาบันการศก่ษาเพือ่เสริมสรา้ง
พลังต้นทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ให้สามารถช่วยหนุนเสริมการทำางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คืบหน้ามากยิ่งข่้น ประกอบด้วย 
       1) มหาวทิยาลยัราชภฏัิรำาไพพรรณ ีไดร้ว่มมอืประสานกบัโครงการ
ในการขับเคลื่อนผ่่านโครงการ 1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย โดยในระดับนโยบาย
ของมหาวิยาลัยเห็นชอบการเสริมสร้างต้นทุนทางวัฒนธรรมแก่ย่านชุมชนเก่า
ทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี ผ่่านการบูรณาการรายวิชาเข้ากับการสร้างเนื้อหา
และเสรมิสมรรถนะชมุชน พรอ้มๆ กบัเปน็การสรา้งพืน้ทีเ่รยีนรูแ้ละลงมอืปฏิบิตัิ
งานจริงของนักศ่กษา โดยมีแนวโน้มในการเริ่มต้นที่ย่านชุมชนเก่าขลุง จากกา
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      2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
เสริมสมรรถนะชุมชนหนองบัวในการสสนับสนุนให้เกิดกองทุนการอนุรักษ์
อาคารเกา่และเพิม่ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงจาก
นโยบาย โครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

4.การวิเคราะห์์และอภิปัรายผู้ลจัากกรณีศึกษา 

 จากภาพรวมของผ่ลลัพธ์ที่ได้จากการดำาเนินงานทั้งสองจังหวัด  
ผู่ว้จิยัพบองคป์ระกอบสำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิแบบแผ่นและผ่ลของการขบัเคลือ่นโดย
ทั้งสองจังหวัดปรากฏิการใช้เครื่องมือที่ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ อันเนื่องจาก 
4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ (1) ความสามารถของตัวกลางระดับ
บุคคล/กลุ่ม หมายถ่ง ระดับความถี่และการยอมรับของการกิจกรรมเชื่อมต่อ
กันในและระหว่างชุมชน องค์ประกอบที่ (2) ระดับการสนับสนุนของเครือข่าย
วิชาการ หมายถ่ง ระดับความเข้มข้นของการสนับสนุนทางวิชาการจากองค์กร
และสถาบันการศ่กษาทั้งในและนอกพื้นที่  องค์ประกอบที่ (3) ระดับสำาน่กต่อ
ความเป็นท้องถิ่นนิยม หมายถ่ง ระดับความสนใจและบรรยากาศของการสร้าง
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บทสนทนาระหว่างกลุ่มผู่้คนในพื้นที่ต่อการอนุรักษ์ และ องค์ประกอบที่ (4) 
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับกลไกระดับท้องถิ่น/จังหวัด หมายถ่ง ระดับ
ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างชุมชน เครือข่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
 ตารางที ่1 แสดงผ่ลการวเิคราะหป์จัจยัการกอ่รปูของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การขบัเคลือ่นงานอนรุกัษย์า่นชมุชนเกา่ในแตล่ะจงัหวดัทีแ่สดงใหเ้หน็ถง่นำ้าหนกั
และทิศทางที่มาจากองค์ประกอบ 4 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบผ่ลลัพธ์ที่ได้จากการ
ยกฐานะของจังหวัดทั้งสองให้ประกาศเป็นมรดกจังหวัด พบว่าประเด็นที่แตก
ตา่งซึ่่ง่สะทอ้นคณุลกัษณะบางประการทีม่ผี่ลตอ่การใชเ้ครือ่งมอืมรดกจงัหวดัให้
เกิดผ่ลของการอนุรักษ์ในทางปฏิิบัติ ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1) บทบาทของเครือข่าย
ในการขบัเคลือ่นการอนรุกัษย์า่นชมุชนเกา่ 2) การใชแ้พลตฟ้อรม์ดจิทิลัเพือ่การ
ส่งเสริมเนื้อหาการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า และ 3) การเชื่อมโยงภาคีวิชาการใน
และนอกพื้นที่มีรูปแบบและบทบาทที่แตกต่างกัน ดังแสดงภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงความแตกต่างของกลไกมรดกจังหวัดที่เกิดแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
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 ภาพที ่4 แสดงภาพรวมของการขับเคลือ่นการอนรุกัษโ์ดยอาศยักลไก
มรดกจังหวัดในการดำาเนนิการในรูปแบบและเกิดการใชเ้ครือ่งมือทีแ่ตกต่างกัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ประเดน็การขบัเคลือ่นการอนรุกัษจ์งัหวดัตรงั: เครอืขา่ยภาคประชา
สังคมมีบทบาทในการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการอนุรักษ์ โดย
เหน็ไดจ้ากการชว่ยกนัพฒันาเครอืขา่ย จดัตัง้วสิาหกจิชมุชนข่น้ 5 ยา่น จากใน 6 
ยา่นชุมชนเก่า และมีการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานจังหวัดให้เกิดการสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งผ่ลให้บรรยากาศและกระแสของการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่ายังคง
ไหลเวียนอยู่ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ในการนี้จังหวัดตรังก็ได้สนับสนุนกิจกรรม
ดา้นการอนรุกัษแ์ละฟ้้�นฟ้ยูา่นชมุชนเกา่อยา่งตอ่เนือ่งจากหลายหนว่ยงาน เชน่ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้กลไกมรดกจังหวัดเพื่อการอนุรักษ์ของจังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตรัง

 - ประเด็นการขับเคลือ่นการอนุรกัษจ์งัหวัดจนัทบุร:ี สถาบันการศก่ษา
เข้ามามีบทบาทในฐานะ “ตัวกลาง” ที่กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ โดยสนับสนุน
ด้านเทคนิคและวิชาการในการส่งเสริมย่าน ได้แก่ การส้รางกิจกรรมการเรียน
รู้ระหว่างนักศ่กษากับคนในชุมชน การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผ่ลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาท
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ตามภารกจิของหนว่ยงานทีไ่มไ่ดเ้ปน็อทิธพิลมาจากกลไกการเปน็มรดกจงัหวดั
เท่าที่ควร
 
5. สรุปัและข้้อเสนอแนะ 
 ผ่ลของการขับเคลื่อนย่านชุมชนเก่าในสองจังหวัดก่อให้เกิดเนื้อหา
ด้านการอนุรักษ์จนนำาไปสู่การประกาศมรดกจังหวัด อันเป็นเครื่องมือในการ
เชือ่มต่อการสนับสนุนทัง้รปูแบบความช่วยเหลือทางวชิาการและทรพัยากรอืน่ๆ 
(In-kind) ในการอนุรักษ์ โอกาสของการใช้กลไกมรดกจังหวัดพบว่าเกิดผ่ลกระ
ทบในเชิงบวก ได้แก่ 
 - เกิดการสนับสนุนจากกลไกจังหวัดในการบูรณาการแผ่นและ
โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ทุนวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและเครือข่ายในการดำาเนินการให้เกิด
กิจกรรมและรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์  
 ถง่แมว้า่การเปน็มรดกจงัหวดั จะสรา้งการขบัเคลือ่นดา้นการอนรุกัษ์
ย่านชุมชนเก่าอยู่บ้าง แต่ก็พบว่ายังคงมีข้อจำากัดหลายประการ ได้แก่ 
 - ขาดการเน้นการสนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ไม่มีเยาวชน การดำาเนิน
งานเป็นลักษณะการดำาเนินโครงการรายกิจกรรมยังขาดการเน้นการสนับสนุน
กลไกระดับพื้นที่
 - ข้อจำากัดด้านพลังของคนในชุมชน เนื่องจากขาดกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
คนในพื้นที่ที่เชื่อมร้อยทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
 - ยงัไมป่รากฏิการกำาหนดเปา้หมายรว่มกนัตอ่ทศิทางการอนรุกัษข์อง
แตล่ะชมุชน การยกระดบัวสิยัทศันข์องการอนรุกัษเ์ปน็ความทา้ทายในการสรา้ง
สมดลุระหวา่งแนวทางการอนรุกัษเ์พือ่รกัษาและไมใ่หเ้กดิการเปลีย่นแปลง กบั
การอนุรักษ์เพื่อต่อยอดให้รองรับการบริบทที่เปลี่ยนไป 
 จากการใช้กลไกมรดกจังหวัดมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
อนรุกัษช์มุชนเกา่ผ่า่นกรณศีก่ษาทัง้สองจงัหวดั พบแนวโนม้ความเปลีย่นแปลง
ทั้งด้านบวกและด้านลบ ประกอบด้วย 
 1) ด้านบวก พบว่าเกิดความตื่นตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่ง (จันทบุรี 4 เทศบาล, ตรัง 5 เทศบาล) โดยองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้วางแผ่นสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมผ่่านแผ่นงานและโครงการของเทศบาล
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ลงสูก่ารปฏิบิตัใินดา้นการใชม้กดกจงัหวดัเปน็ทนุวฒันธรรมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
อีกด้านหน่่งในภาคชุมชน/ประชาสังคม ได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อน
กจิกรรมจากทางสำานักงานจงัหวดัเพือ่สรา้งความตอ่เนือ่งของกจิกรรมทีน่ำาเสนอ
อัตลักษณ์วัฒนธรรมเช่นกัน 
 2) ดา้นลบ พบว่าขาดความต่อเนือ่งของกระบวนการสัง่สมความเขา้ใจ
และความรูใ้นฐานทุนวฒันธรรมทีอ่าศัยฐานตัวชมุชนเองในระดับพืน้ทีท่ีม่ากพอ 
เนื่องจากอัตราเร่งของกลไกมรดกจังหวัดเป็นกลไกเร่งจากภายนอกซ่่ึ่งมีผ่ลต่อ
การ “เร่งรีบ” สร้างโครงการเข้ามาเพื่อเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยว ระยะยาวอาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังทางวัฒนธรรมในฐานะที่เกิด
การผ่ลิตซึ่ำ้าสิ่งเดิม โดยปราศจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และก่อให้เกิดสมดุลที่
ไม่ยั่งยืน 
 ด้วยโอกาสและข้อจำากัดที่ปรากฏิ ผู่้ศ่กษาเสนอแนวทางการอนุรักษ์
ฟ้้�นฟู้ย่านชมชนเก่าใน 3 ประเด็น เพื่อให้กลไกมรดกจังหวัดสามารถเกิด
ประสิทธิผ่ลมากข่้นในอนาคต คือ
 1) กลไกจงัหวดัในฐานะทีไ่ดป้ระกาศมรดกจงัหวดัควรอาศยัสถานะนี้ 
สร้างการริเริ่มให้เกิดพื้นที่ทดลองในการอนุรักษ์ เพื่อสร้างกรอบแนวคิด พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และรูปธรรมการขับเคลื่อน โดยอาศัยการปฏิิบัติการที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในเนื้อหาของทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ ได้แก่ การต่อย
อดทุนวัฒนธรรมโดยผู่้ประกอบการแบบใหม่ๆ การสร้างประสบการณ์การรับรู้
พื้นที่แบบใหม่ 
 2) หน่วยงานท้องถิ่นริเริ่มในการสนับสนุนกิจกรรมเล็กๆ หรือวาระ
กิจกรรมที่มีเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการทำางานและกลไกการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างรัฐ ชุมชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในรูปแบบ 
“ภาคีวัฒนธรรม” เพื่อด่งคนรุ่นใหม่และคนอื่นๆ จากภายนอกที่หลงใหลในวิถี
วฒันธรรมของย่านมาเสริมพลงัการขบัเคลือ่น ซึ่่ง่อาจใชก้ลไก “สภาวัฒนธรรม” 
ที่มีอยู่เดิม ในรูปแบบที่ทันต่อความไหลลื่นทางวัฒนธรรมใหม่เข้ามาผ่สมผ่สาน 
ในการฝ่กึหดัการเรยีนรูแ้ละการทำางานรว่มกนั ตลอดจนเปน็พืน้ทีส่รา้งสรรคแ์ง่
มมุ การค้นหา การตีความ และการรต่อยอดฐานทุนวฒันธรรมทัง้ทีเ่ป็นกายภาพ
และไม่ใช่กายภาพ ซึ่่่งสามารถสร้างฐานของระบบการทำางานร่วมกันในระดับ
พื้นที่ในระยะยาวได้
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