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บทคดัย่อ 

หมู่บา้นปากนํ้าเวฬุนั้นเป็นสถานท่ีท่ีมีความน่าสนใจทางกายภาพ วฒันธรรมและประเพณีท่ีมีอตัลกัษณ์และมี

ประวติัความเป็นมายาวนาน เน่ืองจากการตั้งถ่ินฐานชุมชนบริเวณปากแม่นํ้ าซ่ึงไม่มีพ้ืนท่ีดินสาํหรับการสร้างอาคารจึง

ทาํให้ถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า หมู่บา้นไร้แผ่นดิน วตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาชุมชนปากนํ้ าเวฬุคือการนาํวฒันธรรม

และวิถีชีวิตมาส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวตามหลกันวตัวิถี ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบสถาปัตยกรรม

และการวางผงัสามารถช่วยแกปั้ญหาทางกายภาพของชุมชน โดยสร้างท่าเรือท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว และเป็นจุดชมวิวท่ี

ดึงดูดสายตา ปรับปรุงท่าเรือของวดัให้เป็นจุดเรียนรู้ และเปล่ียนวฒันธรรมของหมู่บา้นกบันักท่องเท่ียว สร้างตลาด

กลางสินคา้โอทอปของชุมชน และสุดทา้ยคือการสร้างศูนยเ์รียนรู้ ศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน เพ่ือให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวตามหลกันวตัวิถีและเพ่ือช่วยอนุรักษร์ะบบนิเวศป่าชายเลน ดงันั้นบทสรุปของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีบูรณาการวิถีชุมชนจะช่วยใหเ้กิดกิจกรรมท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งเสริมให้คนในหมู่บา้นมี

รายไดม้ากข้ึน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยผลลพัธ์ของการศึกษาคร้ังน้ียงัสามารถนาํไปเป็น

แนวคิดตน้แบบพฒันาชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัได ้

 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  นวัตวิถ ี ชุมชนปากนํา้เวฬ ุ
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Abstract 

Pak Nam Welu community is a riverside village with a long history and cultural uniqueness. Due to its 

estuary settlement, they had no land for construction, and the village was named the Landless village. The main 

objective of the Pak Nam Weru Community Development Project is to highlight the community’s local culture and 

way of life to promote tourism following the Nawatwithi principle. The study found that architectural and urban 

design could solve the physical problems of the community. The study proposed the building of a pier and a 

riverside viewpoints tourist attractions, the renovation of the old pier of the temple for culture learning, the 

establishment of a riverside OTOP market in the central area of this community, and the building of a mangrove 

learning center in order to promote cultural tourism following the Nawatwithi principle and to preserve the 

mangrove area. The study also found that the development of infrastructure that integrates with local lifestyles can 

increase more tourism activities. Therefore, this would encourage villagers to earn more income, as well as 

improving their quality of life. The outcomes of this study can also be adapted for other communities with similarly 

contexts. 

 

Keywords: Cultural tourism, Nawatwithi principle, Pak Nam Welu Community 

 

1.บทนํา 

หมู่บา้นปากนํ้ าเวฬุหรืออีกช่ือหน่ึง หมู่บา้นไร้แผน่ดินนั้นตั้งอยูท่ี่ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี เป็นสถานท่ีท่ีมี

ความพิเศษ และ มีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจหลายอย่าง โดยท่ีมาของช่ือหมู่บา้นไร้แผ่นดินนั้น มาจากการท่ีทั้งชุมชนใน

หมู่บา้นนั้นไม่ไดต้ั้งอยูบ่นแผ่นดินแต่ตั้งตามแนวป่าชายเลนซ่ึงไม่มีแผ่นดินอยูด่งัรูปท่ี 1 ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลกัษณ์อยา่ง

หน่ึง และนอกจากน้ี หมู่บา้นไร้แผ่นดิน นั้นยงัมีการรับวฒันธรรมมาจากชาวจีนโดยตรง เน่ืองจากคนท่ีตั้งรกรากอยูท่ี่

หมู่บา้นไร้แผน่ดินพวกแรกนั้นเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีเขา้มาตั้งรกรากอยูท่ี่บริเวณน้ี ทาํใหใ้นหมู่บา้นรับวฒันธรรม

ชาวจีนแผน่ดินใหญ่หลายอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วฒันธรรม หรือ ประเพณีต่างๆ และนอกจากน้ี หมู่บา้นไร้แผน่ดิน

นั้ นยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ หมู่บ้านน้ีเคยมี

ทรัพยากรป่าไมโ้กงกางท่ีมีมากถึงภาครัฐเปิดสัมมาฐานตดัไมโ้กงกาง(อา้งอิงจากการพูดคุยกบัผูน้าํชุมชน) ทาํให้ ณ 

ปัจจุบนัทรัพยากรป่าไมน้ั้น ไดถู้กทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก แต่ถึงกะนั้น หมู่บา้นไร้แผ่นดินก็ยงัถือเป็นท่ีท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษท่ี์สาํคญัต่อจงัหวดัจนัทบุรี จึงส่งผลใหมี้ความน่าสนใจท่ีจะวางแผนท่ีจะพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของหมู่บา้นไร้

แผน่ดินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ใหเ้กิดการเติบโตข้ึนในอนาคต 

จากศกัยภาพขา้งตน้สามารถพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและหลกันวตัวิถี มาเป็นแกนหลกัในการ

พฒันาหมู่บา้น ซ่ึงจะทาํโดยการทาํให้ชุมชนนั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวและปัญหาท่ีหมู่บา้นพบเจอคือในเชิงพ้ืนท่ีและ

ระบบสาธารณูปโภคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นทรัพยากรธรรมชาติก็ตาม โดยปัญหาท่ีพบเจอมีทั้งหมดดงัน้ี ปัญหา
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ดา้นท่ีดินซ่ึงเป็นเขตสงวน ปัญหาดา้นการบริโภคนํ้ าจืดท่ีขาดแคลนการทาํประมงผิดกฎหมาย ปัญหาดา้นการศึกษาท่ี

เขา้ไม่ทัว่ถึง และปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงลกัษณะทางกายภาพของชุมชนปากนํ้าเวฬุ 

ท่ีมา Google Map (ม.ป.ป.) 

 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากศึกษาคน้ควา้ทาํใหท้ราบวา่ชุมชนน้ีมีการนาํประเพณีและวฒันธรรมมาจากชาวจีนท่ีในอดีต

เคยอพยพเข้ามาอาศัยในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ การดําเนินวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนั้ น จึงมีการผสมผสานด้าน

วฒันธรรมของไทยและจีน โดยปรากฏในรูปแบบอาคารทางพุทธศาสนาแบบของจีน อาทิเช่น การสร้างวดั และศาลเจา้

ต่างๆ ไวเ้ป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน 

อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียวส่วนมากท่ีเขา้มาเยีย่มเยอืนชุมชนแห่งน้ีมกัใหค้วามสนใจการท่องเท่ียวบริเวณปาก

แม่นํ้ าเป็นหลกั โดยเป็นกิจกรรมการดูนกประจาํถ่ินและการซ้ือผลิตภณัฑ์ประมง มากกว่าการเขา้มาเรียนรู้วิถีชีวิต 

วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆท่ีมีสถานท่ีตั้งบนผืนแผ่นดิน ในกรณีน้ีหากนําหลกัการ

ท่องเท่ียวเชิงนวตัวิถีมาประยกุตใ์ชก้บัชุมชนน้ี จะสามารถพิจารณาแนวทางพฒันาชุมชนโดยอาศยัอตัลกัษณ์บริบทท่ีตั้ง 

และวิถีชีวิตของผูค้นชุมชนไร้แผ่นดินมาสร้างจุดในขณะท่ีการท่องเท่ียวแบบปกติจะไม่ไดรั้บรู้ถึงวฒันธรรมท่ีสําคญั

ของหมู่บา้นไร้แผ่นดินน้ี ดงันั้นการท่ีจะนาํหลกัการท่องเท่ียวเชิงนวตัวิถีนาํมารวมกบั  วฒันธรรมและวิถีชีวิตเป็นการ

ท่องเท่ียวรูปแบบท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั ไดรั้บรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ หรือ รูปแบบการใชชี้วิตของคนในชุมชน เพ่ือให้

นกัท่องเท่ียวสามารถซึมซับและรับรู้ ถึงเร่ืองราวความเป็นมาของสถานท่ีนั้นๆ จะส่งผลให้เกิดอารมณ์ร่วมในทิศทาง

เดียวกนัและได้ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวมากข้ึน (วรางรัตน์ เสนาสิงห์, 2562) ดังนั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงเกิด
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สมมุติฐานข้ึนว่าหากมีการพฒันาลกัษณะทางกายภาพของชุมชน ผนวกกบัการนาํเอกลกัษณ์การท่องเท่ียวในชุมชนมา

ประยกุตใ์ห้เกิดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ในชุมชนจะทาํให้ชุมชนนั้นไดรั้บการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนต่อคนในชุมชน

อีกทั้งยงัช่วยสามารถแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

 

  
รูปท่ี 2 ภาพการประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชน 

ท่ีมา MGR Online. (2561) 

รูปท่ี 3 ภาพสินคา้ประเภทตากแหง้ของคนในชุมชน 

ท่ีมา มีเดีย เน็ทเวิร์ค จาํกดั. (2561). 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต และลกัษณะทางกายภาพของชุมชนปากนํ้าเวฬุ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

2) เพ่ือศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนไร้แผน่ดินแบบนวตัวิถี 

3) เพ่ือเสนอการออกแบบผงัและงานสถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามหลกันวตัวิถี 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 

สาํหรับการศึกษาผูวิ้จยัไดก้าํหนดประเดน็ท่ีสนใจเร่ืองการศึกษา 

ผงับริเวณชุมชนปากนํ้ าเวฬุ เพ่ือออกแบบพฒันาพ้ืนท่ีในชุมชน บทความวิจยัน้ีเป็นบทความวิจยัเชิงการ

ออกแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีภายในชุมชน 

3.1.1 รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัชุมชนปากนํ้าเวฬุ ปัญหา ประวติั ความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู ่

เพ่ือส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาในชุมชน 

3.1.2 แนวทาง กรณีศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงทฤษฎีแนวทางการออกแบบการวางผงั 

 

3.2 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลหมายถึงการเก็บขอ้มูล(Data Collection)และการรวบรวมขอ้มูล (Data Compilation )

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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3.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่บา้นปากนํ้าเวฬุ 

3.2.2 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

3.2.3รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยภาพถ่ายทางอากาศ 

3.2.4 เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น เร่ืองวิถีชีวิตของคนในชุมชน และในเร่ืองของ

วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ 
 

3.3 การนาํข้อมลูมาวิเคราะห์และสังเคราะห์  

เพ่ือนาํไปใชต่้อยอดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือกาํหนสมมุติฐาน และเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อ

การวิจยัในเร่ืองต่างๆของโครงการ 
 

3.4 การสรุปและอภิปรายผล 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

4.1.1 การวิจัยเร่ืองผงับริเวณของชุมชน และ ข้อมลูพืน้ท่ี 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกายภาพในชุมชนทาํให้ไดท้ราบว่าการดาํเนินอยู่ของคนในชุมชนนั้นมีปัจจยัหลกั

ในการใชเ้รือในการโดยสารหรือเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆในหมู่บา้น ทาํให้เกิดแนวคิดท่ีจะผนวกเรือซ่ึงเป็นวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนเข้าร่วมกับการออกแบบเพ่ือให้สะท้อนออกมาในรูปแบบของนวัตวิถี โดยได้เส้นทางและ

องคป์ระกอบของพ้ืนท่ีมนชุมชนดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์พื้นท่ีในชุมชน 

ท่ีมา ผลงานการออกแบบโดยผูว้ิจยั 
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4.1.2 กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนไร้แผ่นดินแบบนวัตวิถ ี

การท่องเท่ียวในหมู่บา้นไร้แผน่ดินนั้นเป็นการท่องเท่ียวในแนวทางท่ีทาํให้นกัเดินทางไดพ้บกบัวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวนั้นไดรั้บประสบการณ์รูปแบบใหม่ ตามแนวทางนวตัวิถีของหมู่บา้นทาํ

ให้ การท่องเท่ียว และยงัสามารถนํามาเป็นเอกลกัษณ์การท่องเท่ียว ท่ีอยู่ควบคู่กับ ชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยท่ีการ

ท่องเท่ียวในชุมชนนั้น ชาวบา้นจะ ให้นักท่องเท่ียวนั้นข้ึนแพขนาดใหญ่และบงัคบัแพให้ลอยไปตามทางเดินเรือของ

ชุมชน นับตั้ งแต่ต้นถึงปลายของหมู่บ้าน ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัทุกๆส่วนของหมู่บ้านไปในตัวประกอบกับ

บรรยากาศท่ีเยน็สบายของแม่นํ้า และ ทะเล  

 

4.1.3 การออกแบบ 

สืบเน่ืองมาจากการวิเคราะห์ผงับริเวณในขอ้ 4.1ทาํใหไ้ดพ้บกบัจุดท่ีเหมาะสม 

แก่การนาํสถาปัตยกรรมมาเป็นส่วนประกอบในงานวิจยั 4 จุด 

1) ท่าเรือหลกัของชุมชนจากเดิมเป็นท่าเรือท่ีเลก็และไม่มีความน่าสนใจ โดยการปรับปรุงท่าเรือเก่า

ให้เป็นท่าเรือท่ีมีจุดชมวิว มาทาํให้ออกแนววฒันธรรมแบบจีน เข้ามามีบทบาทในการออกแบบ เพ่ือเป็นการเล่า

เร่ืองราวว่าแรกเร่ิมนั้นตวัหมู่บา้นนั้นมีการตั้งรกรากมาจากชาวจีนโบราณท่ีนั่งเรือสําเภามา เปรียบเสมือนท่าเรือ ณ 

ปัจจุบนั ท่ีเป็นจุดแรกเร่ิมของการท่องเท่ียวในชุมชน โดยท่ีจะมีการแกไ้ขในส่วนต่างๆ เพราะแต่เดิมนั้นไม่มีเอกลกัษณ์

ท่ีโดดเด่น การท่ีให้วฒันธรรมจีนเขา้มามีบทบาทนั้น จะสามารถกลายเป็น landmark ใหม่ในชุมชนไดใ้นอนาคต ท่ีจะ

สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 

 
รูปท่ี 5 ภาพทศันียภาพของท่าเรือหลกั 

ท่ีมา ผลงานการออกแบบโดยผูว้ิจยั 
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2) ตลาดศูนยร์วมการซ้ือ-ขายสินคา้ของหมู่บา้น จากเดิมท่ีชาวบา้นขายสินคา้กนัเองหน้าหมู่บา้น 

และพ้ืนท่ีในการขายไม่มากทาํการปรับเปล่ียนให้เป็นศูนยร์วมสินคา้ otop แห่งใหม่ในชุมชน โดยการสร้างแพลอยนํ้ า

ขนาดใหญ่ให้สามารถทาํลายขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ี ของชุมชนในปัจจุบนัได ้การขายสินคา้ของในชุมชนไดส้ะดวกมาก

ยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัจะทาํใหสิ้นคา้ otop ของคนในชุมชนนั้นสามารถขยายช่องทางในการโปรโมทสินคา้ไดดี้มากยิง่ข้ึน 

 
รูปท่ี 6 ภาพทศันียภาพของตลาดแห่งใหม่ในชุมชน 

ท่ีมา ผลงานการออกแบบโดยผูว้ิจยั 

 

3) ท่าเรือวฒันธรรม โดยเดิมนั้นจุดดงักล่าว เป็นท่าเรือของวดัท่ีใชใ้นการแห่ต่างๆถือเป็นท่าเรือท่ีมี

ความสําคญัของคนในหมู่บา้น เน่ืองจากเป็นตวับอกถึงวิถีชีวิตของคนในหมู่บา้นการพฒันาเพ่ือความโดดเด่นจาก

ท่าเรือรูปแบบปกติ ให้กลายเป็นท่าเรือท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และจะสามารถเป็น จุดท่ีบ่งบอกถึงความสาํคญัของการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดดี้ การนาํวฒันธรรมดั้งเดิมของคนในหมู่บา้นมาช่วยในการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น จะ

ทาํให้ชาวบา้น และ นักท่องเท่ียวไดต้ระหนักถึงความสําคญัของบรรพบุรุษของตนในสมยัก่อน และทาํให้คนท่ีมา

ท่องเท่ียวในชุมชนนั้นไดส้ัมผสัถึงวฒันธรรมของคนในสมยัอดีต และเกิดอารมณ์ร่วมในการเดินทางและสามารถสร้าง

ประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีน่าจดจาํ และยงัสามารถรักษาและถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นหลงั ๆ ไดอี้กดว้ย 

 
รูปท่ี 7 ภาพทศันียภาพของท่าเรือวฒันธรรม  

ท่ีมา ผลงานการออกแบบโดยผูว้ิจยั 
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4) ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เน่ืองจากป่าชายเลนบริเวณชุมชนนั้นไดถู้กทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก ทาํให้

มีความจาํเป็น ท่ีจะตอ้งสร้างสถาปัตยกรรมท่ีจะช่วยให้คนทัว่ไป และคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสําคญัของระบบ

นิเวศในชุมชน และตอ้งการท่ีจะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรในชุมชน  ดงัขอ้มูลท่ีกล่าวมาบริเวณชุมชนไร้แผน่ดินนั้น

เคยมีทรัพยากรท่ีสาํคญัอยา่งป่าโกงกางเป็นจาํนวนมาก แต่ ณ ปัจจุบนัทรัพยากรป่าโกงกางของหมู่บา้นไร้แผ่นดินนั้น

นบัว่าเป็นทรัพยากรท่ีถูกทาํลาย การสร้างศูนยศึ์กษาธรรมชาติข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีแหล่งให้ความรู้กบัทั้งคนในชุมชนและ

นักท่องเท่ียวและใชเ้ป็นสถานท่ีสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนและป่าโกงกางและยงัเป็นจุด

ศูนยก์ลางหลกัของการพฒันาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได ้

 

 
รูปท่ี 8 ภาพทศันียภาพของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

ท่ีมา ผลงานการออกแบบโดยผูว้ิจยั 

 

4.2 การอภิปรายผล 

4.2.1 ท่าเรือจุดชมวิว 

การพฒันาท่าเรือท่ีเป็นจุดชมวิวน้ีจะกลายเป็นท่าเรือหลกัของการรองรับนกัท่องเท่ียว และเป็นหน้าตาหลกั

ของหมู่บา้น ท่ีจะตอ้นรับ   ผูท่ี้มาเยือนไดเ้ป็นอย่างดีต่างจากจุดชมวิวเก่าท่ีไม่มีทศันียภาพท่ีดีและ หมู่บา้นท่ียงัไม่มี

ท่าเรือสาธารณะโดยการใชว้ฒันธรรมจีนมาผสมผสานกบัวิถีชีวิตในการออกแบบท่าเรือจุดชมวิวน้ี ให้กลายเป็นท่าเรือ

ท่ีมีการใชว้ฒันธรรมเขา้มามีบทบาทในการพฒันาสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือจะไดเ้ป็นไปตามรูปแบบของการท่องเท่ียว 

เชิงนวตัวิถี 

4.2.2 ท่าเรือวัฒนธรรม 

หมู่บา้นไร้แผน่ดินนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากจีนจึงไดรั้บประเพณีและวฒันธรรมมาจากจีนดว้ย เช่น ทอดกฐิน

กลางนํ้ า ท่าเรือน้ีออกแบบให้ทาํกิจกรรมทางวฒันธรรม ของชุมชน และยงัให้นกัท่องเท่ียวเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆของ

ชุมชนไดอี้กดว้ย 
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4.2.3 ตลาดชุมชน 

ชุมชนหมู่บา้นไร้แผ่นดินนั้นไม่มีตลาดท่ีเป็นจุดรวมสินคา้ต่างๆท่ีชุมชนผลิต คนในหมู่บา้นทัว่ไปจะขาย

สินคา้ตามหน้าบา้นของตนเอง จึงไดส้ร้างตลาดกลางของชุมชนข้ึน เพ่ือให้ชาวบา้นมีจุดรวมในการขายสินคา้และ

สะดวกต่อการจบัจ่ายสินคา้ของนกัท่องเท่ียว 

4.2.4 จุดศึกษาธรรมชาติ 

จากปัญหาการบุกรุกและตดัไมท้าํลายป่าโกงกางของหมู่บา้นไร้แผ่นดิน จึงทาํจุดศึกษาธรรมชาติเรียนรู้และ

ช่ืนชมน้ีข้ึนเพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัของป่าโกงกางท่ีเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ าต่างๆและช่ืนชมทศันียภาพความงาม

ของทะเลและป่าโกงกาง 

การพฒันาหมูบา้นไร้แผน่ดินนั้นจะนาํวิถีชีวิน ความเป็นอยู ่และวฒันธรรมเขา้มาใชใ้นการพฒันา เพ่ือใหเ้ขา้

กบัหมู่บา้น แต่การพฒันานั้นจะตอ้งไม่มากเกินไปเพ่ือไม่ใหท้าํลายธรรมชาติและภาพลกัษณ์ของหมู่บา้น 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

แกปั้ญหาดว้ยการนําสถาปัตยกรรมมาเป็นส่วนเติมเต็มกิจกรรมในการพฒันาชุมชนให้มีความยัง่ยืนและ

สามารถพฒันาได้อย่างต่อเน่ือง โดยท่ีเร่ิมตน้จากการพฒันาท่าเรือหลกัของหมู่บา้นให้โดยมีการนําวฒันธรรมจีน 

โบราณเขา้มาใช ้เพ่ือใหเ้ป็นการเล่าเร่ืองวา่ในอดีตนั้น ชุมชนน้ีไดรั้บอิทธิพลและวฒันธรรมมาจากจีนโดยตรง และ การ

พฒันาท่าเรือหลกัให้กลายเป็นจุดสนใจนั้นจะช่วยพฒันารูปลกัษณ์ใหเ้ปรียบเสมือนประตูสู่หมู่บา้น ถดัมาเป็นการสร้าง

ตลาดกลางแห่งใหม่ในชุมชนให้ชุมชนมีศกัยภาพในการขาย  และโปรโมทสินคา้ของตนไดก้วา้งขวางและทัว่ถึงมาก

ยิง่ข้ึน และการปรับปรุงท่าเรือท่ีวดับางชนัให้กลายเป็น ท่าเรือวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมและกิจกรรมต่างๆของ

ชุมชนและใหน้กัท่องเท่ียวไดป้ระจกัษถึ์งวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จุดสุดทา้ยจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์นัน่

คือ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เน่ืองจากหมู่บา้นมีทรัพยากรท่ีสาํคญันัน่คือทรัพยากรป่าโกงกางท่ี ณ ปัจจุบนัไดถู้กทาํลายไป 

จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดตั้ งศูนย์ศึกษาธรรมชาติข้ึนเพ่ือให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการพัฒนาและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนให้กลบัมาย ัง่ยนื และ มัน่คงได ้ซ่ึงการนาํวฒันธรรมเขา้มามีบทบาทในการพฒันา

ของชุมชนนั้น จะช่วยให้วฒันธรรมนั้นๆ เป็นท่ีจดจาํแก่คนภายนอกได ้ดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นนั้น จะมาเป็นตวัช่วย

ในการพฒันาชุมชนใหเ้จริญยัง่ยนืได ้

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นปากนํ้าเวฬุ ตาํบลบางชนั อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรีท่ีช่วยใหข้อ้มูล เก่ียวกบั

หมู่บา้นปากนํ้าเวฬุ เช่น ปัญหาของหมู่บา้น จาํนวนครัวเรือน จาํนวนคน การประกอบอาชีพต่างๆ ของผูค้นในหมู่บา้น 

และใหค้วามร่วมมือกบัการทาํงานคร้ังน้ีและขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีไดใ้หค้วามรู้

เก่ียวกบัการจดัทาํผลงานน้ี 
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